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ВСТУПНЕ СЛОВО

В Університеті «Україна» щорічно в рамках заходів до Дня науки в Ук -
раїні проводиться Всеукраїнська наукова конференція студентів і мо -
лодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». 

Продовжуючи добру традицію, ми відкриваємо збірник тез доповідей
учасників конференції новими віршами талановитої поетеси Світлани
Патри, випускниці Університету «Україна». В них оспівана краса рідної
землі, віра в добро, щастя і палка любов до життя.

Організаційний комітет

*****
День настає,
А зорі весняні
Розквітли у росах німих.
У серце прийде
Найкраще із незнаних
Ожилих сновидь моїх
Квіти панують в них.

*****
Світанок пітьму розганяє
Відчай на сонці розстав,
Осінній туман відлітає,
Бо час мій уже настав.
Омріяне диво, прийди!
Душі моїй щастя – прилинь!
А сум і зневіра – іди!

*****
Коли прокинеться весна,
Прокинуться у небі зорі,
І стане ближчим Чорне море,
Розкине крила Океан.
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Коли повернеться весна,
Розквітнуть в щасті душі-квіти,
І полетять, як птахи, світом,
Вони проб’ються крізь туман.

Та наша все ж прийде весна,
Вона розвіє всі омани,
В серцях неначе сніг розтане
Чужий тягар, чужа вина.

Коли прокинеться веcна,
До сонця руки простягну,
У вир вишневий я пірну...
Коли закінчиться війна.

КРИЛАТИМ, 
ЩО ЗМУШЕНІ ВИПУСКАТИ КІГТІ...

Воїни. Соколики. Орли!
Ті, що пташатами вчора були.
Ті, що росли солов’ями,
А чи дрібними горобчиками...
Змушені – іншими стати!
Нема часу життю дорікати,
Хоч у душах все в’яне,
Сльози стають камінчиками...

Орли, що росли солов’ями,
Квіти по між бур’янами.
Крила тендітні – зміцніли,
Кігті сталеві – яріють.
Щоб душі дівочі – співали,
Небо і Земля – розквітали.
Щоб нові пташата злетіли
Туди, де щастя зоріє.
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МОРЕ, ЩО ЗВЕТЬСЯ ЖИТТЯ

Я поринаю в житейське море,
Безстрашно у ньому пливу
Манять мене ці безмежні простори
Світу, в якому живу.
Світ, у якому є посмішка друга,
Світ, що невпинно страждає від зла,
Де вистачає і болю, і туги,
Та все ж – багато людського тепла!
Світ, що наповнений щастям і горем,
Манить мене, мов зоря.
І я пливу у безмежних просторах
Моря, що зветься Життя.

ПРИЙШЛА ВЕСНА
Прийшла весна,

Сади вже розквітають.
Прийшла весна –
І солов’ї співають.

Небес блакить
Покровом розіслалась.

Ця дивна мить
В душі моїй зосталась.

А дні ідуть
І сяють самоцвітом

Сади цвітуть,
Як молоком облиті.

Душа цвіте!
Цвіте усе навколо!

Весна іде!
Травнево! Світанково!



СЕКЦІЯ X

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ОСОБ ЛИ ВОСТІ КО РЕКЦІЙНО�ПЕ ДА ГОГІЧНО ГО 
СУП РО ВО ДУ НАВ ЧАЛЬ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ СТУ ДЕНТІВ

З ПО РУ ШЕН НЯ МИ ОПОР НО�РУ ХО ВО ГО АПА РА ТУ

Баб чук Г.І.,
V курс, гру па ФР
51, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 
Універ си те ту «Ук раїна»,

к. тел. (067) 173
88
60
На у ко вий керівник: Матвійчук В.М., стар ший вик ла дач

Зміни в су час но му суспільстві та пов’язані з ни ми інтен -
сифікація праці, комп’юте ри зація нав чан ня і ви роб ни цт ва став лять
нові підви щені ви мо ги до фізич них і психічних якос тей лю ди ни
(кон це нт рація, об’єм і пе ре ми кан ня ува ги, емоційна стабільність,
не обхідність прий ма ти важ ливі рішен ня, спе цифічна вит ри валість,
швидкість і спритність у діях та ін.). Крім то го, су час на лю ди на по -
вин на ма ти дос татні ре зер ви здо ров’я, які доз во ли ли б не зни жу ва -
ти якість про фесійної діяль ності. На те перішній час в нашій країні
(за ста тис тич ни ми да ни ми, от ри ма ни ми в Міністерстві праці та
соціаль ної політи ки), на ра хо вуєть ся біля 55000 інвалідів ди ти н ства,
се ред яких близь ко 18600 ма ють по ру шен ня опор ноKру хо во го апа -
ра ту, що скла дає приб лиз но 34,6%. З них біль ше по ло ви ни сту -
дентів сь о годні нав чаєть ся в Універ си теті «Ук раїна», який має до -
сить роз га лу же ну ме ре жу в усіх регіонах Ук раїни. Се ред по ру шень
опор ноKру хо во го апа ра ту провідни ми є па то логії хреб та (лор доз,
кіфоз, сколіоз), врод жені ви ви хи суг лобів, по ру шен ня пос та ви то -
що. Та при ць о му важ ким інваліди зу ю чим фак то ром в біль шості ви -
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падків вис ту пає це реб ро ор ганічна па то логія моз ко вих сис тем, які
відповіда ють за ру хові функції ди ти ни. Такі відхи лен ня в нав чаль -
ноKме то дичній літе ра турі прий ня то на зи ва ти ди тя чи ми це реб раль -
ни ми па раліча ми (на далі — ДЦП).

Ко рекційноKпе да гогічний про цес у нав чаль но му зак ладі по бу -
до ва ний з ура ху ван ням спе цифіки де фек ту і пов’яза них з ним особ -
ли вос тей роз вит ку підлітків. При усій різно манітності врод же них
і ра но на бу тих по ру шень опор ноKру хо во го апа ра ту спос терігаєть ся
подібність проб лем. Це відхи лен ня в роз вит ку сен со мо тор них
функцій, що пов’яза но як з ор ганічни ми ура жен ня ми нер во вої сис -
те ми, так і з об ме же ни ми мож ли вос тя ми пізнан ня ото чу ю чо го світу,
внаслідок мо тор ної не дос тат ності. Це па то логія роз вит ку мов лен ня,
яка має ор ганічну при ро ду і за го ст рюєть ся дефіци том спілку ван ня.
Це емоційна лабільність, що суп ро вод жує хронічні зах во рю ван ня,
пси хо логічна па сивність, що ви ни кає внаслідок гіпе ропіки в сім’ї.

Та ким чи ном, підсу мо ву ю чи особ ли вості ко рекційноKпе да го -
гіч но го суп ро во ду нав чаль ної діяль ності сту дентів з ДЦП, мож на
зро би ти вис но вок, що сис те ма ро бо ти здійснюєть ся за та ки ми за галь -
ни ми прин ци па ми: ком пен сації, що пе ред ба чає про ве ден ня ро бо ти
відповідни ми спеціаліста ми; взаємозв’язок кож но го спеціаліста з ура -
ху ван ням нап рям ку діяль ності інших працівників; поєднан ня інди -
віду аль но го підхо ду з гру по ви ми фор ма ми ро бо ти; що ден но го обліку
пси хофізич но го ста ну підлітка при виз на ченні об’єму і ха рак те ру
знань; при о ри тет но го фор му ван ня якос тей осо бис тості, не обхідних
для успішної соціалізації та про фесійної ре алізації осо бис тості [1].

Ко рекційноKроз ви валь на ро бо та з підлітка ми ДЦП — про цес
три ва лий і ба га тог ран ний, але за умо ви пра виль но го нав чан ня і ви -
хо ван ня в ди тинстві, ба га то осіб, нез ва жа ю чи на тяжкі ва ди, жи вуть
ак тив ним, не за леж ним жит тям, нав ча ють ся в ВНЗ, про фесійно
адап ту ють ся. З ура ху ван ням тен денцій роз вит ку освітньої інтег ро -
ва ної сис те ми всез рос та ю чу роль відігра ють про це си ство рен ня
умов для інтег ро ва но го нав чан ня. Здо бут тя про фесійної освіти ви -
пу ск ників з інвалідністю на шо го зак ла ду дає пра во зро би ти вис но -
вок, про ви со кий рівень ефек тив ності соціаль ної адап тації та інтег -
рації у суспільство на рин ку праці.

Літе ра ту ра

1. Шев цов А. Г. Освітні ос но ви ре абіліто логії : [мо ног рафія] / А. Г. Шев -
 цов. — К. : «МП Ле ся», 2009. — 483 с.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ КО РИС ТАН НЯ 
СТРУК ТУ РО ВА НОЇ ВО ДИ ЯК ЗА СО БУ РЕ ГУ ЛЯЦІЇ

ЕНЕР ГО ПО ТЕНЦІАЛУ ЛЮ ДИ НИ

Біло шиць кий С.В., к. тел. (096) 870
83
52,
аспірант ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня,

На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д. пси хол. н., про фе сор.

Аналіз на у ко вих дже рел доз во лив вив чи ти про ве дені дослі джен -
ня за цією проб ле ма ти кою, що бу ли пов’язані з особ ли вос тя ми ви ко-
рис тан ня струк ту ро ва ної во ди для ре гу ляції ас тенічних станів лю ди -
ни. Про во ди лись на у кові досліджен ня різних ас пектів зас то су ван ня
енер гоінфор маційних влас ти вос тей во ди в ре абілітаційноKко -
рекційній та оз до ровчій діяль ності. Для на у ко во го ос мис лен ня цієї
проб ле ми на сь о годні є всі не обхідні умо ви. Про те, не обхідно заз -
на чи ти, що проб ле ма не дос татньо роз роб ле на і в те о ре ти коKме то -
до логічно му, і в прак тич ноKвпро вад жу валь но му ас пек тах. Струк ту ро -
ва на во да — це біологічно ак тив на ре чо ви на, яка на бу ла особ ли вих
енер гоінфор маційних, фізікоKхімічних та ліку валь ноKвіднов них влас -
ти вос тей при ве ден ням до сво го при род но го ста ну про це сом елект ро -
ак ти вації спеціаль ним при ла домKелект ро ак ти ва то ром «АПK1». Та ка
струк ту ро ва на во да за ос нов ни ми фізи коKхімічни ми ха рак те рис ти ка -
ми відповідає воді, що містить ся у кліти нах ор ганізму лю ди ни. Тоб то,
ми мо же мо без пе ребіль шен ня ска за ти, що струк ту ро ва на во да має на -
буті фізікоKхімічні та ене гоінфор маційні влас ти вості, які мо жуть по зи -
тив но впли ва ти на стан лю ди ни. Во на змінює про це си обміну ре чо -
вин, діяльність ди халь ної, сер це воKсу дин ної, ен док рин ної та м’язо вої
сис тем ор ганізму лю ди ни. Во да струк ту руєть ся, тоб то на бу ває особ ли -
вої ре гу ляр ної струк ту ри при впливі ба гать ох струк ту ри ру ю чих фак -
торів, нап рик лад, при за мо ро жу ванніKвідта ванні во ди, впливі
постійно го магнітно го або елект ро магнітно го по ля, при по ля ри зації
мо ле кул во ди та ін. До чис ла фак торів, що приз во дять до зміни струк -
ту ри і влас ти вос тей во ди, відно сять ся різні вип роміню ван ня і по ля
(елект ричні, магнітні, гравітаційні та, мож ли во, ряд інших, ще не відо -
мих, зок ре ма, пов’яза них з біое нер ге тич ним впли вом лю ди ни), ме -
ханічні дії (пе ремішу ван ня різної інтен сив ності, стру шу ван ня, течія
в різних ре жи мах і т.д.), а та кож їх всілякі поєднан ня.

Спе цифічність цих досліджень зак лю чаєть ся в то му, що пе ревіре -
на ефек тивність ви ко рис тан ня во ди, що при ве де на до струк ту ро ва но -
го ста ну елект ро а ти вацією при ла домKелект ро ак ти ва то ром «АПK1».
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Для виз на чен ня кис лот ноKлуж но го ста ну дослідни ком вимірюєть ся
«рН» пит ної бу тиль о ва ної во ди, а далі во на за ли ваєть ся у по бу то вий
елект ро ак ти ва тор во ди, в кіль кості приб лиз но до 1200–1300 мл. Після
ць о го дослідник че кає 30 хв по ки ви ко рис та на во да струк ту руєть ся,
тоб то відбу ваєть ся про цес елект ролізу. Після чо го от ри муємо «жи ву»
і «мерт ву» во ду у об’ємі: аноліта 200–300 мл, а ка толіту 800–1000 мл. До
ць о го дослідник вимірює ар теріаль ний тиск у досліджу ва но го; про во -
ди мо з ним тест «Тонічна ак тивність м’язо вої сис те ми», де вимі рює мо:
за галь ний час, кількість та кут підйомів рук. Потім вимірюємо по каз -
 ник — «рН» сли ни при ла домKвимірю ва чом «PHK200». Ко ли час елект -
ролізу за вер шив ся от ри муємо 800–1000 мл «жи вої» та 200–300 мл
«мерт вої» во ди, далі пе ре ли ваємо їх у дві скляні ємності та вимірюємо
«рН» «жи вої» во ди. Потім прий маєть ся 800 мл во ди та че рез 20 хв
вимірюєть ся «рН» сли ни. Що ден ний прийом підго тов ле ної во ди ста -
но вить 800 мл про тя гом 14 днів. Фізіологічна дія про це дур виз на чаєть -
ся фізич ни ми та струк тур ни ми влас ти вос тя ми цієї во ди. Реф лек тор но,
че рез нер во ву сис те му ці под раз нен ня вик ли ка ють відповідну ре акцію
збо ку всіх ор ганів та сис тем ор ганізму. Про це ду ри з ви ко рис тан ням
струк ту ро ва ної во ди в комп лексі фізич ної ре абілітації доз во ля ють
індивіду аль но підібра ти для кож ної лю ди ни та ку про це ду ру, яка
відповіда ла б її функціональ ним мож ли вос тям та ре ак тив ності ор -
ганізму. Тоб то, фізіологічна та енер гоінфор маційна дія та кої во ди зас -
но ва на на то му, що між лю ди ною і нав ко лишнім се ре до ви щем ство -
рюєть ся сис те ма обміну ре чо вин та енергії. Зва жа ю чи на це, го лов ною
за да чею в про цесі ре гу ляції по точ но го ста ну, нор малізації обміну ре чо -
вин, функціональ ної діяль ності ске лет ноKм’язо вої та кардіореспіра -
тор ної сис тем за до по мо гою струк ту ро ва ної во ди є до сяг нен ня на ми
бла гоп риємної за галь ної ре акції ор ганізму, що за без пе чуєть ся пра -
виль ним до зу ван ням кіль кості про це дур.

ПО ПЕ РЕД ЖЕН НЯ РОЗ ВИТ КУ 
ПО ЧАТ КО ВИХ ПРО ЯВІВ ХРОНІЧНОЇ ВТО МИ 

У ДІТЕЙ МО ЛОД ШО ГО ШКІЛЬ НО ГО ВІКУ

Веп рик М.О.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

В ос танні ро ки вчи телі конс та ту ють об ме жен ня ру хо вої ак тив -
ності учнів, яке мо же приз вес ти до їхньої зат рим ки фізич но го та
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психічно го роз вит ку. Дос туп ним за со бом підви щен ня нав чаль ної
пра цез дат ності й по до лан ня ро зу мо вої вто ми в учнів є раціональ не
поєднан ня інте лек ту аль ної діяль ності з ру хо вою ак тивністю. Під ру -
хо вою ак тивністю ди ти ни ми ро зуміємо су купність довіль но ре гуль о -
ва них рухів, що ма ють умов ноKреф лек тор ну ос но ву, які ви ра жа ють ся
в праг ненні до підтрим ки життєвої рівно ва ги ор ганізму з нав ко лиш -
нім світом та про яв ля ють ся в ру хо вих уміннях і фізич них якос тях,
обу мов ле них ге не тич но та влас ни ми пот ре ба ми й мо ти ва ми.

Про цес нав чан ня з йо го доміну ю чою ро зу мо вою діяльністю
й обов’яз ко вою ста тичністю фак тич но не дає ре алізу ва ти ся праг -
нен ням мо лод ших шко лярів до при род ної ру хо вої діяль ності. У той
же час прак ти ка засвідчує, що вчи телі здатні в ході ор ганізації нав -
чаль ної діяль ності за без пе чи ти дітям оп ти маль ний ру хо вий ре жим
у відповідності до пот реб ру хо вої ак тив ності [1].

Ру хо ва ак тивність виз на чаєть ся як біологічна пот ре ба в ру хах,
пов’яза на з ме ханізмом са мо ре гу ляції ак тив ності. Ру хи є важ ли вою
скла до вою будьKяко го ви ду діяль ності та ба гать ох психічних про цесів.
Ди тя чий ор ганізм праг не до збе ре жен ня пев но го рівня ру хо вої ак тив -
ності, обу мов ле ної цією пот ре бою. Біологічну пот ре бу в ру хах на зи ва -
ють кіне зофілією. Во на при та ман на всім дітям, а її кількісні ха рак те -
рис ти ки за ле жать від рівня фізич ної підго тов ле ності дітей, ти пу
ви щої нер во вої діяль ності, статі, віку, по ри ро ку, кліма тич них умов.

Ру хо ву ак тивність дітей мож на умов но кла сифіку ва ти на ціле -
сп ря мо ва ну та довіль ну. Ви ко нан ня фізич них вправ під керівницт -
вом вчи те ля під час за нять фізкуль ту рою, ран ко вою гімнас ти кою
по суті є цілесп ря мо ва ною ру хо вою ак тивністю. До довіль ної ру хо вої
діяль ності відно сять са мостійні ігри, ви ко нан ня фізич них вправ,
різні пе ре су ван ня дітей у по за нав чаль ний час.

Од ним із важ ли вих нап рямків ви хов ної ро бо ти з діть ми є ство -
рен ня не обхідних умов для фор му ван ня са мостійної ру хо вої діяль нос -
ті, яку розг ля да ють з кількісної та якісної сто ро ни. Ру хо ва ак тив ність
мо лод ших шко лярів по вин на бу ти цілесп ря мо ва ною й від повіда ти
їх досвіду, інте ре сам, ба жан ням, функціональ ним мож ли вос тям ор -
ганізму. То му змістові особ ли вості ру хо во го ре жи му шко лярів ма -
ють бу ти спря мо ва ним на роз ви ток ро зу мо вих, ду хов них та фізич -
них здібнос тей дітей.

Спри ят ли вий вплив на ор ганізм ру хо вої ак тив ності мо же бу ти
ли ше в то му ви пад ку, як що її рівень зна хо дить ся в ме жах оп ти маль -
них ве ли чин. Зок ре ма, при гіпо ди намії ви ни кає цілий ряд не га тив -
них для ди ти ни наслідків: у роз вит ку ске лет ної мус ку ла ту ри ви яв -
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ляєть ся зни жен ня її си ли та пра цез дат ності, ви ни ка ють різно ма -
нітні по ру шен ня пос та ви, сплю щен ня сто пи — все це приз во дить
до зат рим ки мо тор но го роз вит ку (швид кості, сприт ності, ко ор ди -
нації рухів, вит ри ва лості та ін.).

Низь кий рівень ру хо вої ак тив ності вик ли кає відхи лен ня у фізич -
но му роз вит ку дітей, во ни час то на бу ва ють зай вої ва ги, ста ють інерт -
ни ми, у них зни жуєть ся опір до прос туд них зах во рю вань. Але слід
пам’ята ти, що гіперкінезія та кож по ру шує прин цип оп ти маль но го
фізич но го на ван та жен ня, що мо же вик ли ка ти пе ре нап ру гу сер це во-
су дин ної сис те ми і несп ри ят ли во впли ну ти на роз ви ток ор ганізму ди -
ти ни. От же, потрібне рег ла мен то ва не, цілесп ря мо ва не керівницт во
з бо ку вчи те ля ру хо вою діяльністю дітей мо лод шо го шкіль но го віку
з ме тою по пе ред жен ня роз вит ку вто ми у ре жимі нав чаль но го дня.

Літе ра ту ра

1. Чер нявсь кий М. В. Оцінка доціль ності впро вад жен ня рек ре -
аційноKоз до ров чих тех но логій в про цес фізич но го ви хо ван ня мо лод ших
шко лярів / М. В. Чер нявсь кий // Спорт. вісн. Придніпров’я. — 2009. —
№ 2–3. — С. 17–19.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ ШИ А ЦУ 
ЯК ОЗ ДО РОВ ЧОЇ ТЕХ НО ЛОГІЇ У СПОРТІ

Виш не вець ка Д.О.
VI курс, гру па 41ФР/з, спеціальність, «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Шу мей ко І.А., к.мед.н.,

доц. ка фед ри фізич ної ре абілітації і фізич но го ви хо ван ня

Ма саж не обхідний для підтрим ки фізич ної фор ми спор тсме на,
підви щен ня йо го спор тив них до сяг нень і віднов лен ня після силь них
фізич них на ван та жень. На тис ка ю чи паль ця ми на м’язи, по си лю -
єть ся кро во обіг і не місце скуп чи ла ся мо лоч ної кис ло ти при но -
сить ся гліко ген, який по вер тає енергію м’язам. Японсь кий точ ко вий
ма саж Ши а цу доз во ляє нор малізу ва ти ро бо ту ор ганізму, збе рег ти
здо ров’я і здат ний поз ба ви ти від різних не дуг. Ма саж Ши а цу дос -
туп ний кож но му, йо го мож на зас то со ву ва ти не тіль ки для на дан ня
до по мо ги іншим, але і до по мог ти са мо му собі без сто рон ньої до по -
мо ги і в будьKяких обс та ви нах.

Японсь кий ма саж або ма саж Ши а цу (Ши ат су) (ши — пальці,
ацу — на тис кан ня) — це ме тод ліку ван ня на тис кан ням паль ця ми.
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Зас нов ни ком японсь кої національ ної шко ли ши а цу є Та ки ю ро На -
ми ко ши. Да на те рапія до по ма гає відно ви ти си ли і пра цез датність
служ бовців, які весь день зму шені сидіти на од но му місці.

Прийо ми точ ко во го ма са жу Ши а цу для ви яв лен ня бо лю чих то -
чок — паль пація, пог лад жу ван ня тіла з лег ким на тис кан ням. При ви -
яв ленні бо лю чих то чок або зон не обхідно про вес ти Ши а цу. Це важ -
ли во то му, що боль ові зо ни (точ ки) мо жуть роз та шо ву ва ти ся не там,
де зна хо дить ся ор ган, а на значній відстані від сег мен тар ної про екції
ор га ну, тоб то «сиг нал» — біль роз та шо ва ний у реф лек со генні зо ни.
Кваліфіко ва на кон суль тація фахівця до по мо же оціни ти стан і виз на -
чи ти по даль ше ліку ван ня або обс те жен ня. Ме то ди ка са модіаг нос ти -
ки з до по мо гою ме то ду Ши а цу мо же спри я ти ви яв лен ню доклінічної
стадії хво ро би, по ру шен ня функції ор га на або сис те ми.

За до по мо гою Ши а цу, що особ ли во важ ли во, мож на змен ши ти
болі, а то і зовсім їх усу ну ти, при чо му такі болі, які не про хо дять від
ме ди ка ментів. Од нак слід пам’ята ти, що не про фесіонал (не ме дик)
не мо же во лодіти дос татніми знан ня ми з реф лек тор ної те рапії
паль це вим впли вом для то го, щоб вис ту па ти в ролі кваліфіко ва но -
го фахівця, так як для ць о го потрібні спеціальні знан ня і потрібно
дов го вчи ти ся.

При про ве денні точ ко во го ма са жу зас то со ву ють прийо ми под -
раз нен ня, що відрізня ють ся інтен сивністю, час то тою, три валістю
впли ву, а та кож кількістю то чок впли ву на се анс ма са жу. При точ ко -
во му ма сажі ви ко рис то ву ють два спо со би впли ву: гальмівний (силь -
но го розд ра ту ван ня) і тонізу ю чий (слаб ко го под раз нен ня). Та кий
поділ пов’яза но з кінце вим ре зуль та том дії Ши а цу на ор ганізм.

Тонізу ю чий ме тод впли ву. Ха рак тер ним для ць о го ме то ду є силь -
не под раз нен ня, що на но сить ся послідов но в ряді то чок з ви ко рис -
тан ням од но го або декіль кох послідов но ви ще о пи са них прийомів.
Си ла под раз нен ня — дос тат ня для про ник нен ня в тка ни ну аж до
м’язів з от ри ман ням пе ред ба че них відчуттів без іррадіації. Час то та
рухів біль ша, три валість впли ву на точ ку 30–40 се кунд. Кількість
ма са жо ва них то чок на се анс 6–8. Цей ме тод ви ко нуєть ся нас туп -
ним чи ном: на кожній точці ви роб ля ють швидкі обер тальні ру хи
з си лою до от ри ман ня відчут тя оніміння (бо лю). Три валість дії 30
се кунд. Потім послідов но пе ре хо дять на інші точ ки. Ви ще о пи сані
ме то ди впли ву мож на зас то со ву ва ти ок ре мо і мож на зас то со ву ва ти
од но час но, але на різних по ло ви нах тіла (за по ка зан ня ми), тоб то як
комбіно ва ний ме тод.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФОР МУ ВАН НЯ ФУНКЦІОНАЛЬ НО ГО
СТА НУ ЛЮ ДИ НИ ЗА ДО ПО МО ГОЮ МА СА ЖУ

За яц Т.Р.
4 курс, гру па 41
ФР, спеціальність «Здо ров’я лю ди ни», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Сах но Т.В., д. х. н., про фе сор

ка фед ри фізич ної ре абілітації і фізич но го ви хо ван ня

Фор му ван ня функціональ но го ста ну лю ди ни мо же про во ди -
тись за до по мо гою на у ко во обґрун то ва но го ліку валь ноKпрофілак -
тич но го ма са жу, який за пус кає про це си са мо ре гу ляції, віднов лює
енер ге тич ний кар кас лю ди ни та нор малізує ро бо ту всіх ор ганів і
сис тем ор ганізму. В про цесі про ве ден ня ма са жу відбу ва ють ся
взаємні енер гоKінфор маційні впли ви спеціаліста з ма са жу на лю ди -
ну, і нав па ки. При чо му, для ма са жис та це є кон такт з па то логічно
зміне ною енер ге тич ною сис те мою лю ди ни, то му він по ви нен вміти
за хис ти ти се бе від шкідли во го впли ву енер гоKінфор маційних
струк тур лю ди ни. Ці знан ня ста нуть за со бом збе ре жен ня здо ров’я,
ви со кої про фесійної і функціональ ної здат ності ма са жис та.

Ру ка — це інстру мент і вип роміню ван ня енергії ру ки в ціло му
та ок ре мих її пальців є як стабіль ним, незмінним, так і тим, що
змінюєть ся. Ру ки по винні бу ти без под ря пин, не за над то хо лодні,
ма ти гар ну так тиль ну чут ливість. Як що біопо ле до лонь здо ро во го
ма са жис та до ти каєть ся до здо ро во го по ля лю ди ни, то зви чай но
ніяких відчуттів не ви ни кає. При ць о му не обхідно пам’ята ти, що
три ор га ни в на шо му тілі да ють спе цифічні відчут тя: нир ки — лег -
ку про хо ло ду, сер це — теп ло, ле гені — лег ку вібрацію. Як що біопо -
ле до лоні ма са жис та до ти каєть ся до по ля хво рої лю ди ни, то в до ло -
нях ви ни ка ють певні відчут тя, які відрізня ють ся від звич них.
Хво ро би спот во рю ють по ля, і це, після відповідних тре ну вань, мо -
жуть відчу ва ти ру ки ма са жис та. Крім ць о го, під час про це ду ри ма -
са жист по ви нен бу ти спокійним, розс лаб ле ним, до лоні по винні бу -
ти нейт раль ни ми (інак ше власні відчут тя в до ло нях мо жуть бу ти
по мил ко во сприй няті за відчут тя від ор ганів лю ди ни).

Для до сяг нен ня по зи тив но го кон так ту з лю ди ною не обхідно
вста нов лен ня пси хо логічної ат мос фе ри довіри і відвер тості у спілку -
ванні; на дан ня лю дині тіль ки зро зумілої для неї інфор мації; об го во -
рен ня з нею хо ду віднов них за ходів, якоїKне будь проб ле ми, пов’яза -
ної з життєви ми си ту аціями, підве ден ня підсумків про ве де ної бесіди.
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Відчут тя лю ди ни під час ма са жу поділя ють ся на: по зи тивні:
теп ло в тілі, розігріван ня, по ко лю ван ня, вібрація, «тяжкість у ру ках
і но гах», хо лод, сон ливість, підви щен ня діуре зу — ба жані відчут тя,
то му мож на про дов жу ва ти відновні за хо ди і це свідчить про їх ефек -
тивність; нейт ральні: відсутність відчуттів — во ни не до по ма га ють
і не шко дять (кра ще, ко ли лю ди на має відчут тя, що не обхідно для
зво рот но го зв’яз ку); не га тивні: дри жан ня в колінах, несвідо мий
страх, хо лод ний лип кий піт, пе рез буд жен ня — це не ба жані відчут -
тя, не обхідно при пи ни ти се анс (ці відчут тя є наслідком пе ре до зу -
ван ня впли ву чи неп ра виль ної ро бо ти, інко ли це мо же бу ти зу мов -
ле не тим, що лю ди на має підви ще ну чут ливість, во на фізич но
слаб ка та має хво ре сер це) [1].

Та ким чи ном, у про цесі ви ко рис тан ня ліку валь ноKпрофілак тич -
но го ма са жу, спеціалісту потрібно нав чи ти ся пси хо логічно на лаш то -
ву ва ти ся на про це ду ру та ефек тив но фор му ва ти функціональ ний
стан лю ди ни. От же, ма саж є прос тим і дос туп ним ме то дом віднов -
лен ня нор маль но го функціональ но го ста ну лю ди ни і то му йо го ре -
ко мен дуєть ся зас то со ву ва ти в комп лексі ре абілітаційних за ходів.

Літе ра ту ра

1. Ва ку лен ко Д. В. Ме дич на інфор маційна сис те ма взаємодії спеціа -
ліста з ма са жу та пацієнта [Текст]: стат тя / Д. В. Ва ку лен ко // Ме дич на
інфор ма ти ка та інже нерія: на у ко воKпрак тич ний жур нал. — К.: Укр ме д -
кни га, 2010. — № 2. — С. 63–70.

ТЕ О РЕ ТИЧНІ ЗА СА ДИ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ПЕ РЕ ЛО МАХ ЛІКТЬ О ВО ГО СУГ ЛО БА

Кис лий О.О.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Пе ре ло ми в об ласті лікть о во го суг ло ба зай ма ють пер ше місце
се ред внутрішньо суг ло бо вих уш код жень. Cеред травм ру ки зак риті
пе ре ло ми кісток лікть о во го суг ло ба ста нов лять близь ко 30%. Комп -
ле кс не ліку ван ня хво рих із пе ре ло ма ми лікть о вих суг лобів вклю чає
ме ди ка мен тозні, ор то пе дичні (кон сер ва тивні та опе ра тивні),
фізіоте ра пев тичні за хо ди, які спря мо вані на при зу пин ку прог ре су -
ван ня па то логічно го про це су, профілак ти ку роз вит ку нез во рот них
проліфе ра тив ноKдест рук тив них змін та де фор мацій, збе ре жен ня
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функції та ампліту ди рухів. При роз вит ку де фор мацій, ту го ру хо -
мості та анкілозів, ме тою ре абілітації є усу нен ня де фор мації та
віднов лен ня функції лікть о во го суг ло ба.

Особ ли вості за галь ної ме то ди ки ліку валь ної фізкуль ту ри при
пош код жен нях лікть о во го суг ло ба нас тупні: 1) без пе рервність зас -
то су ван ня про тя гом всь о го кур су ліку ван ня, ме то ди ку зміню ють
у за леж ності від періодів; 2) своєчас не зас то су ван ня ліку валь ної
фізкуль ту ри, що за без пе чує не тіль ки поліпшен ня за галь но го ста ну
хво ро го, але й по пе ред жає ви ник нен ня уск лад нень; 3) поєднан ня
ліку ван ня фізич ни ми впра ва ми з іммобілізацією, у то му числі з гіп -
со ви ми пов’яз ка ми, які не є пе реш ко дою до зас то су ван ня ліку валь -
ної гімнас ти ки, а, нав па ки, без болісно вклю ча ють хво ро го в ру хо ву
діяльність; 4) пос ту по во зрос та ю че на ван та жен ня, що є обов’яз ко -
вою умо вою ефек тив ності ліку валь ної фізкуль ту ри; 5) фізич не на -
ван та жен ня при пош код жен нях лікть о во го суг ло бу по виннo бу ти
адек ват ним функціональ ним мож ли вос тям хво ро го.

При ту го рух ли вості суг ло ба в ре зуль таті змор щу ван ня су моч -
ноKзв’яз ко во го апа ра ту в пер шу чер гу комбіну ють ма саж із ліку -
валь ною фізич ною куль ту рою. Чим раніше зас то со вуєть ся ру хо ва
те рапія, тим біль ше шансів на функціональ не віднов лен ня. По ка -
за но та кож поєднан ня ма са жу з баль не о те рапією (міне раль ни ми
ван на ми), гря зеліку ван ням, апа рат ною фізіоте рапією, по ря док зас -
то су ван ня яких у комбінації з ма са жем виз на чаєть ся в кож но му ви -
пад ку спеціаль ни ми по ка зан ня ми. При су путніх су дин них роз ла дах
(яви ща лімфос та зу, по ру шен ня су дин но го то ну су унаслідок капі -
ляр ної гіпо тонії) по ка за ний спо чат ку відсмок ту валь ний ма саж,
потім ру хо ва те рапія, які не по винні вик ли ка ти біль, а та кож підви -
щен ня м’язо во го то ну су на боці пош код жен ня.

У післялікар ня ний період ре абілітації ліку валь ний ма саж спря -
мо ва ний на ліквідацію наб ряків, ту го рух ли вості у суг ло бах, конт -
рак тур, м’язо вих ат рофій, м’язо вої слаб кості, не пов но го віднов лен -
ня функцій. Зас то со ву ють кла сич ний місце вий і за галь ний ма саж,
сег мен тар ноKреф лек тор ний і апа рат ний ма саж, ма саж у воді, гідро -
ма саж (підвод ний душKма саж, во до ст ру ме не вий душKма саж,
підвод ний вібраційний ма саж).

Фізіоте рапію зас то со ву ють із ме тою профілак ти ки та ліку ван ня
пе ре ломів на всіх ета пах ре абілітації. Ви ко рис тан ня пев них ме тодів
за ле жить від зав дань, що став лять пе ред фізіоте рапією, ви хо дя чи з ха -
рак те ру зах во рю ван ня і об ся гу опе ра тив но го втру чан ня або пе ре не -
се ної трав ми, пе ребігу після о пе раційно го періоду, за галь но го ста ну
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хво ро го, фаз ут во рен ня кістко во го мо зо ля. Ліку валь на дія фізич них
чин ників на ор ганізм після травм про яв ляєть ся у виг ляді нер во -
воKреф лек тор но го та гу мо раль но го ме ханізмів, але ко жен із чин -
ників має свої особ ли вості в шля хах ре алізації ліку валь но го ефек ту.

От же, особ ливістю віднов но го ліку ван ня по терпілих із пе ре ло -
ма ми лікть о во го суг ло ба є ви ко рис тан ня по е тап но го комп лек су ак -
тив них рухів, ма са жу та фізіоте рапії на всіх ета пах ре абілітації.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ФІЗИЧ НО ГО РОЗ ВИТ КУ 
ТА РУ ХО ВИХ ПО РУ ШЕНЬ У ДІТЕЙ ІЗ ВА ДА МИ ЗО РУ

Колінко А.В.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Су часні ста тис тичні дані свідчать про ста лу тен денцію зрос тан -
ня кіль кості ви падків па то логії зо ро во го аналіза то ра. Част ко ва втра -
та зо ру є однією з най по ши реніших форм інвалідності, що поз на -
чаєть ся на роз вит ку ди ти ни.

Вста нов ле но, що діти з ва да ми зо ру у фізич но му роз вит ку від -
ста ють від своїх здо ро вих од нолітків. Це пов’яза но з тим, що по ру -
шен ня функцій зо ро во го аналіза то ра суттєво об ме жує ди ти ну
у пов ноцінно му роз вит ку, оскіль ки страж дає ос нов ний вид діяль -
ності — пізнан ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща. Наслідком зни же -
но го зо ру є не дос тат ня ру хо ва ак тивність ди ти ни, що, у свою чер гу,
спри чи няє відста ван ня фізич но го роз вит ку, погіршен ня ко ор ди -
нації, орієнтації у прос торі.

Рівень фізич но го роз вит ку та фізич ної підго тов ле ності дітей
мо лод шо го та се реднь о го шкіль но го віку з деп ри вацією зо ру знач -
но відстає від здо ро вих од нолітків: у вазі (від 3 до 5%), рості (від 5 до
13 см), у по каз ни ках ок руж ності груд ної клітки в дітей мо лод шо го
і се реднь о го віку відста ван ня ста но вить до 4,7 см [1].

Помітне відста ван ня від нор ми відзна чаєть ся і в життєвій
ємності ле генів. М’язо ва (кисть о ва) си ла у дітей з по ру шен ням зо ру
в порівнянні з нор мою слаб ко роз ви не на. У сла бо зо рих шко лярів
по каз ни ки кисть о вої ди на мо метрії нижчі на 28%, ніж у од нолітків
із нор маль ний зо ром, у по каз ни ках гнуч кості во ни ус ту па ють ос -
таннім у се реднь о му на 12–15%. Найбільш ви ра же на різни ця
у рості м’язо вої си ли в сліпих дітей в порівнянні зі здо ро ви ми спос -
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терігаєть ся в 7–14 років: відста ван ня у хлоп чиків 3,5–5 кг, у дівча -
ток 1–1,5 кг.

У дітей з па то логією зо ру відзна чаєть ся по ру шен ня ко ор ди -
нації рухів. У віці 8–9 років во на ста но вить 28%, а до 16 років до ся -
гає 52%. Шко лярі заз на ють труд нощів у ви ко нанні по год же них
рухів рук і ніг. Зістав лен ня ре зуль татів швидкісноKси ло вих якос тей
по ка зує, що сліпі діти у 7–9 років ма ють най ниж чий рівень приж -
ко вої здат ності [1].

При част ковій або повній втраті зо ру найбіль шою мірою по ру -
шу ють ся ко ор ди нація, вит ри валість, швидкість і ритм рухів.
У меншій мірі ви ра же не відста ван ня за по каз ни ка ми м’язо вої си ли
та швидкісноKси ло вих якос тей.

Спос те ре жу ва не зни жен ня функціональ но го ста ну ру хо во го
аналіза то ра у дітей з по ру шен ня ми зо ру, що ви ни кає внаслідок об -
ме же ності ру хо вої ак тив ності, при во дить, у свою чер гу, до зни жен -
ня пра цез дат ності сер це воKсу дин ної та ди халь ної сис тем. У дітей
з по ру шен ня ми зо ру в порівнянні з уч ня ми ма со вих шкіл спос -
теріга ють ся частіши ми ди хан ня й пульс. Зни жен ня функціональ -
но го ста ну ру хо во го аналіза то ра у ано маль них дітей при во дить до
ос лаб лен ня функціональ ної діяль ності сер це воKсу дин ної сис те ми
ор ганізму на фізичні на ван та жен ня.

Низь кий рівень роз вит ку ру хо вих здібнос тей у дітей з по ру -
шен ня ми зо ру пов’яза ний не тіль ки з наслідка ми пер вин них по ру -
шень, але й з об ме женістю об’єму їх ру хо вої ак тив ності порівня но
з уч ня ми ма со вих шкіл, а та кож з не дос татнь ою роз роб кою де я ких
пи тань ме то ди ки їх фізич но го ви хо ван ня. Да не по ло жен ня підтве -
рд жуєть ся тим, що при сис те ма тич них за нят тях фізич ною куль ту -
рою і спор том із зас то су ван ням оп ти маль них на ван та жень діти
з по ру шен ня ми зо ру за ба гать ма по каз ни ка ми фізич ної підго тов ле -
ності наб ли жа ють ся до нор ми, а за де я ки ми навіть пе ре вер шу ють її.

От же, адап тив не фізич не ви хо ван ня, ор ганізо ва не з ура ху ван -
ням ди фе ренційо ва но го підхо ду до кож ної слаб ко зо рої ди ти ни,
доз во лить успішно виріши ти проб ле му ко рекції їхньої пси хофізич -
но го роз вит ку та інтег рації в суспільство.

Літе ра ту ра

1. Байкіна Н. Г. Діаг нос ти ка й ко рекція пси хо мо тор но го роз вит ку осіб
з по ру шен ням зо ру: навч. пос. / Байкіна Н. Г., Крет Я. В. — За поріжжя:
ЗНУ, 2005. — 396 с.
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ЗА СО БИ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ЖІНОК У ПІСЛЯ ПО ЛО ГО ВО МУ ПЕРІОДІ

Конд ра тен ко А.С.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

Поліпшен ня за галь но го ста ну по роділлі; спри ян ня лак тації та ак -
тив но му ско ро чен ню мат ки; віднов лен ня пра цез дат ності по роділлі;
спри ян ня кра що му за жив лен ню руб ця після опе рації ке са ре во го роз -
ти ну є ме тою комп ле кс ної прог ра ми фізич ної ре абілітації жінок у піс -
ля по ло го во му періоді. Прог ра ма фізич ної ре абілітації вклю чає три ос -
новні ком по нен ти: за хо ди, спря мо вані на пок ра щен ня ста ну по роділь;
усу нен ня болісних відчуттів; за хо ди вто рин ної профілак ти ки, що
спря мо вані на поліпшен ня за галь но го ста ну жінки після по логів.

Скла до ви ми комп ле кс ної прог ра ми фізич ної ре абілітації жінок
у після по ло го во му періоді об ра но: ліку валь ну фізич ну куль ту ру;
апа рат ну фізіоте рапію; ви ко рис тан ня еле ментів ліку валь ної гім -
нас ти ки: впра ви для нижніх кінцівок; ізо мет ричні впра ви; за галь -
но роз ви ва ючі впра ви; ма саж, а са ме: ліку валь ний, гігієнічний, кос -
ме тич ний.

Ліку валь на фізич на куль ту ра ви ко рис то вуєть ся в сис темі комп -
ле кс но го ліку ван ня жінок у після по ло го во му періоді. Про ти по ка -
зан ня ми для ЛФК в ранній після о пе раційний період є тем пе ра ту ра
ви ще 37,5°C, тром боф лебіт вен нижніх кінцівок, гострі за пальні
яви ща в матці та при дат ках, кро во течі, гост рий біль, особ ли во як -
що він по си люєть ся після ру ху.

У після о пе раційно му періоді зас то со ву ють стро го до зо вані
впра ви для м’язів че рев но го пре су та та зо во го дна, для дис таль них,
а потім прок си маль них відділів кінцівок, за галь нозміцню ючі та ди -
хальні впра ви че рев но го, груд но го і зміша но го типів [1].

У після о пе раційно му періоді ліку валь на фізич на куль ту ра зас -
то со вуєть ся в умо вах постіль но го, па лат но го, віль но го ре жи му. Па -
лат ний ре жим приз на чаєть ся од но час но з доз во лом по роділлі вста -
ва ти. Терміни пе ре хо ду до па лат но го ре жи му за ле жать від клінічних
да них і, зок ре ма, від трав ма ти зації че рев ної стінки в ході опе рації.
До вста ван ня по роділля має бу ти підго тов ле на, зок ре ма нав че на
в про цесі за нять ліку валь ною гімнас ти кою техніці без болісно го пе -
ре хо ду в по ло жен ня сто я чи.
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Віль ний ре жим приз на чаєть ся після знят тя швів. При віль но му
ре жимі в ході за нять ліку валь ною фізич ною фізкуль ту рою має бу ти
за вер ше на ліквідація за лиш ко вих про явів побічних дій опе ра тив -
но го втру чан ня, по ру шень у діяль ності ок ре мих сис тем ор ганів.
Мо жуть бу ти ви ко рис тані ліку валь на та гігієнічна гімнас ти ка, про -
гу лян ки, неск ладні спор тивні впра ви.

Ре зуль та тив но му віднов но му ліку ван ню сприяє раннє те ра пев -
тич не зас то су ван ня фізич них чин ників, а са ме фізіоте ра пев тич них
про це дур. Їх дія спря мо ва на на по пе ред жен ня ен до мет ри ту за до по мо -
гою інтер фе ренційних струмів або менш ефек тив но го ди а ди на мо фо -
ре зу цин ку. Про це ду ри по чи на ють на 2Kу або 3Kю до бу після опе рації.

Вста нов ле но, що комбіну ван ня віднов ної магніто те рапії дос -
товірно зни жує час то ту ен до мет ри ту після ке са ре ва роз ти ну. Зас лу -
го ву ють на ува гу магнітоKінфра чер во не оп ромінен ня після о пе -
раційно го шва, три валість дій скла дає 10 хв., на курс 5–6 про це дур.

У після по ло го вий період ви ко рис то ву ють ліку валь ний, гігіє ніч -
ний, кос ме тич ний ма саж. Ліку валь ний ма саж зас то со вуєть ся в комп -
лексній відновній те рапії для ліку ван ня та профілак ти ки різних
зах во рю вань. Для зміцнен ня за галь но го ста ну ор ганізму, нор малі -
зації нер во воKпсихічних про цесів в ор ганізмі по ка за ний гігієнічний
ма саж. Кос ме тич ний ма саж зас то со вуєть ся з ме тою усу нен ня кос -
ме тич них де фектів.

Літе ра ту ра

1. Фізич на і пси хоп рофілак тич на підго тов ка вагітних до по логів та фі -
зич на ре абілітація жінок після по логів [навч. посіб.] / В. І. Гри щен ко,
Ю. С. Па  ра щук, Т. С. ЕйямKБердієва та ін. — Х. : Ексклю зив, 2003. — 110 с.

ЗА СО БИ АДАП ТИВ НО ГО ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ
ДІТЕЙ ІЗ ПО РУ ШЕН НЯМ СЛУ ХУ

Крав чен ко Н.А.
5 курс, спеціальність «Спеціаль на освіта»,
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про фе сор

Врод же на або ра но на бу та глу хо та чи приг лу ху ватість, як важ кий
пер вин ний де фект, приз во дить до ви ра же них вто рин них відхи лень,
особ ли вос тей фор му ван ня осо бис тості та своєрідності проті кан ня
психічних про цесів. По ру шен ня слу ху суп ро вод жу ють ся сповіль -
не ним і зни же ним сприй нят тям, мис лен ням, ува гою, пам’ят тю,
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всією пізна валь ною діяльністю. Фізич ний роз ви ток сла бо чу ю чих
і глу хих дітей обу мов ле ний функціональ ним по ру шен ням ок ре мих
фізіологічних функцій, за галь ною со ма тич ною ос лаб леністю,
відста ван ням у психічно му роз вит ку.

Пов ноцінне ви хо ван ня дітей із по ру шен ням слу ху не мож ли ве
без фізич но го ви хо ван ня, що за без пе чує не ли ше не обхідний рівень
фізич ної підго тов ки та роз вит ку, але й ко рекцію відхи лень різних
сфер діяль ності глу хої ди ти ни. Адап тив не фізич не ви хо ван ня, як
скла до ва час ти на за галь ної сис те ми ви хо ван ня та нав чан ня глу хих
шко лярів, має у відповідності до зав дань чо ти ри нап рям ки: оз до ров -
чий, ви хов ний, освітній, ко рекційний. Ви мо ги кож но го нап рям ку
приз во дять до змін у стані глу хих дітей у плані здо ров’я, ви хо ван ня,
рівня освіти, а та кож ко рекції на яв них не доліків у фізич но му стані.
Ко рекція по ру шень здійснюєть ся за со ба ми адап тив но го фізич но го
ви хо ван ня на ос нові ди фе ренційо ва но го та індивіду аль но го підхо -
ду, вра хо ву ю чи стать, вік і ступінь па то логії.

Впра ви швидкісноKси ло во го ха рак те ру зай ма ють провідне
місце під час нав чан ня глу хих дітей, оскіль ки є життєво не обхідни -
ми ру хо ви ми уміння ми та на вич ка ми. Доцільність ви ко рис тан ня
вправ швидкісноKси ло вої спря мо ва ності підтве рд жуєть ся дво ма те -
о ре тич ни ми по ло жен ня ми: 1) до ба зо вих видів ко ор ди наційних
здібнос тей відно сять ся ті ко ор ди наційні про я ви, що не обхідні під
час ви ко нан ня будьKяких дій (ходь ба, біг, стриб ки); 2) підви щен ня
рівня однієї фізич ної здібності вик ли кає по зи тивні зміни інших [1].
За со ба ми роз вит ку швидкісноKси ло вих якос тей в ко рекційно му
про цесі є різні ви ди бігу, стриб ки, ме тан ня, впра ви з м’яча ми (на бив -
ни ми, во лей боль ни ми, тенісни ми).

Ко рекція функцій рівно ва ги ви ко нуєть ся за до по мо гою вправ
на змен шеній площі опо ри, піднятій опорі, ба лан су ванні. Доб ре за -
с воєні та без печні впра ви (ходь ба, стійки) спо чат ку ви ко ну ють ся
з відкри ти ми очи ма, потім із зак ри ти ми. Всі впра ви, що пов’язані
з ко рекцією та роз вит ком рівно ва ги, ви ко ну ють ся зі стра хов кою,
підтрим кою, до по мо гою.

Од ним із найбільш дієвих за собів ко рекції фізич но го роз вит ку
сла бо чу ю чих дітей є пла ван ня, що сприяє пок ра щен ню рівня здо -
ров’я, ко рекції психічно го роз вит ку, вдос ко на лен ня осо бистісних
якос тей. За нят тя в ба сейні впо ряд ко ву ють по ведінкові ре акції, ви -
роб ля ють са мо дис ципліну, зібраність, на ви ки ко лек тив ної взає мо дії.
Ви ко нан ня рухів у воді сприяє пок ра щен ню діяль ності ве ге та тив -
ної нер во вої сис те ми, сти му лює роз ви ток ди халь них м’язів і м’язів
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по я су верхніх кінцівок. За со би нав чан ня ре алізу ють ся в нас тупній
послідов ності: впра ви на ос воєння у воді та ков зан ня, ди хальні
впра ви, ово лодіння ос но ва ми техніки пла ван ня, роз ви ток фізич них
якос тей (із ви ко рис тан ням ігор, ес та фет, ігро вих вправ).

От же, за нят тя адап тив ною фізич ною куль ту рою спри я ють вдос-
ко на лен ню ру хо вої сфе ри, розк рит тю по тенційних мож ли вос тей
дітей із по ру шен ням слу ху за умо ви, що во ни спря мо вані на усу -
нен ня вто рин них по ру шень за до по мо гою сти му лю ван ня про цесів
ко рекції та ком пен сації. Фізич не на ван та жен ня та впра ви по винні
бу ти адек ват но підібрані з ура ху ван ням рівня фізич но го роз вит ку та
підго тов ки, сен си тив них періодів, особ ли вос тей пізна валь ної та
по ведінко вої сфе ри дітей із по ру шен ням слу ху.

Літе ра ту ра

1. Дмит ри ев А. А. Фи зи чес кая куль ту ра в спе ци аль ном об ра зо ва нии /
Дмит ри ев А. А. — М. : Ака де мия, 2002. — 176 с.

ДО ПИ ТАН НЯ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ХВО РИХ ДІТЕЙ
НА ДИ ТЯ ЧИЙ ЦЕ РЕБ РАЛЬ НИЙ ПА РАЛІЧ

Кра гель Л.В.
V курс, гру па ФР 51, спеціальність «Фізич на ре абілітація»

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, тел. (066) 572-59-31
На у ко вий керівник: Шу мей ко І.А., к.мед.н., до ц. 

Ак ту альність. За ос танні ро ки ди тя чий це реб раль ний па раліч
став од ним із найбільш роз пов сюд же них зах во рю вань нер во вої
сис те ми у дітей на шої країни. У хво рих на ДЦП по ру ше но фор му -
ван ня ру хо вих функцій та ких, як на вич ки сидіння, сто ян ня, ходь -
би, спос терігаєть ся та кож зни жен ня м’язо во го то ну су, сповіль нен ня
ре дукції бе зу мов них тонічних реф лексів, уск лад нюєть ся маніпу ля -
тив на діяль ності. Усе ви ще заз на че не сприяє погіршен ню роз вит ку
пси хо е моційної сфе ри ди ти ни, зни жен ню ре алізації життєво го по -
тенціалу, погіршен ню якості жит тя і зреш тою приз во дять до інва лід -
ності, що виз на чає да не зах во рю ван ня як світо ву ме ди коKсоціаль ну
проб ле му (Л.О. Ба да лян, 2003; В.Ю. Мар ти нюк, 2005; К.О. Се ме -
но ва, 2007; С.М. Афа насьєв, 2008; М.Т. Васіна, 2009; Г.А. Єди нак,
2012; Н.В. Бог да новсь ка, 2014).

Ре зуль та ти досліджень. Аналізом та сис те ма ти зацією літе ра тур -
них дже рел вста нов ле но, що це реб раль ний па раліч (ЦП) — це гру -
па ру хо вих роз ладів, що ви ни ка ють при ура женні ру хо вих сис тем
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го лов но го моз ку і ви яв ля ють ся у нес тачі або відсут ності конт ро лю
з бо ку нер во вої сис те ми за функціями м’язів. За леж но від пош код -
жен ня пев них струк тур моз ку ви ни ка ють різні ру хові по ру шен ня,
що і виз на ча ють фор му це реб раль но го па ралічу. Ре абілітація хво рих
на це реб раль ний па раліч — це комп ле кс на проб ле ма, яка вирі -
шуєть ся вче ни ми ба га то років (Л.М. Шипіци на, 2003; В.О. Кач мар,
2007; К.О. Се ме но ва, 2007; I. Novak, S. McIntyre, C. Morgan, 2013;
П.А. Віндюк, 2014; А.І. Аль о ши на, 2014).

Од не з ос нов них місць у комп лексі ре абілітаційних за ходів по -
сідає фізич на ре абілітація, що ґрун туєть ся на ши ро ко му ви ко рис -
танні за собів фізич ної куль ту ри. Особ ливість ць о го ме то ду по ля гає
у ви ко рис танні ос нов ної біологічної функції ор ганізму — ру ху, який
є сти му ля то ром рос ту, роз вит ку й фор му ван ня ор ганізму (М.О. Лян -
ной, 2003; Н.А. Гросс, 2005, 2007; А.І. Аль о ши на, 2014).

Го лов ним зав дан ням фізич ної ре абілітації для да но го кон тин -
ген ту хво рих є віднов лен ня втра че них ру хо вих функцій ди ти ни. Ба -
га то вче них (К.О. Се ме но ва, 2007; В.І. Ко зявкін, 2015) на по ля га -
ють на то му, що весь роз ви ток мо то ри ки у дітей з це реб раль ним
па ралічем має здійсню ва ти ся за ти ми ж ета па ми, які ма ють місце
у здо ро вої ди ти ни, і в тій же послідов ності. То му од ним з важ ли вих
ме тодів фізич ної ре абілітації дітей, хво рих на це реб раль ний па раліч
є ме тод послідов но го кіне зо ге не зу. Ба га то спеціалістів схи ля ють ся
і до то го, що фізич на ре абілітація по вин на бу ти постійним, комп ле кс -
ним, сис те ма тич ним про це сом (О.В. Мас тю ко ва, 2006; Н.Н. Єфи -
мен ко та Б.В. Сер меєв, 2011).

Вис нов ки. Уза галь не ний аналіз су час них дже рел літе ра ту ри що -
до віднов но го ліку ван ня ме то да ми фізич ної ре абілітації у клініці
ди тя чо го це реб раль но го па ралічу по ка зав, що для успішно го про ве -
ден ня фізич ної ре абілітації не обхідна роз роб ка комп лек су ме тодів,
які доз во лять підви щи ти ефек тивність ліку ван ня, ско ро ти ти
терміни нав чан ня ос нов ним ру хо вим функціям. Для ць о го важ ли -
вим є без пе ре рв ний про цес віднов лен ня, який не доз во лить втра ти -
ти вже на буті до сяг нен ня. Але на да ний час за умов різно манітності
ме тодів те рапії, різно видів ре абілітаційних пос луг для хво рих на це -
реб раль ний па раліч не до сить чітко ство ре на комп ле кс на прог ра ма
фізич ної ре абілітації із сумісним ви ко рис тан ням найбільш ефек -
тив них су час них ме тодів впли ву. Май же не зустріча ють ся дані про
ви ко рис тан ня за собів фізич ної ре абілітації оз на че них хво рих з ура -
ху ван ням по ру шень ди намічно го сте ре о ти пу, що зу мов лює ак ту -
альність та своєчасність на у ко во го досліджен ня.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВПЛИ ВУ ЗА НЯТЬ 
ФІЗИЧ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ 

НА СТАН ЕМОЦІЙНО�ВОЛЬ О ВОЇ СФЕ РИ СТУ ДЕНТІВ
НАП РЯ МУ ПІДГО ТОВ КИ «ЗДО РОВ’Я ЛЮ ДИ НИ»

Куль чиць ка І.І.,
V курс, гру па ФР
51, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 
Універ си те ту «Ук раїна»,

к. тел. (067) 773-93-21
На у ко вий керівник: Крав чук Л.С., к.пед.н., доц.

Лю ди на не ли ше сприй має і пізнає об’єктив ний світ, але й ак -
тив но на нь о го впли ває. Во на постійно ста вить пе ред со бою певні
цілі і бо реть ся за їх здійснен ня. Здійсню ючи цілесп ря мо вані дії,
лю ди на зустрічаєть ся з різно манітни ми пе реш ко да ми. Одні з них
зв’язані з фор ма ми пе ре жи ван ня, умо ва ми жит тя, це об’єктивні пе -
реш ко ди — про тидія інших лю дей, при родні пе реш ко ди, інші —
з влас ни ми не доліка ми — не ба жан ня ро бо ти, те, що потрібно, па сив -
ність, лінь, по га ний настрій, по чут тя стра ху, звич ка діяти не об ду ма -
но, по чут тя хво роб ли во го са мо лю б ства і т.д. Щоб до сяг ти пос тав ле -
ної ме ти, лю дині не обхідно мобілізу ва ти свої ро зу мові і фі зичні
си ли на по до лан ня пе реш код, тоб то про я ви ти воль ові зу сил ля. Во ля
лю ди ни і ви ра жаєть ся в то му, наскіль ки лю ди на здат на пе ре бо рю -
ва ти пе реш ко ди та труд нощі на шля ху до ме ти, наскіль ки во на здат -
на ке ру ва ти своєю по ведінкою, підпо ряд ко ву ва ти свою діяльність
пев ним за да чам. Во ля — це психічний про цес свідо мої цілесп ря мо -
ва ності ре гу ляції лю ди ною своєї діяль ності і по ведінки з ме тою до -
сяг нен ня пос тав ле них цілей.

Для підтри ман ня оп ти маль них фізич них та психічних якос тей
сту дентів не обхідна постійна ру хо ва ак тивність, що на сам пе ред впли -
ває на обмінні про це си в ор ганізмі. Фізич не тре ну ван ня сприяє
збе ре жен ню здо ров’я, підви щує стійкість ор ганізму до несп ри ят ли -
вих фак торів нав ко лишнь о го се ре до ви ща (інфекції, радіації, ко ли -
вань тем пе ра ту ри, ат мос фер но го тис ку, змісту кис ню в повітрі то -
що), збіль шує ре зервні си ли ор ганізму, що доз во ля ють пе ре но си ти
більш значні фізичні та психічні на ван та жен ня.

Без пе реч но, що фізкуль турні за нят тя, по зи тив но впли ва ю чи на
сту дентів, підви щу ють ефек тивність їх праці. Од на че відда ча від та -
ких за нять про яв ляєть ся опо се ред ко ва но че рез ряд скла до вих:
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підви щен ня пра цез дат ності, ско ро чен ня втом лю ва ності від нав -
чан ня, пок ра щен ня про фесійних ру хо вих на ви чок, підви щен ня
гро мадсь кої ак тив ності, пок ра щен ня тру до вої дис ципліни, кра ще
ви ко рис тан ня віль но го ча су.

Прин цип ор ганічно го зв’яз ку фізич но го ви хо ван ня з пок ра щен -
ням емоційноKволь о вої сфе ри діяль ності найбільш конк рет но вті -
лю єть ся у фізичній підго товці. Фізич на підго тов ка здійснюєть ся
на сам пе ред у якості од но го з розділів обов’яз ко во го кур су фізич но -
го ви хо ван ня ви щих нав чаль них зак ла дах, а та кож в період нав чан -
ня, ко ли це не обхідно.

Ви хов на функція пе ред ба чає, з од но го бо ку, підви щен ня ефек -
тив ності зма галь ної діяль ності, з дру го го — сприяє всебічно му ви хо -
ван ню соціаль но ак тив ної осо бис тості. Од нак, спор тив на діяль -
ність са ма по собі ба жа но го ви хов но го ефек ту не за без пе чує. Вплив
спор ту мо же ма ти як по зи тив ний, так і не га тив ний ефект.

Функція підви щен ня фізич ної ак тив ності пе ред ба чає підго тов ку
до різних видів суспіль ної діяль ності і пок ли ка на спри я ти все біч но -
му роз вит ку лю ди ни, удос ко на лю ва ти її фізичні і ду ховні здібності,
роз ши рю ва ти ар се нал життєво важ ли вих ру хо вих умінь, підви щу -
ва ти їх надійність у склад них умо вах.

Оз до ров ча і рек ре аційноKкуль тур на функції спря мо вані на зміц -
нен ня здо ров’я лю дей, за без пе чен ня ак тив но го відпо чин ку, фор му -
ван ня ес те тич них смаків. Мо ти ваційна функція доз во ляє спри я ти
підви щен ню про дук тив ності праці та нав чан ня, вста нов лен ня спри -
ят ли во го пси хо логічно го мікрокліма ту, впро вад жен ня норм і пра -
вил здо ро во го спо со бу жит тя сту дентів.

ОБГ РУН ТУ ВАН НЯ ДОЦІЛЬ НОСТІ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ
ЛІКУ ВАЛЬ НОЇ ФІЗКУЛЬ ТУ РИ 

ПРИ ХРОНІЧНО МУ ХО ЛЕ ЦИС ТИТІ

Купріян Т.А.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

Ак ту альність проб ле ми пов’яза на з по ши ре ною зах во рю ва ніс -
тю на хронічну за паль ну па то логію ге па тобіліар ної сис те ми, зок ре -
ма, на хронічний хо ле цис тит. Ліку валь ну фізич ну куль ту ру розг ля -
да ють як ме тод па то ге не тич ної те рапії, оскіль ки у разі зас то су ван ня
за собів ЛФК у за галь ну ре акцію всь о го ор ганізму вклю ча ють ся ті
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фізіологічні ме ханізми, які бе руть участь у па то ге не тич но му про -
цесі. ЛФК є ме то дом ак тив ної функціональ ної те рапії, оскіль ки її
за со би здатні збіль шу ва ти функціональні ре зер ви ор ганів і сис тем,
підви щу ва ти функціональ ну адап тацію хво ро го та за без пе чу ва ти
профілак ти ку функціональ них роз ладів [1].

Зав дан ня ЛФК при зах во рю ван нях жов чо вивідної сис те ми: нор -
малізація цент раль них і пе ри фе рич них ме ханізмів нер во вої ре гу -
ляції функції жовч но го міху ра та жов чо вивідних шляхів; по лег шен -
ня відто ку жовчі; ак тивізація кро во обігу в печінці та інших ор га нах
трав лен ня; поліпшен ня функції ки шок (бо роть ба із зак ре па ми),
сти му лю ван ня обміну ре чо вин; за галь нозміцню валь на дія на ор га -
нізм. ЛФК по ка за на хво рим на хронічний хо ле цис тит, хо лангіт, не -
уск лад не ну жовч но кам’яну хво ро бу у фазі ремісії та на дискінезію
жов чо вивідних шляхів. Про ти по ка зан ня: гострі про я ви зах во рю -
ван ня, знач ний боль о вий синд ром, часті прис ту пи жовч но кам’яної
хво ро би, 2–3 дні після купіру ван ня на па ду не уск лад не но го каль -
куль оз но го хо ле цис ти ту.

Розрізня ють чо ти ри ос новні ме ханізми впли ву фізич них вправ:
тонізу ю ча дія, трофічна дія, фор му ван ня ком пен сацій, нор малі за -
ція функцій.

Те ра пев тич на дія фізич них вправ обу мов ле на нор малізу ю чим
впли вом на нер во ву сис те му. При по ру шеній ре ак тив ності нер во вої
сис те ми фізичні впра ви приз во дять до нор малізації її діяль ності,
за без пе чу ю чи врівно ва жен ня про це су збуд жен ня й галь му ван ня
в корі го лов но го моз ку та пок ра щен ня діяль ності ве ге та тив них від ді -
лів, а в ре зуль таті — нор малізації функції ор ганів трав лен ня. По к ра-
 щен ня їхньої функції за до по мо гою фізич них вправ і ма са жу зу мов ле -
но мо тор ноKвісце раль ни ми реф лек са ми. Вста нов ле но, що ре цеп то ри
м’язів, су хо жи лок, суг лобів не обхідні не тіль ки для ви ко нан ня
рухів, але й для ре гу лю ван ня важ ли вих ве ге та тив них функ цій, у то -
му числі діяль ності шлун ко воKкиш ко во го трак ту.

Фізичні впра ви ак ти ву ють тка нин ний обмін. Зав дя ки ць о му по  к -
ра щуєть ся трофіка тка нин та ор ганів, підви щуєть ся за галь ний то нус
ор ганізму і пра цез датність. Під впли вом спеціаль них вправ по си лю -
єть ся кро во обіг в ор га нах че рев ної по рож ни ни, змен шуєть ся кількість
де по но ва ної крові. Це сприяє за ти хан ню за паль них про цесів в ор га нах
шлун ко воKкиш ко во го трак ту і прис ко рен ню в них про цесів ре ге не -
рації. На да ю чи за галь ної тонізу ю чої дії на ор ганізм, пок ра щу ю чи стан
ЦНС і кро во обігу, ЛФК зміцнює м’язи че рев но го пре су, сприяє по си -
лен ню пе рис таль ти ки ки шеч ни ку, від то ку жовчі з жовч но го міху ра.
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ЛФК суттєво го впли ває на мо тор ну та сек ре тор ну функції жов -
чо вивідної сис те ми. Ве ликі фізичні на ван та жен ня пригнічу ють мо -
то ри ку й сек рецію, помірні — нор малізу ють їх. Фізичні впра ви, при
яких ви ни ка ють пе ре па ди тис ку в че ревній по рож нині (пов не гли -
бо ке ди хан ня, на хи ли ту лу ба, зги нан ня ніг у куль шо вих суг ло бах та
інші), спри я ють пок ра щен ню відто ку жовчі з жовч но го міху ра та
по си лен ню її ру ху по жов чо вивідних шля хах.

От же, фізичні впра ви ЛФК мож на ре ко мен ду ва ти як найбільш
прості за со би по си лен ня дре на жу жовч но го міху ра.

Літе ра ту ра

1. Пєшко ва О. В. Фізич на ре абілітація при зах во рю ван нях внутрішніх
ор ганів (час ти на 1): ма теріали для чи тан ня лекцій / О. В. Пєшко ва. —
Харків: ХаДІФК, 2000. — 216 с.

СКАН ДИ НАВСЬ КА ХОДЬ БА ЯК ЗАСІБ ФІТНЕ СУ

Ку ри ло Є.В.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

Нез ва жа ю чи на ве ли ку кількість досліджень, про ве де них ос -
танніми ро ка ми вітчиз ня ни ми ав то ра ми, ма ло дослідже ни ми за ли -
ша ють ся пи тан ня, пов’язані з ви ко рис тан ням дос туп них за собів
«Оutdооr activity», які от ри ма ли ши ро ке по ши рен ня в за рубіжних
фітнесKклу бах. До них відно сять ся за нят тя Nоrdic Walking (скан ди -
навсь ка ходь ба); CrоssFit (кроссфіт), прог ра ми «Mind and bоdy»
(«Ро зум не тіло») [1].

Скан ди навсь ка ходь ба (Nоrdic Walking) — це вид фітне су, в яко -
му для то го, щоб збіль ши ти на ван та жен ня на м’язи тіла та сер це,
ви ко рис то ву ють ся спеціальні па лиці, схожі на лижні. Міжна род на
асоціація скан ди навсь кої ходь би дає та ке виз на чен ня скан ди навсь -
кої ходь би: фор ма фізич ної ак тив ності, в якій до дат ко во до звич ної
при род ної ходь би ак тив но ви ко рис то вуєть ся па ра спеціаль но роз -
роб ле них па лиць, що доз во ляє не по ру шу ва ти біоме ханічну струк -
ту ру рухів й ут ри му ва ти пра виль не по ло жен ня тіла.

Ви ко рис тан ня па лиць збіль шує фізич ну ак тивність на 40%
порівня но зі зви чай ною ходь бою і підтри мує в то нусі ос новні гру пи
м’язів: рук, ніг, спи ни, пре са, гру дей. Крім то го, скан ди навсь ка
ходь ба доз во ляє підтри му ва ти в хо рошій формі ле гені, сер це, су ди ни,
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знімає нап ру гу з м’язів ший ноKпле чо во го відділу, дбай ли во впли ває
на опор ноKру хо вий апа рат, ви ко рис тан ня па лиць дає до дат ко ву
опо ру і зни жує на ван та жен ня на хре бет, що помітно роз ши рює ко -
ло лю дей, які мо жуть ви ко рис то ву ва ти цей вид.

Че рез при датність скан ди навсь кої ходь би в різних сфе рах фіз -
куль тур ноKспор тив ної діяль ності (рек ре ація, ре абілітація, ту ризм)
виділя ють три ос новні ка те горії: здо ров’я, фітнес, спорт, що у ціло -
му виз на ча ють вплив тре ну валь но го ефек ту. На рівні здо ров’я скан -
ди навсь ка ходь ба має на меті до сяг ти спри ят ли во го та всебічно го
впли ву на сис те ми та функції ор ганізму з ме тою оз до ров лен ня. На
рівні фітне су скан ди навсь ка ходь ба більш інтен сив на, ру хи в суг ло -
бах до сить амплітудні та її спря мо ваність по вя за на з поліпшен ням
ае роб ної вит ри ва лості та змен шен ням ма си тіла. Скан ди навсь ка
ходь ба ка те горії спорт вклю чає кваліфіко ва не з пе реш ко да ми (під -
йо ми і спус ки) вирішен ня за дач, до ла ю чи дис танцію пробіжка ми
або стриб ка ми за до по мо гою па лиць, а от же, пок ра щу ю чи си лу, ае -
роб ну та ана е роб ну вит ри валість.

Є дані про ап ро боцію скан ди навсь кої ходь би для ре абілітації
хво рих після інфарк ту міокар да. Скан ди навсь ка ходь ба ефек тив на
як фізич на підго тов ка для пацієнтів і мо же навіть шир ше ви ко рис -
то ву ва ти ся на ранніх стадіях віднов лен ня сер ця. Та кож підтве рд жує
свою ефек тивність скан ди навсь ка ходь ба при ішемічній хво робі
сер ця, при гост ро му ко ро нар но му синд ромі у виг ляді поліпшен ня
вит ри ва лості та ди намічної рівно ва ги. Свою ефек тивність скан ди -
навсь ка ходь ба підтвер ди ла в ре абілітації та ких хво роб як зах во рю -
ван ня пе ри фе рич них су дин, діабет II ти пу, постінсульт ний геміпа рез.

Заз на чи мо, що більшість ав торів ре ко мен ду ють ви ко рис то ву -
ва ти в оз до ров чих за нят тях впра ви пе ре важ но ае роб ної спря мо ва -
ності, які втя гу ють в ро бо ту ве ли кий м’язо вий ма сив. От же, зас то -
су ван ня скан ди навсь кої ходь би мо же спри я ти роз вит ку ае роб них
мож ли вос тей ор ганізму, зни жен ню над лиш ко вої ма си тіла, ви ник -
нен ню мор фоKфункціональ них пе ре бу дов та підви щен ню ре зис те -
нт ності ор ганізму до різних зах во рю вань.

Літе ра ту ра

1. Апай чев А. В. Вли я ние скан ди на вс кой ходь бы на ор га низм ев ро пейс -
ких жи те лей зре ло го воз рас та в ус ло ви ях Край не го Се ве ра / А. В. Апай чев //
Сов ре мен ное об ще ст во, об ра зо ва ние и на у ка: сб. на учн. тр. по ма тер. Меж -
ду нар. на уч ноKпракт. конф., 31 мар та 2015 г.: в 16 час тях. Часть 1. — Там бов:
ООО «Кон сал тин го вая ком па ния Юком», 2015. — С. 17–19.
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КЛІМА ТО ТЕ РАПІЯ ТА БАЛЬ НЕ О ТЕ РАПІЯ 
В СИС ТЕМІ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ВАГІТНИХ 

З АР ТЕРІАЛЬ НОЮ ГІПЕР ТЕНЗІЄЮ

Лю бич І.Г.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

Ви но шу ван ня вагітності та по ло ги на фоні ар теріаль ної гіпер -
тензії знач но погіршу ють стан здо ров’я жінки, приз во дя чи до прог -
ре су ван ня зах во рю ван ня. Знач не зрос тан ня кіль кості вагітних з ар -
теріаль ною гіпер тензією зу мов лює надз ви чай ну ак ту альність цієї
проб ле ми і ви ма гає не обхідність по даль шо го удос ко на лен ня ре абі -
літаційних за ходів.

Важ ли ве місце в сис темі ліку валь них, віднов лю ва них, профі -
лак тич них за ходів для вагітних посідає кліма то те рапія. Із спеціаль -
них ме тодів кліма толіку ван ня ви ко рис то ву ють ае ро те рапію,
геліоте рапію, ае роіоно те рапію, спе ле о те рапію і та ла со те рапію.

Під впли вом ае ро те рапії відбу ваєть ся поліпшен ня вен ти ляції
аль ве ол, зміни функції зовнішнь о го ди хан ня, збіль шен ня утилізації
кис ню та над ход жен ня йо го до крові, нор малізація й ак тивізація
окис ноKвіднов них тка нин них про цесів, змен шен ня сту пе ня гіпок -
сії вагітної та пло да.

Ае ро те рапія зас то со вуєть ся у виг ляді про гу ля нок, екс курсій,
спор тив них ігор на повітрі, сну біля при род ної во дой ми, повітря -
них ванн. Хо ло дові на ван та жен ня приз на ча ють ся індивіду аль но за -
леж но від тем пе ра ту ри повітря. Три валість ван ни виз на чаєть ся за
до зи мет рич ни ми таб ли ця ми, в яких вста нов ле но співвідно шен ня
між ча сом про це ду ри у хви ли нах і ве ли чи ною охо лод жен ня. Ва гіт -
ним жінкам приз на ча ють інди фе рентні (21–22° С) та теплі (ви ще
від 23° С) повітряні ван ни.

Геліоте рапія — зас то су ван ня со няч них про менів із ліку валь ною
та профілак тич ною ме тою — є од ним з ефек тив них за ходів для підви -
щен ня стійкості ор ганізму до інфекції, ре гу лю ван ня про цесів обміну,
сти му лю ван ня діяль ності нер во вої сис те ми, профілак ти ки рахіту
в но во на род же но го, сти му лю ван ня діяль ності ен док рин ної сис те ми,
сти му лю ван ня діяль ності кро вот вор ної сис те ми. Вагітним жінкам
геліоте рапію слід ре ко мен ду ва ти за щад ним ре жи мом.

Ае роіоно те рапія — це ме тод ліку ван ня за до по мо гою іонізо ва -
но го повітря. Ае роіоно те рапія спри ят ли во діє на ре ак тивність ор -
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ганізму, підви щу ю чи йо го опірність різним впли вам несп ри ят ли вих
фак торів нав ко лишнь о го се ре до ви ща. Для ефек тив но го зас то су -
ван ня пре фор мо ва них фізич них чин ників важ ли ви ми є ди фе рен -
ційо ва ний підхід до ви бо ру ме то ди ки ліку ван ня: зо на дії, адек ватні
па ра мет ри енергії фізич но го чин ни ка, за галь ний стан вагітної, суп -
ровідні зах во рю ван ня, стан ут роб но го пло да.

Зас то су ван ня спе ле о те рапії для вагітних по ля гає в поліпшенні
функціональ но го ста ну ми гот ли во го епітелію ди халь них шляхів,
нор малізації бронхіаль ної прохідності, поліпшенні дре наж ної
функ ції бронхів, змен шенні наб ря кан ня сли зо вої обо лон ки брон -
хів. Крім то го під впли вом кур со во го ліку ван ня відзна чаєть ся ви ра -
же ний де сен сибілізу ю чий ефект та іму но мо де лю юча дія.

Зовнішні водні ліку вальні про це ду ри мо жуть про во ди тись
прісною во дою — гідро те рапія чи міне раль ною во дою — баль не о те -
рапія. За технікою ви ко нан ня при ар теріальній гіпер тензії на по -
чат ко вих стадіях зас то со ву ють: во логі уку ту ван ня, теплі душі, різні
ван ни (пер линні, хвойні, вуг ле кислі, азотні, кис неві, йо доб ромні,
натрієві), місцеві водні про це ду ри у виг ляді нож них чи руч них
ванн, або ван ни за Га уф фе. Приз на ча ють про це ду ри різної си ли
впли ву: слабі, се редньої си ли, сильні.

Літе ра ту ра

1. Ар тю ни на Г. П. Вли я ние не ко то рых ви дов баль неоK и фи зи о те ра пев -
ти чес ко го ле че ния на ор га низм бе ре мен ных / Г. П. Ар тю ни на // Воп ро сы
ку рор то ло гии, фи зи о те ра пии и ле чеб ной фи зи чес кой куль ту ры. — 2003. —
№1. — С. 36–38.

СУ ЧАСНІ ТЕХ НО ЛОГІЇ 
ЗМІЦНЕН НЯ ЗДО РОВ’Я ЛЮ ДИ НИ

Пет ро чук Х.В.
I курс, гру па ФПвН
5, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Національ ний універ си тет «Києво
Мо ги лянсь ка ака демія»,
к.тел. (067) 363
02
96

На у ко вий керівник: Мак си мен ко В.В., стар ший вик ла дач.

Стан здо ров’я мо ло до го по коління є інтег раль ним по каз ни ком
суспіль но го роз вит ку, відоб ра жен ням йо го соціаль ноKеко логічно го,
еко номічно го і мо раль но го бла го по луч чя, по туж ним чин ни ком впли -
ву на еко номічний, на у ко вий, куль тур ний та обо ро ноз дат ний по -
тенціал країни. Ви со кий рівень стре су від соціаль ноKеко номічних
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чин ників, еко логічних умов і сти лю жит тя в су час но му суспільстві
обу мов лює прог ре сив не зни жен ня в ос танні ро ки рівня пси -
хофізич но го ста ну і пси хо соціаль но го здо ров’я на се лен ня. У зв’яз -
ку з цим, ак ту аль ності на бу ває по шук найбільш ефек тив них шляхів
і ме тодів зміцнен ня пси хофізич но го ста ну на се лен ня, роз роб ка оз -
до ров чих тех но логій, здат них за без пе чи ти фор му ван ня стійких
осо бистісних ус та но вок на здо ро вий стиль жит тя.

В ос танні ро ки в спор тивній ме ди цині та пси хо логії наміти ло -
ся кіль ка нап рямків робіт в рам ках роз роб ки ди фе ренційо ва но го
підхо ду до зміцнен ня психічно го здо ров’я на се лен ня:

— ство рен ня ав то ма ти зо ва них діаг нос ти коKкон суль таційних
сис тем по зміцнен ню фізич но го ста ну та пси хо со ма тич но го здо -
ров’я на се лен ня, які за без пе чу ють фор му ван ня індивіду аль них оз -
до ров чих ре ко мен дацій;

— вдос ко на лен ня ме тодів діаг нос ти ки, змін ста ну пси хо со ма -
тич но го здо ров’я та фак торів ри зи ку по ру шень нер во воKпсихічно -
го ста ту су;

— роз роб ка спеціаль них ме тодів мен таль но го тренінгу, що доз -
во ля ють здійсню ва ти пер соніфікацію ме тодів психічно го са мо за хис -
ту осо бис тості в умо вах інтег ро ва ної пси хофізич но го тре ну ван ня.

Аналізу ю чи проб ле му індивіду алізації і пер соніфікації ре ко мен -
дацій по зміцнен ню здо ров’я в умо вах інтег ро ва но го пси хофізич но -
го підхо ду, слід спеціаль но зу пи ни ти ся на пи танні про особ ли вості
сприй нят тя осо бистістю інтен сив ності фізич них на ван та жень.

Все ви ще вик ла де не пос лу жи ло підста вою син те зу комп лек су
ре ко мен дацій, найбільш оп ти маль них для зміцнен ня психічно го
здо ров’я при до но зо логічних змінах нер во воKпсихічно го ста ту су. До
за галь них по ло жень відно сять ся:

1) ви ко рис тан ня помірних і пос ту по во зрос та ю чих за інтен -
сивністю ае роб них на ван та жень;

2) обов’яз ко ве вклю чен ня в комп лекс вправ ди халь ної спря мо -
ва ності, які здатні в значній мірі ком пен су ва ти яви ща дефіци ту
енергії;

3) ви ко рис тан ня в комп лексі фізич них вправ на роз ви ток гнуч -
кості, рівно ва ги, ста тич ноKкіне тич ної стійкості з ме тою їх впли ву
на такі психічні якості, як упев неність в собі, спокій, а та кож на
осо бистісну са мо оцінку;

4) зас то су ван ня комп лексів ре лак саційних вправ, ме ди та тив -
них поз, вправ для ко рекції пос та ви, для нор малізації про цесів кор -
тик вісце раль ної са мо ре гу ляції і психічної ре лак сації.
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Прин ци по ве зна чен ня при ви борі ме то ду психічноKко ри гу ю чо го
впли ву, ви ко рис то ву ва но го в оз до ровчій сис темі тре ну ван ня, ма ють,
дві обс та ви ни: поKпер ше, на у ко воKпрак тич на ве рифікація ме то ду по
ефек тив ності; поKдру ге, відкритість ме то ду для са мостійно го ви ко рис -
тан ня. Ос таннє виз на чає, ши ро ту сфе ри соціаль но го ефек ту від ви ко -
рис тан ня як са мо го пси хо технічно го ме то ду, так і оз до ров чої тех но ло -
гії в ціло му, до скла ду якої да ний пси хо технічний ме тод інтег ро ва ний.

Та ким чи ном, про цес син те зу оз до ров чих тех но логій для зміц -
нен ня пси хофізич но го ста ну і пси хо соціаль но го здо ров’я пов’яза -
ний з пев ни ми ви мо га ми та об ме жен ня ми, які пред’яв ля ють ся,
з од но го бо ку, до ок ре мих ком по нентів, що вхо дять в сис те му пси -
хофізич но го тренінгу, а з іншо го — до сис те ми в ціло му.

ПРОГ РА МА ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ТРАВ МА ТИЧНІЙ ХВО РОБІ СПИН НО ГО МОЗ КУ

Ре ва А.А.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

Складність со ма тич них та ве ге та тив них ней ро ген них роз ладів
при трав ма тичній хво робі спин но го моз ку є при чи ною інвалідності
у 80% хво рих за леж но від рівня ура жен ня та сту пе ня по ру шен ня
провідності спин но го моз ку. То му ди фе ренціюван ня прог рам
фізич ної ре абілітації за леж но від ло калізації трав ми при даній па то -
логії є ак ту аль ним зав дан ням прак ти ки.

Комп ле кс на прог ра ма фізич ної ре абілітації хво рих із трав ма -
тич ни ми уш код жен ня ми нижнь ог руд но го й по пе ре ко во го відділів
хреб та, які зна хо дять ся на різних ру хо вих ре жи мах після опе ра тив -
но го втру чан ня, має за ме ту: відно ви ти трофіку, по пе ре ди ти конт -
рак ту ри, пок ра щи ти чут ливість, ру хові функції конк рет них груп
м’язів за леж но від ура же но го сег мен та. Прог ра ма скла даєть ся із за -
галь но роз ви ва ю чих та спеціаль них вправ, які підібрані відповідно
до періоду віднов лен ня хво ро го. Зап ро по но ва ний комп лекс тре ну -
валь них вправ розділе но на чо ти ри періоди. Пер ший період три ває
10–14 днів після трав ми. Уп ро довж ць о го періоду впра ви ви ко ну -
ють ся вик люч но в по ло женні ле жа чи на спині. Дру гий період вклю -
чає 10 вправ, які ви ко ну ють ся в по ло жен нях ле жа чи на спині та ле -
жа чи на жи воті. Цей період три ває 3–6 тижнів після трав ми. Третій
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період роз по чи наєть ся з дру го го міся ця після трав ми. Всі впра ви
да но го періоду ви ко ну ють ся з чо тирь ох вихідних по ло жень: ле жа чи
на спині, ле жа чи на жи воті. У треть о му періоді тре ну ван ня ви ко -
рис то ву ють ся впра ви дру го го періоду, у чет вер то му — впра ви дру го -
го й треть о го періодів. Чет вер тий період роз по чи наєть ся че рез два
місяці після трав ми та поєднує впра ви в по ло женні сто я чи [1].

Для про ве ден ня за нять слід су во ро дот ри му ва ти ся прин ципів
пос ту по вості та послідов ності збіль шен ня на ван та жен ня. Ліку валь -
ну фізич ну куль ту ру ми ре ко мен дуємо зас то со ву ва ти на всіх ета пах
ре абілітації хво рих. Ліку валь ну фізич ну куль ту ру приз на ча ють на
2–3Kй день після трав ми або опе рації і під час пе ре бу ван ня у лікарні.
Її зас то со ву ють за дво ма періода ми. Зав дан ня ЛФК у І період: спри -
ян ня усвідом лен ню хво ро го не обхідності за нять фізич ни ми впра ва -
ми, поліпшен ня йо го нер во воKпсихічно го ста ну; ак тивізація ле ге не -
вої вен ти ляції, кро воK та лімфо обігу, по пе ред жен ня пнев монії,
про лежнів; збе ре жен ня то ну су не па ралізо ва них м’язів. ЛФК зас то -
со ву ють на фоні ліку ван ня по ло жен ням, що за ле жить від фор ми ру -
хо вих по ру шень. При в’ялих па ралічах кінцівки ук ла да ють у се -
редньоKфізіологічно му по ло женні, що за побігає пе ре роз тяг нен ню
ос лаб ле них м’язів і про тидіє де фор мації суг лобів. У ви пад ках спас -
тич них па ралічів ви би ра ють та ке по ло жен ня, при яко му спас тичні
м’язи бу ли б мак си маль но роз тяг нуті, а їх ан та гоністи — ско ро чені.

Зав дан ня ЛФК у II періоді: поліпшен ня пси хо е моційно го ста -
ну хво ро го та діяль ності сер це воKсу дин ної й ди халь ної сис тем, ак -
тивізація кро воK та лімфо обігу, обміну ре чо вин, трофічних про цесів
та ре ге не рації у зоні пош код жен ня, збе ре жен ня елас тич ності суг ло -
бо воKзв’яз ко во го апа ра ту, по пе ред жен ня ту го рух ли вості у суг ло бах,
зміцнен ня здо ро вих і віднов лен ня то ну су па ре тич них м’язів, сти -
му ляція фізіологічних відправ лень, роз ви ток ком пен са тор них ру хо вих
на ви чок, підго тов ка хво ро го до пе ре хо ду у вер ти каль не по ло жен ня.
ЛФК зас то со ву ють у формі ран ко вої гігієнічної та ліку валь ної гім -
нас ти ки, що про во дить ся 2 ра зи на день, са мостійних за нять, які
хво рий ви ко нує що ден но 4–5 разів.

ЛФК мо же поєдну ва ти ся з унікаль ною ма саж ноKте ра пев тич -
ною прак ти кою за ме то дом Сайо нд жи Ма са ю ки «Ко цу бан Юмей -
хо те рапією».

Літе ра ту ра

1. Мухін В. М. Фізич на ре абілітація / В. М. Мухін. — К. : Здо ров’я,
2005. — 470 с.
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ЕФЕК ТИВНІСТЬ ГІРУ ДО ТЕ РАПІЇ 
ПРИ ЗАХ ВО РЮ ВАН НЯХ 

СЕР ЦЕ ВО�СУ ДИН НОЇ СИС ТЕ МИ

Рад чен ко К.В., 
ІІІ кур су, гру пи 31 ФР, спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (095) 779-40-11
На у ко вий керівник: Ви шар Є.В., стар ший вик ла дач 

ка фед ри фізич ної ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня

Ліку ван ня п’яв ка ми є од ним з ак ту аль них нап рямків су час ної ме -
ди ци ни. Клінічні спос те ре жен ня ре зуль татів ліку ван ня да ють підста -
ву го во ри ти про ба га то ком по не нт них те ра пев тич них про я вах гіру до -
те рапії, які не вдаєть ся повністю по яс ни ти біохімізму сек ре ту п’яв ки.
Вив чен ня п’яв ки і про дуктів її життєдіяль ності на базі су час ної на у ки
доз во ли ло по ба чи ти суть гіру до те рапії в зовсім іншо му світлі, ніж це
бу ло за часів Г.А. За хар’їна, С.Ф. Пас тер нац ко го і ін. Се ред найбільш
по ши ре них зах во рю вань ос нов не місце зай ма ють зах во рю ван ня сер -
це воKсу дин ної сис те ми, в ос нові яких склад но виділи ти од ну при чи -
ну і, от же, підібра ти єди ну ме то ди ку ліку ван ня. Зро зуміло, що для
поліфак тор них зах во рю вань, яки ми є зах во рю ван ня сер це воKсу дин -
ної сис те ми не обхідно підби ра ти і ліку ван ня, що впли ває од но час но
як на етіологію, па то ге нез і симп то ма ти ку. Та кою, на наш пог ляд є
гіру до те рапія. До чис ла ліку валь них ме ханізмів гіру до те рапії відно -
сять ся [1] кро вос пин ну і реф лек со генні дію, де кон гестію внутрішніх
ор ганів, ан ти ко а гу лю ючу дію, за хис ний про тит ром бо тич ний ефект,
тром болітич ну дію, усу нен ня мікро цир ку ля тор них по ру шень, про -
тиішемічну, ан тигіпок сич ну, гіпо тен зив ну, іму нос ти му лю ючу дії, бак -
теріос та тич ний ефект, про ти за паль ну, місце ву про ти наб ря ко ву, зне -
бо лю валь ну та ан ти а те ро ск ле ро тич ну дії, усу нен ня по ру ше них
міжсис тем них взаємодій, ре ге не ра тор ну дію. Пе ре ра хо вані ви ще
ефек ти гіру до те рапії за без пе чу ють ся спо лу ка ми, що містять ся в слині
п’яв ки, до яких, крім гіру ди на, відно сять ся інгібіто ри трип си ну і плаз -
міну, аль фаKхімот рип си ну, хімазіна, суб ти ли зи на, серіно вих і нейт -
раль них про те а зг ра ну ло цитів, елас та зи і ка теп си ну С, калікреїну
плаз ми крові, а та кож ви со кос пе цифічні фер мен ти: гіалу роніда за,
дес табіла за, апіра за, кол ла ге на за, трігліцеріда за і хо лес те ринKес те ра за
і ряд з’єднань ма ло вив че ної при ро ди — та ких, як прос та ноїди,
гістаміно подібні ре чо ви ни та інші [3].

Більшість біологічно ак тив них спо лук сек ре ту п’яв ки орієнто вані
на стабілізацію сис те ми ге мос та зу, то му ан ти ко а гу лю ють і тром болі -
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тич  ну дію де які інші по яс ню ють ся влас ти вос тя ми са ме цих спо лук,
з яких підсу мо ву ють ся усу нен ня мікро цир ку ля тор них по ру шень
і про тиішемічний ефект, без по се редньо вирішу ють проб ле му гі -
поксії тка нин. Діапа зон дії фер ментів за без пе чу ють гіру до те рапії
масш табність ефектів, незрівнян ну ні з од ним з існу ю чих нині
в клінічній ме ди цині ме тодів. Гіру до те рапія здат на впли ва ти на па -
то логічний осе ре док за трь о ма нап рям ка ми: че рез кро вотік, лімфа -
тич ну сис те му і біологічно ак тивні точ ки (енер го сис те му).

В ре зуль таті про ве де но го аналізу літе ра ту ри вста нов ле но, що
гіру до те рапія є не аг ре сив ним спо со бом уп равління ло каль ним лім -
фо то ком і капіляр ним кро во обігом, що ство рює оп ти мальні умо ви
для спря мо ва но го підви щен ня кон це нт рації лікарсь ких ре чо вин
в осе ред ку зах во рю ван ня, дре ну ван ня зон наб ря ку і зас тою, віднов -
лен ня мікро цир ку ляції і місце во го імуніте ту. Ко ри гу ю чи де які па -
то логічні про це си (за па лен ня, наб ряк, по ру шен ня мікро цир ку -
ляції, гіпоксію та ін.).Гіру до те рапія втру чаєть ся в пе ребіг ба зис них
ме ханізмів роз вит ку па то логічно го про це су, конт ро лює су купність
ре акцій, що ви ни ка ють на різних струк тур ноKфункціональ них
рівнях фор му ван ня хво ро би; нор малізує вплив на су дин ноKру хо вий
центр, вищі цент ри ве ге та тив ної нер во вої сис те ми (реф лек тор но),
що по ряд з поліпшен ням адап таційних мож ли вос тей сер це воKсу -
дин ної сис те ми, приз во дить до по зи тив них зру шень в пе ри фе рич -
ної та цент раль ної ге мо ди наміці.

Літе ра ту ра

1. Мухін В. М. Фізич на ре абілітація / В. М. Мухін. — К.: Ви дав ни цт во
НУФВ СУ «Олімпійсь ка літе ра ту ра», 2005. — 472 с.

2. Са ви нов В. А. Ги ру до те ра пев ти чес кая тех ни ка / В.А. Са ви нов, Т.Н. Ча -
бан, Г.Д.Ка ве рз не ва. — Брянск, 2001. — 30 с.

МЕ ТО ДИ ТА ЗА СО БИ ФІЗИЧ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ 
ПРИ ДИС КО ПАТІЇ ШИЙ НО ГО ВІДДІЛУ ХРЕБ ТА

Са у ся М.С.
5 курс, спеціальність «Спеціаль на освіта»,
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

Дис ко патія ший но го відділу хреб та при во дять до об ме жен ня
рух ли вості не ли ше ший но го відділу, але й до об ме жен ня рух ли вості
сусідніх відділів та суг лобів верхнь о го пле чо во го по я су та за галь ної
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ру хо вої ак тив ності. У комп ле кс но му ліку ванні та ре абілітації
пацієнтів з дис ко патією ший но го відділу хреб та ви ко рис то ву ють
ме ди ка мен тозні, вер теб ро нев ро логічні, реф лек торні, фізичні ме то -
ди. Про те, не завж ди їх кількість сприяє найш вид шо му оду жан ню,
нерідко во ни мо жуть пе ре ван та жу ва ти пацієнтів, про тидіяти один
од но му. Фізич на ре абілітація при даній па то логії має спря мо ву ва -
тись на два ос новні лан цю ги в па то ге незі зах во рю ван ня: па то -
логічні зміни в уш код же но му дис ку та ре ак тив ноKспас тичні про це -
си в нер во вих корінцях і при лег лих тка ни нах. Для ць о го не обхідно
за без пе чи ти спокій уш код же но го дис ка та ство ри ти умо ви, які
змен шу ють тиск ви пук ло го дис ка на нер во вий корінець.

Оскіль ки в гост рий період зах во рю ван ня спос терігаєть ся ви ра -
же ний боль о вий синд ром, наб ряк, зав дан ням фізич ної ре абілітації
виз на ча ють за без пе чен ня спо кою для ура же но го відділу. Для ць о го
ви ко рис то ву ють комірець Шан ца. Для змен шен ня боль о вих відчут -
тів ши ро ко ви ко рис то ву ють ся ме ди ка мен тозні пре па ра ти.

При дис ко патіях ший но го відділу хреб та ши ро ко зас то со ву ють
прог ра ми ліку валь ної фізич ної куль ту ри, що ґрун ту ють ся на об ме -
женні рухів у гост рий період зах во рю ван ня. Ре ко мен дуєть ся про во -
ди ти ди хальні впра ви, впра ви на розс лаб лен ня м’язів шиї, пле чо во -
го по я су, верхніх кінцівок, які ви ко ну ють ся з вихідно го по ло жен ня
ле жа чи чи си дя чи. Курс те рапії гост ро го періоду три ває у се реднь о -
му 10–15 днів.

Ре лак саційний ма саж м’язів шиї, місцеві теп лові про це ду ри та
фізіоте ра пев тичні про це ду ри (елект ро фо рез, фо но фо рез, магніто -
те рапія), які діють про ти за паль но, змен шу ють біль, то му по ка зані
у кур сах ре абілітації при даній но зо логії.

Се ред ня три валість ліку ван ня підгост ро го періоду скла дає
близь ко 2 тижнів. Зав дан ня ми фізич ної ре абілітації в цей період є:
адап тація всіх сис тем ор ганізму до дії фізич них на ван та жень; пок ра-
щен ня вісце раль ної ре гу ляції. У цей період приз на ча ють ЛФК, ма -
саж, тракційну те рапію, пре па ра ти, які ре гу лю ють ре па ра тивні про -
це си, зок ре ма: біос ти му ля то ри, ре гу ля то ри ос те о ге не зу. Фізіоте рапія
на ць о му етапі вклю чає магніто те рапію, елект ро фо рез, ла зе ро те -
рапію. Ви ко рис тан ня реф лек со те рапії здійснює сти му лю ючий
вплив на енер ге тичні про це си та адап таційноKком пен са торні ме -
ханізми, які відбу ва ють ся у хребті.

Ос нов ни ми зав дан ня ми ліку валь ної фізич ної куль ту ри є змен -
шен ня па то логічної пропріоцеп тив ної імпуль сації ший но го відділу
хреб та, пок ра щен ня кро во обігу в ура же но му хре бет но му сег менті,
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змен шен ня наб ря ку в тка ни нах. Фахівці ре ко мен ду ють ви ко рис то ву -
ва ти ди намічні впра ви для ший но го відділу хреб та як засіб ліку ван ня
та профілак ти ки де ге ге не ра тив ноKдист рофічних змін, але заз на ча ють,
що по во ро ти го ло ви в сто ро ну та роз ги нан ня змен шу ють ампліту ду
пуль со во го кро во на пов нен ня, збіль шу ють аси метрію, підви щу ють то -
нус це реб раль них су дин, при ць о му погіршуєть ся ве ноз ний відтік.

Ос таннім ча сом знач но го по ши рен ня на бу ла ма ну аль на те -
рапія хреб та з послідов ним зас то су ван ням прийомів для розс лаб -
лен ня м’язів та мобілізації опор ноKру хо во го апа ра ту. Ма ну аль на
тракція ший но го відділу хреб та ви ко нуєть ся з вихідно го по ло жен -
ня си дя чи або ле жа чи, з мінімаль ною си лою та ви ко нуєть ся з до по -
мо гою ба га то ра зо вих, пов то рю валь них ритмічних прийомів па сив -
но го пе реміщен ня час тин тіла.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ КО РИС ТАН НЯ 
ДИ ХАЛЬ НОЇ ГІМНАС ТИ КИ ТА МА СА ЖУ 

ЯК ЗА СОБІВ РЕ ГУ ЛЯЦІЇ 
ЕНЕР ГО ПО ТЕНЦІАЛУ ЛЮ ДИ НИ

Се ме нов А.М., 
к. тел. 097
498
60
39,

аспірант ка фед ри здо ров’я лю ди ни та фізич но го ви хо ван ня,
На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д. пси хол. н., про фе сор

Не див ля чись на на явність ба гать ох прог рам віднов лен ня, ре гу -
ляції та зміцнен ня здо ров’я лю ди ни при фор му ванні різно маніт них
па то логічних станів та сис те ма ти зо ва них на у ко вих знань що до
проб ле ми пси хофізіологічно го за без пе чен ня емоційної стійкості та
адап тації лю ди ни до постійно мінли вих умов життєдіяль ності, де які
їх на у ко воKпрак тичні ас пек ти оп раць о вані ще не дос татньо, а інші
тіль ки намічені для по даль шо го вирішен ня. У зв’яз ку з цим ви ник -
ла не обхідність по бу ду ва ти комп лекс ліку валь ноKвіднов лю валь них
за собів (ди халь на гімнас ти ка та ліку валь ноKвіднов лю валь ний ма -
саж) та про вес ти екс пе ри мен тальні досліджен ня йо го прак тич ної
ефек тив ності для осіб, які ма ють низь кий рівень енер го по тенціалу.

Ди халь на гімнас ти ка відіграє важ ли ву роль у про цесі ре гу ляції
рівня енер го по тенціалу лю ди ни. Во на сприяє зни жен ню ви ми ван -
ня вуг ле кис ло ти, із збіль шен ням кон це нт рації якої до нор маль но го
рівня знімаєть ся спазм кро во нос них су дин, віднов люєть ся окис лю -
валь ноKвіднов ний про цес в ор ганізмі. На підставі ць о го Ду ри ма нов
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Віталій Кос тян ти но вич зап ро по ну вав так зва не порціаль не ди хан ня.
Він звер нув ува гу на ха рак тер сміху, при яко му ми ви ди хаємо рив -
ка ми, і роз ро бив порціаль не ди хан ня, або ди хан ня ус ту па ми. Ви ко -
ну ва ти йо го ду же прос то: 3–4 ко рот ких ак тив них ви ди хи підряд,
потім стіль ки ж ко рот ких вдихів. Пов то рю ва ти цей ди халь ний цикл
не обхідно про тя гом 7 хви лин, зна хо дя чись в по чат ко во му по ло -
женні: ле жа чи, си дя чи або сто я чи. От же, пов ноцінне віднов лен ня
здат ності ор ганізму підтри му ва ти оп ти маль ну кон це нт рацію СO2
в крові ди халь ною гімнас ти кою — це не обхідна умо ва і ефек тив ний
спосіб ре гу ляції рівня енер го по тенціалу лю ди ни.

Ме то ди ка ліку валь ноKвіднов лю валь но го ма са жу, приз на че на від -
нов лю ва ти енер ге тич ний кар кас тіла лю ди ни, спри я ти йо го адап -
тації до нав ко лишнь о го се ре до ви ща, віднов лен ню та підтри ман ню
по ру ше но го ба лан су, тоб то гар монії, що за су час ни ми уяв лен ня ми
оз на чає віднов лю ва ти го ме ос таз і сти му лю ва ти за хисні си ли ор -
ганізму. Це по вин но до ся га ти ся впли вом ру ка ми на конк ретні
ділян ки тіла і йо го тка ни ни чітко підібра ни ми ме то да ми і прийо ма -
ми ма са жу. Ру ка — це інстру мент, і вип роміню ван ня енергії ру ки
в ціло му та ок ре мих її пальців є як стабіль ним, незмінним, так і тим,
що змінюєть ся. Ме то ди ка ліку валь ноKвіднов лю валь но го ма са жу має
де які особ ли вості про ве ден ня. Для ви ко рис тан ня ма са жу бу ло вве де -
но прий нят тя по чат ко во го по ло жен ня ле жа чи на жи воті для ефек -
тив но го ви ко нан ня прийомів в об ласті шиї, спи ни та по пе ре ку. Та -
ке по ло жен ня да ва ло мож ливість роз тяг ну ти та розс лаб ля ти сам
хре бет і м’язові гру пи, зв’яз ки, що ото чу ють йо го. Це та кож да ва ло
мож ливість про ни ка ти ма саж ни ми ру ха ми більш гли бо ко та підви -
щу ва ти ефек тивність про ве ден ня ма са жу. Не обхідною умо вою ви -
ко рис тан ня спеціаль ної ме то ди ки ліку валь ноKвіднов лю валь но го
ма са жу об ласті шиї, спи ни та по пе ре ку має бу ти розс лаб лен ня
м’язів тіла. Для ць о го кінцівкам на даєть ся се реднь офізіологічне по -
ло жен ня. Три валість кож но го се ан су — 30 хви лин, курс ма са жу —
14 се ансів. Вихідне по ло же н н ня лю ди ни — на жи воті, ру ки вздовж
тіла. Про во дять різні прийо ми ма са жу. При ць о му ви ко рис то ву ють
ак тивні й па сивні ру хи в суг ло бах нижніх кінцівок. Інтен сивність
ви ко нан ня прийомів ма са жу підби раєть ся відповідно за галь но го
функціональ но го ста ну та сту пе ню фізич но го роз вит ку ма са жо ва -
но го. Неп ри пус тимі боль ові відчут тя, ут во рен ня синців на тілі лю -
ди ни. Особ ли ва ува га приділяєть ся ма са жу па ра вер теб раль них зон
кри жо вих, по пе ре ко вих і нижнь ог руд них сег ментів, а та кож сід -
нич них м’язів, діля нок крижів, клу бо вих кісток тіла. Ма са жу ють
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па ра вер теб ральні зо ни всіх спин но моз ко вих сег ментів від ниж чо го
до ви що го й реф лек со генні зо ни груд ної клітки та ділян ки та за. Ви -
ко ну ють стру шу ван ня та за та ма саж боль о вих то чок. Та кож ре тель но
ма са жу ють м’язи спи ни, клу бо вих кісток, ре бер них дуг, міжре бер -
них проміжків та ос тис тих відростків хреб та. От же, зас то су ван ня
по бу до ва но го комп лек су ліку валь ноKре абілітаційних та ре гу лю чих
за ходів, відповідно пос тав ле ної ме ти змінює по точ ний рівень енер -
го по тенціалу лю ди ни.

ТЕХ НО ЛОГІЇ СУМІСНО ГО ЗАС ТО СУ ВАН НЯ 
ЛІКУ ВАЛЬ НОЇ ФІЗИЧ НОЇ КУЛЬ ТУ РИ, 

ЛІКУ ВАЛЬ НО ГО МА СА ЖУ, 
ФІЗІОТЕ РА ПЕВ ТИЧ НИХ ПРО ЦЕ ДУР 

ПРИ ДИСТ РОФІЧНИХ ЗМІНАХ 
ТА ФУНКЦІОНАЛЬ НИХ БЛО КАХ У ХРЕБТІ

Сівко Д.А.
ІV курс, гру па ЗЛ
41, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 
Універ си те ту «Ук раїна»,

к. тел. (067) 173-88-60
На у ко вий керівник: Матвійчук В.М., стар ший вик ла дач

У ме ди цині це ме тод ліку ван ня, де ви ко рис то ву ють за со би фі -
зич ної куль ту ри для профілак ти ки, ліку ван ня та ре абілітації. Фі зичні
впра ви здійсню ють ся з од но час ною учас тю й психічної, і фізич ної
сфе ри лю ди ни. Ос нов ний у ме тоді ліку валь ної фізкуль ту ри є про -
цес до зо ва но го тре ну ван ня, що роз ви ває адап таційні здат ності ор -
ганізму. Під впли вом фізич них вправ нор малізуєть ся стан ос нов них
нер во вих про цесів підви щуєть ся збуд ливість при по си ленні про -
цесів галь му ван ня, роз ви ва ють ся галь мові ре акції при па то логічно
ви ра женій підви щеній збуд ли вості.

Ліку валь ний ма саж: у лікар ня ний період ре абілітації ліку валь -
ний ма саж зас то со ву ють при за ти ханні гост рих про явів зах во рю -
ван ня для змен шен ня бо лю; розс лаб лен ня м’язів, про тидії роз вит -
ку конт рак тур і ат рофії м’язів.

Фізіологічні ме то ди спри я ють по си лен ню розс мок ту ван ню
дест рук тив них тка нин, інфільт ратів, ге ма том, злуків, прис ко рен ню
ре ге не рації нер во вих во ло кон, сти му ляції ре па ра тив них про цесів при
про леж нях і трофічних ви раз ках, по си лен ню ме та болізму в деінер -
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во ва них м’язах, нор малізації м’язо во го то ну су, знят тю або змен -
шен ню бо лю, підви щен ню то ну су й за хис них сил ор ганізму.

Об’єднав ши заз на чені скла дові час ти ни, з точ ки зо ру відпо від -
ності па то ге не зу зах во рю ван ня бу ло от ри ма но нас тупні фа зи ре абі -
лі таційної ме то ди ки. У зв’яз ку з цим вва жаєть ся доціль ним умов но
виділи ти три ос новні ас пек ти ге не зи су да ної па то логії.

1. Пси хо со ма тич ний ас пект, пов’яза ний з дією стре со вих фак -
торів на кор кові цент ри го лов но го моз ку: це рівень пси хо логічної
проб ле ми, яка ви ни кає у лю ди ни.

2. Ме ханічний ас пект: є наслідком дії зовнішніх фак торів або
ком пен са тор ної ре акції старіння ор ганізму. Ко ри гуєть ся частіше за
все за до по мо гою різних ме то дик ліку валь но го ма са жу та ма ну аль -
ної те рапії.

3. Внутрішнь о ре цеп тив ний ас пект: ха рак те ри зує про це си обмі -
ну ре чо вин у спо лучній тка нині різної ло калізації.

У відповідності па то ге не зу зах во рю ван ня бу ло от ри ма но нас -
тупні фа зи ре абілітаційної ме то ди ки.

1. Пси хо ко рекційна час ти на — ди халь на те рапія три ває від 5 до
15 хв., суп ро вод жуєть ся розс лаб лен ням, відчут тям теп ла по тілу
пацієнта.

2. Ліку валь ний ма саж (по ве рх не вий з ко рекцією шкірних діля -
нок) Всі ру хи про во дять ся за хо дом лімфо то ку, ха рак те ри зуєть ся
тим, що прак тич но всі прийо ми про во дять ся по ве рх не во, у спіра -
ле вид но му нап рямі.

3. Еле мен ти ма ну аль ної те рапії ма ють ха рак тер так зва ної ви -
тон че ної фор ми. Ви ко рис то ву ють ся тіль ки спіра ле видні ру хи,
частіше всь о го прийо ми скру чу ван ня на фоні траєкторії. Де які
технічні прийо ми бу ло взя то із тайсь ко го ма са жу.

4. Впра ви ліку валь ної фізкуль ту ри із зас то су ван ням техніки пе -
ри на таль ної ре лак сації.

От же, зас то су ван ня удос ко на ле ної ме то ди ки ПЛМ (пси хо ло гіч -
ної підго тов ки, ліку валь но го ма са жу та ма ну аль ної те рапії) у комп -
лексній ре абілітації хво рих при функціональній па то логії хреб та та
нев ро логічних про я вах дист рофічних змін різних відділів хреб та
підви щує ефек тивність ре абілітаційних дій.
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ЛІКУ ВАЛЬ НА ФІЗИЧ НА КУЛЬ ТУ РА 
ПРИ ВА РИ КОЗ НО МУ РОЗ ШИ РЕННІ 

ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК

Cолод Ю. А.
5 курс, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Шу мей ко І.А., к. мед.н., доц.

Ва ри коз ним роз ши рен ням вен на зи ва ють їх стійке нез во рот не
роз ши рен ня та по дов жен ня внаслідок гру бих па то логічних змін ве -
ноз них стінок і кла пан но го апа ра ту. За леж но від при чи ни ви ник -
нен ня розрізня ють пер вин не та вто рин не ва ри коз не роз ши рен ня
вен, за особ ли вос тя ми клінікоKоб’єктив них симп томів виділя ють
чо ти ри стадії ура жен ня вен.

За ос танні ро ки роз роб ля ють ся різні нові схе ми ліку ван ня ва ри -
коз ної хво ро би з ура ху ван ням су час них пог лядів на па то ге нез, про те
знач на три валість ліку ван ня, тяжкість клінічно го пе ребігу хво ро би,
ви ра жені функціональні, ор ганічні та кос ме тичні по ру шен ня, ви со -
ка час то та тим ча со вої втра ти ти пра цез дат ності хво рих да ної но зо -
логії пот ре бу ють роз роб ки су час них прог рам фізич ної ре абілітації,
у то му числі із зас то су ван ням ліку валь ної фізич ної куль ту ри.

Суттєва роль у по пе ред женні по даль шо го роз вит ку ва ри коз но -
го роз ши рен ня вен на ле жить ліку вальній фізкуль турі. До за собів
ЛФК на ле жать су во ро до зо вані фізичні впра ви, зас то со вані на фоні
при род них фак торів, ма саж, ма ну аль на те рапія. До форм ЛФК на -
ле жать про це ду ра ліку валь ної гімнас ти ки, ран ко ва гігієнічна
гімнас ти ка, ліку валь на ходь ба, тре ну валь ноKоз до ровчі за хо ди, са мос -
тійні за нят тя фізич ни ми впра ва ми за зав дан ням, ме ха но те рапія,
гімнас ти ка у воді.

Прин ци пи ліку ван ня хво рих на ва ри коз не роз ши рен ня вен із
ви ко рис тан ням ліку валь ної фізкуль ту ри вклю ча ють нас тупні по ло -
жен ня: ліку ван ня по вин но бу ти раннім, три ва лим, ак тив ним, комп -
ле кс ним. За нят тя ліку валь ної фізкуль ту ри не по винні вик ли ка ти
хво роб ли вих відчуттів і збіль шен ня наб ряк лості ніг. Після за нят тя
не обхідно відпо чи ти в по ло женні ле жа чи з підня ти ми но га ми. У стадії
де ком пен сації ліку валь ну фізкуль ту ру про во дять в ос нов но му ле -
жа чи, іноді си дя чи, ре ко мен до ва на три валість за нят тя 10–20 хви -
лин 2 ра зи на день. При на яв ності трофічних ви ра зок вик лю ча ють -
ся ак тивні ру хи в при лег ло му суг лобі.
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Ліку валь на фізкуль ту ра поліпшує ве ноз ний і лімфа тич ний від -
тік, нор малізує ар теріаль ний прип лив, підви щує фізич ну пра цез дат -
ність хво ро го, поліпшує пе ри фе рич ний кро во обіг у нижніх кін ців -
ках, підви щує то нус вен, ефек тивність «м’язо вих на сосів». Зав дя ки
ліку вальній фізичній куль турі змен шу ють ся дист рофічні зміни
в тка ни нах ура же ної кінцівки.

Су час ний пог ляд на ліку валь ну дію фізич них вправ ґрун туєть -
ся на виділенні чо тирь ох ос нов них ме ханізми їх дії: тонізу ю чий та
трофічний впли ви, фор му ван ня ком пен сації та нор малізація
функцій. Фізичні впра ви у про цесі їх ви ко нан ня сти му лю ють
взаємо пов’язані тро фот ропні й енер гот ропні впли ви.

Ліку валь ну фізкуль ту ру при ва ри коз но му роз ши ренні вен на
поліклінічно му етапі ліку ван ня приз на ча ють за щад ним, щад ноKтре -
ну ю чим і тре ну ю чим ру хо ви ми ре жи ма ми. Ліку валь ну фізич ну куль -
ту ру в після о пе раційний період після ве нек томії приз на ча ють за трь о-
ма ру хо ви ми ре жи ма ми: постіль ним, па лат ним і віль ним.

До спеціаль них вправ, ре ко мен до ва них при ва ри козній хво робі,
фахівці відно сять: впра ви для нижніх кінцівок, що ви ко ну ють ся в по -
ло женні ле жа чи з го ри зон таль ним і підня тим по ло жен ням ніг, з ве ли -
кою ампліту дою рухів у та зос тег но вих і гомілко вос топ них суг ло бах;
ди хальні впра ви з ак цен том на збіль шен ня ампліту ди рухів діаф раг -
ми; впра ви з опо ром з ви ко рис тан ням гу мо вих бинтів і стрічок; ходь -
бу. Го лов не зав дан ня обліку ліку валь но го впли ву фізич них вправ при
ва ри козній хво робі — це ви яв лен ня змін у стані хво ро го з ме тою пра -
виль но го пла ну ван ня та своєчас но го ко ри гу ван ня ме то ди ки вправ.

Віднов лю валь не ліку ван ня хво рих на ва ри коз не роз ши рен ня
вен здійснюєть ся з обов’яз ко вим зас то су ван ням елас тич ної комп -
ресії, що вклю чає чо ти ри кла си комп ресійних ви робів та за приз на -
чен ням поділяєть ся на профілак тичні й ліку вальні.

ЛІКУ ВАЛЬ НА ФІЗИЧ НА КУЛЬ ТУ РА 
ПРИ ОС ТЕ О А РТ РОЗІ КОЛІННО ГО СУГ ЛО БА

Ста ро дуб А.В.
4 курс, нап рям підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва
На у ко вий керівник: Бой ко Г.М., д.пед.н., про ф.

Зрос тан ня зах во рю ва ності на ос те о а рт роз, схильність до цик ліч -
но го пе ребігу, часті ре ци ди ви, віднос но ко роткі ремісії після кур су
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ліку ван ня, ви сокі по каз ни ки втра ти пра цез дат ності обу мов лю ють
ме дич ну, соціаль ну та еко номічну зна чущість цієї проб ле ми [1].

На сь о годні в існу ю чих ре ко мен даціях що до ліку ван ня го на рт -
ро зу, опубліко ва них за ос таннє де ся тиріччя, ліку валь на фізкуль ту ра
(ЛФК) вклю че на як обов’яз ко вий ме тод комп ле кс ної ре абілітації.
У хво рих на го на рт роз, як пра ви ло, зни же но то нус м’язів нижніх
кінцівок, пе ре дусім, чо ти ри го ло во го м’яза стег на, об ме же ний рух
в ура же но му суг лобі [1]. То му ви ко нан ня фізич них вправ ЛФК має
за ме ту змен ши ти м’язо ву скутість, збіль ши ти рух ливість у суг ло бах,
змен ши ти боль ові відчут тя. Ме тою віднов лю валь но го ліку ван ня ос -
те а рт ро зу колінно го суг ло ба є до сяг нен ня по лег шен ня симп то ма ти -
ки, зу мов ле ною ана томічни ми зміна ми суг ло ба, поліпшен ня йо го
функцій, а от же, пок ра щен ня якості жит тя хво рих.

Ліку валь на фізкуль ту ра при ос те о а рт розі сприяє: по пе ред жен -
ню або усу нен ню ат рофії м’язів; по пе ред жен ню або усу нен ню нес -
табіль ності суг лобів; змен шен ню арт ралгій, пок ра щен ню функції
ура же них суг лобів; галь му ван ню по даль шо го прог ре су ван ня ос те о -
а рт ро зу; змен шен ню ма си тіла.

Відповідно до особ ли вос тей зах во рю ван ня ЛФК зас то со ву ють
у два періоди. Зав дан ня ЛФК у І період: роз ван та жен ня ура же но го
суг ло ба, збіль шен ня суг ло бо вої щіли ни, змен шен ня бо лю; пок ра -
щен ня кро воK та лімфо обігу, трофічних про цесів в ура же но му суг -
лобі; розс лаб лен ня м’язів, усу нен ня конт рак тур та збіль шен ня
ампліту ди рухів; фор му ван ня тим ча со вих ком пен сацій і підви щен -
ня за галь но го то ну су ор ганізму. Ви ко рис то ву ють ліку валь ну і ран -
ко ву гігієнічну гімнас ти ку, са мостійні за нят тя 5–6 разів на день,
гідрокінезіте рапію.

Роз ван та жен ня ура же но го суг ло ба й змен шен ня взаємо тис ку
суг ло бо вих по вер хонь до ся га ють вихідним по ло жен ням під час ви ко -
нан ня фізич них вправ, вик лю чен ням ось о во го на ван та жен ня на
кінцівку. Ліку валь на гімнас ти ка про во дить ся в по ло женні ле жа чи або
си дя чи та скла даєть ся із за галь но роз ви ва ю чих, ди халь них, спеціаль -
них вправ. До ос танніх відно сять па сивні, ак тивні з до по мо гою і без
неї, впра ви для ура же ної кінцівки, що ви ко ну ють у по лег ше них умо -
вах, ма хові ру хи у хво рих суг ло бах і на розс лаб лен ня. Впра ви про во -
дять ся з об ме жен ням ампліту ди, що не вик ли кає по я ву бо лю. Найк -
ра ще фізичні впра ви ро би ти в теплій воді, що сприяє усу нен ню
спаз му та розс лаб лен ню м’язів, ліквідації реф лек тор них конт рак тур,
змен шен ню бо лю та збіль шен ню рух ли вості в ура же но му суг лобі.
Про тя гом дня ре ко мен ду ють па сивні зміни зігну то го і розігну то го по -
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ло жен ня для ура же но го суг ло ба, мож на ро би ти ман жетні ви тя ган ня
ма лим ван та жем. Пос ту по во біль змен шуєть ся і збіль шуєть ся амп -
літу да рухів в ура же но му суг лобі, хво ро му приз на ча ють напівпостіль -
ний ре жим, а потім пе ре хо дять до зас то су ван ня ЛФК за II періодом.
У II період зав дан ня ЛФК до пов ню ють. Впра ви спря мо вані на змен -
шен ня ат рофії м’язів, зміцнен ня м’язо воKзв’яз ко во го апа ра ту ура же -
но го суг ло ба, нор малізації йо го функції або фор му ван ня постійних
ком пен сацій; усу нен ня де фектів пос та ви та за галь не зміцнен ня ор га -
нізму. Вра хо ву ю чи, що ос те о а рт роз колінно го суг ло ба час то поєд ну -
єть ся з ос те о хо нд ро зом хреб та, до би ра ють спеціальні впра ви, що зас -
то со ву ють при ос те о хо нд розі хреб та. З ура ху ван ням па то ге не тич них
особ ли вос тей арт ро зу фізич на ре абілітація із зас то су ван ням ЛФК має
бу ти без пе ре рв ним про це сом та охоп лю ва ти всі ета пи — стаціонар -
ний, ам бу ла тор ноKполіклінічний, са на тор ний.

Літе ра ту ра

1. Ко ва лен ко В. Н. Ос те о а рт роз: прак ти чес кое ру ко во д ство. — 2Kе из -
да ние, пе ре ра бо тан ное и до пол нен ное / В. Н. Ко ва лен ко, О. П. Барт ке -
вич. — К., 2005. — 592 с.

СУ ЧАСНІ АС ПЕК ТИ АДАП ТИВ НОЇ ФІЗИЧ НОЇ КУЛЬ ТУ РИ
ДЛЯ МО ЛОД ШИХ ШКО ЛЯРІВ З ВА ДА МИ ЗО РУ

Стрель чик A.
V курс, спеціальність «Фізич на ре абілітація»

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (066) 84-78-965
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

Ак ту альність. На сь о годні сліпо та та сла бо зорість — ос новні
при чи ни інвалідності зо ру у дітей, яка у струк турі за галь ної ди тя чої
інвалідності посідає чет вер те місце і в Ук раїні скла дає 4,7% (В.М. Ре -
ма жевсь ка, 2002; Л.А. Єра ко ва, 2005; С.П. Ев се ев, 2005; Д. Тей лор,
2007). Най частіше погіршен ня зо ру спос терігаєть ся у шкіль но му
віці (А.А. Ак ма но ва, 2008; Л.Н. Рос то машвілі, 2009; Т.Г. Рідко вець
2014; А.І. Аль о ши на, 2014).

Ре зуль та ти досліджень. Част ко ва або пов на втра та зо ру — важ ке
зах во рю ван ня, яке знач ною мірою об ме жує мож ли вості лю ди ни,
відби ваєть ся на її фізич но му, пси хо е моційно му стані, соціальній адап -
тації. Внаслідок по ру шен ня зо ру у дітей ви ни ка ють вто ринні відхи -
лен ня у фізич но му роз вит ку (по ру шен ня пос та ви, плос кос то пість) та
фор му ванні ру хо вої сфе ри (А.В. Каш па ров, 2006; С.Э. Аве ти сов,
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2008; А.І. Аль о ши на, 2015). Відповідно до євроінтег раційних нап -
рямків в Ук раїні соціаль на адап тація дітей з об ме же ни ми мож ли -
вос тя ми здо ров’я, се ред яких і ва ди зо ру, на бу ває особ ли во го зна -
чен ня (Р.В. Чуд ная, 2011; Г.А. Єди нак, 2014; О.С. Афа насьєва, 2014;
І.О. Ко гут, 2015). Про те успішна соціалізація ць о го кон тин ген ту
дітей не мож ли ва без до сяг нен ня ни ми дос татнь о го рівня со ма тич -
но го здо ров’я і фізич но го роз вит ку. Вод но час вар то заз на чи ти, що
част ко ва втра та зо ру або пов на йо го відсутність знач но об ме жує ар -
се нал фізич них вправ і мож ливість їх ви ко рис тан ня (Ю.М. Фур -
ман, 2012). У розв’язанні зав дань підви щен ня ру хо вої ак тив ності
дітей з ва да ми зо ру важ ли во го зна чен ня на да ють за со бам адап тив ної
фізич ної куль ту ри (С.П. Євсе ев, 2003; Л.В. Шап ко ва, 2009; А.А. Дя -
 чен ко, 2010; А.Б. Данків, 2012; Ю.М. Фур ман, 2014).

Ос таннім ча сом ок ре ми ми дослідни ка ми те о ре тич но і екс пе -
ри мен таль но обґрун то ва но ме то ди ки, що спря мо вані на ко рекцію
по ру шень мо то ри ки шко лярів з пос лаб ле ним зо ром у про цесі фі зич -
но го ви хо ван ня (Л.Ю. Кот ко ва, 2009, Л.А. Єра ко вою (2005) роз -
роб ле но і ап ро бо ва но в умо вах спеціалізо ва но го нав чаль но го зак ла -
ду фітнесKтех но логію оз до ров чої спря мо ва ності, А.А. Дя чен ко
(2010) — тех но логію ко рекції по ру шень пос та ви мо лод ших шко -
лярів з пос лаб ле ним зо ром, О.А. Юр чен ком (2013) — мо дуль ну тех -
но логію ко рекції по ру шень прос то ро вої ор ганізації тіла. Знач но
роз ши рює мож ли вості ви ко рис тан ня фізич них вправ, спря мо ва них
на підви щен ня рівня фізич но го ста ну, впро вад жен ня комп’ютер -
них сис тем у про цес фізич но го ви хо ван ня шко лярів: як здо ро вих
дітей мо лод шо го шкіль но го віку (Н.М. Гон ча ро ва, 2009), так і дітей
з ва да ми зо ру та слу ху (І.В. Хмель ниць ка, 2006; Зіяд Хмаїді Ах мад
Нас рал лах, 2008; А.А. Дя чен ко, 2010; О.А. Юр чен ко, 2013).

Вис нов ки. Адап тив на фізич на куль ту ра є невід’ємною лан кою
віднов лен ня здо ров’я дітей з ва да ми зо ру і має на меті спри я ти пок -
ра щен ню діяль ності зо ро во го апа ра ту, роз вит ку в них фізич них та
ро зу мо вих якос тей для за без пе чен ня оп ти маль ної інтег рації в су -
часні умо ви життєдіяль ності. Ра зом з тим на ко пи че ний пев ний те -
о ре тич ний та прак тич ний ма теріал із пи тань, пов’яза них із АФК,
роз вит ком та фор му ван ням ру хо вої сфе ри сла бо зо рих учнів,
свідчить про не дос тат ню ре зуль та тивність роз роб ле них ме то дик,
прог рам адап тив ної фізич ної куль ту ри в умо вах спеціалізо ва но го
нав чаль но го зак ла ду. От же, скла да ють ся умо ви для пе рег ля ду на яв -
них підходів до про це су адап тив но го фізич но го ви хо ван ня з ва да ми
зо ру, спря мо ва но го на профілак ти ку прог ре су ван ня та ко рекцію
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по ру шень пос та ви, підви щен ня ру хо вої ак тив ності та пок ра щен ня
фізич но го роз вит ку. Вик ла дені по ло жен ня по яс ню ють ак ту альність
і своєчасність на у ко во го досліджен ня, яке пов’яза не з не обхідністю
роз роб ки ме то ди ки комп ле кс но го зас то су ван ня за собів і ме тодів
адап тив ної фізич ної куль ту ри шко лярів з ва да ми зо ру в умо вах спе -
ціалізо ва но го нав чаль но го зак ла ду.

ЗАС ТО СУ ВАН НЯ СИС ТЕ МИ ЙО ГИ 
У ФІЗИЧНІЙ РЕ АБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК

Тка чен ко В.М.
ІІІ кур су, гру пи 31 ФР, спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (099) 282-43-87
На у ко вий керівник: Ви шар Є.В., стар ший вик ла дач 

ка фед ри фізич ної ре абілітації та фізич но го ви хо ван ня

Проб ле ма погіршен ня ста ну здо ров’я жінок в Ук раїні є однією
з най гостріших у соціальній прог рамі суспільства. Йо га іде аль но
підхо дить для жінок, оскіль ки, як ніяка інша оз до ров ча сис те ма,
впли ває не тіль ки на фізич не здо ров’я жінки, але і на її емоційний
стан. Мис те цт во йо ги унікаль не за своєю при ро дою, так як дає кож-
но му те, чо го він пот ре бує. Ба га то ав торів конс та ту ють, що, роз тя -
гу ю чи тіло впра ва ми йо ги мож на зніма ти м’язо ве нап ру жен ня, од -
но час но з цим пок ра щуєть ся кро во обіг і вип рав ля ють ся де фек ти
хреб та. Нерідко ав то ри ре ко мен ду ють впра ви для ко рекції ма ло ру -
хо мості суг лобів та усу нен ня боль о вих відчуттів [1].

Після по чат ку прак ти ки ба га то жінок поміча ють по зи тивні
зміни в са мо по чутті. Впра ви йо ги для жінок вклю ча ють комп лек си
для роз вит ку гнуч кості, граціоз ності і плав ності рухів. Обов’яз ко вий
ком по нент за нять — зміцнен ня м’язів та зо во го дна, які відповіда ють
за ро бо ту внутрішніх ор ганів. Йо ги вже дав но зро зуміли (а фізіоло -
ги до ве ли), що впли ва ю чи на м’язи пев ним чи ном, ми мо же мо
впли ва ти і на внутрішні ор га ни. Ці ж нер вові зв’яз ки відігра ють важ-
ли ву роль у підтримці здо ров’я внутрішніх ор ганів. В йозі існує безліч
асан (впра виKпо зи), які спри я ють поліпшен ню здо ров’я жінки [2].
Як прик лад мож на при вес ти такі аса ни: Сурья На мас кард («При -
вітан ня сон цю»), пок ра щує стан хреб та і суг лобів, оз до ров лює ле -
гені і сер це, інші внутрішні ор га ни, спа лює зай вий жир, оп тимізує
гор мо наль ний фон; Та да са на (по за силь но го стя гу ван ня) роз ви ває
прямі м’язи жи во та і зміцнює ки шеч ник, за без пе чує пра виль ний
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ріст хре бет них кісток і усу ває скуп ченість спин них нервів у місцях
їх ви хо ду з хре бет но го стов па; Тирь я каKта да са на (по за де ре ва, яке
гнеть ся під на тис ком вітру) ефек тив но спа лює жир з талії і сте гон,
знімає нап ру гу в об ласті спи ни та по пе ре ку; Мард жаріаса на (по за
ко та, що по тя гуєть ся) ро бить шию, плечі і спи ну ду же гнуч ки ми,
м’яко тонізує жіно чу ста те ву сис те му і не замінна для вагітних жінок
(до трь ох місяців), ко рис на при менстру аль них роз ла дах і бо лях,
її мож на прак ти ку ва ти і під час менстру ацій для звіль нен ня від
згустків; Матсіаса на (по за ри би) зміцнює ки шеч ник і ор га ни че рев -
ної по рож ни ни, її прак ти ка ду же ко рис на при будьKяких зах во рю -
ван нях, ло калізо ва них в цій об ласті тіла, хо ро ша профілак ти ка ле -
ге не вих зах во рю вань, та ких, як аст ма або бронхіт, во на за без пе чує
гли бо ке ди хан ня, а та кож до по ма гає ак тивізу ва ти кро во обіг в спині
і ре гу лює ро бо ту щи то вид ної за ло зи [1, 2].

Нез ва жа ю чи на не за пе речні пе ре ва ги нет ра диційних сис те ми
ре абілітації та оз до ров лен ня, профілак ти ка, ліку ван ня та ре абілі тації
за го ст рен ня хронічних зах во рю вань, особ ли во з ви ко рис тан ням ди -
халь ної гімнас ти ки, асан та вправ пси хофізич но го тре ну ван ня та ау -
то ген но го тре ну ван ня, во на ще не одер жа ла на леж но го по ши рен ня
і ма со во го ви ко рис тан ня у жінок. Це пов’яза но з не інфор мо ваністю
суспільства її пе ре ваг, а та кож відсутністю дер жав ної дієвої політи ки
у впро вад женні здо ро во го спо со бу жит тя на се лен ня, де йо га по вин -
на зай ня ти своє місце не як містич на прак ти ка, а дієва ме то ди ка ре -
абілітації та оз до ров лен ня на се лен ня. Впра виKаса ни ма ють гли бо ко
роз тя гу ю чий ефект у м’язах і суг ло бах. Збіль шен ня гнуч кості суп ро -
вод жуєть ся зміцнен ням м’язів і в ре зуль таті кра ще функціону ють
суг ло би, зни жуєть ся боль о ва чут ливість і м’язові конт рак ту ри.

Літе ра ту ра

1. Аб ле ев С. Р. Фи ло со фия клас си чес кой йо ги. Ос во бож де ние соз на -
ния и го ри зон ты че ло ве чес ко го ду ха в клас си чес ких трак та тах Йо га–сут ра
и Йо га–бхашья. — Инс ти тут Куль ту ры ДонН ТУ, 2012. — 258 с.
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тельс кий дом «Ам фо ра», 2013. — 576 с.

46

Секція 10 Сучасні технології 



47

ПРОФІЛАК ТИ КА ПЛОС КОС ТО ПОСТІ 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬ НО ГО ВІКУ

Хар чен ко Ю. О.
ІV кур су, гру пи 41 ФР, спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни», 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (096) 002-68-36
На у ко вий керівник: Во лош ко Л.Б., к.пед.н., доц.

В су час них умо вах оз до ров ча функція фізич но го ви хо ван ня
дошкіль ників на бу ває до сить важ ли во го зна чен ня. Вод но час не -
обхідність по шу ку шляхів вдос ко на лен ня про це су фізич но го ви хо -
ван ня дітей дошкіль но го віку обу мов ле на три вож ною тен денцією
прог ре сив но го погіршен ня ста ну їх здо ров’я, зни жен ням рівня функ -
ціональ них мож ли вос тей і фізич ної підго тов ле ності [2]. Не доліки
існу ю чої прак ти ки фізич но го ви хо ван ня дітей дошкіль но го віку під -
тве рд жу ють дані ста тис ти ки, де вка зуєть ся, що близь ко 80% дітей
ма ють відхи лен ня у стані опор ноKру хо во го апа ра ту [1, 3], що за ос танні
ро ки знач но зрос ла кількість дітей, які страж да ють плос кос топістю, де
в біль шості ви падків ця де фор мація сто пи є прид ба ною [2, 3]. І це не
мо же не нас то ро жу ва ти, оскіль ки са ме в дошкіль но му віці йде
інтен сив не фор му ван ня опор ноKру хо во го апа ра ту, зак ла да ють ся
ос но ви гар монізації фізич но го роз вит ку і функціональ них мож ли -
вос тей ор ганізму лю ди ни. Тісний зв’язок між ста ном опор ноKру хо -
во го апа ра ту і ста ном здо ров’я до ве де на чис лен ни ми досліджен ня ми
[2, 3], де на го ло шуєть ся, що відсутність відхи лень у стані опор ноKру -
хо во го апа ра ту є не одмінною умо вою нор маль но го функціону ван ня
ор ганів і сис тем, роз вит ку всь о го ор ганізму в ціло му, підви щен ня
пра цез дат ності дітей і зміцнен ня їх здо ров’я. Де фор мація сто пи чи -
нить без по се редній вплив на ор ганізм ди ти ни, по ру шу ю чи ре сор ну
і амор ти заційну функції сто пи. Ко ли ди ти на ви ко нує якийсь рух, то
вібрація при ць о му пе ре даєть ся внутрішнім ор га нам, що приз во дить
до по ру шен ня їх функціону ван ня і ро бо ти. Нап рик лад, вібрація
хреб та і го лов но го моз ку ди ти ни мо же приз во ди ти до ви ник нен ня
го лов но го бо лю, швид кої стом лю ва ності, за галь ної слаб кості і нез ду -
жан ня, а та кож зни жен ня пра цез дат ності [1].

В кон тексті да ної проб ле ми пиль ної ува ги зас лу го ву ють пи тан -
ня фор му ван ня опор ноKре сор них влас ти вос тей сто пи з ме тою
профілак ти ки плос кос то пості.

Вив чен ня спеціаль ної літе ра ту ри засвідчує про те, що до проб ле -
ми профілак ти ки плос кос то пості у дітей дошкіль но го віку звер та ли ся
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ряд ав торів [2]. Знач на кількість відхи лень у стані опор ноKру хо во го
апа ра ту дітей стар шо го дошкіль но го віку пе ре ко нує в то му, що існу -
ючі ор ганізаційноKме то дичні підхо ди до ви ко рис то ву ван ня за собів
фізич но го ви хо ван ня не пов ною мірою за без пе чу ють профілак ти ку
плос кос то пості у дітей стар шо го дошкіль но го віку.

Се ред ме тодів профілак ти ки плос кос то пості у дітей найе фек -
тивніши ми ми вва жаємо ліку валь ний ма саж, що денні теплі ван ни
з морсь кою сіллю, пла ван ня, ви ко нан ня спеціаль но го комп лек су
вправ, нап рик лад, ходіння по по хилій пло щині або по по пе ре чині,
пе ре ко чу ван ня ма лень ко го м’ячи ка но гою в по ло женні си дя чи,
ходіння на паль цях, а та кож на зовнішніх кра ях сто пи та за хоп лен -
ня паль ця ми ніг дрібних пред метів, які ле жать на підлозі [1]. Ду же
важ ли во сте жи ти за тим щоб ди ти на но си ла тіль ки пра виль не взут -
тя. Та ке взут тя має бу ти з на ту раль но го і елас тич но го ма теріа -
лу, оскіль ки тіль ки та кий ма теріал здат ний на да ва ти пра виль ної
фор му стопі.

Літе ра ту ра

1. Вол ков М.В. Пов реж де ния и за бо ле ва ния опор ноKдви га тель но го ап -
па ра та / М.В. Вол ков. — М.: Ме ди ци на, 2005. — 278 с.

2. Ги сак С. Н. До пол не ния в па то ге нез врож ден ной плос ко валь гус ной
де фор ма ции сто пы у де тей // Дос ти же ния и перс пек ти вы детс кой хи рур -
гии. — СПб.: ГПМА, 2002. — С. 115.

3. По тап чук А. А. Сред ства ле чеб ной физ куль ту ры в уп рав ле ний фи зи -
чес ким сос то я ни ем дош коль ни ков с на ру ше ни я ми опор ноKдви га тель но го
аппа ра та: Ав то реф. дис. дKра мед. на ук / А. А. По тап чук. — СПб., 2005. — 36 с.

ЗДО РОВ’Я ЯК ГО ЛОВ НИЙ РЕ СУРС СПОР ТСМЕ НА

Хме лю к О.А.
ІІ курс, гру па ЗЛ
21, нап ря му підго тов ки «Здо ров’я лю ди ни»,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 
Універ си те ту «Ук раїна»

к. тел. (097) 835-56-79
На у ко вий керівник: Сав чук О.І., вик ла дач

Під час до ся ган ня спор тив них вер шин го лов ним ре сур сом стає
здо ров’я спор тсме на. Як то ка жуть в спорті: «Спор тсмен ко рис ний
і потрібен тоді ко ли він здо ро вий і го то вий по ка зу ва ти свою майс -
терність». То му в житті будь якої лю ди ни не важ ли во чи во на зай -
маєть ся спор том чи є се редньо ста тис тич ною лю ди ною важ ли ву
роль відіграє ліку ван ня і ре абілітація.
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Ре абілітація го лов ний чин ник який до по ма гає збе рег ти го лов -
ний ре сурс спор тсме на, це здо ров’я. На да ний час на у ка прог ре су -
ва ла відкри ва ю чи нові мож ли вості в га лузі ре абілітації.

Го лов ним зав дан ням фізич ної ре абілітації є: функціональ не від -
нов  лен ня (пов не або ком пен сація при не дос татнь о му чи відсут ності
віднов лен ня); прис то су ван ня до пов сяк ден но го жит тя і праці; за лу -
чен ня до тру до во го про це су; дис пан сер ний наг ляд за ре абіліто ва ним.

Прин ци пи фізич ної ре абілітації:
Ранній по ча ток ре абілітаційних за ходів. Це до по ма гає швид ше

відно ви ти функції ор ганізму, по пе ре ди ти уск лад нен ня і у ви пад ку
роз вит ку інвалідності — бо ро ти ся з нею на пер ших ета пах ліку ван ня.

Без пе рервність ре абілітаційних за ходів. Цей прин цип є ос но вою
ефек тив ності ре абілітації, то му що тіль ки без пе рервність та по е тап -
на чер говість ре абілітаційних за ходів — за по ру ка ско ро чен ня ча су на
ліку ван ня, зни жен ня інвалідності і вит рат на віднов не ліку ван ня.

Комп лексність ре абілітаційних за ходів. Під керівницт вом ліка -
ря, ре абілітація про во дить ся й інши ми фахівця ми: соціоло гом,
пси хо ло гом, пе да го гом, юрис том та ін.

Індивіду альність ре абілітаційних за ходів. Ре абілітаційні прог ра -
ми скла да ють індивіду аль но для кож но го хво ро го чи інваліда з ура ху -
ван ням за галь но го ста ну, особ ли вос тей пе ребігу хво ро би, вихідно го
рівня фізич но го ста ну, осо бис тості хво ро го, віку, статі, про фесії то що.

Не обхідність ре абілітації у ко лек тиві. Фізич на ре абілітація роз -
г ля дає лю ди ну у взаємозв’яз ку з нав ко лишнім се ре до ви щем (і жи -
вим, і не жи вим), то му ба жа но, щоб пацієнт про хо див ре абілітацію
або ж у звич но му тре ну валь но му се ре до вищі, або ж у се ре до вищі
пацієнтів, які ма ють такі ж ру хові дис функції.

По вер нен ня хво ро го чи інваліда до ак тив ної праці.
За со ба ми фізич ної ре абілітації вва жа ють ма саж, ліку валь ну

фізич ну куль ту ру, фізіоте рапію, ме ха но те рапію то що.
Ко ли в моєму житті пос та ло пи тан ня ви бо ру про фесії, я виб рав

ка фед ру «здо ров’я лю ди ни»,са ме цей вибір до по ма гає мені в по -
даль шо му роз ви ва ти ся як спор тсмен та тре нер який прак ти кує бра -
зильсь ке джиуKджит су.

І тут ак ту аль ним ви дом ре абілітації пос тає не тіль ки фізич на
але і пси хо логічна ре абілітація.Яка в ро боті кож но го тре не ра та ре -
абіліто ло га пос тає важ ли вим мо ти ва то ромв плані ліку ван ня та до -
сяг нен ня вер шин.

То му що, усім відо мо є мо мен ти у житті спор тсме на чи лю ди ни
яка має певні трав ми потрібні не тіль ки ма сажі та фізичні впра ви
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але і хо ро ша пси хо логічна підтрим ка для йо го по даль шо го оду жан -
ня та мо ти ву ван ня до но вих звер шень у виб ра но му виді спор ту.

ДОСЛІДЖЕН НЯ ПО КАЗ НИКІВ ГОСТ РО ТИ ЗО РУ
У ДІТЕЙ З ВА ДА МИ

Чер нець ка Н.П.
IV курс, гру па 41ФР/з спеціаль ності «Здо ров’я лю ди ни»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (095) 437-06-52
На у ко вий керівник: Сах но Т.В.,

д.х.н., про фе сор ка фед ри фізич ної ре абілітації і фізич но го ви хо ван ня

Цент раль ний зір дає мож ливість розг ля да ти дрібні де талі і впі -
зна ва ти пред ме ти, йо го стан виз на чаєть ся гост ро тою зо ру [3].

Гост ро та зо ру — ос нов ний па ра метр зо ро вої сис те ми. Її зни -
жен ня є ос нов ним симп то мом погіршен ня зо ру і однією з найбільш
ши ро ко по ши ре них па то логій ока [2].

Діти з ва да ми зо ру, зок ре ма се реднь о го шкіль но го віку, в мо тор -
но му і фізич но му роз вит ку відста ють від своїх од нолітків, які ба чать
доб ре. Це пов’яза но з тим, що по ру шен ня ор га ну зо ру і функцій зо -
ро во го аналіза то ра об ме жує ди ти ну в пов ноцінно му роз вит ку, а от -
же страж дає ос нов ний вид діяль ності ди тя чо го ор ганізму — пізнан -
ня нав ко лишнь о го се ре до ви ща.

Наслідком зни же но го зо ру є не дос тат ня ру хо ва ак тивність ди -
ти ни, що, в свою чер гу, спри чи няє відста ван ня від здо ро вих од -
нолітків у фізич но му роз вит ку, ру хо вої функції, ко ор ди нації,
орієнтації в прос торі то що [1, 2].

Се редній шкіль ний вік є пе ре лом ним періодом пе ре хо ду від
ди ти н ства до до рос ло го жит тя. В ць о му віці по чи на ють ся пред’яв -
ля ти ся більші, на відміну від мо лод шо го шкіль но го віку, ви мо ги
що до нав чан ня та підго тов ки до до рос ло го жит тя. У се редніх кла сах
ще мож на вип ра ви ти не доліки фізич но го роз вит ку, фізич ної підго -
тов ле ності та по ру шен ня функціональ но го ста ну зо ро во го аналіза -
то ра до пу щені в дошкіль но му та мо лод шо му шкіль но му віці.

Ре зуль та ти досліджен ня гост ро ти зо ру свідчать про те, що най -
к ращі її по каз ни ки пра вим оком спос теріга ли ся у хлопців 6, 7, 8Kх та
дівчат 5, 6, 9Kх класів (0,4±0,3; 0,4±0,2; 0,4±0,2 та 0,4±0,2, 0,4±0,2,
0,4±0,2, відповідно); лівим оком — у хлопців 6, 7, 8, 9 та дівчат 5, 8,
9 класів (0,4±0,3; 0,4±0,2; 0,4±0,2; 0,4±0,1 та 0,4±0,2, 0,4±0,2,
0,4±0,2, відповідно). При ць о му по каз ни ки хлопців се редніх класів,
де що, пе ре ви щу ють по каз ни ки дівчат. У хлопців 9Kх та дівчат 6, 8Kх кла -
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сів спос теріга ли ся відмінності між по каз ни ка ми гост ро ти зо ру пра -
вим та лівим оком. У інших учнів відміннос тей між заз на че ни ми
по каз ни ка ми май же не спос теріга ло ся. В учнів 5–10Kх класів дос -
товірності відміннос тей у ста те во му ас пекті за по каз ни ка ми гост ро -
ти зо ру пра вим та лівим оком не спос теріга ло ся (р>0,05). Вва жаєть -
ся, що зни жен ня по каз ників гост ро ти зо ру в учнів се редніх класів
пов’яза но, крім врод же них та на бу тих зах во рю вань ор га ну зо ру, та -
кож із підви щен ням на ван та жен ня на нь о го у про цесі нав чан ня
у школі, ви ко нан ня до машніх зав дань, відсутністю або не сис те ма -
тичністю ви ко рис тан ня в сис темі фізич но го ви хо ван ня за собів,
спря мо ва них на профілак ти ку, пок ра щен ня і збе ре жен ня зо ру.
Нині комп’ютерні тех но логії ко рис ту ють ся ве ли кою по пу лярністю
у шко лярів, зок ре ма се реднь о го шкіль но го віку, що та кож не га тив -
но поз на чаєть ся на функціональ но му стані зо ро во го аналіза то ра.

Досліджен ня доз во ли ло ви я ви ти, що найк ращі по каз ни ки гост -
ро ти зо ру пра вим оком спос теріга ли ся у хлопців 6, 7, 8Kх та дівчат 5,
6, 9Kх класів; лівим оком — у хлопців 6, 7, 8, 9 та дівчат 5, 8, 9 класів.
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ФІЗИЧ НА КУЛЬ ТУ РА І СПОРТ 
ДЛЯ СТУ ДЕНТІВ ІЗ МІОПІЄЮ

Шкляр О.М.
V курс, спеціальність «Фізич на ре абілітація»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (066) 931-27-91
На у ко вий керівник: Кле ва ка Л.П., к. пед.н., доц.

При виз на ченні ме дич ної гру пи з фізич ної куль ту ри для сту -
дентів вишів з ко рот ко зорістю вра хо ву ють ся гост ро та зо ру, реф ракція
і стан оч но го дна. Ре зуль та ти досліджень, особ ли во що сто су ють ся
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ме ханізмів по ход жен ня ко рот ко зо рості, доз во ли ли поKно во му
оціни ти мож ли вості фізич ної куль ту ри при ць о му де фекті зо ру.

Об ме жен ня фізич ної ак тив ності осіб, які страж да ють на ко рот -
ко зорість, як це ре ко мен ду ва ло ся ще до не дав на, виз на но невірно.
На у ков ця ми до ве де но важ ли ву роль фізич ної куль ту ри в по пе ред -
женні міопії і у про цесі профілак ти ки її прог ре су ван ня, оскіль ки
фізичні впра ви спри я ють як за галь но му зміцнен ню ор ганізму, ак -
тивізації йо го функцій, так і підви щен ню пра цез дат ності циліар но -
гом’яза і зміцнен ню скле раль ної обо лон ки ока.

Учені вста но ви ли, що дівча та пер шо ку рс ниці, котрі ма ють ко -
рот ко зорість се реднь о го сту пе ня, знач но відста ють за рівнем фізич -
ної підго тов ле ності від од ног руп ниць. У них відзна чаєть ся істот не
зни жен ня кро во то ку в су ди нах очей і ос лаб лен ня ако мо дації.
Циклічні фізичні впра ви (біг, пла ван ня, ходь ба на ли жах) помірної
інтен сив ності спри ят ли во впли ва ють на ге мо ди наміку і ако мо -
даційні здат ності очей, вик ли ка ю чи ре ак тив не по си лен ня кро во то -
ку в оці че рез де я кий час після на ван та жен ня і підви щен ня пра цез -
дат ності циліар них м’язів. Після ви ко нан ня циклічних вправ
знач ної інтен сив ності, а та кож вправ на гімнас тич них сна ря дах,
стрибків із ска кал кою, ак ро ба тич них вправ відзна ча ють ся ви ра же -
на ішемія очей, що зберігаєть ся три ва лий час, і погіршен ня пра цез -
дат ності циліар них м’язів.

На у кові розвідки засвідчу ють, що зни жен ня за галь ної ру хо вої
ак тив ності сту дентів вишів при підви ще но му зо ро во му на ван та -
женні мо же спри я ти роз вит ку ко рот ко зо рості. Фізичні впра ви за -
галь но роз ви ва ю чо го ха рак те ру у поєднанні зі спеціаль ни ми впра -
ва ми для циліар но го м’яза здійсню ють по зи тив ний вплив на
функції міопічних очей.

Ос таннім ча сом зріс інте рес мо ло дих лю дей до спор ту. Для сту -
дентів із міопією потрібно підби ра ти індивіду альні фор ми за нять і на -
ван та жен ня. Важ ли ва умо ва за нять спор том для та ких осіб, є лі -
карсь кий конт роль і дот ри ман ня по силь них на ван та жень. Лікарі
ре ко мен ду ють зай ма ти ся спор том при не прог ре су ючій ко рот ко зо -
рості; зніма ти оку ля ри на час за нять спор том, як що це доз во ляє зіра -
бо одя га ти лінзи. За нят тя спор том, пов’яза ним з ве ли ки ми на ван та -
жен ня ми, за бо ро няєть ся при прог ре су ю чої ко рот ко зо рості. Як що
ж в про цесі за нять ко рот ко зорість прог ре сує, то спор тсме ну ре ко -
мен ду ють при пи ни ти за нят тя або знач но зни зи ти на ван та жен ня.

Сту ден там з лег ким сту пе нем міопії ко рисні спор тивні ігри,
в ході яких відбу ваєть ся постійне пе рек лю чен ня ува ги по чер го во на
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близь ку і да ле ку відстань. Такі ви ди спор ту як во лей бол, бас кет бол
або настіль ний теніс спри ят ли во поз на ча ють ся на здат ності ако мо -
дації очей та тре ну ють очні м’язи, за побіга ють прог ре су ван ня па то -
логічних змін ор га ну зо ру.

Сту ден там із се реднім сту пе нем ко рот ко зо рості вар то об ме жу -
ва ти інтен сивність за нять фізкуль ту рою, а та кож такі ви ди фізич ної
ак тив ності, як стриб ки (у дов жи ну, у ви со ту). Ви ще заз на чені за нят -
тя фізкуль ту рою не обхідно до пов ни ти спеціаль ни ми впра ва ми,
спря мо ва ни ми на зміцнен ня м’язів очей, гімнас ти кою для очей,
ліку валь ною фізкуль ту рою.

При ви со ко му сту пені ко рот ко зо рості, уск лад нен нях і зміни
оч но го дна по ка за но істот не об ме жен ня видів фізич ної ак тив ності.
Міопія і спорт не сумісні у ви пад ках за нят тя та ки ми спор тив ни ми
дис ципліна ми, як бокс і бо роть ба, стриб ки, ве ли кий теніс і фут бол,
гірсь ко лиж ний спорт, важ ка ат ле ти ка, ве лос порт або кінний спорт.
Ко рис ни ми бу дуть до зо вані циклічні впра ви під наг ля дом ліка ря
(біг, пла ван ня, спор тив на ходь ба, стріль ба, вес лу ван ня, фех ту ван ня).

зміцнення здоров’я людини Секція 10



СЕКЦІЯ XІ

СОЦІАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СОЦІАЛЬ НА АДАП ТАЦІЯ ВІЙСЬ КО ВОС ЛУЖ БОВЦІВ,
ЯКІ ПО ВЕР НУ ЛИ СЯ ПІСЛЯ БОЙО ВИХ ДІЙ

Ар те мен ко А.Б.
асис тент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Жи то мирсь кий еко номіко
гу манітар ний інсти тут 
Універ си те ту «Ук раїна»

Ак ту альність да ної те ми по ля гає в то му, що проб ле ми соціаль ної
адап тації війсь ко вос луж бовців є особ ли во гост ри ми. Во на ха рак те -
ри зує з од но го бо ку про цес взаємодії об’єкта соціаль ної ро бо ти і її
соціаль ним се ре до ви щем, а з іншо го — є втілен ням пев но го ре зуль -
та ту соціаль ної ро бо ти, який мо же вис ту па ти кри терієм її ефек тив -
ності. Соціаль на адап тація війсь ко вос луж бовців здійсню єть ся як
без по се редньо в умо вах Зброй них Сил Ук раїни так і в суспільстві
в ціло му. Ду же важ ли во щоб війсь ко вос луж бовці, після по вер нен ня
з бойо вих дій змог ли як найш вид ше адап ту ва ти ся в суспільстві і від -
чу ва ли се бе ком фо рт но. А та кож важ ли вим є вирішен ня пи тан ня
пси хо логічно го ста ну війсь ко вос луж бовців, так як це мо же впли ва -
ти на са мо оцінку та настрій хлопців. Більшість учас ників бойо вих
дій пси хо логічно нез датні са мостійно по вер ну ти ся в сис те му
соціаль них зв’язків і норм мир но го жит тя, то му пос тає пот ре ба
в спеціалізо ва но му на данні пси хо логічної та соціаль ної до по мо ги.

Соціаль на адап тація війсь ко вос луж бовців — це ши ро ке по нят -
тя, яке вклю чає в се бе декіль ка ос нов них скла до вих: пси хо логічну
скла до ву — ово лодіння сис те мою ціннос тей (ус та нов ка ми, зраз ка -
ми по ведінки, нор ма ми), куль ту рою, які існу ють у цивіль но му се -
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ре до вищі з ме тою ви ко нан ня існу ю чих у нь о му ви мог до осо бис тості;
пра во ву скла до ву — ос воєння юри дич них норм і ре алізації своїх мож -
ли вос тей; про фесійну скла до ву — за леж но від війсь ко вої про фесії во -
на пе ред ба чає спеціалізо ва не удос ко на лен ня на яв них про фесійних
знань, вмінь і на ви чок або во лодіння но ви ми про фесійни ми знан ня -
ми, вміння ми та по даль ше успішне пра цев лаш ту ван ня [1].

У разі відмо ви бійця від сто рон ньої до по мо ги, чле нам ро ди ни
ре ко мен до ва но звер ну ти ся до пси хо ло га са мостійно з ме тою от ри -
ман ня кон суль тацій про ПТСР. Ко жен учас ник АТО пот ре бує пев -
но го ча су для адап тації до мир но го жит тя. З проб ле ма ми адап тації
сім’я мо же зустріти ся у пер ший місяць після по вер нен ня бійця до -
до му. Так, мо жуть про яв ля ти ся не од ноз начні ви дозмінені фізичні,
емоційні та по ведінкові ре акції учас ни ка бойо вих дій. Такі ре акції
є нор маль ною скла до вою про це су адап тації і більшість бійців, які
по вер та ють ся до до му, адап ту ють ся до мир но го жит тя про тя гом
кіль кох місяців після по вер нен ня з зо ни про ве ден ня ан ти те ро рис -
тич ної опе рації. Нез ва жа ю чи на те, що більшість учас ників бойо -
вих дій зустріча ють ся у мир но му житті зі знач ною кількістю проб -
лем та своєрідних спот во ре них ре акцій, яких не бу ло в них раніше,
мож на виділи ти й тих війсь ко вос луж бовців, у яких відміча ють ся
по зи тивні зміни в осо бис тості. До та ких змін мож на віднес ти: зрос -
тан ня осо бистісної зрілості війсь ко вос луж бов ця; пе ре ос мис лен ня
то го, що час про ве де ний ра зом з сім’єю є найцінніший; по чут тя
впев не ності у собі та власній сім’ї;ро зуміння сво го пок ли кан ня та
віра у свою спра ву і власні си ли [2, 30–31].

Та ким чи ном, мож на дійти до вис нов ку, що соціаль на адап та ція
війсь ко вос луж бовців, які по вер ну ли ся після бойо вих дій в су час  но -
му суспільстві знач но впли ва ють на їх пов сяк ден не жит тя. З ча сом
ви яв ля ють ся нові проб ле ми адап тації війсь ко вос луж бов ців, то му
потрібно роз ро би ти ефек тив ну, що ди намічно роз ви ваєть ся сис те -
му соціаль ної адап тації для учас ників бойо вих дій.

Літе ра ту ра

1. Ме то дичні ре ко мен дації що до соціаль ноKпси хо логічної адап тації де -
мобілізо ва них учас ників ан ти те ро рис тич ної опе рації (АТО) та їх сімей
[Елект рон ний ре сурс] / Ре жим дос ту пу: http: //dsznzoda.gov.ua

2. Бу ковсь ка О.О. Пси хо логічна до по мо га сім’ям війсь ко вос луж бовців,
які по вер та ють ся із зо ни бойо вих дій: статті / О.О. Бу ковсь ка. — Вісник
№128, 2015. — С. 29–32.
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ГО ТОВНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 
НАВ ЧАЛЬ НО�ВИ ХОВ НО ГО ПРО ЦЕ СУ 

ДО ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО НАВ ЧАН НЯ 
В ЗА ГАЛЬ НО ОСВІТНІХ ШКО ЛАХ

(на прик ладі Пол тавсь кої обл.)

Бац ман О.С.
Завіду вач ка фед ри соціаль ної ро бо ти,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна», к.тел. (099) 566-68-68

Мя куш ко Н.С.
Ди рек тор Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 

Універ си те ту «Ук раїна», к.тел. (050) 254-06-84

Сь о годні особ ли во ак ту аль но пос тає пи тан ня за без пе чен ня пра ва
на якісну освіту дітей з ва да ми здо ров’я. Конс ти туцією та за ко на ми
Ук  раїни вне се но зміни у сфе ру освіти, соціаль ний за хист та ре абілі та -
цій ний про цес осіб з інвалідністю. Дер жа ва має за без пе чи ти дос туп -
ність до якісної освіти відповідно до рівня дітей з ва да ми здо ров’я, по -
т ре ба ми з ура ху ван ням здібнос тей, мож ли вос тей, ба жань та інте ре сів
кож ної ди ти ни шля хом зап ро вад жен ня інклю зив ної освіти. Про те вод -
но час є відчут ним брак ви че рп ної кваліфіко ва ної інфор мації про ін клю-
зив ну мо дель нав чан ня, її пе ре ва ги, які підтве рд жу ють ся прак ти кою.

Да не пи тан ня є ак ту аль ною, то му для з’ясу ван ня го тов ності пе -
да гогів, здо ро вих учнів та учнів з інвалідністю в інклю зив них нав -
чаль них гру пах за галь но освітніх шкіл бу ло про ве де не соціологічне
досліджен ня. Вибірка скла ла 37 осіб (ди рек то ри, зас туп ни ки ди -
рек торів та вчи телі, які пра цю ють в інклю зив них кла сах, за галь но -
освітніх шкіл м. Луб ни та м. Мир го род Пол тавсь кої обл.). Ме тод
досліджен ня — екс пе рт не інтерв’ю.

Про ве де не на ми досліджен ня доз во ли ло сфор му лю ва ти нас -
тупні вис нов ки:

1. Більшість пе да гогів вва жа ють, що нав чан ня дітей з об ме же -
ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я в спеціаль них шко лах
є більш про дук тив ним, то му що спеціалізо вані шко ли біль ше адап -
то вані для да ної ка те горії дітей, що на наш пог ляд зни жує їх рівень
мо ти вації для ор ганізації інтег ро ва них класів та сприяє не ба жан ню
зміню ва ти здо ро вих учнів та власні пог ля ди з цієї проб ле ми.

2. Важ ли вим мо мен том є те, що більшість пе да гогів не ро зу мі -
ють, що інтег ро ва не/інклю зив не нав чан ня спри я ти ме по дальшій
адап  тації, соціалізації та інтег рації дітей да ної ка те горії в суспільство.
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3. Більшість екс пертів вка за ло на не обхідність удос ко на лен ня
ма теріаль ноKтехнічної ба зи нав чаль них зак ладів, роз роб ки спеціаль -
них прог рам для інтег ро ва них груп нав чан ня, підго товці фахівців,
які пра цю ва ти муть або пра цю ють з діть ми з інвалідністю та здо ро ви -
ми уч ня ми, що мо же свідчи ти про існу ючі не доліки, але не ба жан ня
пе да гогів са мов дос ко на лю ва ти ся та зміню ва ти роз роб лені прог ра ми.

4. Екс пер ти вва жа ють, що у дітей з інвалідністю низь кий рівень
знань, не стійка емоційноKволь о ва сфе ра, не до сить дружні сто сун ки
здо ро вих учнів та дітей з інвалідністю (учні спілку ють ся тіль ки в шко -
лі, дозвілля ра зом не про во дять). Що го во рить про не дос тат ню ро бо -
ту пе да гогів та пси хо ло га в школі, а особ ли во в інтег ро ва них кла сах.

5. Мо же мо стве рд жу ва ти, що суб’єкти нав чаль ноKви хов но го
про це су не го тові до впро вад жен ня інклю зив но го нав чан ня у шко -
лах, на що вка зу ють — архітек тур на проб ле ма, не го товність ма -
теріаль ноKтехнічної ба зи, спеціаль них прог рам та пси хо логічний
бар’єр всіх учас ників нав чаль ноKви хов но го про це су.

От же, мо же мо заз на чи ти, що в за галь но освітніх нав чаль них зак -
ла дах низь ка мо ти вація що до вирішен ня проб ле ми інклю зив но го нав -
чан ня та не ба жан ня щось зміню ва ти на ко ристь дітей з інвалідністю
для їх адап тації, соціалізації та інтег рації в суспільство. Суб’єкти на -
вчаль ноKви хов но го про це су не го тові до впро вад жен ня інклю зив ної
освіти та до вик ла дан ня в інклю зив них кла сах за галь но освітніх шкіл.

АДАП ТАЦІЯ УЧНІВ 
З ЗАТ РИМ КОЮ ПСИХІЧНО ГО РОЗ ВИТ КУ 

ДО НАВ ЧАН НЯ В ШКОЛІ 
ЯК СОЦІАЛЬ НО�ПЕ ДА ГОГІЧНА ПРОБ ЛЕ МА

Бод нар чук В. В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,
к.тел. (096) 810-65-33

На у ко вий керівник: Поль о вик О. В., к. пед. н.

У склад но му комп лексі проб лем суспіль но го роз вит ку Ук раїни,
як не за леж ної дер жа ви стриж не вим нап рям ком вис ту пає де мок ра -
ти зація та гу манізація всіх сфер жит тя і діяль ності гро ма дян.

Проб ле ма ди тя чої інвалідності є ак ту аль ною в масш та бах всь о -
го світу. Кількість дітейKінвалідів на пла неті пе ре ви щує 100 млн.
осіб. Згідно з ос танніми да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо ро ни
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здо ров’я, час то та на род жу ва ності дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми
ста но вить 10,8%, інак ше ка жу чи, кож на де ся та ди ти на з’яв ляєть ся
на світ з фізич ни ми або ро зу мо ви ми ва да ми. Си ту ація, що скла ла ся
на да но му етапі ха рак те ри зуєть ся погіршен ням не ли ше кількісних,
але і якісних ха рак те рис тик. Се ред хронічних неінфекційних зах во -
рю вань доміну ють пси хо нев ро логічні (238,8 ти сяч), хво ро би нер во -
вої сис те ми і ор ганів чут тя (1,3 мільйо ни), внаслідок чо го у 15–20%
дітей та підлітків відбу ваєть ся зни жен ня та зат рим ка психічної
й соціаль ної адап тації [1].

Інтег рація нес тан да рт них дітей до ма со вих освітніх ус та нов пе -
ред ба чає спеціалізо ва ну до по мо гу, пси хо логічну підтрим ку, зав дан ня -
ми яких є конт роль за роз вит ком ди ти ни, успішністю йо го нав чан -
ня, на дан ня своєчас ної осо бистісної до по мо ги в рішенні проб лем
адап тації в се ре до вищі здо ро вих од нолітків та ін. Не зва жа ю чи на
труд нощі фор му ван ня уяв лень і зас воєння знань і на ви чок, зат рим -
ку в роз вит ку різних видів діяль ності, діти із зат рим кою психічно го
роз вит ку все ж ма ють мож ли вості для роз вит ку. У них в ос нов но му
підля га ю че зберіган ню конк рет не мис лен ня, во ни здатні орієнту -
ва ти ся в прак тич них си ту аціях, орієнто вані на до рос ло го, у біль -
шості з них емоційноKволь о ва сфе ра більш збе ре же на, ніж пізна -
валь на, во ни охо че вклю ча ють ся в тру до ву діяльність.

Соціаль на адап тація — це прис то су ван ня індивіда до умов
соціаль но го се ре до ви ща, фор му ван ня адек ват ної сис те ми відно син
із соціаль ни ми об’єкта ми, роль о ва плас тичність по ведінки, інтег -
рація осо бис тості у соціальні гру пи, діяльність що до ос воєння
стабіль них соціаль них умов, прий нят тя норм та ціннос тей но во го
соціаль но го се ре до ви ща, форм соціаль ної по ведінки.

Ос нов ни ми ви да ми адап тації ди ти ни з зат рим кою психічно го
роз вит ку до нав чан ня в школі є: адап тація до фізич но го се ре до ви -
ща шко ли, адап тація до нав чан ня, адап тація нав чаль но го пла ну.

В ціло му адап тація дітей з зат рим кою психічно го роз вит ку спря -
мо ва на на підви щен ня ефек тив ності нав чан ня шля хом вирішен ня
пси хо логічних проб лем че рез на бут тя на ви чок, що за без пе чу ють адап -
тацію ди ти ни з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку до на -
вчан ня та соціуму за га лом. Кінце ва ме та адап тації дітей з зат рим -
кою психічно го роз вит ку — по до лан ня соціаль ної де за дап тації,
стресів, нев розів, ви со ко го сту пе ня три вож ності під час нав чан ня
у школі та вдо ма.

Для вирішен ня проб лем адап тації та інтег рації дітей з зат рим кою
психічно го роз вит ку у суспільство слід зо се ре ди ти ува гу роз робці
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комп ле кс ної прог ра ми адап тації, ре абілітації та ко рекції цієї ка те -
горії дітей в умо вах освітнь о го се ре до ви ща за галь но освітнь о го нав -
чаль но го зак ла ду, а та кож підго тов ки відповідних фахівців, фор му -
ван ня в них інклю зив ної ком пе те нт ності.

Літе ра ту ра

1. Національ на до повідь про вжиті за хо ди, спря мо вані на здійснен ня Ук -
раїною зо бов’язань у рам ках ви ко нан ня Кон венції про пра ва інвалідів 2015
[Елект рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу: http://www.mlsp.gov.ua/labour/
control /uk/publish/category?cat_id=167313

НЕ ЗА РЕЄСТРО ВА НИЙ ШЛЮБ: ГЕН ДЕР НИЙ АС ПЕКТ
(за ре зуль та та ми соціологічно го досліджен ня)

Бо ри сен ко Н.А.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна», к.тел. (066) 203
66
82

На у ко вий керівник: Бац ман О.С., зав.ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Вплив євро пейсь ких зразків ген дер них відно син, ніве лю ван ня
ук раїнсь ких куль тур них тра дицій, про я ви аномії пост ра дянсь ко го
суспільства, де мог рафічна кри за ство ри ли пе ре ду мо ви кри зи ав то ри -
те ту сім’ї. У кож но му соціумі, відповідно до їх норм і пра вил існує по -
нят тя сім’ї, сімей них або шлюб них відно син. Та на су час но му етапі
роз вит ку і транс фор мації суспільства пог ля ди мо ло дих лю дей зміни -
ли ся. Шлюб відійшов на дру гий план, пер шо чер го ви ми ста ли кар’єра
та сво бо да від відповідаль ності за інших. То му до сить по пу ляр ни ми
ста ли аль тер на тивні фор ми шлюб ноKсімей них відно син, най по ши -
ренішим за раз є співжит тя, як фор ма шлюб них відно син, ще ба га то
хто вва жає йо го проб ним ета пом пе ред реєстрацією шлю бу.

Ав то ром бу ло про ве де не соціологічне досліджен ня що до ви яв -
ленні соціаль ноKпси хо логічних чин ників став лен ня мо лоді до
цивіль но го та за реєстро ва но го шлю бу. Вибірка скла ла 100 осіб (сту -
ден ти Дер жав но го Пол тавсь ко го ко мерційно го техніку му та Пол -
тавсь ко го ко опе ра тив но го ко лед жу). Ме тод досліджен ня — роз дат -
ко ве ан ке ту ван ня.

За ре зуль та та ми опи ту ван ня виз на че но, що до цивіль но го шлю бу
за га лом предс тав ни ки обох ста тей відно сять ся по зи тив но, се ред юна -
ків не має жод ної не га тив ної відповіді при ць о му де які з дівчат ка те го -
рич но про ти та ко го ро ду відно син. Цивіль ний шлюб під час нав чан ня
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у ВНЗ вва жа ють нор маль ним май же всі опи тані рес пон ден ти, дівчат
більш схильні до співжит тя під час нав чан ня ніж хлопці. Це свідчить
про те, що більшість хлопців схильні вва жа ти що це мо же за ва жа ти
нав чан ню, а дівча та не вба ча ють в ць о му ве ли кої пе реш ко ди.

Більшість опи та них вва жа ють нор маль ним віком для співжит -
тя 21–24 ро ки, про те до цих віко вих ра мок в біль шості схильні
дівча та. Ве ли ка ж час ти на юнаків (24%) схильні вва жа ти що нор -
маль ним віком для всту пу в цивіль ний шлюб є вік від 25 до 29 років,
дех то навіть схи ля ють ся до віку від 30 до 34 років, жод на з дівчат цю
ка те горію навіть не вра хо ву ва ла, мож ли во то му, що дівча та пла ну -
ють од ру жи ти ся в віці до 30 років, хлопці ж мо жуть в ць о му віці хоті
зро би ти кар’єру для за без пе чен ня май бутньої ро ди ни.

Більшість опи та них вва жа ють що офіційна реєстрація шлю бу
впли ває на відно си ни в парі. Мож ли во че рез те що з’яв ляєть ся біль -
ше обов’язків пе ред парт не ром.

На дум ку опи та них на не ба жан ня од ру жу ва ти ся впли ває чи ма -
ло фак торів, се ред яких відсутність ма теріаль но го за без пе чен ня,
страх пе ред обов’яз ка ми, нев пев неність у відно си нах та страх пе ред
втра тою сво бо ди, при чо му аж 20% хлопців і ли ше 8% дівчат від по -
віли са ме так. Не всі з опи та них про жи ва ю чих в цивіль но му шлюбі
дівча та пла ну ють реєстру ва ти май бутнь о му свій шлюб, а юна ки, які
пе ре бу ва ють в та ких відно си нах всі пла ну ють реєстру ва ти ся в май -
бутнь о му.

Май же всі рес пон ден ти вва жа ють, що цивіль ний шлюб це ви -
проб ний термін пе ред реєстрацією відно син. Це мо же свідчи ти про
серйозність намірів тих хто жи вуть в цивіль но му шлюбі. Пе ре важ на
більшість вва жає що про жи ва ючі ра зом чо ловік і жінка прив’язані
один до од но го. Рес пон ден ти згодні з тим, що про жи ва ю чи ра зом
па ра не обов’яз ко во по вин на реєстру ва ти свої відно си ни.

От же, су час на ук раїнсь ка мо лодь вва жає цивіль ний шлюб ціл -
ком нор маль ним яви щем як вза галі, так і під час нав чан ня. Прак -
тич но всі згодні з тим що на да ний мо мент ве ли кої різниці між
офіційним та цивіль ним шлю ба ми не має, то му ве ли ка кількість пар
і не пла ну ють реєстру ва ти свої відно си ни, аби не вит ра ча ти гроші.
Хо ча ба га то хто пла нує шлюб в май бутнь о му та юна ки бо ять ся
втра ти ти сво бо ду та ве ли кої відповідаль ності за сім’ю, са ме то му
оби ра ють цивіль ний шлюб як аль тер на ти ву, так і як проб ний шлюб.

Мож на відміти ти, що су час на мо лодь до сить обе реж но і
відповідаль но підхо дить до та ко го пи тан ня як вступ до шлю бу, але
більш роз ку то відно сить ся до співжит тя.
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ВАЖ ЛИВІСТЬ ТВОР ЧО ГО МИС ЛЕН НЯ 
МО ЛОД ШИХ ШКО ЛЯРІВ

Бур ко ва А.С.
5 курс, гру па 5МП, спеціальність «Пси хо логія»,

Но во ка ховсь кий гу манітар ний інсти тут, тел. (095) 490
49
48
На у ко вий керівник: Ума ро ва В.О., ст. вик ла дач

Особ ли вої ак ту аль ності на су час но му етапі на шої дер жа ви на бу -
ва ють проб ле ми фор му ван ня твор чої осо бис тості. Од ним з ос нов них
зав дань вітчиз ня ної шко ли є ви хо ван ня твор чої осо бис тості уч ня.
Підви щен ня інте лек ту аль но го по тенціалу і роз ви ток твор чої осо бис -
тості є однією з найак ту альніших цілей освіти. З цією ме тою ма ють
бу ти ство рені мак си маль но спри ят ливі умо ви для про я ву та роз вит ку
здібнос тей і та лан ту ди ти ни, для са мо виз на чен ня і са мо ре алізації.

Не обхідність фор му ван ня осо бис тості, яка во лодіє твор чи ми
уміння ми, здібнос тя ми вирішу ва ти нес тан дартні зав дан ня, є на сь -
о годні за мов лен ням суспільства. Твор чий про цес аб со лют но не пе -
ред ба че ний у кож но му конк рет но му про яві, і чим біль ше твор чим
він є, тим мен ше зро зумілим стає ха рак тер протікан ня твор чо го
про це су. Вод но час твор чий про цес ха рак те ри зуєть ся індивіду аль -
ни ми особ ли вос тя ми мис лен ня.

У су часній школі не дос татньо йде роз ви ток психічних якос тей
ди ти ни, а особ ли во мис лен ня, твор чо го мис лен ня зок ре ма. Учи телі
не завж ди вміють раціональ но, ціка во ор ганізу ва ти діяльність
учнів; не га тив но став лять ся до зав дань твор чо го ха рак те ру, які ма -
ють на меті роз ви ток твор чо го мис лен ня шко лярів. Особ ли во ак ту -
аль ним для вчи телів по чат ко вих класів є відповідна ор ганізація
нав чаль ної діяль ності учнів і фор му ван ня їх вміння вчи ти ся. Без
уміння твор чо мис ли ти жод на тех но логія нав чан ня не бу де ефек тив -
ною. Про це слід пам’ята ти при ство рені сис те ми нав чан ня в по  чат -
ковій ланці освіти.

Однією з важ ли вих оз нак нав чаль ноKтвор чої діяль ності є те, що
в ре зуль таті її здійснен ня ство рю ють ся нові психічні ут во рен ня —
знан ня, вміння, творчі здібності осо бис тості. При ць о му виділя ють-
ся їх різні ком по нен ти. Так, у нав чаль ноKтворчій діяль ності, у про -
цесі розв’язан ня нав чаль них проб лем звер таєть ся ува га на відкрит тя
но во го знан ня, на по род жен ня но вих цілей і змісту, но вих спо собів
діяль ності, знань, які вис ту па ють орієнтов ною ос но вою діяль ності,
пізна валь них мо тивів.
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Нав чаль ноKтвор че зав дан ня як фор ма ор ганізації змісту нав чаль -
но го ма теріалу є до по мо гою для пе да го га при ство рен ня для учнів
твор чої (проб лем ної) си ту ації. Нав чаль ноKтворчі зав дан ня в нав чаль -
но му про цесі мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся з ме тою роз вит ку твор чих
здібнос тей осо бис тості, опа ну ван ня но вих знань про по нят тя, за -
ко ни, те орії, опа ну ван ня ро зу мо вих і прак тич них умінь, діаг нос ти -
ки твор чих здібнос тей осо бис тості, конт ро лю знань і вмінь, ак ту -
алізації знань, умінь, твор чих здібнос тей осо бис тості.

Са мостійність мис лен ня ха рак те ри зуєть ся вмінням ста ви ти но ві
зав дан ня й розв’язу ва ти їх, не вда ю чись до до по мо ги інших.

Для роз вит ку твор чо го мис лен ня шко лярів у про цесі нав чан ня
про по ну ють ся такі ти пи нес тан да рт них зав дань: скла дан ня і розв’я -
зу ван ня за дач на ма теріалі довкілля та на род них знань; розг ляд
вправ на роз ви ток уміння вис лов лю ва ти здо гад ки, при пу щен ня,
до во ди ти спра вед ливість пев них тверд жень; зба га чен ня нав чаль но го
ма теріалу зав дан ня ми комбіна тор но го ти пу та за да ча ми з логічним
на ван та жен ням; ви ко нан ня інтег ро ва них зав дань — комп лексів;
ви ко рис тан ня ціка ви нок на уро ках (зав дан ня для інте лек ту аль но го
са мов дос ко на лен ня, го ло во лом ки, за дачі — каз ки, за дачі — вірші,
ігрові впра ви, те ма тичні за гад ки, за дачі — ве се ли ки то що).

Мис лен ня є ос но вою ме ханізму твор чості, яко му при та ман на
здатність ко рис ту ва ти ся і пе рет во рю ва ти енергію з однієї фор ми в ін -
шу, що є ос но вою ме ханізму твор чості, яко му при та ман на здатність
ко рис ту ва ти ся і пе рет во рю ва ти енергію з однієї фор ми в іншу, що
є важ ли вим для ро зуміння про цесів твор чості лю ди ни. Яв ля ю чись
невід’ємною час ти ною людсь кої ду хов ності, інте лек ту аль на твор -
чість є соціаль ним ме ханізмом, який за без пе чує прог ре сивні яви ща
роз вит ку суспільства.

СОЦІАЛЬ НА ІНТЕГ РАЦІЯ МО ЛОДІ 
З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ 
ЯК ФАК ТОР ГА РАНТІЇ СА МО РЕ АЛІЗАЦІЇ

В СУ ЧАС НО МУ СУСПІЛЬСТВІ

Бу ро ва Г.В.
канд.соц.на ук спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

Проб ле ма соціаль ної інтег рації осіб з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми є на сь о годнішній день од ним з найбільш ак ту аль них і пріори -
тет них нап рямків дер жав ної політи ки в соціальній сфері, оскіль ки
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сьо годні приб лиз но ко жен 10Kй жи тель Землі відно сить ся до да ної ка -
те горії, при ць о му, як відзна чаєть ся в спеціаль них досліджен нях, троє
з них — діти й мо лодь. Прог ноз на найб лиж че де ся тиліття до сить
невтішний — тіль ки 10% лю дей бу дуть вва жа ти ся віднос но здо ро ви -
ми. При чи ни погіршен ня ста ну здо ров’я лю дей ма ють ба га то ас пе кт -
ний ха рак тер: дес табілізація суспільства й ок ре мих ро дин, відсутність
у ряді ви падків нор маль них гігієнічних, еко номічних, еко логічних
умов для май бутніх ма терів і дітей різних віко вих груп [2].

Розг ля да ю чи про цес соціаль ної інтег рації в кон тексті дослі джу ва -
ної проб ле ми, не обхідно відзна чи ти, що да ний про цес у мо лоді з особ -
ли вос тя ми роз вит ку ут руд не ний спо конвічно в си лу об ме жень, що на -
к ла да ють ся де фек том. На по чат ко вих ета пах роз вит ку ди ти ни
з від хи лен ням го лов ною пе реш ко дою до її нав чан ня і ви хо ван ня є пер -
вин ний де фект. Відповідно до по ло жен ня Л.С. Ви готсь ко го, пси хіч ний
або фізич ний де фект по ру шує зв’яз ки і відно си ни лю ди ни з при род -
ним і соціаль ним се ре до ви щем, найбіль шою мі рою де фор мує спо со би
і прийо ми взаємодії суб’єкта з об’єкта ми нав ко лишньої дійсності.

При відсут ності ко рекційно го впли ву на далі провідне зна чен ня
по чи на ють здо бу ва ти вто ринні на ша ру ван ня (відхи лен ня), і са ме
во ни за ва жа ють соціальній адап тації ди ти ни. Ви ни кає пе да гогічна
за нед баність, роз лад емоційноKволь о вої сфе ри і по ведінки, що обу -
мов ле но емоційноKосо бистісни ми особ ли вос тя ми на тлі дефіци ту
спілку ван ня і відчут тя ми не успіху [6].

Відповідно до іншо го за галь ноп рий ня то го по ло жен ня Л.С. Ви -
готсь ко го, ос новні за ко номірності нор маль но го й ано маль но го роз -
вит ку єдині, хо ча ко жен вид відхи лен ня до дає зрос тан ню мо ло дої лю -
ди ни спе цифічний ха рак тер, сповіль ню ючи й істот но зміню ючи йо го.

Мо лодь з відхи лен ня ми в роз вит ку по всіх па ра мет рах відрізня -
ють ся від мо лоді з нор маль ним роз вит ком. Ко жен вид відхи лен ня
в роз вит ку ха рак те ри зуєть ся сис тем ним про я вом, при чо му, різко
відрізня ю чи мо лодь з особ ли вос тя ми роз вит ку, що влас не і доз во -
ляє поєдну ва ти їх в особ ли ву ка те горію. Ці ри си з різною ви -
разністю ви яв ля ють ся в тих або інших гру пах, од нак, є за галь ною
за ко номірністю для всіх лю дей з відхи лен ня ми [6].

За галь но виз на ним на сь о годнішній день є по ло жен ня про те,
що об ме жен ня в життєдіяль ності і соціальній не дос тат ності ди ти ни
з об ме же ни ми мож ли вос тя ми без по се редньо пов’язані, за ха рак те рис-
ти кою Л.С. Ви готсь ко го, з «соціаль ним ви ви хом» у роз вит ку: «Фі -
зич ний де фект вик ли кає як би соціаль ний ви вих, зовсім ана логічно ті -
лес но му ви ви хові, ко ли уш код же ний член — ру ка або но га — ви хо дять
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із суг ло ба, ко ли гру бо роз ри ва ють ся зви чайні зв’яз ки і функ ціону -
ван ня ор га ну суп ро вод жуєть ся бо лем і за паль ни ми про це са ми... Як -
що пси хо логічно тілес ний не долік оз на чає соціаль ний ви вих, то
пе да гогічно ви хо ва ти та ку лю ди ну — зна чить впра ви ти її в жит тя,
як вправ ля ють ви вих ну тий і хво рий ор ган» [4].

За га лом, комп лекс за ходів що до інтег рації осіб з відхи лен ня ми
в роз вит ку в суспільство — це про цес, ціль яко го є профілак ти ка ін -
валідності в період ліку ван ня зах во рю ван ня і до по мо га хво рим у до -
сягненні мак си маль но фізич ної, психічної, про фесійної, соціаль ної
й еко номічної пов ноцінності, на яку во ни здатні в рам ках існу ю чо -
го зах во рю ван ня. Це ско ор ди но ва не зас то су ван ня ме дич них,
соціаль них, просвітниць ких і про фесійних за ходів, що вклю ча ють
нав чан ня або пе ре нав чан ня інвалідів для до сяг нен ня по мож ли -
вості найбільш ви со ко го рівня функціональ ної ак тив ності.

Сутність соціаль ної інтег рації мо лоді з об ме же ни ми мож ли вос тя -
ми пов’яза на на сам пе ред з їх «вклю чен ням» у суспільство, у зви чайні
міжо со бистісні відно си ни, унаслідок роз ши рен ня прав і мож ли вос -
тей для участі у всіх ви дах і фор мах соціаль но го жит тя [7].

За га лом, успіх про цесів соціаль ної інтег рації пря мо пов’яза ний
з особ ли вос тя ми соціаль но го мак роK і мікро се ре до ви ща, що є для ін -
ди віда дже ре лом йо го соціаль но го і пси хофізич но го роз вит ку. Зав дя ки
функціону ван ню інсти тутів ро ди ни й освіти мож ли вим є до сяг нен ня
ін дивідом соціаль ноKінтег раційно го стан дар ту і со ціа ліза ціон ної нор ми.
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СОЦІАЛЬ НО�ПЕ ДА ГОГІЧНА РО БО ТА 
У ПРИ ТУЛ КУ ДЛЯ НЕ ПОВ НОЛІТНІХ З ДІТЬ МИ, 

ЯКІ ВЖИ ВА ЮТЬ НАР КО ТИ КИ

Ви соць кий М.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

ІІ курс магістра ту ри, гру па МСР
61, 
спеціальність «Соціаль на ро бо та», к.тел. (068) 112-95-04
На у ко вий керівник: Чай ковський М.Є., д. пед. н., про фе сор

Різке соціаль не роз ша ру ван ня сімей, падіння рівня жит тя на се -
лен ня, погіршен ня умов ут ри ман ня дітей, збіль шен ня кіль кості не -
пов нолітніх ма терів, неврівно ва женість пси хо е моційно го фо ну ви -
хо ван ня в ро ди нах ук раїнців, соціалізація в умо вах знецінен ня
за галь но людсь ких прин ципів мо ралі приз во дять до по я ви та ко го
соціаль но го яви ща, як соціаль не сирітство.

На сь о годнішній мо мент в нашій країні ут ри ман ня та ви хо ван -
ня дітей — сиріт і дітей, поз бав ле них батьківсь кої опіки пок ла -
даєть ся на дер жа ву. Усі безп ри тульні діти в по ряд ку, вста нов ле но му
за ко ном, тим ча со во розміщу ють ся у при тул ках для не пов нолітніх,
де ство рю ють ся на лежні жит ло воKпо бу тові умо ви та умо ви, спря -
мо вані на за без пе чен ня їх соціаль ної адап тації та підго тов ку до по -
вер нен ня у рідні сім’ї або пе ре дачі під опіку і піклу ван ня.

Сь о годні однією з най серйозніших проб лем ви хо ванців при -
тулків для не пов нолітніх є схильність до адик тив ної по ведінки,
а са ме та ко го її різно ви ду як нар ко манія, яка пос ту по во стає сти лем
жит тя підлітків, зав дає шко ди близь ким, ото чу ю чим, суспільству
в ціло му. На тлі нар ко манії відбу ваєть ся зрос тан ня зло чин ності,
підви щуєть ся ри зик за ра жен ня на різні інфекційні хво ро би, у то му
числі СНІД. Ужи ван ня нар ко тиків прак тич но не сумісне з якісним
нав чан ням, із тру до вою діяльністю, приз во дить до де фор мації осо -
бис тості, зни жен ня за галь но го інте лек ту аль но го по тенціалу, пог -
либ лює де мог рафічну кри зу у дер жаві. Відсут ня ак тив на про тидія
по ши рен ню вжи ван ня нар ко тиків, які руй ну ють психіку не пов -
нолітніх, приз во дять до їх смерті.

Щоб по до ла ти та ку склад ну соціаль ну проб ле му як нар ко манія
не пов нолітніх ви хо ванців при тул ку, не обхідно вив чи ти соціальні,
біологічні та пси хо логічні при чи ни вжи ван ня нар ко тиків, ство ри ти
прог ра му соціаль ноKпе да гогічної ро бо ти, націле ну на про тидію умо-
вам і фак то рам нар ко манії, оскіль ки мо ва йде не про здо ров’я і доб -
ро бут ок ре мих осо бис тос тей, а про здо ров’я нації в ціло му.
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То му сь о годні особ ли ву ува гу потрібно звер ну ти на роз бу до ву
чіткої прог ра ми соціаль ноKпе да гогічної ро бо ти, яка б за без пе чу ва ла
різнобічну соціаль но зна чу щу діяльність, ор ганізацію змістов но го
про ве ден ня дозвілля, індивіду аль ний підхід до ро бо ти з діть ми-си ро -
та ми в умо вах при тул ку, здійснен ня вто рин ної та тре тин ної профі -
лак ти ки, по пе ред жен ня ре ци ди ву нар ко тиз му. Це ро бить надз ви -
чай но ак ту аль ним досліджен ня проб ле ми нар ко ти зації ви хо ванців
при тул ку для не пов нолітніх з соціаль ноKпе да гогічних по зицій.

Те о ре тич на складність обу мов ле на відсутністю на сь о годніш -
ній мо мент пе да гогічних те орій, кон цепцій, інно ваційних ме то дик
соціаль ноKпе да гогічної ро бо ти у при тул ках, з не пов нолітніми, які
вжи ва ють нар ко ти ки. На на шу дум ку це пов’яза но зі спе цифікою
відно шен ня дер жа ви до ме ти функціону ван ня да них зак ладів. Пе -
ре важ но при тул ки сприй ма ють ся як тим ча сові прий маль ни ки по
роз поділу дітейKсиріт, а провідною ме тою їх ро бо ти вис ту пає збір до -
ку ментів для по даль шо го влаш ту ван ня долі не пов нолітніх. Мак си -
маль ний термін пе ре бу ван ня ди ти ни у при тул ку скла дає 90 діб. Ми
вва жаємо, що навіть та кий не ве ли кий термін ча су доціль но ви ко рис -
то ву ва ти для зас то су ван ня усіх існу ю чих форм і ме тодів соціаль ноKпе -
да гогічної ро бо ти з ура ху ван ням особ ли вос тей кож но го ви хо ван ця.

Аналіз на у ко вих дже рел та прак тич ної ро бо ти фахівців засвід -
чив, що ак ту альність проб ле ми досліджен ня виз на чаєть ся про ти річ -
чям між зрос тан ням темпів ужи ван ня нар ко тиків не пов ноліт німи,
між ве ли ким спект ром мо тивів ужи ван ня нар ко тич них ре чо вин,
між су час ни ми проб ле ма ми не пов нолітніх та ре аль ним рівнем
соціаль ноKпе да гогічної ро бо ти в ць о му нап рям ку. То му не гай но
пос тає проб ле ма по шу ку но вих форм і ме тодів соціаль ноKпе да -
гогічної ро бо ти з ви хо ван ця ми при тул ку, які вжи ва ють нар ко ти ки.

НА СИЛ ЛЯ В СІМ’Ї

Вовк О.І.
V курс, спеціальність «Соціаль на ро бо та», к.тел.: 097
357
31
56,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни
ВНЗ «Відкри тий міжна род ний універ си тет 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,
На у ко вий керівник: Ми рян А.М.,

до ц. ка фед ри фізич ної ре абілітації

В ос танні ро ки проб ле ма на силь ства над жінкою та ди ти ною
в сім’ї все біль ше при вер тає ува гу фахівців.
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В Ук раїні проб ле ма на силь ства над жінкою та ди ти ною в сім’ї
три ва лий час не бу ла пред ме том спеціаль них досліджень соціо ло -
гів, пси хо логів та соціаль них працівників. Нею зай ма ли ся, в ос нов -
но му, криміналісти при вив ченні зло чинів, які здійсню ва ли ся в сі -
мей ноKпо бу товій сфері. Од нак, прак ти ка ос танніх років до во дить
кон цеп ту аль не ос мис лен ня ць о го пи тан ня на дер жав но му рівні.

За виз на чен ням За ко ну Ук раїни «Про по пе ред жен ня на силь -
ства в сім’ї», який Вер хов на Ра да Ук раїни ух ва ли ла 2001 ро ку, на -
силь ство в сім’ї — це «будьKякі умисні дії фізич но го, сек су аль но го,
пси хо логічно го чи еко номічно го спря му ван ня од но го чле на сім’ї
по відно шен ню до іншо го чле на сім’ї, як що ці дії по ру шу ють конс -
ти туційні пра ва і сво бо ди чле на сім’ї як лю ди ни та гро ма дя ни на
і на но сять йо му мо раль ну шко ду, шко ду йо го фізич но му чи пси -
хічно му здо ров’ю». От же, жерт вою до машнь о го на силь ства мо же
ста ти будьKхто: жінка, яку постійно лає і б’є її чо ловік, дівчин ка-
підліток, що страж дає від сек су аль них пе ресліду вань сво го вітчи ма,
хлоп чик, яко го луп цює ма тиKал ко голічка, ста рень ка ба бу ся, що її
не на ви дять власні діти [1].

За кон розрізняє чо ти ри ви ди до машнь о го на силь ства: фізич не
(нав мис не на не сен ня по боїв, тілес них уш код жень од но го чле на сім’ї
іншим, яке мо же приз вес ти чи приз ве ло до по ру шен ня нор маль но го
ста ну фізич но го чи психічно го здо ров’я або навіть до смерті пост раж -
да ло го, а та кож до при ни жен ня йо го честі та гідності); пси хо логічне
(пов’яза не з тис ком од но го чле на сім’ї на психіку іншо го че рез нав -
мисні сло весні об ра зи або пог ро зи, пе ресліду ван ня, за ля ку ван ня, які
до во дять пост раж да ло го до ста ну емоційної нев пев не ності, втра ти
здат ності за хис ти ти се бе і мо жуть за подіяти або за подіяли шко ду
психічно му здо ров’ю); еко номічне (нав мисні дії од но го чле на сім’ї
що до іншо го, спря мо вані на те, щоб поз ба ви ти пост раж да ло го жит ла,
їжі, одя гу та іншо го май на чи коштів, на які він має за кон не пра во.
Такі дії мо жуть за подіяти шко ду фізич но му чи психічно му здо ров’ю,
або навіть приз вес ти до смерті пост раж да ло го); сек су аль не (при му -
шу ван ня до не ба жа них ста те вих сто сунків у ро дині, а та кож сек су -
альні дії що до не пов нолітнь о го чле на сім’ї) [3].

Найбільш гост ро проб ле ма на силь ства в сім’ї пос тає пе ред не -
пов нолітніми гро ма дя на ми. Це пов’яза но здебіль шо го з враз ливіс -
тю та не обізнаністю дітей. Враз ливість дітей до на силь ства по яс -
нюєть ся їх фізич ною, психічною та соціаль ною незрілістю, а та кож
за леж ним (підлег лим) ста но ви щем по відно шен ню до до рос лих,
не за леж но від то го, чи є це бать ки, опіку ни, ви хо ва телі, вчи телі [2].
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Пси хо логічне на силь ство в сім’ї про яв ляєть ся в об ра зах із ви ко -
рис тан ням лай ли вих слів та криків, які при ни жу ють честь і гідність
чле на сім’ї, об раз ли вих жес тах із ме тою при ни жен ня чле на сім’ї або
три ман ня йо го в ат мос фері стра ху [3]. Оз на ка ми та ко го на силь ства над
діть ми мо жуть слу гу ва ти: замк нутість; де мо н страція пов ної відсут -
ності стра ху; неврівно ва же на по ведінка; аг ре сивність, схильність до
ни щен ня й на силь ства; три вожність; деп ресія, спро би са мо гу б ства.
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В РО БОТІ СОЦІАЛЬ НИХ ПРАЦІВНИКІВ

Во лох Н.С.
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Су часні те о ре тичні, екс пе ри мен тальні і прик ладні підхо ди
в пси хофізіології, пси хо логії і пси хо те рапії ха рак те ри зу ють пси хо со -
ма тич не здо ров’я й успішну адап тацію як роз ви ток, ступінь зрілості
й ак тивність ме ханізмів са мо ре гу ляції. Са мо ре гу ляція — доціль не
функціону ван ня жи вих сис тем різних рівнів ор ганізації і склад ності.
Адап тив на са мо ре гу ляція є опо се ред ко ва ною лан кою в струк турі
адап тив ності і яв ляє со бою роз ви ток сис те ми біологічних і пси хо -
логічних кон турів ре гу ляції, ми мовіль них і довіль них ме ханізмів, що
взаємно пе ре ти на ють ся. Довіль на адап тив на са мо ре гу ляція мо же
ком пен су ва ти не дос татній роз ви ток чи тим ча со ве зни жен ня ефек -
тив ності функціону ван ня ми мовіль них кон турів ре гу ляції.

Фор ми і ме то ди нав чан ня адап тив ної са мо ре гу ляції соціаль них
працівників доціль но поділя ти за леж но від рівнів цілісно го адап тив -
но го ста ну. Та ки ми рівня ми є: біое нер ге тич ний, пси хофізіоло гіч ний,
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когнітив ний, осо бистісний, рівень сну і сно видінь, діяль нісний та
по ведінко вий.

Фізич ний тренінг соціаль них працівників спря мо ва ний на роз ви-
ток функціональ них ре зервів ор ганізму, вдос ко на лю ван ня со ма тич ної
ор ганізації, ре гу ляцію ма си тіла, роз ви ток гнуч кості, вит ри ва лості,
сприт ності, роз ви ток ме ханізмів фізіологічно го і біое нер ге тич но го
ре гу лю ван ня. З цією ме тою мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся різні сис те -
ми фізич них вправ, сис те ми за гар то ву ван ня.

Се ред різно видів пси хо со ма тич но го тренінгу мож на на вес ти
тре ну ван ня за сис те мою йо га, тренінг прог ре сив ної м’язо вої ре лак -
сації, ау то ген не тре ну ван ня, ме ди та тив ний тренінг, тілес ноKорі єн -
то ва ний тренінг, транс пер со наль ний тренінг хо лот роп но го ди хан -
ня (ре бефінг, вай вейшн). Ос нов не зав дан ня по ля гає у фор му ванні
прийомів і спо собів пси хофізіологічної са мо ре гу ляції.

Пси хот ренінг орієнто ва ний на роз ви ток і ко рекцію психічних
про цесів і станів соціаль но го працівни ка, фор му ван ня здат ності са -
мо ре гу ляції станів фруст рації, три во ги, стра ху. Відо ми ми ви да ми
пси хот ренінгу є когнітив ний тренінг, тренінг NLP, мо ти ваційні пси -
хот ренінги, пси хот ренінг роз вит ку спос те реж ли вості, мне мо тех ніч -
ний тренінг, тренінг мис лен ня, уя ви то що.

Се ред відо мих видів соціаль ноKпси хо логічно го тренінгу роз різ -
ня ють по ведінко вий тренінг, тренінг умінь, тренінг сен зи тив ності,
пер цеп тив ний тренінг, роль о вий тренінг, тренінг упев не ності,
тренінг асер тив ності то що. Во ни спря мо вані на роз ви ток соціаль -
ноKпси хо логічної ком пе те нт ності, що розг ля даєть ся як здатність
соціаль но го працівни ка ефек тив но взаємодіяти з ото чен ням у сис -
темі міжо со бистісних відно син. Зміна сис те ми ус та но вок, соціаль них
орієнтацій, очіку вань і сте ре о типів, фор му ван ня ко муніка тив них
умінь, роз ви ток упев не ності і є ме тою соціаль ноKпси хо логічно го
тренінгу в кон тексті роз вит ку адап тив ної са мо ре гу ляції. Та ким чи ном,
го лов ним зав дан ням адап тив ної са мо ре гу ляції є роз ви ток довіль -
но го кон ту ру са мо ре гу ляції й удос ко на лю ван ня ми мовіль но го.

До адап тив них ан ти ст ре со вих тех но логій з до по мо гою са мо ре гу-
ляції пси хо логічно го ста ну соціаль них працівників мож на вклю чи ти:
ан ти ст ре со ве хар чу ван ня, ан ти ст ре со ва ау тофіто ре гу ляція, фізич на
ак тивність (біое нер ге тич ний рівень адап тив ної са мо ре гу ляції стре су),
пси хо тех но логія адап тив но го біоуп равління з біологічним зво рот ним
зв’яз ком, прог ре сив на м’язо ва ре лак сація, ау то ген не тре ну ван ня,
сис те ма тич на де сен сибілізація (пси хофізіологічний рівень), ней -
роKлінгвістич не прог ра му ван ня, когнітивні і раціональ ноKемо тивні
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техніки А. Бе ка й А. Зліса,пси хо тех но логії са но ген но го і по зи тив -
но го мис лен ня, па ра док саль на інтенція (когнітив ний рівень адап -
тив ної са мо ре гу ляції стре су), пси хо син тез су бо со бис тос тей, геш тальт-
техніки усвідом лен ня пот реб (осо бистісний рівень са мо ре гу ляції
стре су), ан ти ст ре сові умо ви діяль ності,по ведінко вий і си ту а тив ний
за хист від стре су (зовнішньоKопо се ред ко вані спо со би адап тив ної
са мо ре гу ляції стре су).

ГУ МАНІЗАЦІЯ СИС ТЕ МИ ОСВІТИ 
У ФОР МУ ВАННІ ІНТЕГ РО ВА НО ГО НАВ ЧАН НЯ ЛЮ ДЕЙ

З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ ЗДО РОВ’Я

С.М. Гле бов
магістр соціаль ної ро бо ти ЖЕГІ ВНЗ

Освіта — най ви датніший фе но мен куль ту ри, спря мо ва ний на
фор му ван ня та роз ви ток осо бис тості. Зав дя ки їй відбу ваєть ся транс -
місія куль тур но го досвіду у виг ляді го то вих суспіль ноKзна чу щих
зразків по ведінки. Місце ок ре мо го індивіда, йо го прес тиж виз на ча -
ють ся сту пе нем зас воєння та інтеріори зації соціаль них ро лей, що
на дає йо му діяльнісно го змісту. Але освіта є не тіль ки інстру мен том
відтво рен ня осо бис тості шля хом соціалізації, а й ґрун том для її роз -
вит ку. Це важ ли вий засіб існу ван ня індивіда. Са ме то му, в умо вах
ре алізації осо бистісноKорієнто ва ної па ра диг ми освіти, по ряд із
підви щен ням якості освіти потрібно та кож приділя ти на леж ну ува -
гу й роз вит ку осо бис тості, її інте ре сам, пот ре бам, мож ли вос тям.

В су час них умо вах якісних змін суспіль но го бут тя ак цен туєть ся
ува га на гу манізації і гу маніта ри зації освітнь о го прос то ру, як фак то -
рах збе ре жен ня її соціокуль тур ності. Як що суспільство існує в куль -
турі, то кож не йо го яви ще має свою цінність, як має її кож на лю ди на,
оскіль ки при род но є віль ною, індивіду алізо ва ною осо бистістю. То -
му освітній простір має соціаль ноKосо бистісне зна чен ня: тут відбу -
ваєть ся ста нов лен ня мо ло дої лю ди ни як осо бис тості, фор му ван ня
її світог ля ду, роз ви ток твор чо го по тенціалу, при род них за датків та
здібнос тей, вміння на ла год жу ва ти міжо со бистісні сто сун ки, що дає
мож ливість відчу ти се бе пов ноцінним чле ном суспільства.

За та ких умов особ ли во го зна чен ня на бу ває не обхідність підви -
щен ня ува ги до соціаль но го інтег ру ван ня лю дей з функціональ но-
фізич ни ми об ме жен ня ми в за галь но освітній простір Ук раїни та зміну
став лен ня суспільства до лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми і проб ле -
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ми інвалідності вза галі — це один із нап рямів гу манізації всієї сис -
те ми освіти, що відповідає пріори те там дер жав ної політи ки та має
відоб ра жен ня у Національній Докт рині роз вит ку освіти.

В Ук раїні ряд пи тань освіти лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми про-
дов жу ють за ли ша ти ся ак ту аль ни ми до сь о годні: адап тація до ста ну
інвалідності на шля ху соціалізації лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми;
стан взаємодії із суспільством; не пов на підго тов леність пе да го -
гічних працівників; відсутність гнуч кої сис те ми ди фе ренційо ва ної
інклю зив ної освіти; от ри ман ня дос ту пу до участі у соціаль ної та
еко номічної діяль ності то що.

Сис те ма на дан ня освітніх пос луг лю дям з особ ли ви ми пот ре ба -
ми має ба зу ва ти ся на за без пе ченні: охоп лен ня всіх без ви нят ку лю -
дей з особ ли ви ми пот ре ба ми якісною освітою на всіх рівнях; сво бо ди
ви бо ру нав чаль но го зак ла ду; рівних освітніх мож ли вос тей; пов но го
дос ту пу всіх нав чаль них зак ладів; адап тації в освітнь о му прос торі,
фор му ван ня адек ват ної са мо оцінки; ко рекції ко мунікаційних на -
виків, підви щен ня соціаль ної мобіль ності; оп тимізації умов нав -
чаль но го прос то ру; підви щенні ко мунікаційної куль ту ри; підго тов -
ки кон ку рен то сп ро мож них спеціалістів.

Са ме з цих по зицій ви дат ни ми на у ков ця ми у га лузі соціаль ної
ро бо ти ве деть ся інтен сив ний по шук та ких шляхів вирішен ня цієї
проб ле ми, які бу ли б найбільш ефек тив ни ми. Праці В.П. Гу доніса,
Т.А. Доб ро вольсь кої, Є.І. Ле он гар да, А.Й. Капсь кої, В.Г. Пет ро вої,
Л.М. Шипіци ної, Н.Д. Шмат ко в дос татній мірі розк ри ва ють зміст,
фор ми, ви ди, умо ви та проб ле ми інтег рації інвалідів у соціаль не се -
ре до ви ще. У досліджен нях М.М. Ма лофєєва розк ри то два мож ливі
шля хи роз вит ку інтег ру ван ня: ре во люційний (штуч не впро вад жен ня
західних мо де лей інтег ру ван ня без ура ху ван ня ук раїнсь кої спе ци -
фі ки) і ево люційний (пос ту по вий роз ви ток інтег раційних про -
цесів). В.М. Вель гус, В.М. Ви ног ра дов, Л.С. Вол ко ва, Л.П. Нос ко -
ва, В.А. Фе о кис то ва вив ча ли соціальні, пси хо логічні, пе да гогічні
умо ви інтег ру ван ня інвалідів у суспільство і виз на чи ли різні фор ми
інтег ро ва но го нав чан ня з про ве ден ням гли бо ко го аналізу спів від -
но шен ня ко рекційної й освітньої сис тем. До пи тан ня фор му ван ня
но вої іде о логії в сис темі освіти звер та ли ся П.М. Та лан чук, В.І. Бон -
дар, В.М. Синь ов, Є.І. Ле он гард, Е.А. Ям бург, А.Г. Шев цов; те о ре -
тичні і ме то до логічні ас пек ти технічної і гу манітар ної освіти ін ва лі -
дів, а та кож мож ли вості нав чаль ноKме то дич но го, інфор маційно го,
ме ди коKсоціаль но го суп ро во ду роз роб ля ли О.К. Ага ве лян, В.Н. Вовк,
В.З. Кан тор, М.І. Нікітіна, А.Г. Ста невсь кий, В.А. Маль ков,
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Ю.В. Сіко ра, Г.Н. Паршін, О.І. Куп реєва, М.Є. Чай ковсь кий.
А.Й. Капсь ка, О.І. Хо лос то ва, Н.Ф. Де ментьєва, Л.І. Ака тов,
Л.П. Хра пиліна аналізу ва ли ор ганізацію соціаль ної ре абілітації
інвалідів, підго тов ку фахівців із соціаль ної ре абілітації й ор гані за -
ційноKме то дич не за без пе чен ня діяль ності ре абілітаційних ус та нов.

Але, по ряд із помітни ми нап ра цю ван ня ми і здо бут ка ми вітчиз -
ня них та за рубіжних уче них пи тан ня інтег ру ван ня мо ло дих
інвалідів ще за ли шаєть ся відкри тим. Ре алізація про це су інтег ру -
ван ня лю дей з функціональ ни ми об ме жен ня ми в освітній простір
має важ ли ве зна чен ня як для роз роб ки те о ре тич них ос нов соціаль -
ної політи ки, так і прак тич но го здійснен ня соціаль ної ро бо ти, до -
по мо ги та підтрим ки різних соціаль них груп мо ло дих інвалідів.

В Ук раїні проб ле ма інтег ру ван ня мо лоді з функціональ ни ми
об ме жен ня ми ак ту аль на. На ше суспільство ще не го то ве сприй ма -
ти їх як рівних. Внаслідок ць о го з’яв ляєть ся су пе речність між не об -
хідністю по до лан ня соціаль ної ізо ляції мо лоді з функціональ ни ми
об ме жен ня ми та відсутністю відповідних пси хо логічних і соціаль -
ноKпе да гогічних умов, не обхідних для їхньої життєдіяль ності. На -
сам пе ред йдеть ся про те, щоб ство ри ти ди намічну сис те му за без пе -
чен ня, яка спри я ти ме послідов но му та ефек тив но му про це су
соціаль ної інтег рації са ме цієї ка те горії осіб.
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ПРОБ ЛЕ МА ОБІЗНА НОСТІ МО ЛОДІ 
ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОС ЛУ ГИ В УК РАЇНІ

Гон ча рук Ю.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

на у ко вий керівник: Іва но ва І.Б., к.пед.н., доц.
Універ си тет «Ук раїна»

Для дер жа ви всі соціальні пос лу ги, які на да ють дер жавні ус та -
но ви є до ро ги ми, то му що во на ут ри мує ве ли ку кількість пра ців ни -
ків, які на да ють соціальні пос лу ги, приміщен ня. Але, як що спи та ти
літню чи мо ло ду пе ресічну лю ди ну, нап рик лад, в Києві, чи є їй якесь
доб ро і бла го від функціону ван ня в Києві по над 10 те ри торіаль них
центрів соціаль но го обс лу го ву ван ня та по над 10 район них центрів
соціаль них служб для сім’ї, дітей, мо лоді, зак ладів соціаль но го обс -
лу го ву ван ня, які ма ли б на да ва ти соціальні пос лу ги, аб со лют на
більшість лю дей про них навіть не знає. У ході досліджен ня ми вив -
ча ли пи тан ня обізна ності сту дентів універ си тетів ме ди ко-біо ло -
гічно го та спор тив ноKпе да гогічно го нап рям ку підго тов ки про суть
соціаль них пос луг, сис те му їх функціону ван ня та умо ви на дан ня,
а та кож без по се реднь о го ко рис ту ван ня соціаль ни ми пос лу га ми са -
мих сту дентів.

Зміни, які відбу ли ся про тя гом ос тан нь о го ча су в нашій країні
зу мо ви ли за го ст рен ня існу ю чих та ви ник нен ня но вих соціаль них
проб лем. Їх за го ст рен ня пов’язу ють з по мил ка ми у політиці, яку
про во ди ли дер жавні діячі, зі склад ним еко номічним ста но ви щем,
в яко му опи ни лась Ук раїна. Та май же усі во ни, без по се редньо чи
опо се ред ко ва но, пов’язані з соціаль ним ви хо ван ням кож ної осо -
бис тості не за леж но від соціаль но го ста ту су та суспільства в ціло му.

Фе но мен особ ли вос тей соціаль ної ро бо ти як об’єкта на у ко во го
аналізу вітчиз ня ни ми вче ни ми пос тав ли ше на по чат ку 90Kх років
ХХ століття, але сь о годні до сить де таль но досліджуєть ся це пи тан -
ня в пра цях В. Анд ру щен ка, В. Ас та хо вої, М. Лу ка ше ви ча, І. Ми го -
ви ча, І. Пінчук, В. Бех, І. Бех, Ж. Пет роч ко, А. Капсь кої, І. Іва но -
вої та ба га то інших ав торів

Ме та досліджен ня. Виз на чи ти рівень обізна ності мо лоді про
зак ла ди сфе ри на дан ня соціаль них пос луг та суть соціаль них пос луг
в Ук раїні.

В якості рес пон дентів ми об ра ли сту дентів універ си тетів ме ди ко-
біологічно го та спор тив ноKпе да гогічно го нап рямів: за галь на кількість
59 рес пон дентів, з них 26 жінок та 33 чо ловіка, вік від 17 до 23 років.
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Ос новні ме то ди досліджен ня: опи ту ван ня, ан ке ту ван ня, аналіз,
син тез.

В ре зуль таті досліджен ня бу ло ви яв ле но, що 27,12% ан ке то ва них
(16 з 59 сту дентів) ко рис ту ва лись соціаль ни ми пос лу га ми. Про існу -
ван ня про фесії соціаль но го працівни ка і соціаль но го робітни ка зна -
ють 5,08% ан ке то ва них. Рес пон ден ти на 49,15% вва жа ють, що
соціальні пос лу ги мо жуть на да ва ти лю ди будьKяких про фесій, важ -
ли во ли ше праг нен ня, во ни ж інтерп ре ту ють соціаль ну ро бо ту як во -
лон те р ство та на дан ня до по мо ги пев ним ка те горіям на се лен ня бла -
годійни ми ор ганізаціями та фон да ми, на зра зок Чер во но го Хрес та,
ООН, ЮНІСЕФ, Фон да Ріна та Ах ме то ва не постійно, а в разі пот ре -
би. За ан ке та ми на да ють соціальні пос лу ги: лікарі (59%), пси хо ло ги
(27%), пе да го ги (17%), юрис ти (14%). Є не ро зуміння різниці між
соціологією та соціаль ною ро бо тою. Найбіль ше пот ре бу ють до по мо -
ги без хат чен ки. Про те, що та ке соціаль на пос лу га (про чітке виз на -
чен ня го во ри ти не вар то) ма ють уя ву ли ше (39%) рес пон дентів.
Більшість сту дентів плу та ють соціаль ну до по мо гу із сфе рою обс лу го -
ву ван ня (кіно те ат ри, гро мадсь кий транс порт, Інтер нет, шко ли).

Вис но вок. Рівень обізна ності мо лоді про сфе ру на дан ня
соціаль них пос луг на ду же низь ко му рівні, а от же не обхідно роз бу -
до ву ва ти ат ри бу ти соціаль ності дер жа ви, пов’язані з підви щен ням
куль тур ноKосвітнь о го рівня, рівня ціннос тей гро ма дян на індивіду -
аль но му і гру по во му рівні та дер жав ним па тер налізмом.

АРТ�ТЕ РАПІЯ В ПСИ ХО КО РЕКЦІЙНІЙ РО БОТІ 
З АД ДИК ТА МИ

Гринь ко В.В.
V курс, спеціальність «Пси хо логія»,

Інсти тут соціаль них тех но логій, к.тел. (095) 174
99
27
На у ко вий керівник: Кле ва ка Л.П., к. пед.н., 

доц. ка фед ри соціаль ної ро бо ти 
Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 

Універ си те ту «Ук раїна»

Ве ли ка си ла мис те цт ва таїть в собі го лов ну якість — за нят тя твор -
чістю дає мож ливість лю дині розк ри ти свій внутрішній по тенціал,
до по ма гає на шля ху са мо ре алізації та са мо роз вит ку. Цей до тик до
таємниць всесвіту дає мож ливість пог ля ну ти на те, що відбу ваєть ся
в на шо му житті че рез приз му на бу тої муд рості. Що в свою чер гу
є вже по туж ним за со бом са мо ре гу ляції своїх психічних про цесів.
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Бо ключі уп равління ме ханізма ми функціону ван ня своєї психіки,
емоційної сфе ри кри ють ся са ме в техніках, які доз во ля ють роз ши -
ри ти свою свідомість до рівня транс цен де нт ності. Мис те цт во і є тим
са мим за со бом, який доз во ляє вий ти на транс цен де нт ний рівень
свідо мості. Ко ли свідомість лю ди ни пе ре бу ває в спокійно му стані
і на та ко му рівні, що енер ге тич ний за ряд йо го дум ки возз’єднуєть -
ся з єди ним інфор маційним по лем всесвіту, то при род но, що йо го
ро зу мові про це си по чи на ють діяти на ба га то ефек тивніше.

Термін «артKте рапія» (Art Therapy) був уве де ний ху дож ни ком
А. Хіллом в 1938 р. Пра цю ючи з хво ри ми, він за у ва жив, що творчі
за нят тя відволіка ють пацієнтів від пе ре жи вань і до по ма га ють справ -
ля ти ся з хво ро бою. Поєднан ня слів «артKте рапія» (аrt (англ.) —
мис те цт во, therapеia (грец.) — дба ти, ліку ван ня) ро зуміють як тур -
бо ту про пси хо логічне здо ров’я і емоційно ме са мо по чут тя лю ди ни за
до по мо гою твор чості. Сь о годні артKте рапія — це нап ря мок в пси -
хо те рапії, пси хо ко рекції та ре абілітації, зас но ва ний на за нят тях
клієнтів (пацієнтів) об ра зот вор чим мис те цт вом. Те рапія мис те цт вом
поділяєть ся на ізо те рапію, му зич ну те рапію, тан цю валь ноKру хо ву,
каз ко те рапію, ігро те рапію для дітей та ба га то іншо го. Оз до ров чий
ефект артKте рапії по ля гає в то му, щоб за до по мо гою за нять твор чою
діяльністю з фахівцем, відволікти ся від пох му рих ду мок, пе ре жи вань
і деп ре сив них станів і в кінце во му підсум ку пе ре мог ти хво ро бу. Сфе -
ра зас то су ван ня те рапії мис те цт вом ду же ши ро ка, во на зас то со вуєть ся
при ліку ванні психічних роз ладів, та ких як ши зоф ренія і епілепсія.
Особ ли во во на ефек тив на при ліку ванні нев розів і пси хо со ма тич них
роз ладів, нап рик лад, ви раз ко вої хво ро би. А та кож на дає до по мо гу
лю дям, які пе ре жи ли ка та ст ро фи, сильні стре си. Успішно до по ма гає
в ліку ванні ал ко голь ної та нар ко тич ної за леж ності.

Ба га то функціональ не зас то су ван ня артKте рапії обу мов ле не ще
й тим, що різні ви ди мис те цт ва пов’язані з різни ми функціями моз -
ку. Так, нап рик лад, інстру мен таль на му зи ка ак тивізує ро бо ту пра вої
півкулі моз ку, а чи тан ня віршів впли ває на ро бо ту лівої півкулі. Для
наспіву ван ня пісень або ма лю ван ня потрібне вклю чен ня в ро бо ту
обох півкуль моз ку при їх уз год же но му функціону ванні.Оскіль ки,
при деп ресії відбу ваєть ся пригнічен ня лівої півкулі, то для ко рекції
ць о го ста ну мож на зас то со ву ва ти тех но логію ма лю ван ня і співу, яка
до по ма гає відно ви ти синх ронізацію ро бо ти міжпівкуль ної взаємо дії.
Нап рик лад, «те ат ро те рапія» ре ко мен дуєть ся для хво рих з нев ро за ми
як засіб про ти пе рев то ми. Емоції, вик ли кані те ат раль ним дійством,
вирішу ють ся при род ною ре акцією, яка зни жує рівень нап ру ги,
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три вож ності, поз бав ляє від страхів і при но сить відчут тя по лег шен -
ня, зав дя ки ка тар сич но му вивіль нен ню не га тив них емоцій.

Існу ючі на сь о годнішній день фор ми артKте ра пев тич ної ро бо ти
з ка те горією клієнтів, що хімічно за лежні,поділя ють на три ос новні
ка те горії:артKте рапія як фор ма освітнь о го впли ву, орієнто ва но го на
роз ви ток мо ти вацій та інте ресів, твор чості, фор му ван ня соціаль них
на ви чок;артKте рапія як ціли тель ство, ко ли в про цесі твор чої ак тив -
ності за без пе чуєть ся відре а гу ван ня емоцій (ка тар сис), відволікан ня
та інші ефек ти; пси хо те ра пев тичні відно си ни при ць о му не відігра -
ють важ ли вої ролі, або зовсім не пе ред ба ча ють ся;артKте рапія як
пси хо те рапія, що при пус кає по бу до ву пси хо те ра пев тич них відно -
син, а та кож ство рен ня клієнтом об ра зот вор чої про дукції, яка вис -
ту пає за со бом сим волічної тран закції між клієнтом і пси хо те ра пев -
том і піддаєть ся аналізу і об го во рен ню.

СПІЛКУ ВАН НЯ БЕЗ ОБ МЕ ЖЕНЬ: 
ЖІНКА З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ 

ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ ЗДО РОВ’Я В СУ ЧАСНІЙ УК РАЇНІ

Гри цик О.Р.

Аналізу ю чи у су час но му світі постійні зміни і за ли ша ю чись не
прос то па сив ни ми спог ля да ча ми цих змін, ми не мо же мо за ли ша тись
ос то ронь та кої проб ле ми як жінка з функціональ ни ми об ме жен ня ми
здо ров’я та її пок ли кан ня в су час но му соціумі. У сфері ро зуміння
людсь кої ста те вості і тіла за га лом, мо жуть ма ти не га тивні наслідки
для ро зуміння лю ди ною її істин но го пок ли кан ня у ць о му світі. Це
пок ли кан ня но сить он то логічний ха рак тер [3, 4]. Відповідно до ць о -
го і в жінки з функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я є пев но го
ро ду тяжіння до спов нен ня ць о го за ду му, яке, як наслідок, по ля га -
ти ме у прав ди во му жіно чо му щасті.

Зва жа ю чи на проб ле ми, які пос та ють че рез пев но го ро ду вик рив -
лен ня чи неп ра виль не ро зуміння лю ди ни, її ме ти та за собів до сяг -
нен ня цієї ме ти, ак ту альність проб ле ма ти ки стає вик ли ком для на -
пи сан ня да но го ро ду дослідниць кої праці.

Істо рич но скла ло ся так, що жінки ма ють знач но мен ше мож ли -
вос тей для розк рит тя та ре алізації своїх здібнос тей. І це не ли ше то му,
що во ни об тя жені подвійним тру до вим тя га рем — на ро боті і вдо ма,
але й внаслідок то го, що соціаль не ото чен ня вва жає, що го лов на са -
мо ре алізація жінки існує у сфері ма те ри н ства, сімей но го жит тя, а все
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реш та — про фесійний ріст, роз ви ток твор чих здібнос тей, суспіль -
ноKполітичні інте ре си, вто ринні та підлеглі тим її соціаль ним ро лям,
котрі ба зу ють ся на здат ності жінки бу ти матір’ю та дру жи ною.

Проб ле ма ген дер них сте ре о типів за ли шаєть ся ак ту аль ною для
ук раїнсь ко го суспільства. Ще й досі не до оцінюєть ся роль жінок
в суспіль ноKполітич но му та гро мадсь ко му житті. Відо мо, що ста но -
ви ще жінки є яск ра вим віддзер ка лен ням ста но ви ща суспільства в ці -
ло му. Від то го, як по чу ваєть ся жінка в суспільстві, в сім’ї, який во -
на має ста тус, наскіль ки во на не за леж на еко номічно та за хи ще на
соціаль но, за ле жить і сь о го ден ня, і май бутнє на шої країни.

Мож на поміти ти, що ген дер на іден тичність як чо ловіка, так
і жінки з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос тя ми, су пе ре чить тра -
диційним уяв лен ням про «спра вж ню жінку» та «спра вжнь о го чо -
ловіка». Зок ре ма для жінки — інваліда, особ ли во з яск ра во ви ра же -
ни ми фізич ни ми ва да ми, проб ле ма ти зо ва ни ми виг ля да ють ос танні
дві ха рак те рис ти ки, такі, як сек су альність та фізич на при ваб ли вість,
у той час як для чо ловіка з інвалідністю проб ле ма тич ним є май же
увесь спектр тра диційних мас кулінних рис та якос тей, у пер шу чер -
гу — не за лежність, си ла, ак тивність та сек су аль на аг ре сивність.
Сте ре о типні уяв лен ня про чо ловічу інвалідність всту па ють у про -
тиріччя, оскіль ки мужність пе ред ба чає си лу, фізич но роз ви не не
тіло, ак тивність та са мостійність, а інвалідність — слабкість, па -
сивність та за лежність.

Ре алізація стра тегії за леж ності пе ред ба чає праг нен ня насліду -
ва ти цінності ге ге мон ної мас кулінності. Інвалідність виз на чаєть ся
як не долік, який не обхідно пе ре бо ро ти, та в ре зуль таті бо роть би
ста ти більш мужнім чо ловіком. Стра тегія відмо ви фор муєть ся, ко ли
індивід виз на чає свою ген дер ну іден тичність че рез ка те горії влас -
них прин ципів та прак тик, що ви ра жаєть ся у звер ненні до ста ту су
осо бис тості, а не інваліда чи чо ловіка. Інвалідність та мас кулінність
розг ля да ють ся як соціальні конструк ти, які ма ють бу ти ре ко н ст ру -
йо вані на ґрунті но вих ціннос тей [5].

От же, на підставі про ве де но го досліджен ня ми мо же мо сфор -
му лю ва ти нас тупні прак тичні ре ко мен дації:

— вар то за о хо чу ва ти за со би ма со вої інфор мації до фор му ван ня
по зи тив но го об ра зу лю ди ни з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос -
тя ми та за побіган ню сте ре о типів про інвалідність як без помічність,
па сивність, асек су альність;

— у підго товці працівників соціаль ної сфе ри, у ре алізації спе -
ціаль  них прог рам з ре абілітації лю дей з інвалідністю вар то ро зуміти,
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що ген дер на іден тичність лю ди ни, у то му числі лю ди ни з об ме же ни ми
фізич ни ми мож ли вос тя ми, — є важ ли вою скла до вою іден тич ності;

— у підруч ни ках, нав чаль них посібни ках з соціаль ної ро бо ти
з ін валіда ми вар то висвітлю ва ти пи тан ня, прис вя чені спе цифіці пе -
ре жи ван ня інвалідності жінка ми та чо ловіка ми, їх соціаль но го ста -
но ви ща, пла ну ван ню сім’ї, реп ро дук тивній по ведінці;

— не обхідно вжи ти за ходів по спри ян ню вход жен ня проб ле ма -
ти ки ген де ру та інвалідності в ака демічну, на у ко воKдослідну спіль -
но ту, за о хо чу ва ти мо ло дих на у ковців до ро бо ти з цією проб ле ма -
тикою.

Для зміни соціаль них ати тюдів до жінок із функціональ ни ми
об ме жен ня ми здо ров’я не обхідна реп ре зен тація по зи тив но го об ра -
зу інвалідності, в пер шу чер гу у за со бах ма со вої інфор мації (ЗМІ).
Об раз інвалідності у ЗМІ по ви нен бу ти ре алістич ним і відоб ра жа ти
проб ле ми і жит тя лю дей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, орієнту ю -
чись на по ва гу людсь кої гідності, а не «ек зо ти ку» по ведінки чи об -
ра зу жит тя. Не обхідне та кож ство рен ня прог рам, спря мо ва них на
по пу ля ри зацію кон цепції не за леж но го жит тя та рівності мож ли -
вос тей для інвалідів.
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СОЦІАЛЬ НА ПОЛІТИ КА ЯК ЗНА РЯД ДЯ РЕ АЛІЗАЦІЇ
СИС ТЕ МИ СОЦІАЛЬ НО ГО ЗА ХИС ТУ

Зіміна І.О.
V курс, спеціальність «Соціаль на ро бо та», к.тел.: (063) 758
48
58

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни
ВНЗ «Відкри тий міжна род ний універ си тет 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,
На у ко вий керівник: Ми рян А.М.,

доц. ка фед ри фізич ної ре абілітації

В умо вах фінан со вої та політич ної кри зи гост ро пос та ла проб ле -
ма соціаль но го за хис ту на се лен ня, що суп ро вод жуєть ся стрімким
роз ша ру ван ням суспільства за ма теріаль ним та соціаль ним ста ту са -
ми. Пе ред дер жа вою пос та ла проб ле ма за без пе чен ня і підтрим ки ма -
ло за без пе че них про шарків на се лен ня пенсіонерів. Все це не мож ли -
ве без ство рен ня сис те ми пра во вих, еко номічних, ор ганізаційних та
інших за ходів дер жав них і не дер жав них ус та нов та ор ганізацій, що
впли ва ти муть та спри я ти муть підтри ман ню соціаль ної стабіль ності
в суспільстві, ство рен ню умов для зрос тан ня доб ро бу ту на се лен ня,
за без пе чен ня на леж но го рівня та якості жит тя на се лен ня [1].

На у кові досліджен ня з пи тань роз роб ки соціаль ної політи ки та
соціаль но го за хис ту на се лен ня прис вя ти ли свої праці вітчиз няні
й за рубіжні вчені та фахівці, зок ре ма В.А.Ску ратівсь кий, М.О. Сол -
 да тен ко, Н.П. Бо рець ка, М.Ф. Го ло ва тий, Т.В. Си мигіна, Д.П. Бо -
ги ня, О.А. Грішно ва, Н.В. Дудіна, С.П. Калініна, та ба га то інших.
На су час но му етапі, що суп ро вод жуєть ся різким падінням життєво -
го рівня ши ро ких про шарків на се лен ня та за го ст рен ням соціаль ної
і ма теріаль ної нес табіль ності в суспільстві пос тає вив чен ня проб ле -
ми впро вад жен ня ефек тив ної дер жав ної соціаль ної політи ки, яка
на бу ває особ ли во го зна чен ня.

Вирішен ня проб лем, пов’яза них із функціону ван ням соціаль но -
го за хис ту, є пре ро га ти вою дер жа ви. Сис те ма соціаль но го за хис ту —
підсис те ма національ ної еко номіки, тоб то яви ща, про це си, ви ди
діяль ності та об’єкти, які пов’язані з за без пе чен ням життєдіяль ності
суспільства, лю ди ни, за до во лен ням їхніх пот реб, інте ресів.

Соціаль ний за хист ство рює га рантії до по мо ги на ви па док нас тан -
ня соціаль них ри зиків, яких мо же заз на ти будьKякий гро ма дя нин уп ро-
 довж жит тя: хво ро ба, інвалідність, трав ма тизм, старість, втра та го ду -
валь ни ка, без робіття, міграція та ін. Охоп лює соціаль не за без пе чен ня,
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соціаль не стра ху ван ня і соціаль ну до по мо гу (підтрим ку), су купність
дій, спря мо ва них на на дан ня до по мо ги під час життєвих криз [2].

Ре алізація сис те ми соціаль но го за хис ту здійснен ня че рез со ціаль -
ну політи ку дер жа ви, яка вклю чає:

— ре гу лю ван ня соціаль них відно син у суспільстві;
— вирішен ня проб ле ми без робіття та за без пе чен ня ефек тив ної

зай ня тості;
— роз поділ і пе ре роз поділ до ходів на се лен ня;
— за без пе чен ня роз вит ку еле ментів соціаль ної інфра ст рук ту ри

(зак ладів освіти, охо ро ни здо ров’я, на у ки, куль ту ри, спор ту, жит ло -
воKко му наль но го гос по да р ства і т. ін.).

Літе ра ту ра
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ПРОБ ЛЕ МА КІБЕР НА СИЛ ЛЯ, АУ ТО АГ РЕ СИВ НОЇ 
ТА СУЇЦИ ДАЛЬ НОЇ ПО ВЕДІНКИ 

В СУ ЧАС НО МУ СУСПІЛЬСТВІ

Заіка В.М.
к.п.н., ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, тел. (099) 740
58
62

Гру пи смерті в соціаль них ме ре жах ос таннім ча сом ско лих ну ли
суспільство не на жарт. Ад же во ни про по ну ють дітям, підліткам та
мо лоді гра ти в смер тель ну груKквест «Синій кит», яка має та кож
наз ви «Ти хий дім», «Мо ре китів», «Роз бу ди ме не в 4:20», «Біжи або
пом ри» та ін., в яких шля хом вміло го маніпу лю ван ня та при ду шен -
ня свідо мості лю ди ни до во дять її до ау то аг ре сив ної по ведінки та са -
мо гу б ства. Це один із видів кібер на сил ля або кібер буллінгу (bullying
від англ. bully — забіяка, за ди ра ка, грубіян) — за ля ку ван ня, при ни -
жен ня, ць ку ван ня, фізич ний чи пси хо логічний те рор за до по мо гою
різних інтер нетKсервісів, спря мо ва ний на те, щоб вик ли ка ти в
іншої лю ди ни страх і тим са мим підпо ряд ку ва ти її собі. Що мо же
ста ти при во дом до вчи нен ня та ких дій су час ною мо лод дю, які ве -
дуть до не без печ них ігор зі смер тю?

80

Секція 11 Соціальний розвиток особистості 



81

Са мо гу б ство або суїцид (лат. Sui — се бе і caedere — вби ва ти) —
нав мис не са мо уш код жен ня зі смер тель ним фіна лом, це ос танній крок
в ау то де ст рук тивній по ведінці. Во но зай має особ ли ве по ло жен ня
в співвідно шенні куль тур ної нор ми і психічно го здо ров’я. Са мо гу -
б ство мо же бу ти зроб ле но як акт са мо по же рт ву ван ня, як борг честі,
як ри ту аль не дійство, як вте ча від се бе [1].

Впер ше пси хо а налітич не трак ту ван ня суїци даль ної по ведінки
вис ло вив З. Фрейд. Він вва жав що суїци даль ний акт є наслідком
внутрішньої взаємодії між дво ма ос нов ни ми інсти нк тив ни ми спо -
ну ка ми: інсти нк том жит тя (Еро сом) і інсти нк том смерті (Та на то -
сом). Клю чо ви ми чин ни ка ми, що приз во дять до са мо гу б ства, вва -
жа ють пси хо логічні, оскіль ки суїцид є яви щем пси хо логічним. Усі
інші чин ни ки діють опо се ред ко ва но че рез емоційні пе ре жи ван ня,
мо ти вацію лю ди ни. Ха рак терні суїци дальні і не суїци дальні мо ти ви
по ведінки суб’єкта пок ла де но в ос но ву кла сифікації, в якій за різ -
ни ми кри теріями ви ок рем лю ють такі її ви ди: не усвідом лю ва ний
суїцид, ри зи ко ва на гра і ри зи ко ва на без печність, пси хо па то логіч -
ний і афек тив ноKнев ро па тич ний суїцид, а та кож суїцид психічно
здо ро вої лю ди ни.

В ос нові са мо гу б ства най частіше ле жить праг нен ня втек ти від
хво роб ли во го емоційно го ста ну і болісно го са мо усвідом лен ня. Під -
кріплю ють спро бу піти з жит тя ви сокі стан дар ти і очіку ван ня, які
нак ла да ють ся на по точні проб ле ми, нев дачі, пе реш ко ди або стрес [1].
Ха рак тер не для палітри пе ре жи вань по тенційно го са мов бивці,
у то му числі і підлітка є — са моз ви ну ва чен ня і зни же на са мо оцінка,
тен денція при пи су ва ти собі відповідальність за нев дачі. Са мов -
бивці най частіше є людь ми з низь кою са мо по ва гою і ду же кри тич -
ним відно шен ням до інших. Час ти на з них цінує се бе ду же низь ко,
а інших ви со ко. Для по тенційно го са мов бивці ха рак терні відки дан -
ня і витіснен ня зна чу щих ду мок: спот во рен ня ча со во го прос то ру —
сенс жит тя стис каєть ся до сь о го ден ня, сь о гох ви лин но го, лю дині
важ ко ду ма ти про май бутнє; на го ло шуєть ся ду же конк рет не сприй -
нят тя дійсності; відсутні відда лені цілі; відбу ваєть ся відмо ва від
рішен ня проб лем в зна чу щих ро зу мо вих ка те горіях.

Щоб убе рег ти дітей від не га тив но го впли ву дест рук тив них
вторг нень в їх психіку — потрібно звер ну ти ува гу на підлітків із за ни -
же ною са мо оцінкою, на дітей, страж да ю чих від своєї ма лоцінності
і низь кої по пу ляр ності в се ре до вищі од нолітків [2]. Ду же не без -
печні для підлітків міфи про суїци ди, що ве дуть до сво бо ди осо бис -
тості. Ці міфи ду же ак тив но впро вад жу ють в підлітко ве се ре до ви ще
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предс тав ни ки різних дест рук тив них сект, не фор маль них уг ру пу вань
та інших маргіналь них ут во рень. Відвер ну ти підлітка від об тяж ли -
вих ду мок, до по мог ти йо му або їй ор ганізу ва ти дозвілля, підня ти
са мо оцінку — от не пов ний пе релік за ходів що до профілак ти ки
підлітко во го суїци ду.

Літе ра ту ра
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ІНТЕР НЕТ�ЗА ЛЕЖНІСТЬ ЯК ОД НА ІЗ ФОРМ 
АДИК ТИВ НОЇ ПО ВЕДІНКИ СУ ЧАС НОЇ МО ЛОДІ

Заіка В.М.
к.п.н., ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти 
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58
62

До не га тив них соціаль ноKпси хо логічних наслідків впли ву
Інтер не ту на ле жить фе но мен Інтер нетKза леж ності, яка, за оцінка -
ми фахівців, у різних країнах світу ко ли ваєть ся від 2% до 30% Інтер -
нетKко рис ту вачів. Ок ремі ас пек ти проб ле ми досліджен ня вив ча ли ся
соціоло га ми, пси хо ло га ми, пе да го га ми і психіат ра ми: К. Янг, М. Гріф -
фітс, А. Голд берг, Р. Девіс, Дж. Гро хол, Д. Грінфілд та інші учені, які
впер ше зап ро по ну ва ли виз на чен ня Інтер нетKадикції, уза галь ни ли
її кри терії, діаг нос тичні інстру мен ти, профілак тичні за хо ди. З іні -
ціа ти ви ок ре мих із них ство рені сай ти й вірту альні клініки для
Інтер нетKза леж них [2].

Термін «адик тив на по ведінка» у на у ковій літе ра турі впер ше
з’явив ся у 1994 р. та був вве де ний Д. Мілле ром. Є.В. Зма новсь ка дає
та ке виз на чен ня: «за леж на (адик тив на) по ведінка — це од на з форм
відхи ле ної по ведінки осо бис тості, яка зв’яза на з злов жи ван ням чи -
мось або ки мось з ме тою са мо ре гу ляції або адап тації». В пе рек ладі
з англійсь кої addiсtion оз на чає схильність, згуб на звич ка. В пе ре -
кладі з ла тинсь кої addictus оз на чає той, хто зв’яза ний бор га ми (при -
ре че ний до рабства за бор ги). Маєть ся на увазі лю ди на, яка має гли -
бо ку рабсь ку за лежність від де я кої вла ди, яку не мо же по до ла ти.

За Ц.П. Ко ро лен ком «адик тив на по ведінка — од на з форм
дест рук тив ної по ведінки, яка ви ра жаєть ся у праг ненні відхо ду від
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ре аль ності шля хом зміни сво го психічно го ста ну зав дя ки прийо му
де я ких ре чо вин або постійної фіксації ува ги на пев них пред ме тах
або ак тив нос тях (ви дах діяль ності), що суп ро вод жуєть ся роз вит ком
інтен сив них емоцій».

При інтер нетKза леж ності виділя ють такі її різно ви ди: 1. За леж -
ність від комп’юте ру (наз ва за леж них — інтер не то голіки) (від ро бо ти
з комп’юте ром — ігри, прог ра му ван ня і т.п.). 2. «Інфор маційне пе -
ре на ван та жен ня» (інтер нетKкогнітивісти) (ком пуль сив на навігація
по WWW, по шук у відда ле них ба зах да них, «вебKсерфінг»). 3. Ком пуль -
сив не зас то су ван ня Інтер не ту (інтер нетKгемб ле ри та інтер нетKпо -
купці) (па то логічна прив’язаність до азарт них ігор в Інтер неті, до
он лай но вих аукціонів або елект рон них по ку пок). 4. За лежність від
«кібер нетKвідно шень» (інтер нетKко муніка то ри) (спілку ван ня в ча тах,
гру пові ігри та те ле кон фе ренції, які мо жуть приз вес ти до заміни ре -
аль них друзів вірту аль ни ми). 5. За лежність від «кібер сек су» (інтер -
нетKеро то ма ни) (пор ног рафічні сай ти в Інтер неті, об го во рен ня
сек су аль ної те ма ти ки в ча тах або спеціаль них те ле кон фе ренціях).

«У діяль ності «адик та» оче видні гли бо ка зацікав леність, без ко -
рис ли ва до пит ливість, гіпер мо ти во ваність. Інтер нетKадикція ме жує
з опи сом суб’єкту, за хоп ле но го про це сом пізнан ня, вип ро бу ван ням
се бе або твор чості; найбільш адек ват ним пси хо логічним ана ло гом фе -
но ме ну за леж ності від Інтер не ту бу де досвід по то ку, або ау то телічний
досвід. Ви ни кає відчут тя пе ре но су у но ву вірту аль ну ре альність; досвід
по то ку ве де до по ру шен ня відчут тя ча су, відволікан ня від нав ко -
лишнь о го фізич но го та соціаль но го се ре до ви ща. Крім то го, досвід по -
то ку ме жує з вик ли ком знан ня ми, уміння ми, на вич ка ми та здібнос тя -
ми, які є у суб’єкта, в ціло му йо го ком пе тентністю у вирішенні
проб лем. При ць о му ау то телічний досвід не прив’яза ний до конк рет -
них видів діяль ності» [1]. Важ ли вою особ ливістю за леж ної по ведінки
є мож ливість лег ко го пе ре хо ду від однієї фор ми за леж ності до іншої.
При ць о му зберіга ють ся всі хво роб ливі ме ханізми. Пе рехід від однієї
фор ми за леж ності до іншої мо же сприй ма ти ся як оду жан ня, але бу ти
насп равді ли ше шля хом втечі від се бе. Са ме то му потрібно не за бо ро -
ня ти та ла я ти ди ти ну за надмірне ко рис ту ван ня інтер не том, а на ма га -
ти ся да ти їй бе зоціноч ну лю бов, по ба чи ти в ній осо бистість, до по мог -
ти роз ви нуті в собі інші по зи тивні та ко рисні якості.

Літе ра ту ра
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ СІМЕЙ, 
ХВО РИХ НА АЛ КО ГОЛІЗМ

Заіка В.М.
к.п.н., ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, тел. (099) 740
58
62

Сім’я — пер ший стійкий ко лек тив в житті кож ної лю ди ни. В про-
цесі фор му ван ня осо бис тості сім’я відіграє важ ли ву роль; це пер ша
схо дин ка соціалізації і са мосвідо мості осо бис тості. В зас воєнні
соціаль но го досвіду для ди ти ни важ ли ву роль відігра ють імітація та
іден тифікація, тоб то насліду ван ня по ведінки зна чи мих для неї інших
лю дей, яке ве де до прий нят тя ус та но вок, норм та спо собів по ведінки.
Як що по ряд — неб ла го по луч на сім’я, де відсут ня сис те ма життєвих
ціннос тей, і ди ти на рос те са ма по собі, то во на швид ко підхо пить всі
хво ро би сім’ї (амо ральність, цинізм, соціаль ну за нед баність).

Для виз на чен ня по нят тя сімей хво рих на ал ко голізм існує ба га -
то термінів, ви ко рис тан ня яких за ле жить від пог лядів дослідни ка.
Зок ре ма існу ють такі терміни, як дис функціональ на ро ди на, нар -
кофіль на сім’я, уза леж не на від ал ко го лю сім’я, асоціаль на сім’я —
всі во ни є од на ко ви ми за зна чен ням, бо розк ри ва ють по нят тя сім’ї
хво рої на ал ко голізм.

А.А. Гре бе нюк вво дить для ха рак те рис ти ки сім’ї хво рої на ал -
ко голізм по нят тя дис функціональ ної сім’ї і вка зує на такі її ха рак -
те рис ти ки:

— Роз митість і нечіткість меж. Во на фор муєть ся че рез те, що
жит тя в сім’ї нев по ряд ко ва не і не пе ред ба чу ва не. Діти не зна ють,
які по чут тя нор мальні, які ні. В ре зуль таті межі «ду хов ної те ри торії»
кож но го з членів сім’ї ста ють роз ми ти ми та нечітки ми.

— За пе ре чен ня нар ко логічної проб ле ми но сить нав’яз ли вий
ха рак тер. Усі чле ни ро ди ни по чи на ють ро зуміти, що лег ше за пе ре -
чу ва ти дійсність, ніж ди ви ти ся їй у вічі.

— Не постійність. Оскіль ки пот ре би дітей за до воль ня ють ся не
постійно, во ни по чи на ють при вер та ти ува гу до своїх пот реб усіма
мож ли ви ми спо со ба ми.
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— Низь ка са мо оцінка. Всі чле ни ро ди ни ма ють по чут тя про ви -
ни, особ ли во діти. Це зму шує їх повіри ти, що во ни бу ли не дос -
татньо гар ни ми, і то му у них в сім’ї проб ле ма.

Н.Ю. Мак си мо ва, С.В. Толс то у хо ва [2] вка зу ють на та ку важ -
ли  ву особ ливість сімей хво рих на ал ко голізм: ал ко голь стає цент -
ром, нав ко ло яко го зо се ред жені всі дум ки, по чут тя, дії та вчин ки
усіх членів сім’ї. По ведінка за леж но го від ал ко го лю настіль ки де -
фор мує сто сун ки, так впли ває на емоційний клімат сім’ї, що хво ри -
ми ста ють і всі близькі лю ди, які жи вуть з ним під од ним да хом.
Сім’ї, де обид ва бать ки — за лежні від ал ко го лю, є перш за все об’єктом
соціаль них впливів. Сім’ї, в яких жінка є за леж ною від ал ко го лю,
вва жа ють ся тим ча со ви ми, бо нев довзі бать ко за би рає дітей і ки дає
дру жи ну, або ще гірше — за ли шає дітей. Найбільш роз пов сюд же -
ним є ви па док, ко ли чо ловік — за леж ний від ал ко го лю. Дру жи на
стає співза леж ною від чо ловіка, а це та кож хво ро ба. Од же, ал ко -
голізм є сімей ною хво ро бою та пот ре бує сис тем но го ліку ван ня
з ура ху ван ням усих членів сім’ї.

В 80Kх ро ках ХХ ст. для ха рак те рис ти ки та ких сімей був вве де -
ний термін «співза лежність». У різних ав торів існу ють різні терміни
для поз на чен ня проб ле ми співза леж ності. Зок ре ма: співу за леж нен -
ня, уза леж нен ня, ко ал ко голізм. Ко ал ко голізм мо же про яв ля ти ся
у та ких фор мах по ведінки членів ро ди ни [1]:

— емоційні по ру шен ня у виг ляді рап то вих змін наст рою, деп -
ре сивні ста ни;

— ритм жит тя членів ро ди ни за ле жить від рит му жит тя уза леж -
не ної осо би;

— об сес сив ний (нав’яз ли вий) конт роль із спро ба ми інвазії (по -
дав лен ня волі);

— прий нят тя на се бе відповідаль ності;
— підви ще на то ле рантність до різно манітних про явів па то -

логічної по ведінки уза леж не но го;
— пси хо со ма тичні по ру шен ня, нев ро зи, вжи ван ня зас покійли -

вих за собів.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРО ФЕСІЙНИХ ЯКОС ТЕЙ 
СОЦІАЛЬ НО ГО ГУ ВЕР НЕ РА

За цер ков на Н.
сту де нт ка магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

Нау ко вий керівник: Іва но ва І.Б., к.пед.н., доц.
Універ си тет «Ук раїна», м. Київ

Гу вер не р ство — це універ саль на сис те ма сімей но го ви хо ван ня,
яка пок ли ка на до по ма га ти бать кам у їхнь о му спілку ванні і взає модії
з ди ти ною. Соціаль ний гу вер нер — це фахівець із соціаль но го роз -
вит ку дітей в умо вах сімей них форм ви хо ван ня. Він на дає кон суль та -
тив ну, по се ред ниць ку, охо рон ноKза хис ну, соціаль ноKте ра пев тич ну,
ор ганізаційну до по мо гу, сприяє пе да гогізації се ре до ви ща ди ти ни,
на ла год жен ню по зи тив но го внутрішньо сімей но го спілку ван ня та
сімей них сто сунків, що ак тивізу ва ти муть її внутрішній по тенціал.

Кож на ди ти на пот ре бує індивіду аль но го ви хо ван ня і нав чан ня,
то му до по мо га гу вер не ра у сімейній взаємодії підви щує рівень
адап то ва ності ди ти ни до умов суспільства.

Ці та інші фак то ри зу мов лю ють досліджен ня про фесійних якос-
тей соціаль но го гу вер не ра. З цією ме тою на ми бу ло про ве де но до -
слі джен ня з вив чен ня став лен ня суспільства до інсти ту ту соціаль но -
го гу вер не р ства і, у то му числі, про фесійної підго тов ки гу вер нерів.

Особ ли вості про фесійних якос тей соціаль но го гу вер не ра
досліджу ва лась у ди тя чо му нав чаль но му зак ладі № 506 та се ред сту -
де нтсь кої мо лоді універ си те ту «Ук раїна». У дослідженні взя ли
участь 40 рес пон детів, се ред них 62,5% жінок та 32,5% чо ловіків.
Рес пон ден ти розділенні за віком 52,5% — рес пон ден ти віку 18–25;
32,5% — рес пон ден ти віку 26–35; 12,5% — рес пон ден ти віку 36–45;
2,5% — рес пон ден ти старші 45 років.

Ре зуль та ти досліджен ня по ка за ли, що нa дум ку рес пон дентів
соціаль ний гу вер нер пoви нен вoлoдіти та ки ми якос тя ми як: ак -
тивність: «повністю зго ден» — 21; «зго ден» — 17; «не маю уяв лен ня» —
2; відповідальність: «повністю зго ден» — 30; «зго ден» — 9; «не маю
уяв лен ня» — 1; дру же любність: «повністю зго ден» — 29; «зго ден» —
10; «не маю уяв лен ня» — 1; емоційність: «повністю зго ден» — 17;
«зго ден» — 14; «не маю уяв лен ня» — 7; «не зго ден» — 2; ко муніка -
бельність: «повністю зго ден» — 27; «зго ден» — 12; «не маю уяв лен -
ня» — 1; кре а тивність: «повністю зго ден» — 23; «зго ден» — 11; «не
маю уяв лен ня» — 5; «не зго ден» — 1; по зи тивність: «повністю зго -
ден» — 26; «зго ден» — 13; «не маю уяв лен ня» — 1; співпе ре жи ван -
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ня: «повністю зго ден» — 23; «зго ден» — 13; «не маю уяв лен ня» — 4;
так товність: «повністю зго ден» — 26; «зго ден» — 13; «не маю уяв -
лен ня» — 1; терпіння: «повністю зго ден» — 27; «зго ден» — 11; «не
маю уяв лен ня» — 2; уважність: «повністю зго ден» — 27; «зго ден» —
12; «не маю уяв лен ня» — 1; щирість: «повністю зго ден» — 27; «зго -
ден» — 9; «не маю уяв лен ня» — 4.

На за пи тан ня що до освіти гу вер не ра: 0% відповіли, що у нь о го
по вин на бу ти не пов на се ред ня освіта; 12,5% — се ред ня; 11% — не -
пов на ви ща; 85% — ви ща освіта.

На дум ку опи та них — 75% вва жа ють гу вер нерa про фесійним
соціаль ним пе да го гом; 5% — про фесійним соціаль ним працівни -
ком і тіль ки 27,5% вва жа ють, щo гу вер нер — це хо ро ша лю ди на,
з якою не страш но за ли ши ти свою ди ти ну.

Відповідно до відповідей рес пон детів що до обов’язків гу вер -
нерa, мoжнa пpoслідкувaти тaкі тен денції: 45% опи та них ввaжaють,
щo гу вер нер має тіль ки дог лядaти за ди ти ною; 32,5% — дог лядaти
за ди ти ною тa до по мо га ти по гос по да р ству; 62,5% — зaйма тись ви -
хо ван ням ди ти ни; 77,5% — спри я ти роз вит ку ди ти ни.

За ре зуль та та ми опи ту ван ня мож на зро би ти вис но вок про не -
обхідність по даль шо го вив чен ня проб ле ми про фесійної підго тов ки
соціаль них гу вер нерів для соціаль ної ро бо ти з різни ми ти па ми
сімей і ка те горіями дітей та фор му ван ня у них не обхідних ком пе те -
нт нос тей і якос тей.

ПРОБ ЛЕ МИ ДИ ТЯ ЧОЇ ІНВАЛІДНОСТІ 
В КОН ТЕКСТІ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬ НОЇ РЕ АБІЛІТАЦІЇ

ДІТЕЙ З ФІЗИЧ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ ЗДО РОВ’Я

Іван чен ко М. О.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (095) 10-555-35
На у ко вий керівник: Бац ман О.С., зав.ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Ізоль о ваність дітей з інвалідністю приз во дить до то го, що се ред
фізич но здо ро вих лю дей во ни відчу ва ють се бе не ком фо рт но і не мо -
жуть пов ноцінно са мо ре алізу ва ти ся та адап ту ва ти ся в суспільстві.
З іншо го бо ку, і суспільство не го то ве сприй ма ти та спілку ва ти ся на
рівних з людь ми із функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я. То му,
чим раніше дітейKінвалідів вве де но в простір здо ро вих дітей та до -
рос лих че рез дозвілля, спілку ван ня та нав чан ня, тим швид ше бу де
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сфор мо ва на куль ту ра взаємин інвалідів та здо ро вих лю дей, тим лег -
ше бу де адап ту ва ти ся обом ка те горіям.

Ме тою досліджен ня бу ло ви я ви ти проб ле ми дітей з фізич ни ми
ва да ми здо ров’я та дум ку екс пертів що до ранньої соціаль ної ре абі лі -
тації дітей да ної ка те горії. Вибірку скла ли фахівці, які пра цю ють з діть -
ми з функціональ ни ми об ме жен ня ми здо ров’я, а са ме: 19 екс пертів
Пол тавсь ко го місь ко го цент ру соціаль ної ре абілітації дітейKінвалідів.

Про ве де не досліджен ня да ло змо гу сфор му лю ва ти нас тупні
вис нов ки:

1. Соціаль ну та фізич ну ре абілітацію потрібно по чи на ти з мо -
мен ту на род жен ня або ж з мо мен ту вста нов лен ня діаг но зу ліка рем,
то му що від ць о го за ле жить як швид ко та лег ко бу де про хо ди ти
адап тація та інтег рація дітей з об ме же ни ми фізич ни ми мож ли вос -
тя ми в суспільство.

2. Та кож хо четь ся заз на чи ти, що у на шо му суспільстві відно шен -
ня до дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми ма ло зміни ло ся. Одні лю ди до
них бай дужі, а інші або ж жаліють їх, або ак тив но до по ма га ють їм. То -
му най пер шим зав дан ням для дер жа ви є за без пе чен ня дітей з інва -
лід ністю, ство рен ня не обхідних умов для роз вит ку, ре алізації інте -
лек ту аль но го чи твор чо го по тенціалу. Та кож екс пер ти од нос тай но
заз на чи ли, що та ких дітей не вар то ізо лю ва ти від здо ро вих лю дей.
Потрібно при вер та ти ува гу гро мадсь кості до їхніх проб лем. Ад же час -
то здо рові гро ма дя ни прос то не дос татньо інфор мо вані про проб ле ми
лю дей з особ ли ви ми пот ре ба ми, щоб на да ти їм пев ну до по мо гу.

3. Суспільство по вин но док лас ти мак си мум зу силь для ство -
рен ня без бар’єрно го се ре до ви ща, що доз во лить дітям з об ме же ни -
ми фізич ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я інтег ру ва ти ся в суспільство
та ре алізу ва ти свій по тенціал. То му хо четь ся на го ло си ти, що
потрібно постійно про во ди ти інфор маційноKроз’яс ню валь ну ро бо -
ту з гро мадськістю та ак тив но за лу ча ти її до жит тя та проб лем дітей
з фізич ни ми ва да ми здо ров’я, для то го, щоб всі гро ма дя ни на шої
дер жа ви ро зуміли, що кож на лю ди на має пра во на пов ноцінне жит -
тя навіть як що во на має інвалідність.

4. У дітей з фізич ни ми об ме жен ня ми здо ров’я скла да ють ся різ -
ні відно си ни, але є і дружні, теплі взаєми ни при спілку ванні із здо -
ро ви ми од нолітка ми. Ди ти на з інвалідністю змінюєть ся, стає від -
кри тою, радісною і хо че до ся га ти біль шо го.

5. Зі слів предс тав ників ор ганізацій ми відміти ли, що праців ни ки
ба жа ють вив чи ти ме то ди ки, які є за кор до ном, пра цю ва ти по них у на -
ших цент рах ре абілітації, уза ко ни ти прог ре сивні ме то ди ре абілітації,
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ство ри ти ефек тив ний ме ханізм фінан су ван ня че рез соціаль не за мов -
лен ня. Та кож на їх дум ку потрібно про во ди ти інфор маційноKме то дич -
ну ро бо ту з бать ка ми, ство рю ва ти «віль ний простір» для спілку ван ня,
ро бо ти та твор чості лю ди ни з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я.

Ви хо дя чи з ви ще заз на че но го, ми дійшли вис нов ку, що в Ук раї -
ні існує комп лекс проб лем пов’яза них з інтег рацією дітей з фізич -
ни ми ва да ми здо ров’я в суспільство.

АНАЛІЗ ПРОФІЛАК ТИЧ НОЇ РО БО ТИ 
ЩО ДО МО ЛОДІЖНОЇ НАР КО МАНІЇ 

(за ре зуль та та ми екс пе рт но го інтерв’ю)

Кар по ва Л.Г.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (050) 558-27-81
На у ко вий керівник: Скляр Т.П., 

асис тент ка фед ри соціаль ної ро бо ти

На су час но му етапі роз вит ку та ста нов лен ня ук раїнсь ко го
суспільства особ ли ве за не по коєння вик ли ка ють по ши рен ня нар ко -
манії в мо лодіжно му се ре до вищі, зни жен ня віку, з яко го по чи на ють
вжи ва ти нар ко тичні за со би та пси хот ропні ре чо ви ни, про ник нен -
ня нар ко тиків до зак ладів освіти. Ма ють місце не по оди нокі ви пад -
ки ви яв лен ня фактів не за кон но го обігу нар ко тиків без по се редньо
в нав чаль них зак ла дах та на при лег лих до них те ри торіях, зат ри ман -
ня не пов нолітніх у стані нар ко тич но го сп’яніння, ви лу чен ня нар ко -
тич них за собів та пси хот роп них ре чо вин у шко лах та ви щих нав -
чаль них зак ла дах. На сь о годні нар ко манію за ра хо ву ють до проб лем
соціаль них. У ви ник ненні ад дик тив ної по ведінки зви ну ва чу ють
і без робіття, і політич ну нес табільність, і мо раль ну роз бе щеність.

Вжи ван ня пси хо ак тив них ре чо вин не пов нолітніми в Ук раїні
набу ло знач но го по ши рен ня та яв ляє серйоз ну не без пе ку для по даль-
шо го роз вит ку на шо го суспільства, то му профілак ти ка ць о го яви ща
на ле жить до найбільш пріори тет них соціаль ноKпси хо логічних
проб лем. Особ ли вої ува ги ви ма гає профілак ти ка нар ко тич ної за -
леж ності се ред мо лоді. Все ви ще заз на че не і обу мо ви ло ак ту альність
ав торсь ко го досліджен ня. Вибірку досліджен ня скла ли 10 праців -
ни ків Пол тавсь ко го об лас но го нар ко логічно го дис пан се ру.

Про ве де не на ми досліджен ня що до проб ле ми профілак ти ки
нар ко манії в мо лодіжно му се ре до вищі да ло нам змо гу зро би ти нас -
тупні вис нов ки:
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Проб ле ма ми нар ко мані зай маєть ся нар ко логічна служ ба: нар -
ко логічний дис пан сер (об лас ний, місь кий). До йо го струк ту ри вхо -
дять як ам бу ла торні підрозділи — діль ничні нар ко логічні кабіне ти,
нар ко логічні кабіне ти, так і стаціонарні нар ко логічні відділен ня.
При нар ко логічно му кабінеті ство рю ють ся та кож спеціалізо вані
кабіне ти — підлітко вий, екс пер ти зи ал ко голь но го сп’яніння, пси -
хо те ра пев тич ний, а та кож різні до поміжні та кон суль та тивні
підрозділи а та кож гро мадські ор ганізації.

Кож на мо ло да лю ди на зна хо дить ся під ри зи ком вжи ван ня нар -
ко тич них ре чо вин і тіль ки профілак тич на ро бо ти мо же змен ши ти
кількість нар ко за леж них мо ло дих лю дей.

Соціаль ни ми наслідка ми мо лодіжної нар ко манії є зах во рю ван -
ня мо лоді да ної ка те горії на не виліковні хво ро би, в май бутнь о му
хворі діти, що впли ває на роз ви ток всь о го суспільства. Та кож
скоєння да ною ка те горією мо лоді пра во по ру шень у стані нар ко -
тич но го сп’яніння. На шу суспільство не го то ве сприй ма ти та до по -
ма га ти мо лоді да ної ка те горії, що свідчить про не дос татні за хо ди
профілак ти ки та бо роть би з нар ко манією та мож ли вою до по мо гою
с бо ку суспільства такій мо лоді.

На да ний мо мент бра кує профілак тич них за ходів з бо ку дер жа -
ви та ор ганізацій, що пра цю ють над да ною проб ле мою. Для змен -
шен ня кіль кості мо ло дих лю дей, які вжи ва ють нар ко ти ки потрібні
за хо ди постійної пре вен тив ної ро бо ти та нові шля хи вирішен ня да -
ної проб ле ми.

В нашій країні не дос татньо ефек тив них, новітніх та дієвих
профілак тич них за ходів що до проб ле ми нар ко манії в мо лодіжно му
суспільстві. Ство рені за хо ди та роз по ряд жен ня у про тидії нар ко -
манії ви ко ну ють ся не в дос татнь о му об сязі, що і вик ли кає збіль -
шен ня спо жи вачів та змен шен ня віку мо лоді, яка по чи нає вжи ва ти
нар ко ти ки.

От же, про ве де не досліджен ня по ка за ло, що профілак тич них
за ходів не дос татньо, во ни ма ло ефек тивні та дієві для по пе ред жен -
ня нар ко манії се ред мо лоді.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ БЛА ГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ 
НА ОС НОВІ КОН ТЕНТ�АНАЛІЗУ ЗМІ

Ка у шан А.
сту дент магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»,

На у ко вий керівник: Іва но ва І.Б., к.пед.н., доц.
Універ си тет «Ук раїна»

Те ма досліджен ня ак ту аль на у зв’яз ку з роз вит ком різних форм
бла годійності. Роз ви ток бла годійності в Ук раїні, як і в будьKякій
іншій країні, тісно пов’яза ний з її історією. Коріння ук раїнсь кої
бла годійності мож на знай ти ще у Київській Русі, у хрис ти янській
вірі, в ко заць ко му та братсь ко му ми ну ло му. З кінця XVIII ст. бла -
годійність в Ук раїні пос ту по во ви дозмінюєть ся від цер ков ноKгро -
мадсь кої до дер жав ноKгро мадсь кої. Під керівницт вом дер жа ви, яка
виз на ла влас ну соціаль ну відповідальність, ор ганізо ву ють ся фор ми
ут ри му ван ня ок ре мих соціаль но не за хи ще них груп лю дей, зміцню -
ють ся тра диції гро мадсь кої доб ро чин ності там, де цілі вла ди та
суспільства збіга ли ся. Відповідно фінан су ван ня соціаль них прог -
рам здійсню ва ло ся дер жа вою, церк вою, різни ми гро мадсь ки ми ор -
ганізаціями й при ват ни ми осо ба ми. Ідея за лу чен ня гро мадсь кості
до доб ро чин ної діяль ності пос ту по во фор му ва лась як у дер жав них
струк ту рах, так і в са мо му суспільстві.

Бла годійницт во — доб ровіль на без ко рис ли ва по же рт ва фізич -
них та юри дич них осіб у по данні на бу ва чам ма теріаль ної, фінан со -
вої, ор ганізаційної та іншої бла годійної до по мо ги.

У на у ковій літе ра турі проб ле ма роз вит ку сис те ми бла годійності
в Ук раїні досліджуєть ся в рам ках пра во во го кон те кс ту у пра цях В. Ха -
лець ко го, О. Се маш ка та Л. Ду ми, соціаль ноKпе да гогічно го (І. Бех,
Л. Ко валь, І. Звєрєва, О. Без паль ко, А. Капсь ка, А. Муд рик, І. Ми -
го вич, Л. Міщик, В. Сав чен ко, В. Ти мен ко, С. Хар чен ко та інш.).

В су час них умо вах все біль ше ви ни кає пот ре ба усвідом лен ня
гро мадськістю, дер жав ни ми ор га на ми важ ли вості оп тимізації різно -
манітних ас пектів соціаль но го роз вит ку. Соціальні проб ле ми ма ють
не у хиль но розв’язу ва тись, успіх наміче них змін за ле жа ти ме від
кваліфікації працівників зай ня тих соціаль ним обс лу го ву ван ням і за -
хис том. Фор му ван ня ве ли ко го ру ху доб ро вольців — є од ним з важ ли -
вих шляхів до про дук тив ної соціаль ної ро бо ти в будьKякій дер жаві.

З ме тою обґрун ту ван ня особ ли вос тей роз вит ку сис те ми бла -
годійності в Ук раїні і пок ра щен ня її діяль ності на су час но му етапі
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ми про ве ли кон тентKаналіз ЗМІ про тя гом 2013–2017 років, се ред
яких: «Дзер ка ло тиж ня» та «Уря до вий кур’єр».

На ос нові про ве де но го аналізу бу ло виз на че но ос новні по каз -
ни ки, за яки ми ЗМІ висвітлює різні ас пек ти досліджен ня проб ле -
ми: ви ди бла годійницт ва і во лон те р ства, проб ле ми бла годійної і во -
лон терсь кої діяль ності, до сяг нен ня у бла годійній і во лон терській
діяль ності, став лен ня на се лен ня і дер жа ви до бла годійної діяль нос -
ті, став лен ня на се лен ня і дер жа ви до во лон терсь кої діяль ності.

Так, се ред ос нов них видів бла годійності найбіль ша ува га при -
діляєть ся та ким як: бла годійність Он лайн; smsKбла годійність; на дан -
ня гу манітар ної до по мо ги ве те ра нам Чор но би ля; бла годійні про ек -
ти, прог ра ми, кон кур си; ди тя ча бла годійність; до по мо га внутрішньо
пе реміще ним осо бам; ре абілітація бійців АТО; про па ган да здо ро во го
спо со бу жит тя. Проб ле ми бла годійної діяль ності висвітлю ють ся
здебіль шо го в ас пек тах нез дат ності Міністер ства охо ро ни здо ров’я
вчас но про вес ти за купівлю ліків та час тих ви падків шах рай ства зі
збо ром коштів у ву личні скарб нич ки. Що до до сяг нень у сфері бла -
годійницт ва найбіль ша ува га приділяєть ся впро вад жен ню пос луг
бла годійності в ре жимі Он лайн, ство рен ню і діяль ності бла годійних
фондів. Як що з бо ку на се лен ня ви яв ляєть ся брак довіри до діяль -
ності бла годійних ор ганізацій і фондів, то дер жа ва спря мо вує ос нов -
ну свою ува гу до по мозі внутрішньо пе реміще ним осо бам. Зав дя ки
впро вад жен ню пос луг Он лайн та smsKбла годійності знач но збіль ши -
лась кількість по жертв. Ре во люція Гідності та війна на сході країни
посп ри я ли роз вит ку бла годійності.

СОЦІАЛЬ НА РЕ АБІЛІТАЦІЯ СТУ ДЕНТІВ
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМО ВАХ ІНКЛЮ ЗИВ НО ГО 

ОСВІТНЬ О ГО ПРОС ТО РУ ВНЗ

Ко за чок Л.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

І курс магістра ту ри, гру па МСР
61, 
спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

к.тел. (068) 841-35-17
На у ко вий керівник: Ост ровсь ка Н.О., к. пед. н.

Зміни ук раїнсь ко го суспільства в бік де мок ра ти зації, виз нач -
ним прин ци пом якої є дот ри ман ня гро мадсь ких прав і сво бод лю -
ди ни, зро би ли ак ту аль ною проб ле му ко ре гу ван ня соціаль ної до по -
мо ги, що орієнтуєть ся на лю дей з інвалідністю.
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Го лов ною проб ле мою, яка пот ре бує не гай но го вирішен ня, є по -
до лан ня соціаль ної ізо ляції лю дей з інвалідністю, об ме же ності мож -
ли  вості їх спілку ван ня, ор ганізація їх дозвілля, нав чан ня, по шу ку
мож ли во го за робітку. На пер ший план се ред ак ту аль них про б лем со -
ціаль ноKпе да гогічної ро бо ти з мо лод дю з інвалідністю сь о годні ви хо -
дять пи тан ня нав чан ня та ви хо ван ня в інклю зив но му освітнь о му про -
с  торі у світлі ре алізації Кон венції ООН про пра ва осіб з інвалідніс тю.

Змістов ний аналіз на у ко вих дже рел пе ре кон ли во засвідчив,
що, поKпер ше, проб ле ма соціаль ної ре абілітації мо лоді з інвалід ніс -
тю є ак ту аль ною міжна род ною соціаль ною проб ле мою, яка має
пріори тет ний ха рак тер у соціальній політиці ба гать ох дер жав світу.
ПоKдру ге, ос нов ною і го лов ною проб ле мою для мо лоді з інвалід -
ністю є і за ли шаєть ся проб ле ма чис лен них соціаль них бар’єрів, що
не доз во ля ють ак тив но вклю чи ти ся в жит тя суспільства. ПоKтретє,
ос нов ним ви дом діяль ності мо лоді з інвалідністю є нав чан ня, то му
на пер ший план ви хо дить ство рен ня умов для без бар’єрно го от ри -
ман ня ни ми ви щої про фесійної освіти, тоб то інклю зив ної освіти,
яка ви ма гає ство рен ня умов не тіль ки для нав чан ня, а та кож ство -
рен ня сис те ми соціаль ної ре абілітації та підтрим ки сту дентів з ін -
валідністю під час нав чан ня у ВНЗ. З цією ме тою при нав чаль них
зак ла дах ство рю ють ся спеціальні підрозділи для ро бо ти зі сту ден та -
ми цієї ка те горії (нап рик лад, у Хмель ниць ко му інсти туті соціаль них
тех но логій Універ си те ту «Ук раїна» — Центр соціаль ної інклюзії).

Ре тель не вив чен ня тех но логії, ос нов них форм та ме тодів со ціаль-
ної ре абілітації сту дентів з інвалідністю, опис про це су їх впро вад жен -
ня у прак ти ку ро бо ти Цент ру соціаль ної інклюзії ХІСТ Уні вер си те ту
«Ук раїна» і аналіз ре зуль татів прак тич ної пе ревірки ви ко рис та них
ме тодів в соціаль ноKре абілітаційній прог рамі доз во ля ють нам зро би -
ти такі вис нов ки, що тех но логія соціаль ної ре абілітації — це сис те ма
послідов них і ко ор ди но ва них соціаль ноKпси хо логічних, пе да гогіч -
них, ме ди коKбіологічних, соціаль ноKеко номічних, про фесійних дій
(про це дур), що спря мо вані на вирішен ня ме ти і зав дань соціаль ної
ре абілітації, а са ме — віднов лен ня (або ком пен сацію) по ру ше них
функцій, ліквідацію соціаль ноKпси хо логічних відхи лень то що.

Ал го ритм тех но логії соціаль ної ре абілітації пе ред ба чає: 1) ви -
зна чен ня вихідно го ре абілітаційно го по тенціалу сту дентів з об ме же-
ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми; 2) скла ден ня індивіду аль -
ної комп ле кс ної прог ра ми ре абілітації; 3) ре алізація роз роб ле ної
прог ра ми та її періодич не ко ре гу ван ня; 4) на дан ня ре ко мен дацій
мо лоді з об ме же ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми що до
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ефек тив ної ре алізації індивіду аль ної комп ле кс ної прог ра ми ре абі -
лі тації; 5) суп ровід життєдіяль ності сту ден та з інвалідністю.

Аналіз ре зуль татів про ве де но го досліджен ня впро вад жен ня та
пе ревірки ефек тив ності ме тодів тру до те рапії, соціоте рапії, ігро вої
те рапії, пси ход ра ми, бібліоте рапії, му зи ко те рапії та ар то те рапії
в соціальній ре абілітації сту дентів з інвалідністю в діяль ності Цент -
ру соціаль ної інклюзії ХІСТ Універ си те ту «Ук раїна», здійсне ний за
роз роб ле ни ми кри теріями: емоційноKпсихічно го ста ну та ціннісно-
по ведінко вих змін у сту дентів з інвалідністю, по ка зав дос татньо ви -
со ку ефек тивність про це су впро вад жен ня да них ме тодів до прак ти -
ки ре абілітаційної ро бо ти в умо вах інклю зив но го освітнь о го
прос то ру ви що го нав чаль но го зак ла ду.

СТИГ МА ТИ ЗАЦІЯ ОСІБ 
З ВА ДА МИ ПСИХІЧНО ГО РОЗ ВИТ КУ

Ко зуб О. О.
V курс, гру па СР
51, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Інсти тут соціаль них тех но логій, к.тел. (050) 237-95-86
На у ко вий керівник: Бац ман О.С., 

зав.ка фед ри соціаль ної ро бо ти

За да ни ми ВО ОЗ близь ко 450 млн. на се лен ня ма ють ті, чи інші
психічні роз ла ди, на разі психічні зах во рю ван ня дру га най по ши -
реніша при чи на інвалідності та втра ти пра цез дат ності. Психічні зах -
во рю ван ня завж ди при вер та ли особ ли ву суспіль ну ува гу. Істо рич но
скла ло ся так, що осо би з психічни ми відхи лен ня ми сти ка ють ся не
ли ше з тя га рем їх влас но го психічно го роз ла ду, а й з безліччю соціаль -
них упе ред жень, сте ре о типів і не га тив них соціаль них ус та но вок.

В су час них умо вах у всіх регіонах Ук раїни ви яв ляєть ся збіль -
шен ня чис ла психічних роз ладів се ред на се лен ня, і ця тен денція
є вель ми стійкою. За да ни ми досліджень, роз пов сюд женість ос нов -
них форм психічних зах во рю вань зрос тає кожні де сять років на
10–15% [1].

Се ред психічно хво рих знач ну час ти ну скла да ють са мотні і літ ні
лю ди. У зв’яз ку з за галь ним старінням на се лен ня зрос ла кількість
осіб по хи ло го віку, і, відповідно, зах во рю вань, при та ман них да но -
му віко во му періоду. Всі во ни відно сять ся до най менш за хи ще них
в соціаль но му плані груп на се лен ня. Як по ка зує світо вий досвід,
що най мен ше, ко жен чет вер тий жи тель пла не ти пот ре бує кон суль -
тації пси хо ло га, пси хо те ра пев та, психіат ра, соціаль но го працівни -
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ка. З цієї при чи ни про дов жу ють зрос та ти по каз ни ки пер вин ної
інвалідності. Психічні зах во рю ван ня є однією з важ ли вих соціаль -
них, еко номічних, куль тур них і ме дич них проб лем.

Соціаль не по ло жен ня психічно хво рих лю дей уск лад не но еко -
номічни ми, соціаль ни ми, соціокуль тур ни ми й інши ми обс та ви на -
ми. Має місце ви со ка чи сельність осіб, страж да ю чих психічни ми
роз ла да ми, і об’єктив на об ме женість їх мож ли вос тей до праці, до
са мо обс лу го ву ван ня, до пов ноцінної участі в житті суспільства.
Соціальні ре фор ми ос танніх років внес ли істотні ко рек ти ви до пра -
во во го ре гу лю ван ня в даній сфері. Внаслідок чо го з’яви ла ся мож -
ливість го во ри ти про соціаль ний за хист психічно хво рих.

Найбіль шою проб ле мою з якою сти ка ють ся психічнох ворі осо -
би є стиг ма ти зація. Прак ти ка по ка зує, що ос но вою стиг ма ти зацій
(упе ред же них відно син) до психічно хво рих яв ля ють ся соціальні
сте ре о ти пи, не га тивні і невірні соціальні уяв лен ня, обу мов лені не -
доліком життєво го досвіду, відсутністю інфор мації або її на явністю,
але по мил ко вої, ви пад ко вої, не пе ревіре ної. Щод ня ці лю ди по тер -
па ють від диск римінації, що за ва жає їх нор маль ної адап тації та ре -
соціалізації в суспільство.

Про тя гом ос танніх май же трь ох де ся тиріч у суспільстві та про -
фесійних ко лах жва во об го во рюєть ся пи тан ня стиг ми сто сов но
осіб, які страж да ють від психічних роз ладів. Різно манітні дослі -
джен ня, що про во ди ли ся в різних країнах, ста ви ли за ме ту вив чи ти
це яви ще. Здебіль шо го виз на ча ли ся певні ас пек ти са мо го по нят тя
стиг ми, а са ме — диск римінації осіб, які страж да ють від психічних
роз ладів, удо ма, на ро боті, в соціаль них сто сун ках.

Відно шен ня до осіб да ної ка те горії не га тив не або бай ду же, що
свідчить про їх ізо ляцію від здо ро во го ото чен ня та стиг ма ти зацію.
Суспільство бай ду же або не га тив но ре а гує на проб ле му стиг ма ти -
зації осіб з психічни ми ва да ми здо ров’я на фоні інших соціаль них
проб лем. Та кож ма ла поінфор мо ваність впли ває на рівень то ле ра -
нт но го став лен ня до осіб да ної ка те горії.

Літе ра ту ра

1. Во ло шин П.В. Проб ле мы дес тиг ма ти за ции пси хи чес ки боль ных
в сов ре мен ном об ще ст ве / П.В. Во ло шин, В.С. Под ко ры тов // Вісник
асоціації психіатрів Ук раїни. — 2015. — № 1–2. — С. 61–70.
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ДОСЛІДЖЕН НЯ ПРІОРИ ТЕТ НИХ МО ДЕ ЛЕЙ 
КО МУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮ ДЕЙ 

ПО ХИ ЛО ГО ВІКУ В ПРАК ТИЧНІЙ ДІЯЛЬ НОСТІ 
ТЕ РИ ТОРІАЛЬ НО ГО ЦЕНТ РУ 

СОЦІАЛЬ НО ГО ОБС ЛУ ГО ВУ ВАН НЯ

Кос тог риз О.І.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (095) 829-24-96
На у ко вий керівник: Мя куш ко Н.С., ди рек тор інсти ту ту

По чут тя са мот ності ви яв ляєть ся в усіх віко вих періодах, але ли ше
в ста рості во но на бу ває особ ли вої ак ту аль ності і зна чу щості для осо -
бис тості. Са мотність у ста рості — по нят тя да ле ко не од ноз нач не, влас -
не ка жу чи, має соціаль ний смисл: са мотність, як відсутність ро дичів,
дітей, онуків, под руж жя, а та кож ок ре ме про жи ван ня від мо ло дих
членів ро ди ни; са мотність, як пов не поз бав лен ня людсь ко го спілку -
ван ня для ба гать ох ста рих лю дей, які меш ка ють у ро дині. Особ ли вий
інте рес предс тав ляє досліджен ня віко вих особ ли вос тей роз вит ку, що
виз на ча ють ха рак тер ко муніка тив ної діяль ності. В якості та ких скла -
до вих «ко муніка тив но го бло ку» осо бис тості мож на виділи ти соціаль -
ну то ле рантність, ем патійність, соціаль ну ак тивність та замк неність.

Ав то ром бу ло про ве де не соціологічне досліджен ня, ме тою яко го
бу ло вив чен ня став лен ня до са мот ності у по хи ло му віці як соціаль -
ноKко муніка тив ної дис функцій та найбільш пріори тет них фор ми
спілку ван ня літніх лю дей. Вибірка досліджен ня — клієнти Те ри то -
ріаль но го цент ру соціаль но го обс лу го ву ван ня (на дан ня соціаль них
пос луг) уп равління праці та соціаль но го за хис ту на се лен ня ви кон ко -
му Ленінсь кої район ної у м. Пол таві ра ди. За га лом у дослідженні взя -
ла участь 101 осо ба.

Інтерп ре тація от ри ма них да них доз во ли ла зро би ти нас тупні
вис нов ки. Як пра ви ло, пер шо ряд не зна чен ня при оцінці якості жит -
тя осіб літнь о го віку на даєть ся тра диційно здо ров’ю. На ше до слі -
джен ня підтвер ди ло, що проб ле ма здо ров’я справді є однією з найак -
ту альніших для осіб по хи ло го віку: 70% опи та них лю дей по хи ло го
віку вис ло ви ли скар ги на здо ров’я. При чо му слід заз на чи ти, що се -
ред них літні, які об’єктив но об ме жені в пе ре су ванні і пот ре бу ють
до по мо ги при вчи ненні що ден но го ту а ле ту ста нов лять ли ше 2%.

За да ни ми досліджен ня, дру гою за зна чимістю для літніх лю дей
є проб ле ма спілку ван ня: на пи тан ня про те, чи спілку ють ся літні
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лю ди з ро ди ча ми і то ва ри ша ми по службі не га тив но відповіли 30%
опи та них. Лис ти та поз до ров лен ня зі свя та ми от ри му ють 56% опи -
та них. Проб лем у спілку ванні у літніх чо ловіків біль ше, ніж у жінок:
39% чо ловіків не спілку ють ся з ро ди ча ми і то ва ри ша ми по службі,
тоді як се ред жінок та ких 26%. У той же час 92% чо ловіків відпо -
віли, що у них є в ТЦСО близь кий друг або знайо мий, з яким во ни
постійно спілку ють ся. Се ред жінок цей відсо ток ви я вив ся ниж че —
тіль ки 73% про жи ва ють у бу дин куKінтер наті літніх жінок зна хо дять
там близь ко го дру га або хо ро шо го знайо мо го.

Ра зом з тим, ство рен ня влас ної сім’ї як ба жа ною перс пек ти ви
розг ля да ють ли ше 7% опи та них літніх лю дей, при чо му літні чо -
ловіки в чо ти ри ра зи частіше праг нуть до ство рен ня сім’ї, ніж літні
жінки. Се ред осіб у віці 60–75 років стве рд но на пи тан ня про ство -
рен ня сім’ї відповіли 25% опи та них, у віці 75–85 років перс пек ти ва
ство рен ня сім’ї є ба жа ною ли ше для 14 відсотків лю дей по хи ло го
віку. Рес пон ден ти стар ше 85 років вза галі не праг нуть до ство рен ня
сім’ї. Як і для біль шості літніх ук раїнців, ма теріальні труд нощі є ду -
же ак ту аль ни ми. Ця проб ле ма, за да ни ми на шо го досліджен ня,
є треть ою за зна чимістю після проб лем здо ров’я і спілку ван ня.

Ве ли ке зна чен ня для літніх і інвалідів має ор ганізація сво го
віль но го ча су. Слу ха ють радіопе ре дачі 89,5% рес пон дентів, див -
лять ся те ле пе ре дачі — 52,3%, хо дять в кіно, на лекції, кон цер ти —
42,9%, чи та ють га зе ти, жур на ли — 64,5%. Ко жен чет вер тий ко рис -
туєть ся пос лу га ми бібліоте ки і має хобі, ко жен третій дот ри муєть ся
релігійних об ря дів і пос тів.

От же, при чи ни, що зму шу ють лю дей по хи ло го віку відвіду ва ти
такі ус та но ви, мож на кла сифіку ва ти за трь о ма гру па ми: соціальні:
відсутність жит ла або заг ро за її втра ти ти, мізер на пенсія, відсут -
ність соціаль них і ме дич них ус та нов поб ли зу місця про жи ван ня;
ме ди коKсоціальні: не обхідність постійно го ме дич но го дог ля ду та
спос те ре жен ня, психіат рич ної ко рекції; пси хо логічні: сімейні кон -
флікти, гру бе став лен ня ото чу ю чих, са мотність.
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ІНТЕГ РАЦІЯ ОСІБ 
З ФУНКЦІОНАЛЬ НИ МИ ОБ МЕ ЖЕН НЯ МИ ЗДО РОВ’Я 

В СУСПІЛЬСТВІ ЩО ТРАНС ФОР МУЄТЬ СЯ

Кос тюк А.А. 
магістр соціаль ної ро бо ти ЖЕГІ ВНЗ

Проб ле ма соціаль ної інтег рації осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
є на сь о годнішній день од ним з найбільш ак ту аль них і пріори тет них
нап рямків дер жав ної політи ки в соціальній сфері, оскіль ки сь о годні
приб лиз но ко жен 10Kй жи тель Землі відно сить ся до да ної ка те горії,
при ць о му, як відзна чаєть ся в спеціаль них досліджен нях, троє з них —
діти й мо лодь. Прог ноз на найб лиж че де ся тиліття до сить невтішний —
тіль ки 10% лю дей бу дуть вва жа ти ся віднос но здо ро ви ми.

В історії людсь кої цивілізації став лен ня суспільства до лю дей
з особ ли ви ми пот ре ба ми ви ра жа ло ся у формі, ма нері звер тан ня до
них й у ха рак тері виз на че них соціаль них мо де лей, що нерідко влас -
тиві пог ля дам і уяв лен ням су час них лю дей. Найбільш роз пов сюд -
же ни ми є нас тупні мо делі:

Соціаль на інтег рація пря мо пов’яза на з функціону ван ням со -
ціаль них інсти тутів ро ди ни й освіти. У кон тексті інтег рації осо бис тості
в суспільство освіта розг ля даєть ся як провідний чин ник. Зав дя ки нав -
чан ню і ви хо ван ню, що є її скла до ви ми час ти на ми, відбу ваєть ся ово -
лодіння мо ло дою лю ди ною ієрархією куль тур них ціннос тей, норм,
іде алів то го суспільства, до яко го во на на ле жить; здійснюєть ся по до -
лан ня то го кри тич но го мо мен ту в житті будьKякої лю ди ни, ко ли во на
усвідом лює, що відрізняєть ся від інших (за соціаль ним ста но ви щем,
своїм пси хофізич ним ста ном, за етнічною при на лежністю то що),
і суб’єктив но по чи нає пе ред ба ча ти наслідки цих роз ход жень, фор му -
ва ти влас ний прог ноз. Це знач но за ле жить від то го, як осо бу сприй ма -
ють інші лю ди, і від то го, наскіль ки во на інтег ро ва на в їх струк ту ру.

При чи на ми нев дач у про цесі інтег рації в суспільство, не ефек тив -
ності соціаль ноKінтег раційних тех но логій, роз вит ку прак тик со ціаль -
ної інтег рації осо бис тості по девіант но му або делінкве нт но му шля хах
мо жуть вис ту па ти як зовнішні, так і внутрішні фак то ри. До них мож -
на віднес ти: кар ди нальні транс фор мації струк тур них еле ментів со -
ціаль ної сис те ми в масш та бах усь о го суспільства; комп лекс соціаль -
ноKеко номічних проб лем ро ди ни індивіда; відсутність або не якісність
сис тем соціаль ноKпси хо логічної підтрим ки; неп рий нят тя індивіда
соціаль ним се ре до ви щем, ку ди він інтег руєть ся; на явність в індивіда

98

Секція 11 Соціальний розвиток особистості 



99

по ру шень пси хофізич но го роз вит ку, що уск лад нює про цес йо го
інтег рації в суспільство; хронічна не дос та ча ма теріаль них за собів.

Інтег рація ґрун туєть ся на кон цепції «нор малізації», в ос но ву
якої пок ла де на ідея про те, що жит тя і по бут лю дей з об ме же ни ми
мож ли вос тя ми по винні бу ти як мож на більш наб ли же ни ми до умов
і сти лю жит тя суспільства, у яко му во ни жи вуть.

За га лом, успіх про цесів соціаль ної інтег рації пря мо пов’яза ний
з особ ли вос тя ми соціаль но го мак роK і мікро се ре до ви ща, що є для
ін ди віда дже ре лом йо го соціаль но го і пси хофізич но го роз вит ку. Зав -
дя ки функціону ван ню інсти тутів ро ди ни й освіти мож ли вим є до -
сяг нен ня індивідом соціаль ноKінтег раційно го стан дар ту і со ціа лі -
заціон ної нор ми.

Літе ра ту ра

1. Бурдье П. Струк ту ры, habitus, прак ти ки // Сов ре мен ная со ци аль ная
те о рия: Бурдье, Гид денс, Ха бер мас / Под ред. А.В. Ле де не вой. Но во си -
бирск: ИздKво НГУ, 1995.

2. Де фек то ло гия: Сло варьKспра воч ник / Под ред. Б.П. Пу за но ва. — М.:
Но вая шко ла, 1995. — 80 с.

3. Зай цев Д.В. Со ци аль ная ин тег ра ция де тей с ог ра ни чен ны ми воз -
мож нос тя ми: Дис… дKра со ци ол. на ук: 22.00.44: Са ра тов, 2004. — 360 с.

ФОР МУ ВАН НЯ СІМЕЙ НИХ ЦІННОС ТЕЙ 
У МО ЛО ДИХ ЛЮ ДЕЙ

Крав чук С.П.
магістр соціаль ної ро бо ти, ЖЕГІ ВНЗ

В Ук раїні соціаль на мо дернізація при ве ла до транс фор мації
змісту соціаль них сто сунків і зв’язків в суспільстві, до змін соціаль -
них струк тур, а та кож ла ман ня постійних соціаль них інсти тутів.

Інсти тут сім’ї, зміни та кож не обійшли. Сь о годні під дією су куп -
ності ен до ген них і ек зо ген них чин ників в Ук раїні чітко про яв ляєть -
ся де зор ганізація сімей них ро лей, транс фор мації в ко лишній сис темі
ціннос тей, по ру шен ня в тра диційних функціях сім’ї. Такі не га тивні
яви ща, як збіль шен ня рівня роз лу чень, орієнтація на ма лодітність,
збіль шен ня віку «мо ло дят», суп ро вод жу ють зміни в інсти туті сім’ї.

Сім’я вис ту пає ак тив ним еле мен том соціаль них відно син та має
найбіль ший вплив не тіль ки на пси хо логічне, а й на фізич не здо ров’я,
бла го по луч чя та щас тя її членів, ви хо ван ня дітей, які у сім’ї от ри му -
ють перші найс табільніші уяв лен ня про всі сто ро ни при ват но го та
суспіль но го жит тя, мо делі по ведінки, мо ральні цінності, то що.
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Тен денція руй нації тра диційних сімей них ціннос тей відбу ва -
єть ся у всіх роз ви не них країнах західної куль ту ри. Чин ни ка ми ць о -
го, на сам пе ред, вис ту пає про па ган да спо жи ваць ко го та егоїстич но -
го спо со бу жит тя, сво бо да сек су аль них сто сунків, не ба жан ня все
біль шої кіль кості лю дей всту па ти не тіль ки в шлюб за цер ков ним
об ря дом, але й світсь ким. Мо лоді лю ди виз на ча ють своїми пріори -
те та ми нав чан ня, кар’єру та ма теріаль не за без пе чен ня, а важ -
ливість інсти ту ту сім’ї підда ють сумніву.

В біль шості ви падків па ри жи вуть ра зом не ле галізу ю чи сто сун -
ки та лег ко пе ре хо дять з од но го со ю зу до іншо го. Най частіше мо лоді
па ри жи вуть ра зом без ле галізації сто сунків та лег ко пе ре хо дять з од -
но го со ю зу до іншо го. Як що в ціло му гро ма дянські шлю би не за суд -
жу ють, то в за галь но му лю ди кри тич но став лять ся до зве ден ня їх на
рівень нор ми, замість ус та ле них, тра диційних уза ко не них со юзів.

Кількість шлюбів в Ук раїні у 2–3 ра зи пе ре ви щує кількість роз -
лу чень. Так, у 2014 році бу ло за реєстро ва но 352 992 шлюбів та
189 836 роз лу чень [1]. В Західній Ук раїні найміцніші сім’ї, там зви -
чаї, тра диції та релігія значнішою мірою зберіга ють своє зна чен ня.

Вар то звер ну ти ува гу, що найбільш по ши ре ни ми роз лу чен ня се -
ред мо лоді відзна ча ють ся у перші ро ки шлю бу. А це вка зує на те, що
сімей ним ціннос тям тре ба нав ча ти, їх тре ба ви хо ву ва ти. Тим біль ше,
що знач на час ти на мо ло дих лю дей ви хо ву ва ли ся в не пов них сім’ях.

Про цес мо дернізації ук раїнсь ка сім’я пе ре жи ває в умо вах транс -
фор мації ук раїнсь ко го суспільства та гло баль них змін соціаль ної
дійсності. В умо вах гли бо кої соціаль ноKеко номічної і ду хов ної кри -
зи, що ура зи ла суспільство, торк ну ла ся усіх соціаль них інсти тутів,
відбу ваєть ся ак тив не руй ну ван ня ко лишніх сте ре о типів свідо мості
і по ведінки: йде пе ре ос мис лен ня соціаль ної рівності і пра ва на пра цю,
па дає довіра до струк тур вла ди, зміню ють ся уяв лен ня про власність,
збіль шуєть ся до ля на се лен ня, яка вва жає, що роз ра хо ву ва ти
потрібно тіль ки на се бе.

Су час на те о ре тич на соціологія, вба ча ю чи тісний зв’язок між
куль тур ною і соціаль ною сис те ма ми, підніма ла не од но ра зо во пи -
тан ня про той вплив, який ро бить транс фор мація сімей них ціннос -
тей на ос новні нор ми функціону ван ня інсти ту ту сім’ї.

Так, сь о годні ма ло хто сумніваєть ся, в тверд женні, що соціаль на
дія агентів сімей них сто сунків мо ти вуєть ся не тіль ки струк ту рою їх
спо жив чих дис по зицій, а та кож не ос тан ню роль відігра ють їх очіку -
ван ня, їх уяв лен ня про те, що в суспільстві мо же бу ти розціне но по зи -
тив но, а що не га тив но. Од нак проб ле ма взаємної уз год же ності сімей -
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них ціннос тей і соціаль них прак тик в об ласті сімей них сто сунків й досі
не от ри ма ла сво го те о ре тич но го рішен ня і ме то дич но го за без пе чен ня.

Од ною з важ ли вих стадій вирішен ня цієї проб ле ми, мо же ста -
ти аналіз умов фор му ван ня сімей них ціннос тей у мо ло дих лю дей,
які пе ре бу ва ють у фазі ство рен ня но вої сім’ї.

Літе ра ту ра

1. Ба лакірєва О. М. Транс фор мація ціннісних орієнтацій в ук раїнсь ко -
му суспільстві // Ук раїнсь кий соціум — 2002. — №1.

2. Мо ло дежь, ее ин те ре сы, стрем ле ния, иде а лы — М.: Мо ло дая гвар -
дия, 1969.

3. Бо ри шевсь кий М. Й. Сімей не ви хо ван ня як га рант мо раль но го ста -
нов лен ня осо бис тості // Рідна шко ла. — № 4. — 1995. — С. 4.

4. Ми ни Г., Че че ти на И. Мо ло дежь в зер ка ле со ци о ло гии — Ри га: ЛИ -
ЕС МА, 1980.

5. Ос со вс кий В. А. Цен нос ти про фес си о наль ной де я тель нос ти: опыт
со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния — К.: На ук. дум ка, 1986.

СОЦІАЛЬ НИЙ СТА ТУС ЛЮ ДИ НИ З ВА ДА МИ СЛУ ХУ
ТА ФАК ТО РИ, ЩО ЙО ГО ОБУ МОВ ЛЮ ЮТЬ 

(за ре зуль та та ми соціологічно го досліджен ня)

Крив чун А. О.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (097) 239-67-92
На у ко вий керівник: Мя куш ко Н.С., ди рек тор інсти ту ту

Не див ля чись на за гальні де мок ра тичні про це си у пост ра -
дянській Ук раїні, проб ле ма прав лю ди ни з об ме же ни ми мож ли вос -
тя ми здо ров’я за ли шаєть ся вкрай гост рою. В Ук раїні на ра хо вуєть ся
близь ко 150 тис. осіб з ва да ми слу ху. Спіль но та глу хих в Ук раїні, їх
куль ту ра є замк не на, ізоль о ва на, що конк ре ти зуєть ся в та ких проб -
ле мах, як об ме же ний дос туп до інфор мації, до одер жан ня якісних
освітніх та соціаль них пос луг, за хис ту своїх прав.

Ав то ром про ве де не соціологічне досліджен ня ме тою яко го бу -
ло виз на чи ти ос новні проб ле ми соціаль но го ста ту су лю ди ни з ва да -
ми слу ху та фак то ри, що йо го обу мов лю ють за оцінка ми екс пертів
та са мих лю дей з ва да ми слу ху. Вибірка скла ла 66 осіб (працівни ки
За галь но освітньої спеціалізо ва ної шко лиKінтер нат для глу хих дітей
І–ІІІ сту пенів м. Пол та ви у кіль кості 16 осіб та мо лоді лю ди з ва да -
ми слу ху у кіль кості 50 осіб). Ме то ди досліджен ня — екс пе рт не
інтерв’ю та ан кет не опи ту ван ня.
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Ос нов ни ми проб ле ма ми соціаль но го ста но ви ща не чу ю чих лю -
дей за оцінка ми екс пертів є: пси хо логічні комп лек си (осо би да ної
ка те горії не дос татньо рішучі, нев пев нені в собі і в своїх си лах, ма -
ють за ни же ну са мо оцінку, страх пе ред чу ю чи ми людь ми); інфор ма -
ційний бар’єр (лю ди з ва да ми слу ху здебіль ше не ма ють юри дич ної,
еко номічної, куль тур ноKду хов ної підтрим ки, че рез брак інфор ма ції);
ко муніка тив ний бар’єр, що знач но погіршує якість жит тя, по ру шу ю -
чи ста но ви ще лю ди ни в суспільстві, об ме жує її у ви борі фа ху, а нерідко
приз во дить до вик лю чен ня (ексклюзії) із суспільства; нерівність у са -
мо му суспільстві (не га тив не або бай ду же став лен ня суспільства до осіб
да ної ка те горії); низь ке ма теріаль не ста но ви ще, що мо же приз вес ти до
ста ну ексклюзії. Всі ці фак то ри зни жу ють рівень соціаль но го ста но ви -
ща лю ди ни з ва да ми слу ху у здо ро во му суспільстві.

Став лен ня здо ро вих (чу ю чих лю дей) до осіб з ва да ми слу ху заз -
ви чай не га тив не, аг ре сив не або бай ду же, що свідчить про непідго -
тов леність са мо го суспільства до по зи тив но го сприй ман ня осіб да -
ної ка те горії. Вод но час осо би з ва да ми слу ху не прис то со вані до
жит тя в здо ро во му соціумі. На наш пог ляд, да ну ка те горію на се лен -
ня потрібно соціалізу ва ти, а в по даль шо му інтег ру ва ти в здо ро ве
суспільство. Та кож біль ша час ти на рес пон дентів сти ка ла ся з ви пад -
ка ми диск римінації в соціаль них ус та но вах, що свідчить про не га -
тив не відно шен ня до осіб да ної ка те горії.

Ок рес ле на са мо оцінка лю дей з ва да ми слу ху за нас туп ни ми
скла до ви ми: дос туп до інфор мації та якісної освіти — в ок ре мих ви -
пад ках відсутність або не дос ко налість інтег ро ва ної /інклю зив ної
освіти не дає ди тині з ва да ми слу ху мож ли вості от ри ма ти пов но цін -
ну освіту, а по даль шо му про фесію для дос той но го жит тя та соціаль -
но го ста но ви ща у суспільстві; рівень довіри до вла ди, лікарів, ЗМІ,
лю дей, які чу ють — рівень довіри лю дей з ва да ми слу ху за ни же ний
до здо ро вих (чу ю чих лю дей), лікарів, вла ди та дер жав них ус та нов
соціаль но го за хис ту це пов’яза но з ви пад ка ми диск римінації в лі -
кар нях, соціаль них ус та но вах та людь ми, які пра цю ють в цих ор -
ганізаціях; са мо оцінка ста но ви ща на умов них соціаль них схо дах —
са мо оцінка в суспільстві у лю дей з ва да ми слу ху до сить за ни же на,
осо би да ної ка те горії став лять се бе на рівень ниж че се реднь о го, що
свідчить про існу ю чу проб ле му їх низь ко го соціаль но го ста но ви ща;
рівень за до во ле ності жит тям — лю ди з ва да ми слу ху не на дос татнь -
о му рівні за до во лені своїм жит тям, їм бра кує найе ле мен тарнішо -
го (су час но го гар но го одя гу, меблів, жит ла, ма теріаль но го бла го по -
луч чя).
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Досліджен ня по ка за ло, що ос нов ни ми фак то ра ми соціаль но го
ста но ви ща лю дей з ва да ми слу ху є: ран ня та ак тив на інтег рація в здо -
ро ве суспільство; дос туп до інфор мації та якісної освіти; ма теріаль не
ста но ви ще; ціка ва та прес тиж на ро бо та; рівність в суспільстві зі здо -
ро вим ото чен ням; адек ват не сприй нят тя се бе і здо ро вих лю дей; по -
зи тив не став лен ня здо ро во го суспільства до лю дей да ної ка те горії.

ЗМЕН ШЕН НЯ ФАК ТОРІВ, 
ЩО ВПЛИ ВА ЮТЬ НА ОБ МЕ ЖЕН НЯ 

ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ ЛЮ ДЕЙ ПО ХИ ЛО ГО ВІКУ, 
ЗА СО БА МИ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ

Кроп І.
сту де нт ка магістра ту ри, спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

На у ко вий керівник: Іва но ва І.Б., к.пед.н., доц.
Універ си тет «Ук раїна»

В ос танні ро ки в Ук раїні спос терігаєть ся стійка тен денція до
погіршен ня ста ну здо ров’я, з кож ним ро ком зрос тає кількість чин -
ників, що не га тив но впли ва ють на життєдіяльність лю ди ни. Особ -
ли во гост ро ця проб ле ма стоїть сто сов но життєдіяль ності соціаль но
не за хи ще них верст на се лен ня, а са ме лю дей по хи ло го віку. За без пе -
чен ня доб ро бу ту, соціаль но го й мо раль но го здо ров’я лю ди ни в по -
хи ло му віці — фун да мен таль ний обов’язок соціаль ної дер жа ви.

Досліджен ню різних ас пектів цієї проб ле ми прис вя ти ли свої
праці вчені Б. Са вель чук, Т.В. Се мигіна, Н.В. Ка ба чен ко (ме то ди со -
ціаль ної ро бо ти з людь ми по хи ло го віку); О.М. Ма ка рен ко, М.О. Го -
лубєва, Л.В. Сте па нен ко, О.Г. Ар тюх, Л.М. Рось (розг ля да ли пси хо -
логічні особ ли вості ро бо ти з літніми людь ми); Н.І. Кри во конь
(соціаль ноKпси хо логічні особ ли вості ро бо ти з да ною ка те горією
на се лен ня); В.В. Чай ковсь ка (ор ганізація ме дич ної та соціаль ної
до по мо ги лю дям по хи ло го віку), Н. Ба сов, В. Фокін, Н. Шмель о ва
(ор ганізація соціаль ноKпе да гогічної підтрим ки лю дей по хи ло го
віку); І. Ло то ва, Е. Ка рюхін, О. Крас но ва, Є. Хо лос то ва (аналіз до -
свіду соціаль ної ро бо ти з людь ми по хи ло го віку); Н. Са чук, Г. Бер -
дишев (проб ле ми підви щен ня три ва лості жит тя, підтрим ки здо ров’я
лю дей по хи ло го віку); Б. Пет ро ва, Л. Гор дон, Е. Да ни ло ва (проб ле -
ма ак тивізації жит тя осіб по хи ло го віку); О.С. Вла сюк, А.М. Ко ло -
та, Е.М. Ліба но во, Ф.В. Узу но ва, І.Б. Щвець (соціаль ноKде мог ра -
фіч ні досліджен ня).
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Ме та на шо го досліджен ня по ля га ла у прик лад но му вив ченні
особ ли вос тей об ме жень життєдіяль ності лю дей по хи ло го віку.

В ході досліджен ня ми при пус ти ли, що про це си інваліди зації
у по хи ло му віці мож на по пе ре ди ти, підви щу ю чи життєвий по -
тенціал осо бис тості за со ба ми соціаль ної ро бо ти, спи ра ю чись на
по тенціал і ре сур си підопічних.

На у ко ве досліджен ня вклю ча ло кіль ка етапів. На пер шо му етапі
бу ло про а налізо ва но го ловні те о ре тичні підхо ди до вив чен ня об ме -
жен ня життєдіяль ності лю дей по хи ло го віку та ме тодів соціаль ної
ро бо ти з цією ка те горією клієнтів. На ць о му ж етапі скла де но ан ке -
ту; виз на че но об’єкт та пред мет досліджен ня.

На дру го му етапі про во ди лось пілот не досліджен ня мож ли вих
об ме жень життєдіяль ності лю дей по хи ло го віку; здійсне но об роб ку
от ри ма но го ма теріалу та аналіз ре зуль татів досліджен ня, їх уза галь -
нен ня.

Емпірич ною ба зою досліджен ня вис ту пи ли клієнти Обо лонсь -
ко го те ри торіаль но го цент ру соціаль но го обс лу го ву ван ня міста
Києва. Всь о го в досліджен ня взя ли участь 16 лю дей по хи ло го віку
віком від 67 до 78 років, з них 11 жінок і 5 чо ловіків.

В ре зуль таті досліджен ня на ми бу ло зроб ле но вис но вок, що
соціаль на ро бо та з людь ми по хи ло го віку пе ред ба чає вирішен ня
нас туп них зав дань: по пе ред жен ня при чин, які по род жу ють проб -
ле ми літніх лю дей, особ ли во відсто ро нен ня їх від ак тив но го жит тя;
спри ян ня прак тичній ре алізації прав і за кон них інте ресів, за без пе -
чен ню мож ли вос тей са мо ре алізації; до дер жан ня рівності і вра ху -
ван ня мож ли вос тей літніх лю дей при от ри манні соціаль ної до по -
мо ги і пос луг; ди фе ренціація підходів до розв’язан ня проб лем
різних груп лю дей по хи ло го віку на ос нові вра ху ван ня фак торів со -
ціаль но го ри зи ку, які впли ва ють на їхній стан; ви яв лен ня індивіду -
аль них пот реб лю дей по хи ло го віку в соціальній до по мозі і обс лу -
го ву ванні; ви ко рис тан ня но вих тех но логій соціаль ної ро бо ти, яка
спря мо ва на на за до во лен ня пот реб лю дей по хи ло го віку.
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ДО ПО МО ГА ДІТЯМ ДОШКІЛЬ НО ГО ВІКУ 
З ОСОБ ЛИ ВИ МИ ОСВІТНІМИ ПОТ РЕ БА МИ

В СОЦІАЛЬНІЙ РО БОТІ

Кулініч Д.А., магістрант пер шо го ро ку нав чан ня
На у ко вий керівник: Ки ри лен ко В.Г., к. пси хол.н., доц.

Відкри тий міжна род ний універ си тет 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

У наш час відбу ваєть ся по шук но вих шляхів ор ганізації освіти
дітей із особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми. Од нак, на сь о годні прак -
тич но не роз роб ле ний ме ханізм соціаль ної ро бо ти дошкіль ників,
які пот ре бу ють ко рекції пси хофізич но го роз вит ку. У зв’яз ку з цим,
вини кає пот ре ба в ор ганізації особ ли во го ви ду дошкіль но го нав чаль -
но го зак ла ду — інклю зив но го, де б ре алізу ва лась соціаль на ро бо та. Це
пов’яза но зі спе цифікою ме то дик, непідго тов леністю кадрів, від сут -
ністю спеціалістів для освітніх зак ладів. То му ви ни кає пот ре ба у ство-
ренні ре аль них умов дошкіль ної інклю зив ної освіти, які за без пе -
чать дітям, по чи на ю чи з ран нь о го віку, увесь спектр освітніх пос луг,
різно манітних за фор мою й змістом, а са ме: ко рекційноKроз ви валь -
них, оз до ров чоKліку валь них, соціаль ноKпси хо логічних.

Са ме період дошкілля відіграє важ ли ву роль у ста нов ленні осо -
бис тості і є сен зи тив ним для фор му ван ня її світог ля ду, са мосвідо -
мості, роз вит ку соціаль них влас ти вос тей. Як свідчить прак ти ка,
дошкіль ни ки, які пот ре бу ють ко рекції пси хофізич но го роз вит ку,
адап ту ють ся до жит тя у за галь но освітніх нав чаль них зак ла дах кра -
ще, ніж у спеціаль них зак ла дах. Особ ли во помітна різни ця у на бутті
соціаль но го досвіду дітей фізич но здо ро вих та дітей з ОПФМ. І ос -
нов ним зав дан ням соціаль но го працівни ка інклю зив но го дошкіль но -
го зак ла ду має ста ти го товність до фор му ван ня по зи тив но го мік ро -
кліма ти ус та но ви, до до по мо ги в адап тації дітей до умов ко лек ти ву
та один до од но го.

Су часні досліджен ня, досвід екс пе ри ментів по впро вад жен ню
інклю зив но го нав чан ня в Ук раїні до во дять, що спіль не пе ре бу ван -
ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми та їх здо ро вих од нолітків мож ли -
ве, і є ос но вою інтег рації та соціаль ної адап тації дітей з особ ли ви -
ми освітніми пот ре ба ми, підго тов кою їх до са мостійно го жит тя.

В на шо му дослідженні, яке про во ди лось на базі дошкіль но го
нав чаль но го зак ла ду № 49, Обо лонсь ко го райо ну, прий ма ло участь
20 ви хо ва телів. Се ред яких 10% ма ли до дат ко ву соціаль ну освіту,
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90% здо бу ва ли чи ви я ви ли го товність здо бу ти дру гу — соціаль ну
освіту. На їхню дум ку са ме та ка освіта до по мо же їх ак тивізу ва ти
соціаль ну до по мо гу у ство ренні інклю зив них груп. Працівни кам
вка за ної ус та но ви бу ло зап ро по но ва но роз роб ле ну ав торсь ку ан ке -
ту, яка доз во ли ла з’ясу ва ти ха рак тер став лен ня працівників до
проб ле ми інклю зив но го вклю чен ня дітей з особ ли ви ми пот ре ба ми
в зви чайні гру пи дит сад ка, їхньої поінфор мо ва ності що до пе ре ваг
і не доліків спіль но го ви хо ван ня та нав чан ня, ак тивізації про цесів
са мопізнан ня та са мо а налізу, їх відно шен ня до соціаль ної ро бо ти
вза галі та в сис темі пе да гогічних ус та нов. Уза галь нив ши ре зуль та ти
опи ту ван ня пе да гогів дошкіль но го нав чаль но го зак ла ду на ми бу ли
от ри мані ре зуль та ти: 45% рес пон ден ти вва жа ють, що період
дошкілля відіграє важ ли ву роль у ста нов ленні осо бис тості і є сен зи -
тив ним для фор му ван ня її пер вин но го світог ля ду, са мосвідо мості,
роз вит ку соціаль них влас ти вос тей. Са ме в цей час зак ла да ють ся пе -
ре ду мо ви май бутньої нав чаль ної діяль ності ди ти ни, йде ак тив ний
роз ви ток її пізна валь них мож ли вос тей. Як свідчить прак ти ка рес -
пон дентів, дошкіль ни ки, які пот ре бу ють ко рекції пси хофізич но го
роз вит ку, адап ту ють ся до жит тя у за галь но освітніх нав чаль них за -
кла дах кра ще, ніж у спеціаль них зак ла дах. Особ ли во помітна різни -
ця у на бутті соціаль но го досвіду. 55% рес пон дентів ви я ви ли го тов -
ність нав ча ти кож ну ди ти ну, не за леж но від на яв ності чи відсут ності
у неї фізич них або психічних вад, та у мак си маль но му об сязі, що
відповідає нав чальній прог рамі то го зак ла ду або гру пи, які ди ти на
відвіду ва ла б у разі відсут ності у неї будьKяких відхи лень за умо ви
на яв ності в дошкільній ус та нові соціаль но го суп ро во ду дітей
з особ ли ви ми пот ре ба ми, на яв ності соціаль ної інфор мо ва ності та
за умо ви на дан ня соціаль ної до по мо ги та ким дітям.

Аналіз ре зуль татів досліджен ня по ка зав, що 72% працівників
дошкіль них ус та нов ма ють ба жан ня пра цю ва ти з діть ми з особ ли -
ви ми пот ре ба ми та вва жа ють, що важ ли ве зна чен ня для по даль шої
ефек тив ної ко рекції пев них вад роз вит ку і по даль шої соціалізації
ди ти ни має раннє ви яв лен ня та своєчас не звер нен ня до фахівців,
а та кож вва жа ють, що соціаль ний суп ровід інклю зив но го нав чан ня
та ви хо ван ня пот ре бує пла ну ван ня, до дат ко вої про фесійної підго -
тов ки, а та кож кон тактів з фахівця ми, які мо жуть на да ти відповідну
до по мо гу, а 25% опи та них за до воль няє та сис те ма, за якою во ни
пра цю ва ли раніше і не вва жаю за потрібне її зміню ва ти.

От же, пе ре важ на кількість пе да гогів екс пе ри мен таль них зак ла -
дів го тові до впро вад жен ня інклю зив но го нав чан ня, у них при сут -
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ній інте рес до інклюзії у пе да гогічній діяль ності, про те рес пон ден -
ти ма ють не дос татні знан ня з ць о го пи тан ня, во ни відчу ва ють труд -
нощі в ма теріаль но му за без пе ченні, в за без пе ченні ме то ди ка ми ро -
бо ти з діть ми з особ ли ви ми освітніми пот ре ба ми, в не дос татній
обізна ності із пси хо логічни ми особ ли вос тя ми роз вит ку дітей, котрі
ма ють ва ди роз вит ку та спе цифікою їхнь о го нав чан ня.

Літе ра ту ра

1. Ко лу паєва А.А. Діти з особ ли ви ми пот ре ба ми в за галь но освітнь о му
прос торі: по чат ко ва лан ка. Путівник для пе да гогів [Текст] : [навч.Kме тод.
посіб.] / А. Ко лу паєва, О. Та ран чен ко; ІнKт спец. пе да гогіки Нац. акад.
пед. на ук Ук раїни. — К. : Ато пол, 2010. — 91 с. — (Серія «Інклю зив на
освіта»). — Бібліогр.: С. 89–91.

2. Ма ка рен ко Іри на Во ло ди мирівна, Соціаль ноKпе да гогічна підтрим ка
батьків дітей ран нь о го віку з особ лив ми пот ре ба ми: Дис…канд.. на ук:2009

3. Та ран чен ко О.М., Най да Ю.М. Вра ху ван ня відміннос тей роз вит ку та
нав чаль ної діяль ності дітей з особ ли вос тя ми пси хофізич но го роз вит ку
в про цесі нав чан ня // Інклю зив на шко ла: особ ли вості ор ганізації та уп -
равління: нав чаль ноKме то дич ний посібник / кол.:ав торів: Ко лу паєва
А. А., Най да Ю. М., Софій Н. З. та ін.; за заг.ред. Да ни лен ко Л. І. — К. :
«Міленіум», 2007. — 128 с.

4. Тюп тя Л. Т., Іва но ва І. Б. Соціаль на ро бо та : те орія і прак ти ка. / Тюп -
тя Л. Т., Іва но ва І. Б. Київ «Знан ня» — 2008.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ЯК МЕ ТА ВИ ХО ВАН НЯ 
У ШКО ЛАХ США

Са ра пу ло ва Є.Г.
До цент ка фед ри гу манітар них та соціаль них дис циплін 

Київсь ко го славістич но го універ си те ту, к.пе д.н., (097) 641
86
97
Ку че ря вий І.Т.

Пер ший про рек тор Відкри то го міжна род но го універ си те ту 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», д-р філо с.н, про ф, (067) 497
21
64

Шо кун Л.П.
Зас туп ник ди рек то ра з нав чаль но
ви хов ної ро бо ти 

Спеціалізо ва ної шко ли I–III сту пенів № 148 
з пог либ ле ним вив чен ням ук раїнсь кої мо ви та літе ра ту ри 

імені Іва на Баг ря но го м. Києва, (067) 540-14-33

Од ним із ефек тив них шляхів соціалізації шко лярів є фор му -
ван ня у них ви со кої мо раль ності. В аме ри кансь ких шко лах існує
по зи тив ний досвід мо раль но го ви хо ван ня. що ґрун туєть ся на ство -
ренні доб ро зич ли во го кліма ту в класі і у школі в ціло му. За ос но ву
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об ра на те орія М. Бер ковітц з орієнтацією на 4 взаємо пов’яза них
ком по нен ти, що впли ва ють на фор му ван ня мо раль ності шко лярів:
1) відкри та шкіль на іде о логія; 2) ета лон — по ведінка до рос лих;
3)уп равління шко лою; 4) мо ральні нор ми од нолітків.

Відкри та шкіль на іде о логія. В США прог ра ма фор му ван ня у шко-
лярів дис ципліни вклю чає три обов’яз ко вих ком по нен ти:

1. Виз на чен ня клас них пра вил. Їх по вин но бу ти не ба га то, але
во ни ма ють бу ти чітко сфор муль о вані, зро зумілі уч ням. Учи тель
по ви нен конт ро лю ва ти їх ви ко нан ня. Ці пра ви ла обов’яз ко во об го -
во рю ють ся з уч ня ми і тіль ки після ць о го вивішу ють ся в класі й ста -
ють мо дел лю по ведінки.

2. Виз на чен ня наслідків по ру шен ня пра вил.
3. За о хо чен ня по зи тив ної по ведінки. За о хо чен ня спри я ють за -

кріплен ню пра виль ної по ведінки, про буд жу ють у шко ля ра від чут  тя
влас ної успішності, впев не ності в собі.

По ведінка до рос лих. Дру гий еле мент — по ведінка до рос лих —
є найбільш су пе реч ли вим, але й ду же важ ли вим. Діти вчать ся біль -
ше з то го, що роб лять до рослі, аніж з то го, що во ни го во рять. То му
ду же важ ли во, щоб до рослі в школі по во ди ли ся відповідно до то го,
що во ни про повіду ють.

Уп равління шко лою. Шко ли, які ефек тив но спри я ють роз вит -
ку шко лярів, ха рак те ри зу ють ся нас туп ни ми оз на ка ми:

1) керівницт во та ких шкіл ста вить ся до пе да гогів і учнів ви мог -
ли во, але з уважністю, приділя ю чи ува гу як ака демічним знан ням,
так і роз вит ку ха рак те ру та мо раль них якос тей;

2) шкіль ну струк ту ру ор ганізо ва но та ким чи ном, що учні ма ють
різно манітні мож ли вості прак ти ку ва ти соціаль ну по ведінку;

3) шко ли орієнто вані на підтрим ку сис тем сим волів, це ре -
моній, пісень з ме тою підви щи ти ко лек тив ну іден тифікацію учнів;

4) шко ли підтри му ють дис ципліну учнів за до по мо гою якісних,
по ши ре них ко дексів дис ципліни, що енергійно втілю ють ся у жит тя;

5) керівницт во сприяє ство рен ню у школі чис лен них клубів за
інте ре са ми.

Мо ральні нор ми од нолітків. Мо ральні нор ми по ведінки у шко -
лах США фор му ють ся шля хом ор ганізації учнівсь ко го са мов ря ду -
ван ня. Учні поділя ють ся на не ве ликі гру пи, очо лю вані до рос ли ми,
які пра цю ють у школі й ви ко ну ють роль нас тав никівKкон суль тан -
тів. Шко ла має своє не пов тор не і при ваб ли ве для підлітків об лич -
чя. Во но скла даєть ся з різних еле ментів: філо софії, конс ти туції, ко -
дек су честі, девізу й емб ле ми, ух ва ле них у ре зуль таті об го во рен ня
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учня ми, фор ми одя гу, шкіль них ри ту алів, свят і тра дицій. Шко ла
куль ти вує різні ви ди індивіду аль ної до по мо ги і кон суль ту ван ня учнів.
У нав чаль них зак ла дах США, нап рик лад, по ши рені «Клу би ОК» (ви -
датні учні), у яких підліткам до по ма га ють роз ви ва ти нав чальні на вич -
ки і ста ти успішни ми усім ба жа ю чим уч ня ми. По ши ре на прог ра ма
«Я мо жу!» для підлітків, які втра ти ли впев неність у своїх мож ли вос тях.

Дум ка прог ре сив них пе да гогів по ля гає в то му, що шко лу не об хід -
но зміню ва ти, щоб пе рет во ри ти її на домівку, де учні змо жуть по чу ва -
ти  ся за хи ще но, успішно ре алізу ва ти муть се бе в певній сфері діяль нос -
ті. Са ме та кий мікроклімат шко ли сприяє успішній со ціалізації ди ти ни.

ІНДИВІДУ АЛЬ НА СОЦІАЛЬ НА РО БО ТА ЯК МЕ ТОД:
ЗМІСТ, ОСОБ ЛИ ВОСТІ, ФА ЗИ ПРО ЦЕ СУ 

ІНДИВІДУ АЛЬ НОЇ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ

Ман за рук О.М.
V курс, спеціальність «Соціаль на ро бо та», к.тел.: (066) 432
93
39

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни
ВНЗ «Відкри тий міжна род ний універ си тет 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,
На у ко вий керівник: Ми рян А.М.,

до ц. ка фед ри фізич ної ре абілітації

Соціаль на ро бо та у нашій дер жаві здійснюєть ся в умо вах гост рої
еко номічної кри зи. Як свідчить істо рич ний досвід, пот ре ба у комп -
лексній соціальній ро боті особ ли во зрос тає в кри зові періоди, ко ли
погіршуєть ся до ля мільйонів лю дей. Влас не та ке ста но ви ще скла ло -
ся у нашій країні в 90Kх ро ках і, на жаль, про дов жує за ли ша ти ся по -
нині. Кри за в Ук раїні на бу ла сис тем но го, за тяж но го ха рак те ру.

Сь о годні в умо вах склад ної еко номічної си ту ації, ко ли кіль -
кість нуж ден них збіль шуєть ся, а еко номічні мож ли вості дер жа ви
змен шу ють ся, ак ту аль ною проб ле мою є фор му ван ня гра мот ної со -
ціаль ної політи ки дер жа вою.

Однією з форм соціаль ної ро бо ти є індивіду аль на соціаль на ро -
бо та. Це без по се ред ня ро бо та з конк рет ною лю ди ною чи гру пою
осіб, які звер ну ли ся за до по мо гою до пев них соціаль них служб.

Ос нов не зав дан ня соціаль ної ро бо ти — по даль ший роз ви ток
і вдос ко на лен ня на яв них форм, ме тодів, спо собів і прийомів діяль -
ності, ви ко рис то ву ва них фахівцем для вирішен ня соціаль них проб -
лем клієнтів, сти му лю ван ня ак тивізації їх сил для зміни несп ри ят -
ливій життєвій си ту ації.
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Соціальні працівни ки ви ко рис то ву ють певні ме то ди соціаль ної
ро бо ти, за до по мо гою яких во ни на ма га ють ся розв’язу ва ти проб ле -
ми клієнтів, вирішу ва ти зав дан ня профілак тич ної діяль ності, «кри -
зо во го втру чан ня», про фесійної адап тації співробітників, підви щу -
ва ти їх соціаль ноKпси хо логічну ком пе тентність, то що.

Ме то ди соціаль ної ро бо ти — це спо со би діяль ності соціаль но го
працівни ка, що ви ко рис то ву ють ся для впли ву на клієнта. Ос новні
фор ми соціаль ної ро бо ти: індивіду альні, гру пові, ма сові.

Ме то ди про фесійної соціаль ної ро бо ти ба га то об разні. Во ни
кла сифіку ють ся:

— за нап ря ма ми та фор ма ми соціаль ної ро бо ти: інфор маційні,
соціаль ноKпси хо логічні, соціаль ноKпе да гогічні, соціаль ноKме -
дичні, соціаль ноKеко номічні;

— за об’єкта ми соціаль ної ро бо ти: індивіду альні, гру пові, ма сові;
— за суб’єкта ми соціаль ної ро бо ти: ме то ди, що зас то со ву ють

ок ремі спеціалісти; ко лек тив соціаль ної служ би, ор ган уп равління
соціаль ною ро бо тою.

Ме то ди індивіду аль ної соціаль ної ро бо ти бу ли доміну ю чи ми
в перші де ся тиріччя існу ван ня соціаль ної ро бо ти. В ос нові цієї гру пи
ме тодів — здійснен ня соціаль ної ро бо ти індивіду аль но, у взаємо -
зв’яз ку «соціаль ний працівник — клієнт» [3].

Індивіду аль на ро бо та — фор ма до по мо ги клієнтам у розв’язу -
ванні пси хо логічних, міжо со бистісних, соціаль ноKеко номічних про -
б лем. Іноді індивіду аль на соціаль на ро бо та вис ту пає як клінічна.
Фор ма індивіду аль ної соціаль ної ро бо ти з клієнтом про тя гом три -
ва ло го ча су бу ла доміну ю чою у прак тиці на дан ня соціаль ної до по -
мо ги. До індивіду аль них форм ро бо ти відно сять ся: індивіду аль на
бесіда, індивіду аль на кон суль тація, індивіду аль на ко рекція.

Літе ра ту ра

1. Соціаль на ро бо та в Ук раїні: Навч. посіб. / І.Д. Звєрєва, О.В. Без паль -
ко, С.Я. Хар чен ко та ін.; За заг. Ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіоно вої. — К.:
ДЦССМ, 2004. — 256 с.

2. Соціаль на ро бо та: Ко рот кий ен цик ло пе дич ний слов ник. — К.:
УДЦССМ, 2004.

3. Со ци аль ная ра бо та: уч.по со бие / Под ред. В.И. Кур ба то ва. — Рос тов
на До ну, 2004.
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ПРА ВОВІ ЗА СА ДИ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ УМОВ ПРАЦІ 
ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ми рян А.М.
доц. ка фед ри фізич ної ре абілітації

Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни ВНЗ
«Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,

к.тел.: (050) 394
72
95, kafedra.univer@mail.ru

В Ук раїні інтег рація в суспільство лю дей з інвалідністю за ос -
танні 5 років ста ла од ним із пріори тетів дер жав ної політи ки. У кон -
тексті цієї політи ки зай нятість інвалідів ста ла розг ля да ти ся не тіль -
ки як клю чо вий еле мент їх соціаль ної інтег рації та за без пе чен ня
еко номічної не за леж ності, але й як ос нов на мож ливість до сяг нен -
ня ни ми соціаль ної рівності.

Пра во інвалідів на пра цю закріпле но Конс ти туцією Ук раїни,
у статті 43 якої заз на че но, що «Ко жен має пра во на пра цю, що вклю -
чає мож ливість за роб ля ти собі на жит тя пра цею, яку він віль но оби рає
або на яку віль но по год жуєть ся. Дер жа ва ство рює умо ви для пов но го
здійснен ня гро ма дя на ми пра ва на пра цю, га ран тує рівні мож ли вос -
ті у ви борі про фесії і ро ду тру до вої діяль ності, ре алізо вує прог ра ми
про фесійноKтехнічно го нав чан ня, підго тов ки і пе репідго тов ки кад -
рів відповідно до суспіль них пот реб» [1].

Дер жав на політи ка Ук раїни у сфері зай ня тості на се лен ня «ба -
зуєть ся на прин ци пах за без пе чен ня рівних мож ли вос тей усім гро -
ма дя нам … в ре алізації пра ва на віль ний вибір ви ду діяль ності від -
по відно до здібнос тей та про фесійної підго тов ки з ура ху ван ням
осо бис тих інте ресів і суспіль них пот реб.

Фор му ван ня вітчиз ня ної політи ки що до зай ня тості інвалідів
в Ук раїні роз по ча ло ся із прий нят тям За ко ну Ук раїни від 21.03.1991 р.
№875KХІІ «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук раїні»
(із зміна ми). Стат тею 1 ць о го За ко ну за без пе чуєть ся прин цип рів -
нос ті мож ли вос тей інвалідів і працівників в ціло му: «Інваліди в Ук -
раїні во лодіють усією пов но тою соціаль ноKеко номічних, політич -
них, осо бис тих прав і сво бод, закріпле них Конс ти туцією Ук раїни та
інши ми за ко но дав чи ми ак та ми… Диск римінація інвалідів за бо ро -
няєть ся і пе реслідуєть ся за за ко ном» [3].

3 ме тою ство рен ня адек ват них умов праці інваліда на ро бо чо му
місця ро бо то да вець має ре тель но оз найо ми ти ся з індивіду аль ною
прог ра мою ре абілітації інваліда, у якій по винні відоб ра жа ти ся всі
не обхідні умо ви йо го тру до вої діяль ності.

в контексті соціальної роботи Секція 11



Ер го номічне про ек ту ван ня індивіду аль них ро бо чих місць
інвалідів вклю чає роз роб ку прийомів праці з ура ху ван ням індивіду -
аль них особ ли вос тей лю ди ни з інвалідністю, виз на чен ня по ло жен -
ня інваліда в ро бочій зоні і роз ра ху нок її па ра метрів з ура ху ван ням
біоме ханічних мож ли вос тей інваліда і ви ко рис то ву ван ня ним спец -
ос на щен ня і прис то су вань, а та кож вип ро бу ван ня і ос воєння при -
йомів праці без по се редньо на ро бо чо му місці.

Умо ви та ха рак тер праці на ро бо чо му місці, яке ре ко мен дуєть ся
для пра цев лаш ту ван ня інвалідів з ура ху ван ням ос нов них фак торів,
що ха рак те ри зу ють гру пи робіт за важкістю праці, виз на ча ють ся
ре ко мен даціями МСЕК про умо ви та ха рак тер праці для інваліда,
а та кож за без пе че ності і відповідності стан дар там без пе ки праці,
індивіду аль них та ко лек тив них за собів за хис ту. Для виділен ня ро -
бо чих місць, на яких доціль но ви ко рис то ву ва ти пра цю осіб з об ме -
же ни ми мож ли вос тя ми, не обхідно да ти кількісну оцінку кож но му
конк рет но му еле мен ту умов праці (санітар ноKгігієнічно му та пси -
хофізіологічно му), що ма ють місце на ро бо чо му місці.

Літе ра ту ра

1. Конс ти туція Ук раїни [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/254к/96Kвр

2. За кон Ук раїни «Про зай нятість на се лен ня» №5067K17 від 30.08.2016 р.
[Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу: http://zakon0.rada.gov.ua/
laws/show/5067K17

3. За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук -
раїні» №875K12 від 01.01.2017 р. [Елект рон ний ре сурс]. — Ре жим дос ту пу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/875K12

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВНУТРІШНЬО СІМЕЙ НОЇ КО МУНІКАЦІЇ
В СІМ’ЯХ, ЯКІ ПЕ РЕ БУ ВА ЮТЬ 

У СКЛАД НИХ ЖИТТЄВИХ ОБС ТА ВИ НАХ

Ми хай лен ко А.
сту дент магістра ту ри спеціаль ності «Соціаль на ро бо та»

На у ко вий керівник: Іва но ва І.Б., к.пед.н., доц.
Універ си тет «Ук раїна»

Сь о годні три вож ним сиг на лом для ук раїнсь ко го суспільства
є те, що знач на час ти на сімей пот ре бує соціаль ної до по мо ги че рез
проб ле ми, які ви ни ка ють між чле на ми сім’ї, так і між сім’єю та її
зовнішнім ото чен ням. Су час ний стан сім’ї в Ук раїні мож на оха рак -
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те ри зу ва ти як кри зо вий. Бать ки не во лодіючи дос татнь ою мірою
знан ня ми про вікові та індивіду альні особ ли вості ди ти ни, її роз вит -
ку нерідко здійсню ють ви хо ван ня всліпу, інтуїтив но.

Зрос тан ня кіль кості сімей, які пе ре бу ва ють у склад них життє -
вих обс та ви нах, зу мов ле но збіль шен ням чис ла ма ло за без пе че них
сімей, міграцією у то му числі за межі дер жа ви, погіршен ням ста ну
здо ров’я на се лен ня, зміною тра диційних ро лей в сім’ї, особ ли во
жінок, зрос тан ням кіль кості роз лу чень, не пов них сімей, на сил ля
в сім’ї то що. Оскіль ки сім’ю виз на но у міжна род но му співто ва рист -
ві найк ра щою умо вою ви жи ван ня, за хис ту і роз вит ку дітей, ос нов -
ним осе ред ком суспільства, при род ним се ре до ви щем для лю ди ни,
то са ме від неї за ле жить, яким бу де на ше май бутнє.

Сім’ї, які пе ре бу ва ють у склад них життєвих обс та ви нах, ма ють
низь кий соціаль ний ста тус в одній чи декіль кох сфе рах життєдіяль -
ності, не справ ля ють ся з пок ла де ни ми на них функціями, їх адап -
тивні мож ли вості суттєво зни жені, про цес сімей но го ви хо ван ня ди -
ти ни здійснюєть ся повіль но, не ре зуль та тив но (Н.О. Га ла гу зо ва).

Од ним із різно видів сімей, які пе ре бу ва ють у склад них жит тєвих
обс та ви нах, є неб ла го по лучні сім’ї, які ха рак те ри зу ють ся: низь кою
са мо оцінкою, нецілесп ря мо ваністю, ригідністю, інертністю, сте ре о -
типністю, не гу манністю, не спря мо ваністю на до по мо гу іншим то що.

Однією із при чин неб ла го по луч чя у сім’ї, є нех ту ван ня бать ка -
ми ви хов ної функції, проб ле ма ми у ви хо ванні, дог ляді і наг ляді за
ди ти ною.

З ме тою досліджен ня особ ли вос тей взаємодії батьків із ди ти -
ною, внутрішньо сімей ної ко мунікації ми про ве ли опи ту ван ня сі -
мей, які ви хо ву ють дітей з об ме жен ням життєдіяль ності. Всь о го —
40 рес пон дентів. Се ред них 30 жінок, 10 чо ловіків. Се редній вік
рес пон дентів — від 30 до 50років.

На за пи тан ня «Чи сприй має ди ти на ви ховні впли ви в сім’ї»:
«так» відповіли (40%), «ні» — (30%) рес пон дентів. На за пи тан ня «Чи
вва жаєте Ви проб ле му по ка ран ня і за о хо чен ня дітей у сім’ї важ ли -
вою та ак ту аль ною?»: «так» відповіли — (35%), «ні» — (30%) рес -
пон дентів. Відповіді на за пи тан ня «Чи ка ра ли Вас у Вашій сім’ї?»
роз поділи лись та ким чи ном: іноді, як що ць о го зас лу го ву вав — (30%);
так, ре гу ляр но (5%); май же ніко ли (15%). За пи тан ня «Як Ви ста ви -
те ся до по ка ран ня дітей у сім’ї?» вик ли ка ло такі відповіді: як до
обов’яз ко во го ат ри бу ту сімей но го ви хо ван ня — (30%); як до од но -
го з важ ли вих еле ментів сімей ної куль ту ри — (5%); як до не обхідно -
го ат ри бу ту сімей но го ви хо ван ня (20%). На за пи тан ня «Які фор ми
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по ка ран ня ди ти ни Ви вва жаєте при пус ти ми ми?» рес пон ден ти
відповіли та ким чи ном: фізич не по ка ран ня — (10%); уни кан ня спіл -
ку ван ня з ди ти ною — (5%); поз бав лен ня ди ти ни чо гось — (40%).

Мож на зро би ти вис но вок, що досліджен ня ви я ви ло за лежність
між влас ним досвідом ди ти ни і досвідом батьківства. Більшість
батьків вва жа ють, що по ка ран ня відно сить ся до обов’яз ко во го ат -
ри бу ту сімей но го ви хо ван ня.

От ри мані ре зуль та ти ви ма га ють по даль шо го досліджен ня
впливів сімей но го ви хо ван ня в умо вах різних видів сімей, які пе ре -
бу ва ють у склад них життєвих обс та ви нах.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЖИТТЄВИХ ПРІОРИ ТЕТІВ 
СУ ЧАС НОЇ МО ЛОДІ

Оси пен ко А., сту де нт ка магістра ту ри 
спеціаль ності «Соціаль на ро бо та» 

На у ко вий керівник: Бо са Л.Г., к.іст.н., 
доц. Універ си тет «Ук раїна», м. Київ

Су час ний етап роз вит ку на шої дер жа ви до сить склад ний і су пе -
реч ли вий. В країні фор муєть ся но ве суспільство, ос но вою яко го
має ста ти чесність, довіра і відповідальність. Ці суспільні транс фор -
мації ви ма га ють особ ли вої ува ги до вирішен ня ба гать ох соціаль них
проб лем, зок ре ма у мо лодіжно му се ре до вищі, а особ ли во проб ле ми
життєвих пріори тетів су час ної мо лоді.

Са ме мо лодь прий ня то вва жа ти знач ною за кількістю гру пою
но во го по коління, яка в найб лиж чо му май бутнь о му бу де виз на ча ти
об лич чя нації і фор му ва ти еко номічну, політич ну і ду хов ну ос но ву
суспільства.

Пе ре бу ва ю чи на пе рехідній стадії від світу ди ти н ства до світу
до рос лих мо ло де по коління пе ре жи ває важ ливіший етап у своєму
житті — сімей ної і по за сімей ної соціалізації. Ак ту альність да ної те -
ми по ля гає у то му, що са ме життєві пріори те ти ста ють ос но вою по -
зи тив ної соціалізації мо лоді.

Са ме мо лодь є рушійною си лою про це су роз вит ку суспільства,
і са ме соціаль на ро бо та бе ре ак тив ну участь у фор му ванні та роз -
вит ку життєвих пріори тетів су час ної мо лоді.

Ви ко рис то ву ю чи ме тод соціологічно го опи ту ван ня та ме тод
ран жу ван ня, ми досліди ли проб ле му ос нов них життєвих пріори -
тетів су час ної мо лоді, її інте ресів та цілей.
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В опи ту ванні взя ли участь 32 рес пон ден та міста Києва. Від 18
до 35 років. З них: 20 — жінки; 12 — чо ловіки.

Відповіді рес пон дентів (за кількістю по год же них відповідей),
ми розділи ли на 3 місця, де пер ше місце — це най го ловніше для
рес пон дентів, а ос таннє, третє — най менш зна чу ще.

У ході досліджен ня, на пи тан ня «Що, на Ваш пог ляд, є най го лов -
нішим у житті?» ми от ри ма ли нас тупні відповіді. Пер ше місце: бла го-
по луч чя рідних (батьків, дітей); по ша на і по ва га ото чу ю чих; ре алі за -
ція своїх здібнос тей; сво бо да ви бо ру; щас ли вий шлюб, сім’я; ду хов не
вдос ко на лен ня; ма теріаль не бла го по луч чя. Дру ге місце, в сис темі
най го ловнішо го у житті, от ри му ють: хо ро ша про фесія, ціка ва ро бо -
та; міцне здо ров’я. На третє місце пот ра пи ли: процвітан ня країни;
жит тя в своє за до во лен ня; служіння лю дям, за галь но му бла гу; вла да.

На пи тан ня: «Які цінності, на Ваш пог ляд, є найбільш важ ли ви ми
в житті лю ди ни?», рес пон ден ти відміти ли: Пер ше місце посіда ють:
сімей не щас тя; мож ливість ре алізу ва ти свої та лан ти; здо ров’я; ціка -
ва ро бо та; На дру го му місті: ма теріаль на за без пе ченість, ба га т ство;
мож ливість при но си ти ко ристь іншим лю дям; спокійне жит тя; вірні
друзі; спра вж ня лю бов. Третє місце от ри ма ли: осо бис та сво бо да
і не за лежність; кар’єра; сла ва, за галь не виз нан ня; вла да, мож ли вість
ке ру ва ти інши ми людь ми.

У ході досліджен ня, на пи тан ня: «Як ви вва жаєте, до чо го за раз
праг не мо лодь?», рес пон ден ти на пер ше місце ви во дять: ста ти ба га -
тою лю ди ною; ство ри ти влас ний бізнес; от ри ма ти гар ну освіту;
Дру ге місце посідає: праг нен ня до са мо ак ту алізації (праг нен ня лю -
ди ни до роз вит ку своїх осо бистісних мож ли вос тей); і на третє
місце — ство ри ти сім’ю.

За га лом, досліджу ю чи проб ле му особ ли вос тей життєвих пріори -
тетів су час ної мо лоді, мож на зро би ти вис но вок про те, що ос нов ни ми
з них є: бла го по луч чя рідних, осо бистісна ре алізація, кар’єра, влас не
ма теріаль не за без пе чен ня, аби, так би мо ви ти: «ста ти на но ги» — для
можли вості ство рен ня та пов но го за без пе чен ня влас ної сім’ї.

Ра зом з тим най менш важ ли вим є зацікав леність у роз вит ку
дер жа ви. І це, на на шу дум ку, най бо лючіша проб ле ма, ад же са ме від
мо лоді за ле жить май бутнє на шої дер жа ви.

Ре зуль та ти досліджен ня свідчать про те, що спеціалістам со -
ціаль ної сфе ри не обхідно звер ну ти ува гу на мо лодь і зро зуміти, що
мо лодій лю дині потрібно до по мог ти виз на чи ти межі своїх ре аль них
мож ли вос тей, дізна ти ся, на що во на здат на, ут вер ди ти ся в су спільст -
ві. Ад же, життєві пріори те ти не є раз і на за вж ди незміню ва ни ми:
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зі зміна ми умов жит тя у са мої осо бис тості з’яв ля ють ся нові пріори -
те ти, а іноді відбу ваєть ся їх пов на або част ко ва пе ре оцінка. Мо лодь —
це найак тивніша час ти на ук раїнсь ко го суспільства, мо лоді лю ди
пер ши ми заз на ють змін, які відбу ва ють ся в житті країни.

СОЦІАЛЬ НО�ПЕ ДА ГОГІЧНА РО БО ТА З ДІТЬ МИ,
СХИЛЬ НИ МИ ДО АЗАРТ НИХ ІГОР

Пап ка Я.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

І курс магістра ту ри, гру па МСР
61, 
спеціальність «Соціаль на ро бо та», к.тел. (097) 664-24-15

На у ко вий керівник: Ост ровсь ка Н.О., к. пед. н.

Схильність до азарт них ігор — соціаль на проб ле ма, пов’яза на зі
с спо со бом жит тя лю ди ни. Ця схильність мо же пе ре хо ди ти у па то -
логічний по тяг, що приз во дить до ви ник нен ня ви со кої суспіль ної
не без пе ки: швид кої де соціалізації, криміналізації, дег ра дації і вік -
тимізації підлітків та мо лоді.

Схильність до азарт них ігор та па то логічний по тяг ма ють спіль -
ний ге не зис та етіологію і схильність до азарт них ігор тре ба розг ля -
да ти як проміжний етап фор му ван ня па то логічно го ста ну.

Різно манітність те орій фор му ван ня па то логічно го по тя гу до
азарт них ігор свідчить про на явність різних ме ханізмів, які обу мов -
лю ють за лежність від азарт них ігор. Па то логічний по тяг до азарт -
них ігор є поліетіологічним роз ла дом, який ви ни кає внаслідок
склад ної взаємодії пси хо логічних, біологічних та соціаль них фак -
торів, де кож ний з фак торів або їх поєднан ня бе ре участь в фор му -
ванні да но го ти пу по ведінки.

При існу ванні ве ли кої кіль кості при чин азарт ної гри провідни -
ми вва жа ють ся не ор ганізо ваність віль но го ча су та еко номічна скла -
до ва, яка по ля гає в на яв ності мінімаль ної по чат ко вої су ми гро шей,
не обхідної для гри.

На сь о годнішній день відсутні соціаль ноKпе да гогічні ме то ди ки
діаг нос ти ки схиль ності до азарт них ігор, що обу мов лює по бу до ву
цієї сис те ми вик люч но на ме ди коKпсихіат рич них за са дах ви яв лен -
ня па то логічно го по тя гу до азарт них ігор.

Соціаль ноKпе да гогічна профілак ти ка па то логічно го по тя гу до
азарт них ігор на сь о годні зво дить ся до профілак ти ки адик тив ної
по ведінки на за галь них за са дах, не вра хо ву ю чи спе цифічні особ ли -
вості цієї фор ми адикції.
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У підлітків, схиль них до азарт них ігор, менш, ніж у «зви чай них»
підлітків, ви ра же ний са мо ко нт роль та раціональність по ведінки.
Соціаль ноKпси хо логічний ме ханізм фор му ван ня схиль ності до
азарт них ігор у підлітків за ле жить від ґен дер них особ ли вос тей, які
обу мов лені ге те рох ронністю ста нов лен ня осо бис тості.

У дівчат, схиль них до азарт них ігор, більш ви ра же на соціаль на
фруст рація на тлі низь ко го рівня енергійності, соціабіль ності, ха -
рак тер не відчут тя не пов ноцінності, яку во ни мо жуть ком пен су ва -
ти грою.

У хлопців схильність до азарт них ігор по бу до ва на на «ди тячій»
ціка вості до гри по прин ци пу «бу ти та ким, як усі», який ба зуєть ся
на реф лек сах насліду ван ня і який мо жуть обу мов лю ва ти такі
соціальні фак то ри: рек ла ма азарт них ігор, на явність віль но го ча су,
мінімаль на по чат ко ва су ма гро шей, не обхідних для гри, та інші.

От ри мані дані віднос но соціаль ноKпси хо логічних особ ли вос -
тей підлітків, схиль них до азарт них ігор, уз год жу ють ся з да ни ми
літе ра ту ри та підтве рд жу ють валідність адап то ва но го на ми тес ту
«Оцінка схиль ності до азарт них ігор» — SouthOaks (SOGS;
Lesieur&Blume).

Ви яв лені особ ли вості по каз ників пси хо логічних особ ли вос тей
підлітків, схиль них до азарт них ігор, є наслідком зни же них мож ли -
вос тей пси хо логічної ре зис тив ностіадап таційно не то ле ра нт них
осо бис тос тей.

Соціаль ноKпси хо логічний тренінг яв ляє со бою поєднан ня ба -
гать ох прийомів індивіду аль ної і гру по вої ро бо ти та є од ним з най -
більш перс пек тив них соціаль ноKпе да гогічних ме тодів вирішен ня
пев ної проб ле ми, що доз во ляє оби ра ти са ме та ку фор му ро бо ти
з діть ми, схиль ни ми до азарт них ігор.У ціло му, він є ефек тив ною
фор мою ро бо ти з діть ми, цієї ка те горії та мо же ста ти ос но вою для
прог но зу ван ня по даль шої соціаль ноKпе да гогічної ро бо ти з діть ми,
схиль ни ми до азарт них ігор, спря мо ва ної на за без пе чен ня мо ти ву -
ван ня підлітків на по зи тив ну діяльність та спря му ван ня на неї ме -
ханізмів пси хо логічно го са мо за хис ту.
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СІМ’Я, ДЕР ЖА ВА ТА СУСПІЛЬСТВО — 
ОС НОВНІ ГА РАН ТИ ЗА ХИС ТУ ДІТЕЙ 
З ОБ МЕ ЖЕ НИ МИ МОЖ ЛИ ВОС ТЯ МИ

Погрібна Л.В.
V курс, спеціальність «Соціаль на ро бо та», к.тел.: (095) 793
49
20,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни
ВНЗ «Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку 

лю ди ни «Ук раїна»,
На у ко вий керівник: Ми рян А.М.,

до ц. ка фед ри фізич ної ре абілітації

З пер ших років сво го існу ван ня су ве рен на Ук раїна йшла де мок -
ра тич ним шля хом і на да ва ла важ ли во го зна чен ня ста но ви щу дітей,
їх соціаль но му за хис ту, ство рен ню спри ят ли вих умов для фізич но -
го, інте лек ту аль но го й ду хов но го роз вит ку, фор му ван ню їх життєвої
ком пе те нт ності.

Національ на прог ра ма «Діти Ук раїни» виз на чає, що поліпшен -
ня умов роз вит ку дітей має розг ля да тись як пе ре ду мо ва спри ят ли -
во го соціаль ноKеко номічно го й де мог рафічно го май бутнь о го, як
проб ле ма національ но го зна чен ня, що пот ре бує пер шо чер го во го
вирішен ня [2].

Ця національ на прог ра ма виз на чає сім’ю, дер жа ву та суспільст -
во ос нов ни ми га ран та ми та дієви ми осо ба ми у по до ланні кри зи, що
ста лась, у справі за без пе чен ня ви жи ван ня, за хис ту і роз вит ку дітей [2].

Прог ра ма стве рд жує, що сім’я є при род ним се ре до ви щем для
фі зич но го, психічно го, соціаль но го і ду хов но го роз вит ку ди ти ни, і по -
ру шен ня цієї умо ви приз во дить до не га тив них наслідків.

Пред мет особ ли вої ува ги дер жа ви — діти, які пе ре бу ва ють
у скрут  них умо вах існу ван ня, дітиKінваліди. Дер жав на опіка що до
цих дітей має ста ти од ним із пріори тет них нап рямів соціаль ної
полі ти ки. Далі прог ра ма вка зує на більш конк ретні шля хи заміни
зас тарілої сис те ми но ви ми фор ма ми, заміну ізоль о ва но го інтер нат -
но го ви хо ван ня інтег ро ва ним нав чан ням та ви хо ван ням. Ре абілі та -
ційні за хо ди сто сов но хво рих дітей та дітейKінвалідів роз ши рю ва ти -
муть ся за ра ху нок сфе ри соціаль ної ре абілітації.

Суспільство бе ре на се бе обов’яз ки за без пе чи ти дітям пов нок -
ров ну участь у всіх сфе рах діяль ності, на да ва ти дієву до по мо гу сім’ї,
що спри я ти ме на дан ню ад рес ної до по мо ги дітям.

Важ ли вим до ку мен том, що кар ди наль но впли нув на по ши рен -
ня сис те ми ранньої соціаль ної ре абілітації, є Пос та но ва Кабіне ту
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Міністрів Ук раїни від 12 жовт ня 2000 р. №1545 «Про схва лен ня
Кон цепції ранньої соціаль ної ре абілітації дітейKінвалідів» [1]. Кон -
цеп ція виз на чає ос новні нап рям ки ко рекційної ро бо ти з діть ми-ін -
валіда ми, се ред яких пер шо чер го вим є здійснен ня ранньої соціаль -
ної ре абілітації дітейKінвалідів че рез ме ре жу центрів ре абілітації,
мак си маль но наб ли же них до місця їх про жи ван ня.

Кон цепція пе ред ба чає впро вад жен ня сис те ми ранньої соціаль ної
ре абілітації дітейKінвалідів як за галь но дер жав ної прог ра ми, по ши ре -
ної по всій те ри торії Ук раїни, як сис те ми, що за без пе чує конс ти -
туційні пра ва, дає рівні мож ли вості. Кон цепція ранньої соціаль ної
ре абілітації дітейKінвалідів виз на чи ла но вий дер жав ний підхід до
проб лем інвалідності. Це но ва гу маністич на, де мок ра тич на філо софія
суспільства сто сов но дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми здо ров’я [1].

У дер жавній сис темі Ук раїни існу ва ла струк ту ра, яка опіку ва лась
діть ми із пси хофізич ни ми ва да ми. Ме ре жа спеціалізо ва них дошкіль -
них та шкіль них ди тя чих ус та нов бу ла гли бо ко ди фе ренційо ва ною
і роз ви ва лась відповідно до єди но го, виз на че но го дер жав но го стан -
дар ту. І сь о годні знач на кількість дітей з об ме же ни ми мож ли вос тя ми
здо ров’я от ри мує до по мо гу з бо ку дер жав ної сис те ми че рез ме ре жу
ус та нов Міністер ства освіти та на у ки, Міністер ства охо ро ни здо -
ров’я, Міністер ства праці та соціаль ної політи ки.

Літе ра ту ра

1. Кон цепція ранньої соціаль ної ре абілітації дітейKінвалідів // Пра ва
інвалідів в Ук раїні. — К.: Сфе ра, 2002. — С. 279–282.

2. Національ на прог ра ма «Діти Ук раїни» // Указ Пре зи ден та Ук раїни
від 18 січня 1996 р. — № 63/96.

СТАВ ЛЕН НЯ СОЦІАЛЬ НИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ДО ПРОБ ЛЕ МИ НА СИЛЬ СТВА 

НАД ЛЮДЬ МИ ПО ХИ ЛО ГО ВІКУ
(за ре зуль та та ми соціологічно го досліджен ня)

Подріз О. В.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (093) 2464683
На у ко вий керівник: Бац ман О.С., зав.ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Проб ле ма диск римінації лю дей по хи ло го віку в суспільстві на бу -
ла особ ли во го зна чен ня в ос танні ро ки. Впли ва ю чи на різні сто ро ни
жит тя, диск римінація лю дей по хи ло го віку про яв ляєть ся в новій,
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нев лас тивій для формі на силь ства над людь ми по хи ло го віку, що
вик ли кає не обхідність комп ле кс но го вив чен ня да но го яви ща й роз -
г ля ду йо го як соціаль ної проб ле ми.

Фо ку су ван ня ува ги на проб ле мах на силь ства над людь ми по хи ло-
го віку обу мов ле но не дос татнь ою вив ченістю аналізо ва но го пи тан -
ня в суспільстві, не обхідністю те о ре тич но го роз вит ку й важ ливістю
ме то до логічної роз роб ки но вих, біль ше зроб ле них на у ко вих під хо -
дів до ос мис лен ня проб лем диск римінації над заз на че ною ка те го -
рією осіб, з ме тою вдос ко на лен ня функціону ю чої сис те ми соціаль -
ної ро бо ти із предс тав ни ка ми літнь о го віку

У зв’яз ку з ви ще вик ла де ним, ав то ром бу ло про ве де но соціоло -
гічне досліджен ня що до став лен ня соціаль них працівників до
проб ле ми сімей но го на силь ства в ціло му та на силь ства над людь ми
похи ло го віку зок ре ма. Вибірка досліджен ня скла ла 12 осіб (соціаль -
ні працівни ки Те ри торіаль но го цент ру соціаль но го обс лу го ву ван ня
(на дан ня соціаль них пос луг) Подільсь кої у м. Пол таві ра ди).

Ре зуль та ти досліджен ня да ли змо гу сфор му лю ва ти нас тупні
вис нов ки:

1. Всі екс пер ти заз на чи ли, що проб ле ма ге рон то логічно го на -
силь ства існує, та кож підтвер ди ли, що на силь ство над людь ми по -
хи ло го віку зустрічаєть ся в різних фор мах: пси хо логічній — об ра зи,
при ни жен ня, пог ро зи; фізичній — по бит тя, штов хан ня; еко -
номічній — прис воєння коштів. До речі ду же час то всі три фор ми
поєдну ють ся, що по си лює ступінь при ни жен ня лю ди ни.

2. Повідом лен ня про фак ти на силь ства над літніми людь ми до
соціаль них служб від са мих пост раж да лих над хо дять не час то. Во ни
не ба жа ють «ви но си ти сміття з ха ти», не звер та ють ся за до по мо гою,
то му що лю ди по хи ло го віку най частіше страж да ють від чо ловіків,
дітей, онуків.

3. При чи на ми ге рон то логічно го на силь ства екс пер ти вва жа ють
амо раль ний спосіб жит тя, ал ко голізм, нар ко манію, низь кий рівень
жит тя, без робіття.

4. Екс пер ти вва жа ють, що за со би ма со вої інфор мації не дос -
татньо висвітлю ють проб ле му ге рон то логічно го на силь ства. Со -
ціаль на політи ка дер жа ви не повністю ре алізує свої прог ра ми що до
по до лан ня та ко го яви ща, як на сил ля над людь ми по хи ло го віку.

5. Цікаві відповіді от ри ма ли на пи тан ня що до шляхів вирішен -
ня да ної проб ле ми: ви хо ван ня дітей та онуків, чуй не відно шен ня до
ото чу ю чих, ши ро ка роз’яс ню валь на ро бо та, пок ра щен ня соціаль -
но го за хис ту на се лен ня, по до лан ня не га тив них явищ у суспільстві
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та без робіття, по си лен ня відповідаль ності за вчи нен ня на силь ства,
ство рен ня ок ре мої інстанції, щоб зай ма ла ся проб ле ма ми на силь -
ниць ких дій по відно шен ню до лю дей по хи ло го віку.

От же, да на проб ле ма дійсно пот ре бує комп ле кс но го вирішен ня.
Ко рис ним у ць о му нап рям ку мо же бу ти аналіз досвіду ро бо ти гро -
мадсь ких ор ганізацій з пи тань профілак ти ки сімей но го на силь ства
та ви ок рем лен ня лю дей по хи ло го віку як об’єктів та ко го на силь ства.

ПРОБ ЛЕ МА АГ РЕ СИВ НОСТІ У СУ ЧАС НО МУ СВІТІ

Про хо рен ко Ю.С.
5 курс, гру па 5МП, спеціальність «Пси хо логія»,

Но во ка ховсь кий гу манітар ний інсти тут, тел. (050) 086
31
35
На у ко вий керівник: Ума ро ва В.О., ст. вик ла дач

Відповідь на пи тан ня що до при ро ди аг ре сив ності лю ди ни вже
ба га то де ся тиліть на ма га ло ся да ти не од не по коління на у ковців.
Ос таннім ча сом підви щен ня ак ту аль ності проб ле ми аг ре сив ності
лю ди ни зу мов люєть ся ду же швид ки ми соціаль ни ми, політич ни ми,
еко номічни ми та ін. зміна ми (ду же час то — не га тив ни ми), які на -
галь но при му шу ють лю ди ну прис то со ву ва тись до найрізно -
манітніших несп ри ят ли вих умов.

Вив чен ня да но го фе но ме ну людсь кої психіки і по ведінки нині
є важ ли вим для різних га лу зей діяль ності — ме не дж мен ту, охо ро ни
прав лю ди ни, ме ди ци ни то що. Ра зом з тим, проб ле ма чин ників аг -
ре сив ної по ведінки, їх місця та сту пе ню впли ву на фор му ван ня та
про яв ць о го фе но ме ну, у пси хо логічній на уці й досі вва жаєть ся
виріше ною не дос татньо пов но.

Стан аг ресії за леж но від йо го не га тив них наслідків (за го ст рен -
ня конфлікту, втра та ав то ри те ту, при хиль ності, соціаль ний осуд)
час то мо же транс фор му ва тись в інші, та кож пе ре важ но не га тивні
психічні ста ни. Зок ре ма, здійсне ний осуд ли вий вчи нок у стані аг -
ресії час то приз во дить до індукції психічних станів со ро му та про -
ви ни і у ви пад ку їх три ва лої дії з’яв ля ють ся такі дест рук тивні
наслідки, як зни жен ня са мо оцінки, галь му ван ня ініціатив ності,
ак тив ності, пе ре ва жан ня зни же но го, пригніче но го наст рою.

До осо бистісних чин ників, які зу мов лю ють підви щен ня рівня
аг ре сив ності, відно сять: підви ще ну во рожість та под раз ливість; під -
ви ще ний рівень три вож ності та деп ресії; не га тив ну ефек тивність;
пере ви ще ну, не а дек ват ну са мо оцінку, не а дек ват ний рівень до ма гань;
підви ще ну емоційну ре ак тивність та нес табільність; особ ли вості
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мо ти ваційної сфе ри; низь кий рівень роз вит ку інте лек ту; ан ти со -
ціаль ну спря мо ваність осо бис тості, по ру шен ня функцій соціаль ної
взаємодії, заздрісність; схильність при пи су ва ти ото чу ю чим аг ре -
сивні наміри.

Лю ди чер па ють знан ня про мо делі аг ре сив ної по ведінки з трь -
ох ос нов них дже рел. Ро ди на мо же од но час но де мо н стру ва ти мо делі
аг ре сив ної по ведінки і за без пе чу ва ти її підкріплен ня. Ймовірність
аг ре сив ної по ведінки дітей за ле жить від то го, чи зустріча ють ся во -
ни з про я ва ми аг ресії в се бе вдо ма. Аг ресії во ни та кож нав ча ють ся
при взаємодії з од нолітка ми, най частіше дізна ю чись про пе ре ва ги
аг ре сив ної по ведінки під час ігор. І на решті, діти вчать ся аг ре сив -
них ре акцій не тіль ки на ре аль них прик ла дах (по ведінка од нолітків
та членів ро ди ни), але і на сим волічних, про по но ва них ЗМІ.

Існує ба га то си ту а тив них фак торів, які мо жуть вик ли ка ти аг ре -
сив ну по ведінку лю ди ни чи підви щи ти вірогідність її ви ник нен ня.
Це вплив кліма тич них умов; куль тур них чин ників; підви ще ний
шум; во ро же соціаль не се ре до ви ще; вид і ха рак тер соціаль них, еко -
номічних і політич них відно син, у яких пе ре ва жає ат мос фе ра кон -
ку ре нт ної бо роть би; біль; ви ник нен ня стре со вої си ту ації; спос те ре -
жен ня за мо де ля ми аг ре сив ної по ведінки інших в ре аль но му житті,
на кіноK і те ле ек ра нах; очіку ван ня помс ти за власні аг ре сивні дії;
ве ли ке скуп чен ня лю дей, неп риємний за пах та тісно та у примі -
щенні, зазіхан ня на осо бис тий простір; дія пев ної до зи ал ко го лю,
сек су аль не збуд жен ня; дис ком форт то що.

У зви чай но му житті на ша аг ре сивність щод ня про яв ляєть ся че рез
ма су нез нач них конфліктів з ба гать ма людь ми. Ми мо же мо нав чи -
ти ся ке ру ва ти своєю аг ре сивністю, але повністю усу ну ти її не мо же -
мо, ад же це один з най сильніших інстинктів лю ди ни. Су часні підхо -
ди до пси хо ко рекції ста ну аг ресії та аг ре сив ності ґрун ту ють ся на
вра ху ванні ме ханізмів ви ник нен ня та роз вит ку цих психічних явищ.

Та ким чи ном, аг ресія, в якій би формі во на не про яв ля лась, яв -
ляє со бою по ведінку, нап рав ле ну на спри чи нен ня шко ди або збит -
ку іншій живій істоті, що має усі підста ви уни ка ти подібно го із со -
бою звер нен ня. Про те важ ли ве своєчас не ви яв лен ня і за побіган ня
аг ре сивній по ведінці.
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ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬ НИЙ ФЕ НО МЕН 
НА СУ ЧАС НО МУ ЕТАПІ РОЗ ВИТ КУ СУСПІЛЬСТВА

Про ще рук О.І.
магістр соціаль ної ро бо ти ЖЕГІ ВНЗ

Інваліди є в усіх дер жа вах і се ред усіх верств будьKяко го су -
спільства. Кількість інвалідів у світі постійно зрос тає, хо ча при чи ни
і наслідки інвалідності мо жуть бу ти різни ми. Су час на політи ка що до
інвалідів у цивілізо ва но му світі є ре зуль та том пос ту пу за ос танні двісті
років. Ба га то в чо му во на відоб ра жає за гальні умо ви жит тя, соціаль ну
та еко номічну політи ку [1]. Од нак в ук раїнсь ко му суспільстві інваліди
й досі зустріча ють у своєму ото ченні не обізнаність, зне ва гу, за бо бо ни
і страх, які впро довж історії» людства стри му ва ли соціаль ний роз ви -
ток цієї ка те горії членів суспільства та ізо лю ва ли їх від нь о го.

Сліпий за ли шить ся сліпим і глу хийKглу хим, але во ни пе рес та нуть
бу ти де фек тив ни ми, то му що де фек тивність є по нят тя соціаль не, а де -
фект є наріст на сліпоті, на глу хоті, на німоті. Са ма по собі сліпо та не
ро бить ди ти ну де фек тив ною, не є де фек тивність, тоб то не дос татність,
не пов ноцінність, хво ро ба. Во на стає нею тіль ки за відо мих соціаль них
умов існу ван ня сліпо го. Во на є знак різниці між йо го по ведінкою і по -
ведінкою інших [3]. Та ким чи ном, сліпо та, що поз бав ляє тіль ки «го ло -
го фізич но го сти му лу», не зак ри ває наг лу хо вікон в світ, не поз бав ляє
«пов ної ре аль ності». Во на ли ше при му шує соціаль не тлу ма чен ня цих
фізич них вад пе ре нес ти на інші сти му ли, які бу дуть ком пен су ва ти
фізич ну проб ле му мо ло дої лю ди ни. Інвалідність поз бав ляє осіб з об -
ме  же ни ми мож ли вос тя ми вся ких ста тус них і влад них пе ре ваг, в порів -
нянні із здо ро вою більшістю. Це сприяє ка та ст рофічно му погіршен ню
рівня і якості жит тя інвалідів. То му соціаль не констру ю ван ня
інвалідності слід розг ля да ти як констру ю ван ня соціаль ної нерівності
по осі «здо ров’я — інвалідність», оскіль ки здо ро ва більшість про ду кує
соціаль не вик лю чен ня осіб з об ме же ни ми мож ли вос тя ми, погіршен -
ня їх соціаль них зв’язків та по зицій.

У су часній Ук раїні, де вся політи ка, нап рав ле на на за без пе чен ня
стабіль ності в суспільстві на ко ристь еліти, а не соціаль но слаб ких
шарів, сим волічні бар’єри, що ви бу до ву ють ся суспільством, зла ма ти
де ко ли на ба га то складніше, ніж фізичні пе реш ко ди; тут потрібний
роз ви ток та ких куль тур них ціннос тей цивіль но го суспільства, як то -
ле рантність, змпа тия, по ша на людсь кої гідності, гу манізм, рівність.

На явність функціональ них об ме жень у осіб з об ме же ни ми мож -
ли вос тя ми при во дить до соціаль но го збит ку, і щоб ком пен су ва ти
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наслідки інвалідності для осо би, сім’ї і суспільства соціаль на ре абі лі -
тація по вин на за без пе чи ти змен шен ня не га тив но го ба чен ня [6]. Це
про хо ди ти ме швид ше, як що при цілісно му підході до осо би з функ ціо -
наль ни ми об ме жен ня ми вра хо ву ва ти муть ся йо го проб ле ми, об раз мис -
лен ня по ведінки, соціаль ний фон, індивіду альні пот ре би, надії, інте ре си.

Ми вва жаємо, що лю ди на з об ме же ни ми мож ли вос тя ми роз ви -
ваєть ся са ме в соціумі, оскіль ки ха рак тер ною оз на кою лю ди ни є те,
що во на Істо та суспіль на, яка об’єднує як об ласть соціокуль тур них
взаємодій, так і взаєми ни між людь ми. І ми ба чи мо, що з од но го бо ку,
осо ба впли ває на соціум, а з іншо го бо ку, соціум до по ма гає у важкій
життєвій си ту ації.

Але лю ди на не зна хо дить ся відок рем ле но в при роді, а роз ви -
ваєть ся в суспільстві і по вин на з ним взаємодіяти.

І як що осо ба прий має і ро зуміє ті цілі і зав дан ня, які бу ли пос -
тав лені суспільством, це оз на чає, що з бо ку суспільства бу ла про яв -
ле на тур бо та про як най повніший роз ви ток її здібнос тей і інте ресів.
А ця тур бо та суспільства зна хо дить віддзер ка лен ня в йо го прог ра -
мах, за ко нах і діях, і чим повніше і зро зуміліше відбиті пра ва цієї
ка те горії на се лен ня, тим швид ше зни жуєть ся будьKяка соціаль на
нап ру женість і осо ба роз ви ваєть ся в різних нап ря мах, що до по ма -
гає їй не відчу ва ти се бе відірва ною від суспільства.
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ГЕН ДЕРНІ АС ПЕК ТИ СТАРІННЯ
(за ре зуль та та ми соціологічно го досліджен ня)

Смолькіна Н. Ф.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (063) 289
36
54
На у ко вий керівник: Гу барь Т. В.,

де кан соціаль но
гу манітар но го фа куль те ту

Сис тем не комп ле кс не досліджен ня проб лем старіння й ста -
рості доз во лить наміти ти обґрун то вані шля хи оп тимізації про це су
старіння, як ок ре мо го індивіда, так і суспільства в ціло му, «роз су ну -
ти» рам ки ак тив но го пра цез дат но го віку, підви щи ти ста тус літніх
гро ма дян в суспільстві, зро би ти життєдіяльність літньої лю ди ни бла-
го по луч ною, ак тив ною й пов ноцінною, на да ти їй мож ли вості не
тіль ки для до сить дов го го жит тя, але й для по даль шо го розк рит тя
влас но го по тенціалу й са мо ре алізації в ць о му віці. Все ви ще заз на -
чене вик ли ка ло інте рес для про ве ден ня соціологічно го досліджен ня,
ме тою яко го бу ло виз на чен ня особ ли вос тей соціаль ноKпси хо ло -
гічних ас пектів пе ре жи ван ня ста рості літніми жінка ми та чо ло ві ка ми.
Вибірка досліджен ня — чо ловіки та жінки у віці стар ше 60 років,
жи телі м. Кре мен чуг, що зна хо дять ся на обс лу го ву ванні в Кре мен -
чуць ко му район но му те ри торіаль но му центрі соціаль но го обс лу го -
ву ван ня (на дан ня соціаль них пос луг) оди но ких неп ра цез дат них
гро ма дян. За га лом у дослідженні взя ла участь 51 осо ба.

Май же на кож не зап ро по но ва не за пи тан ня відповіді ма ють
ген дерні розбіжності. Ад же зміна соціаль но го ста ту су лю ди ни в ста -
рості в зв’яз ку з ви хо дом на пенсію не га тив но впли ває на психічний
стан, особ ли во на чо ловіків літнь о го віку, че рез біль шу зна чимість
для них про фесійної діяль ності.

Чо ловіки в ць о му віці, порівня но з жінка ми, біль ше не за до во ле -
ні со бою: за га лом 50% опи та них чо ловіків у то му чи іншо му сту пе -
ні не за до во лені со бою порівня но з 24% се ред опи та них жінок, ад же
при пи нен ня тру до вої діяль ності є важ ким вип ро бу ван ням особ ли -
во для тих, в ко го во на бу ла ак тив ною, твор чою й ви со ко ціну ва ла -
ся, і як наслідок поз на чаєть ся на не га тив но му життєво му то нусі,
стані здо ров’я та психіки лю дей по хи ло го віку.

Зва жа ю чи на свою не зат ре бу ваність, без ко рис ливість в су спільст -
ві, осо би літнь о го віку скар жать ся на свою без по радність і навіть
вва жа ють се бе нев да ха ми в ць о му житті. В ціло му відчу ва ють свою
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без по радність 48% жінок та 66% чо ловіків. До сить невтішна си ту а -
ція що до ць о го пи тан ня у оди но ких гро ма дян. Нев да ха ми вва жа ють
23% чо ловіків, а се ред жінок — жод на. Се ред оди но ких рес пон -
дентів більшість вва жає се бе нев да хою

Старіння суп ро вод жуєть ся про це сом зни жен ня рівня жит тя,
погіршен ням ма теріаль но го ста ну. У біль шості пенсіонерів прак -
тич но весь бюд жет іде на ліку ван ня та хар чу ван ня, хо ча й во но за -
ли шає ба жа ти кра що го. Це приз во дить до підви щен ня враз ли вості
літньої лю ди ни, що врештіKрешт поз на чаєть ся на стані здо ров’я та
три ва лості жит тя. В ць о му ми пе ресвідчи ли ся, досліджу ю чи ос -
новні кри терії умов жит тя са мотніх лю дей пенсійно го віку. Так 42%
чо ловіків не за до во лені рівнем сво го ма теріаль но го за без пе чен ня,
а жінок — 20%. Ре зуль та ти оціню ван ня хар чу ван ня, ста ну здо ров’я
та ін.. май же од на кові, як у чо ловіків, так і у жінок.

Своє про жи те жит тя по зи тив но оціни ли 84% жінок і 73% чо -
ловіків, а не га тив но відповідно — 16% і 27%.

Всі ви ще пе ре ра хо вані проб ле ми є ре зуль та том відповідно го на -
ст рою. 35% пенсіонерів — чо ловіків відчу ва ють нап ру жен ня, роз д ра -
то ваність, 11% пе ре жи ва ють страх, ту гу. Нор маль ний настрій ма ють
тіль ки 27% осіб чо ловічої статі. Оп тимістів се ред них не ви я ви ло ся.
Жінки в ць о му плані по чу ва ють ся кра ще. 8% жінок навіть відзна чи -
ли, що ма ють прек рас ний настрій. 33% — нор маль ний, 25% ма ють
пев ну нап ру гу, розд ра ту ван ня, а 18% відчу ва ють страх, ту гу.

Та ким чи ном, в ро боті соціаль них служб тре ба вра хо ву ва ти не
тіль ки віко ву струк ту ру на се лен ня, а й ген дерні особ ли вості. Тіль ки
тоді ми змо же мо в повній мірі до по мог ти осо бам стар шо го по -
коління адап ту ва ти ся до ста рості, вес ти пов нок ров не й плідне жит -
тя на ць о му віко во му етапі, за без пе чи ти їм умо ви для підтрим ки чи
до сяг нен ня життєдіяль ності лю ди ни відповідно до норм цивілізо -
ва но го суспільства.

ВІЛ�ІНФІКО ВА НА МА ТИ ОЧИ МА ГРО МАДСЬ КОСТІ

Стаднік Я. А.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (099) 294-56-36
На у ко вий керівник: Бац ман О.С., зав.ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Проб ле ма диск римінації лю дей по хи ло го віку в суспільстві на бу-
ла особ ли во го зна чен ня в ос танні ро ки. Впли ва ю чи на різні сто ро ни
жит тя, диск римінація лю дей по хи ло го віку про яв ляєть ся в новій,
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нев лас тивій для формі на силь ства над людь ми по хи ло го віку, що
вик ли кає не обхідність комп ле кс но го вив чен ня да но го яви ща
й розг ля ду йо го як соціаль ної проб ле ми.

Фо ку су ван ня ува ги на проб ле мах на силь ства над людь ми по хи -
ло го віку обу мов ле но не дос татнь ою вив ченістю аналізо ва но го пи -
тан ня в суспільстві, не обхідністю те о ре тич но го роз вит ку й важ -
ливістю ме то до логічної роз роб ки но вих, біль ше зроб ле них
на у ко вих підходів до ос мис лен ня проб лем диск римінації над заз на -
че ною ка те горією осіб, з ме тою вдос ко на лен ня функціону ю чої сис -
те ми соціаль ної ро бо ти із предс тав ни ка ми літнь о го віку

У зв’яз ку з ви ще вик ла де ним, ав то ром бу ло про ве де но соціо ло -
гічне досліджен ня що до став лен ня соціаль них працівників до
проб ле ми сімей но го на силь ства в ціло му та на силь ства над людь ми
по хи ло го віку зок ре ма. Вибірка досліджен ня скла ла 12 осіб (со -
ціальні працівни ки Те ри торіаль но го цент ру соціаль но го обс лу го ву -
ван ня (на дан ня соціаль них пос луг) Подільсь кої у м. Пол таві ра ди.).

Ре зуль та ти досліджен ня да ли змо гу сфор му лю ва ти нас тупні
вис нов ки:

1. Всі екс пер ти заз на чи ли, що проб ле ма ге рон то логічно го на -
силь ства існує, та кож підтвер ди ли, що на силь ство над людь ми по -
хи ло го віку зустрічаєть ся в різних фор мах: пси хо логічній — об ра зи,
при ни жен ня, пог ро зи; фізичній — по бит тя, штов хан ня; еко -
номічній — прис воєння коштів. До речі ду же час то всі три фор ми
поєдну ють ся, що по си лює ступінь при ни жен ня лю ди ни.

2. Повідом лен ня про фак ти на силь ства над літніми людь ми до
соціаль них служб від са мих пост раж да лих над хо дять не час то. Во ни
не ба жа ють «ви но си ти сміття з ха ти», не звер та ють ся за до по мо гою,
то му що лю ди по хи ло го віку най частіше страж да ють від чо ловіків,
дітей, онуків.

3. При чи на ми ге рон то логічно го на силь ства екс пер ти вва жа ють
амо раль ний спосіб жит тя, ал ко голізм, нар ко манію, низь кий рівень
жит тя, без робіття.

4. Екс пер ти вва жа ють, що за со би ма со вої інфор мації не дос -
татньо висвітлю ють проб ле му ге рон то логічно го на силь ства. Со -
ціаль на політи ка дер жа ви не повністю ре алізує свої прог ра ми що до
по до лан ня та ко го яви ща, як на сил ля над людь ми по хи ло го віку.

5. Цікаві відповіді от ри ма ли на пи тан ня що до шляхів вирішен -
ня да ної проб ле ми: ви хо ван ня дітей та онуків, чуй не відно шен ня до
ото чу ю чих, ши ро ка роз’яс ню валь на ро бо та, пок ра щен ня соціаль -
но го за хис ту на се лен ня, по до лан ня не га тив них явищ у суспільстві
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та без робіття, по си лен ня відповідаль ності за вчи нен ня на силь ства,
ство рен ня ок ре мої інстанції, щоб зай ма ла ся проб ле ма ми на силь -
ниць ких дій по відно шен ню до лю дей по хи ло го віку.

От же, да на проб ле ма дійсно пот ре бує комп ле кс но го вирішен ня.
Ко рис ним у ць о му нап рям ку мо же бу ти аналіз досвіду ро бо ти гро -
мадсь ких ор ганізацій з пи тань профілак ти ки сімей но го на силь ства
та ви ок рем лен ня лю дей по хи ло го віку як об’єктів та ко го на силь ства.

ПРОБ ЛЕ МА НА СИЛЬ СТВА НАД ДІТЬ МИ

Та ра сюк Б.С.
ІV курс, гру па СР
4.1, нап рям підго тов ки «Соціаль на ро бо та»,
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (099) 36-63-111

На у ко вий керівник: За ку силo О.Ю., стар ший вик ла дач 
ка фед ри фізич ної ре абілітації та соціаль но го за без пе чен ня

Жорс то ке по вод жен ня з діть ми та їх експлу а тація існу ва ли
з давніхKда вен. Жерт вою на силь ства мо же ста ти будьKяка ди ти на
не за леж но від статі, віку, куль тур ної або соціаль ної при на леж ності.
Це пов’яза но з тим, що у дітей відсутні досвід і знан ня, які не -
обхідні, щоб зро зуміти або по яс ни ти, що з ни ми відбу ваєть ся. Тре -
ти на дітей в Ук раїні що ро ку спос теріга ють ак ти на силь ства в сім’ї.

Діти, які бу ли жерт ва ми на силь ства, зас во ю ють, що:
1. На силь ство — це засіб розв’язу ван ня конфліктів або от ри -

ман ня ба жа но го. Цю на вич ку во ни пе ре но сять у нав ко лишнє се ре -
до ви ще: спо чат ку в ди тя чий са док і шко лу, потім у дружні і близькі
сто сун ки, а потім у свою сім’ю та на своїх дітей.

2. Не га тивні фор ми по ведінки в суспільстві — найвпли вовіші.
3. Довіря ти лю дям, і особ ли во до рос лим, — не без печ но. У своїх

сім’ях во ни не ма ють прик ла ду по зи тив них сто сунків. То му їм важ -
ко вста но ви ти близькі сто сун ки з інши ми людь ми. Во ни не спро -
можні ро зуміти по чут тя інших лю дей.

4. Свої по чут тя й пот ре би не мож на ви ра жа ти відкри то.
Час то на силь ство ви яв ляєть ся як комбінація фізич ної, сек су -

аль ної та/або емоційної об ра зи.
Не обхідно з’ясу ва ти такі на силь ницькі дії, щоб виз на чи ти вид

на силь ства:
Фізич не на силь ство: хтось ди ти ну штов хає, зав дає бо лю ля па са -

ми, сту са на ми, уда ра ми ку лаків; жбур ляє пред ме ти, заг ро жує зброєю
або зав дає ран; фізич но пе реш код жає при спробі вий ти з до му; зак ри -
ває ззовні ди ти ну в по меш канні; за ли шає од ну в не без печ них міс цях;
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відмов ляєть ся до по мог ти, ко ли ди ти на хво ра; пе реш код жає при
спробі звер ну ти ся за ме дич ною до по мо гою; не дає зас ну ти вночі;
відмов ляєть ся ку пу ва ти про дук ти хар чу ван ня та інші не обхідні для
ди ти ни то ва ри; псує її май но; об ра жає батьків, мо лод ших братів та
сес тер; заг ро жує за подіяти шко ду ро ди чам або дру зям.

Сек су аль не на силь ство: по во дять ся з ди ти ною як з сек су аль -
ним об’єктом; зму шу ють роз дя га ти ся про ти її волі; зму шу ють всту -
па ти в ста те вий акт про ти волі ди ти ни, ґвал ту ють її; здійсню ють
ста те вий акт з особ ли вою жорс токістю; зму шу ють всту па ти у ста те -
вий акт після по боїв; зму шу ють ди ви ти ся і/або пов то рю ва ти пор -
ног рафічні дії. За ста тис ти кою, од на тре ти на підлітків заз нає на -
сил ля в інтим них сто сун ках.

Емоційна об ра за: постійно ди ти ну при ни жу ють, кри чать на неї
та/або крив дять (нап рик лад, го во рять, що во на за над то товс та, ху -
да, дур на то що); ігно ру ють по чут тя ди ти ни; висміюють її пе ре ко -
нан ня; за бо ро ня ють ви хо ди ти на ву ли цю, гра ти ся з од нолітка ми;
маніпу лю ють нею, ви ко рис то ву ю чи при ць о му неп рав ду й нез го ду;
крив дять її ро дичів і друзів або про га ня ють їх; кри ти ку ють її, ви -
сміюють.

Еко номічне на сил ля: еко номічні утис ки (не да ва ти гро шей,
ма ши ну, кре дитні карт ки для знят тя гро шей з ра хун ку жерт ви та ви -
т ра та їх на се бе; ви ко рис тан ня пра во вої сис те ми про ти жерт ви).

Жорс то ке по вод жен ня з діть ми, нех ту ван ня їхніми інте ре са ми
не ли ше зав дає не поп рав ної шко ди їх фізич но му здо ров’ю, але
й тяг не за со бою важкі психічні та соціальні наслідки. У біль шості
дітей — жертв на силь ства — з’яв ля ють ся серйозні відхи лен ня в пси -
хічно му, фізич но му роз вит ку, в емоційній сфері.

Фахівці виз на ча ють такі ос новні фор ми просвітниць кої ро бо ти
що до по пе ред жен ня на силь ства: лекційна ро бо та; ор ганізація кон -
курсів, фес ти валів, акцій; ор ганізація клубів з пра во вих знань; лек -
торії (кіно, відео) пра во вих знань; ор ганізація на базі нав чаль них
зак ладів та соціаль них служб кон суль та тив них пунктів, де діти та
підлітки мо жуть от ри ма ти кон суль тації прак тич но го пси хо ло га,
соціаль но го пе да го га, працівників пра во охо рон них ор ганів.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ СОЦІАЛЬ НОЇ РО БО ТИ 
З БЕЗП РИ ТУЛЬ НИ МИ ДІТЬ МИ

Фе до ро ва Я.Л.
V курс, спеціальність «Соціаль на ро бо та», к.тел.: (099) 128
31
06,

Ми ко лаївсь кий міжрегіональ ний інсти тут роз вит ку лю ди ни
ВНЗ «Відкри тий міжна род ний універ си тет 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,
На у ко вий керівник: Ми рян А.М., 

доц. ка фед ри фізич ної ре абілітації

Сь о годні проб ле ма ди тя чої безп ри туль ності в Ук раїні на бу ла
за галь но дер жав но го зна чен ня, ста ла пред ме том по си ле ної ува ги
ши ро ких кіл гро мадсь кості, ор ганів дер жав но го уп равління та
місце во го са мов ря ду ван ня. Са ме то му досліджен ня да ної проб ле ми
є ак ту аль ним на сь о годні зав дан ням. За да ни ми Міністер ства Ук -
раїни у спра вах сім’ї, мо лоді та спор ту щорічно в при тул ках для не -
пов нолітніх пе ре бу ва ють близь ко 30 ти сяч дітей. І це ли ше офі цій -
на інфор мація без ура ху ван ня безп ри туль них дітей, які про жи ва ють
на ву лиці [1, с. 83]. Проб ле ма безп ри туль ності дітей не є но вою для
су час них ук раїнсь ких на у ковців. Її досліджу ва ли Ф.А. Мус таєва [2],
Л. Каль чен ко [3], А.Й. Капсь ка [4] та інші.

За кон Ук раїни «Про охо ро ну ди ти н ства» дає та ке виз на чен ня:
безп ри тульні діти — діти, які бу ли по ки нуті бать ка ми, самі за ли ши -
ли сім’ї або ди тячі зак ла ди, де во ни ви хо ву ва ли ся, і не ма ють пев -
но го місця про жи ван ня [5, с. 13]. Фахівці соціаль ної ро бо ти виділя -
ють три ос новні гру пи при чин ви ник нен ня безп ри туль ності дітей:
соціаль ноKеко номічні, соціаль ноKпси хо логічні та пси хо логічні.

А.Й. Капсь ка виділяє такі фор ми ву лич ної соціаль ної ро бо ти:
пси хо соціаль на профілак ти ка; соціаль ноKпра вові та соціаль ноKпе -
да гогічні кон суль тації; на дан ня до по мо ги у вирішенні проб ле ми
місця про жи ван ня; соціаль не по се ред ни цт во (між клієнтом й чле -
на ми йо го ро ди ни, клієнтом й предс тав ни ка ми різних дер жав них
ус та нов і т.д.); співробітницт во зі шко ла ми, дер жав ни ми ус та но ва -
ми, служ ба ми з ме тою вирішен ня проб лем клієнта.

Розрізня ють такі ета пи ву лич ної соціаль ної ро бо ти: I етап (ро бо -
та по чи наєть ся зі збо ру інфор мації про місця, де мо жуть зна хо ди ти ся
безп ри тульні діти); II етап (поз найо ми ти ся з ди ти ною; за войо ву ва ти
довіру, повідо ми ти інфор мацію про мож ли ву до по мо гу і довіда ти ся,
хто ця ди ти на і що її при ве ло на ву ли цю); III етап (довірчі відно си -
ни з діть ми; пос лу ги: соціальні кон суль тації, інфор маційні пос лу ги,
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нап рик лад, де одер жу ва ти ме дич ну до по мо гу); IVетап (мож ливість
ви бо ру влас но го май бутнь о го).

Уза галь ню ючи ма теріал, мож на зро би ти такі вис нов ки: поKпер -
ше, ди тя ча безп ри тульність яв ляє со бою соціаль не яви ще, яке ха рак -
те ри зує відсутність або не дос татність не обхідних умов для роз вит ку
й ви хо ван ня ди ти ни; поKдру ге, соціаль на ро бо та з безп ри туль ни ми
діть ми вклю чає в се бе профілак ти ку мож ли во го ви хо ду дітей на ву -
лицю, ство рен ня соціаль них, пси хо ло гоKпе да гогічних умов; поKтретє,
однією з форм профілак ти ки ди тя чої безп ри туль ності є ву лич на
соціаль на ро бо та. Го лов ною її умо вою є ство рен ня для безп ри туль -
них дітей мож ли вості ко рис ту ва ти ся пос лу га ми фахівців, які пок -
ли кані їм до по ма га ти.

Літе ра ту ра
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2. Мус та е ва Ф.А. Со ци аль ная пе да го ги ка: Учеб ник для ву зов. — М.:
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5. Проб ле ми без дог ляд ності та безп ри туль ності дітей в Ук раїні: те ма -
тич на Дер жав на до повідь про ста но ви ще дітей в Ук раїні за підсум ка ми
2003 ро ку. — К.: Дер жав ний інKт проб лем сім’ї та мо лоді, 2004. — 240 с.

СОЦІАЛЬ НА РО БО ТА З ПРО ТИДІЇ ВЖИ ВАН НЯ 
НАР КО ТИЧ НИХ РЕ ЧО ВИН МО ЛОД ДЮ

Чор на І.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

ІІ курс магістра ту ри, гру па МСР
61, 
спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

к.тел. (097) 853
73
39
На у ко вий керівник: Ост ровсь ка Н. О., к. пед. н.

Проб ле ма нар ко манії в Ук раїні до сяг ла ка та ст рофічних розмі рів:
на сь о годнішній день уже ко жен дру гий шко ляр хо ча б раз у своєму
житті вжи вав нар ко ти ки. За різни ми да ни ми кількість осіб, які вжи -
ва ють нар ко тичні ре чо ви ни на земній кулі ся гає вже 1000000000. Тоб-
то нар ко манія, як підтве рд жу ють екс пер ти Всесвітньої ор ганізації
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охо ро ни здо ров’я, є ве ли кою заг ро зою для охо ро ни здо ров’я у сві то во -
му масш табі. Кож на дер жа ва вжи ває за ходів для по пе ред жен ня злов -
жи ван ня нар ко тиків се ред на се лен ня, вик лю чен ням не є і Ук раїна.

Аналіз ста тис тич них да них за ос танні 9 років спос те ре жень свід -
чить, що кількість ін’єкційних спо жи вачів нар ко тиків, що пе ре бу ва -
ють на обліку у ме дич них зак ла дах об ласті не змен ши ла ся, а збіль ши -
лась, чи за ли шаєть ся в тих же ме жах, але ста тис тичні дані про рівень
і ди наміку нар ко ти зації відоб ра жа ють ли ше зовнішні тен денції.

Як свідчить досвід ро бо ти відповідних ус та нов, кількість спо -
жи вачів нар ко тич них ре чо вин, як мінімум, у 7 разів біль ша за офі -
цій ні дані. Ак ту альність те ма ти ки да ної ро бо ти виз на чаєть ся тим,
що нар ко ти ки при но сять відчут ну шко ду не ли ше тим, хто їх вжи -
ває, але й близь ким, ото чу ю чим, суспільству в ціло му, що й обу мов -
лює ак ту альність впро вад жен ня по е тап ної, гнуч кої сис те ми тех но -
логій ро бо ти з да ною ка те горією клієнтів.

У прак тич но му плані існує ве ли ка кількість тех но логій, ме тодів
та форм ро бо ти з нар ко за леж ни ми клієнта ми, од нак зрос та ю ча
кількість ін’єкційних спо жи вачів нар ко тиків го во рить про те, що ці
тех но логії є ма ло е фек тив ни ми. Ос нов ною при чи ною ць о го яви ща
є те, що до сить час то те о ре тич но роз роб лені тех но логії не є ефек -
тив ни ми у прак тич но му зас то су ванні.

Ре абілітаційна ро бо та з нар ко логічни ми хво ри ми мо же бу ти
успішною ли ше в разі її про ве ден ня на ос нові постійно го дот ри ман -
ня фахівця ми з соціаль ної ро бо ти та ме дич ни ми працівни ка ми ря ду
прин ци по вих по ло жень (ви мог) в їх су куп ності і єдності. Дот ри ман -
ня цих прин ципів доз во ляє по ча ти ліку валь ноKре абілітаційний про -
цес, вклю чив ши пацієнта в конк рет ну ціль о ву прог ра му, ут ри му ва -
ти хво ро го в цій прог рамі, за без пе чу ва ти йо го ак тивність в ході її
ре алізації і роз ра хо ву ва ти на по зи тив ний підсум ко вий ре зуль тат.

Не обхідно відзна чи ти, що ба га то в чо му успіх ліку ван ня та со -
ціаль ної ре абілітації бу де за ле жа ти від ско ор ди но ва ності зу силь і лі ка -
 ряKнар ко ло га, і фахівця з соціаль ної ро бо ти, і са мо го клієнта, а та -
кож від пра виль ності ви бо ру тех но логій ліку валь ноKре абілітаційної
ро бо ти в кож но му конк рет но му ви пад ку, від уміння ці тех но логії
раціональ но поєдну ва ти.

От же, існує не обхідність ство рен ня та кої сис те ми ро бо ти з нар -
ко за леж ни ми клієнта ми, яка б ре абіліту ва ла лю дей, які вжи ва ють
нар ко ти ки, та здійсню ва ла профілак тич ну ро бо ту се ред усіх про -
шарків на се лен ня, які ще жод но го ра зу не вжи ва ли нар ко тичні ре -
чо ви ни.
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ПІДГО ТОВ КА УЧНІВСЬ КОЇ МО ЛОДІ 
ДО СІМЕЙ НО ГО ЖИТ ТЯ 

ТА ВІДПОВІДАЛЬ НО ГО БАТЬКІВСТВА

Швець Л.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

ІІ курс магістра ту ри, гру па МСР
61, 
спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

к.тел. (098) 802
67
71
На у ко вий керівник: Ост ровсь ка Н.О., к. пед. н.

Су час ний етап роз вит ку ук раїнсь ко го суспільства ха рак те ри -
зуєть ся транс фор мацією всіх сфер суспіль но го жит тя, що зна хо дить
відоб ра жен ня у функціону ванні сім’ї як соціаль но го інсти ту ту.

Мо лодь і сім’я є го лов ним людсь ким ре сур сом для відтво рен ня,
збе ре жен ня та пок ра щен ня кількісно го та якісно го по каз ни ка на се -
лен ня Ук раїни, та ос нов ним дже ре лом ви хо ван ня та фор му ван ня осо -
бис тості май бутніх гро ма дян не за леж ної Ук раїни. Са ме то му в ос танні
ро ки ак тив но роз роб ляєть ся сімей на та мо лодіжна політи ка дер жа ви,
яка виз на чає ме ханізми соціаль но го за хис ту та підтрим ки мо ло дої
сім’ї, сімей но го ви хо ван ня, фор му ван ня усвідом ле но го та відповідаль -
но го батьківства як умо ви для гар монійно го роз вит ку ди ти ни.

Сім’я, як важ ли вий інсти тут соціалізації, ре алізує політи ку дер -
жа ви че рез збе ре жен ня та пе ре да ван ня життєво го досвіду на ро ду,
його мо раль ноKетич них ціннос тей. У ній зак ла да ють ся перші уяв лен -
 ня ди ти ни про ви ко нан ня ро лей чо ловіка, жінки, бать ка, ма тері.
У сім’ї діти вчать ся соціаль но схвальній по ведінці, тур боті про ін -
ших, мо де лям спілку ван ня і про я ву емоцій, по чуттів.

Соціаль на політи ка що до підтрим ки мо ло дої сім’ї у ви ко нанні
нею батьківсь ких обов’язків виз на че на у та ких нор ма тив ноKпра во -
вих до ку мен тах, як За кон Ук раїни «Про за галь но обов’яз ко ве дер жав -
не соціаль не стра ху ван ня у зв’яз ку з тим ча со вою втра тою пра це -
здат ності та вит ра та ми, зу мов ле ни ми на род жен ням та по хо ван ням»
(2001 р.), Сімей ний ко декс Ук раїни (2002 р.), Указ Пре зи ден та Ук -
раїни «Про про ве ден ня в Ук раїні у 2008 р. Ро ку підтрим ки націо наль -
но го уси нов лен ня та інших форм сімей но го ви хо ван ня дітейKсиріт
та дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня» (2007 р.) та ін.,
у яких розк ри ва ють ся ідеї зміцнен ня інсти ту ту сім’ї, ут ве рд жен ня
по чут тя обов’яз ку батьків, дітей та інших членів сімей, за без пе чен -
ня кож ної ди ти ни на леж ним сімей ним ви хо ван ням.
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Аналіз літе ра ту ри ос танніх років дає мож ливість виз на чи ти сум -
ну тен денцію, яка відоб ра жає де фор мацію соціаль них і мо раль них
ціннос тей у свідо мості мо лоді про шлюб і ство рен ня сім’ї. З од но го
боку, су час на мо лодь до сить ра но по чи нає ста те ве жит тя, а з іншо го,
ви яв ляєть ся пси хо логічно не го то вою до ство рен ня сім’ї та від по -
відаль но го батьківства. Всту па ю чи у шлюб, мо лоді лю ди ке ру ють ся
різни ми мо ти ва ми: від по чут тя лю бові та ви му ше них обс та вин (до
яких на ле жить і вагітність) до роз ра хун ку (заз ви чай, еко номічно го)
і тис ку соціаль них нор ма тивів та тра дицій. При ць о му мо лодь не за -
мис люєть ся про те, як ви хо ву ва ти дітей, що не обхідно зна ти та вміти
для ць о го — це свідчить про нес фор мо ваність чітко го та відпо ві -
даль но го став лен ня до батьківства.

Вив ча ю чи пи тан ня підго тов ки учнівсь кої мо лоді до под ружнь -
о го жит тя як важ ли во го нап ря му ґен дер ної соціалізації В. Кра вець
виз на чив, що дош люб на підго тов ка має місти ти го товність до різ них
ас пектів сімей но го жит тя: соціаль ноKеко номічну го товність (мож -
ливість мо ло дих лю дей са мостійно ма теріаль но за без пе чи ти се бе
і свою сім’ю); соціаль ну го товність (усвідом лен ня мо лод дю то го,
що во ни бе руть на се бе відповідальність один за од но го, за сім’ю, за
дітей); мо раль ну го товність (орієнтацію на шлюб); пра во ву го тов -
ність (відо мості про еле мен тарні нор ми сімей но го за ко но да в ства);
гос по дарсь коKеко номічну го товність (вміння бу ду ва ти свій дім, вести
домашнє гос по да р ство, пра виль но роз поділя ти обов’яз ки між чле на-
ми сім’ї, пла ну ва ти і дот ри му ва тись сімей но го бюд же ту), ес те тич ну
підго тов ку (рівень ро зуміння ес те тич них ціннос тей сім’ї, а та кож їх
ре алізація в пов сяк ден но му житті), пси хо логічні го товність до
ство рен ня сім’ї та ви ко нан ня под ружніх ро лей.

СОЦІАЛЬНІ СТЕ РЕ О ТИ ПИ СТА РОСТІ 
В УЯВ ЛЕН НЯХ СОЦІАЛЬ НИХ ПРАЦІВНИКІВ

Шей ко Т.О.
ІV курс, гру па СР
41, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел. (066) 036
54
97
На у ко вий керівник: Бац ман О.С., зав.ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Соціаль ний працівник, лю ди на, яка без по се редньо кон так тує
з клієнтом, по вин на во лодіти су час ни ми ме то ди ка ми і тех но ло гія -
ми, які до по мо жуть вив чи ти та усу ну ти проб ле ми лю ди ни по хи ло го
віку, що пов’язані з соціаль ни ми сте ре о ти па ми. Ав то ром про ве де не
досліджен ня, ре зуль та ти яко го до по мо жуть вив чи ти та про а налізу ва ти
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існу ючі точ ки зо ру на сте ре о ти пи ста рості, а та кож про вес ти аналіз
і з’ясу ва ти пра вильність ви бо ру сфе ри діяль ності працівників. Ви -
бірка досліджен ня скла ла 100 осіб (соціальні працівни ки та ро біт -
ники Те ри торіаль но го цент ру соціаль но го обс лу го ву ван ня (на дан ня
соціаль них пос луг) Подільсь кої та Київсь кої район ної м. Пол таві
ра ди). Ме тод досліджен ня — роз дат ко ве ан ке ту ван ня.

На ми бу ло з’ясо ва но, що пе ре важ на більшість опи та них по зи -
тив но і до сить ло яль но став лять ся до соціаль них ро лей, які мо жуть
вико ну ва ти лю ди по хи ло го віку. Тим не менш, оче вид ним є неп рий -
нят тя ви ко нан ня літніми людь ми де я ких про фесійних ро лей. Зок ре -
ма, у ролі про дав ця біль ша по ло ви на рес пон дентів не хотіли б ба чи -
ти лю ди ну по хи ло го віку. Особ ли во не га тив но до ць о го став лять ся
жінки. 69% опи та них чо ловіків — соціаль них працівників не га тив но
став лять ся до то го, аби лю ди на по хи ло го віку бу ла в ролі де пу та та.

Особ ли во ціка вий роз поділ відповідей по освітнім чин ни кам:
71% рес пон дентів з ви щою освітою не га тив но став лять ся до да ної
ролі, 80% опи та них зі спеціаль ною освітою — по зи тив но.

Значні ген дерні розбіжності ви яв ле но при розг ляді пи тан ня
«Ва ше став лен ня до лю ди ни по хи ло го віку, яка обіймає по са ду про -
дав ця у ма га зині». Май же 60% чо ловіків став лять ся до ви ко нан ня
цієї ролі літніми людь ми по зи тив но і 57% жінок — не га тив но.
Окрім то го,керівни ка — пенсіоне ра воліли б ба чи ти у се бе на ро боті
77% опи та них чо ловіків, у той час як 48% жінок не га тив но до ць о -
го став лять ся.

Пе ре важ на більшість працівників повністю по год жу ють ся
з тим, що лю ди літнь о го віку по винні обов’яз ко во йти на пенсію,
що їм не потрібні нові знайо м ства і у них за ни жені пот ре би. А та -
кож, що ста ра лю ди на не в змозі нав ча ти ся, їй не потрібно підви -
щу ва ти свою кваліфікацію, освіту, окрім то го, всі старі лю ди ве дуть
па сив ний спосіб жит тя і у них по ру шуєть ся психіка.

Потрібно відміти ти, що все ж та ки знач на кількість рес пон -
дентів по зи тив но оціни ли своє став лен ня до то го, що чи ма ло лю -
дей по чи на ють ак тив но зай ма ти ся гро мадсь кою ро бо тою в по хи ло -
му віці і що старість — це все ж та ки час для ак тив но го жит тя,
мож ливість зай ма ти ся будьKяки ми спра ва ми. Приємно усвідом лю -
ва ти та кож, що май же 90% опи та них з по ва гою став лять ся до літніх
лю дей і не по год жу ють ся зі сте ре о ти пом, що ста ра лю ди на не о хай -
на, не пе рей маєть ся своїм зовнішнім виг ля дом.

По ряд з не га тив ним уяв лен ням про старість та літніх лю дей, ми
зафіксу ва ли іншу тен денцію: такі людські ри си (особ ли вості), як
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доб ро по рядність і доб ро совісність, чуйність, го товність до по мог ти,
не бай дужість, наївність та мудрість пе ре ва жа ли у по зи тив них від -
повідях рес пон дентів. Про те, лю ди на по хи ло го віку і, зок ре ма, ста -
рість в ціло му, асоціюєть ся та кож з та ки ми ри са ми, як скупість,
бідність, еко номність, хво роб ливість та немічність, а та кож, злість
і свар ливість, що ро бить літніх лю дей не щас ли ви ми та не життєра -
дісни ми. На на шу дум ку, та ке став лен ня спри чи не не су час ним
соціаль ним ста но ви щем літніх лю дей в Ук раїні та нав ряд чи є ре -
зуль та том осо бис тих нас та нов лень рес пон дентів.

Та ким чи ном, мож на стве рд жу ва ти, що проб ле ма впли ву існу -
ю чих сте ре о типів ста рості на уяв лен ня соціаль них працівників за -
ли шаєть ся до сить гост рою і пот ре бує комп ле кс них підходів до її
вирішен ня.
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СЕКЦІЯ XII

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ 
ПРОБЛЕМИ САМОАКТИВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ОС НОВНІ ПРОБ ЛЕ МИ ЖІНО ЧОЇ ІДЕН ТИЧ НОСТІ
ПЕРІОДУ ПІЗНЬОЇ ЗРІЛОСТІ: 

РЕ ЗУЛЬ ТА ТИ ПІЛО ТАЖ НО ГО ДОСЛІДЖЕН НЯ

Ат лас В.О.
5
й курс, гру па ПС
52, спеціальність «Пси хо логія»

Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту
роз вит ку лю ди ни ВНЗ Універ си те ту «Ук раїна»

Кон та кт ний те ле фон (068) 274
05
89
На у ко вий керівник: Ба зи ка Є.Л., к.пси хол.н., доц.

Ак ту альність досліджен ня. Особ ли во по пу ляр ною ста ла те ма ти ка
іден тич ності в Ук раїнській де мок ра тичній думці, у зв’яз ку з ана лізом
те ми кри зи іден тич ності в су час них нестійких умо вах. У віт чиз няній
пси хо логії в да ний час спос терігаєть ся своєрідний бум досліджень,
пов’яза них з проб ле ма ти кою іден тич ності. Але, не див  ля чись на
такі чис ленні досліджен ня, ро бо ти які сто су ють ся проб лем особ ли -
вос тей іден тич ності осо бис тості періоду «ак ме» оди ничні. По чи на -
ю чи з 90Kх років ХХ століття, інте рес вче них зо се ред жуєть ся на
жіночій іден тич ності — дослідни ки пост ра дянсь кої по ри: І.Я. Арис -
тар хо ва, Г.А. Брандт, О.І. Га по ва, Н.Д. Єршо ва, С.В. Же ребкін,
І.А. Же ребкіна, О.М. Жид ко ва, О.А. Здра во мис ло ва, Л.Н. Ожіго ва,
А.О. Че ка ли на, О. Чу мак, Т.Б. Ще пансь ка та ін.; з ук раїнсь ких вче -
них — В. Агеєва, Т.П. Віско ва то ва, Т. Ви ног ра до ва, Т. Го во рун, І. Го -
ло ва шен ко, П. Гор нос тай, Т.Ю. Жур жен ко, О. Кікінеджі, І. Ле бе -
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динсь ка, Т.Мель ник, М.Пірен, С.Пав лич ко, В.Се ме нов, В.Су ко ва -
та, Н.Чу хим та ін.

Ме та, да ної статті по ля гає в реп ре зен тації ре зуль татів піло таж -
но го досліджен ня, про ве де но го на ми з ве рес ня по жов тень 2016 ро -
ку се ред жінок у віці 50–60 років.

Після про ве де но го ан ке ту ван ня бу ли от ри мані нас тупні ре зуль -
та ти. По пе реднє опи ту ван ня за до по мо гою ав торсь кої ан ке ти, доз -
во ли ло нам ок рес ли ти ко ло проб лем сто сов но жіно чої іден тич ності
у віці 50–60 років.

Так, по групі пи тань, які відно сять ся до про фесійної сфе ри
жит тя жінки — 81,4% опи ту ва них з цієї вибірки за до во лені ста ном
своєї са мо ак ту алізації, на си ченістю жит тя, тоб то ма ють пла ни на
май бутнє, вва жа ють се бе зат ре бу ва ни ми, зна чу щи ми, соціаль но
ком пе те нт ни ми пер со на ми, го то ви ми до осо бистісно го зрос тан ня,
пев них змін. У 80% пра цю ючих жінок прос те жуєть ся відповідаль -
ний підхід до жит тя. Сто сов но ген дер них ро лей пра цю ючі рес пон -
де нт ки та кож на да ють гар монічніші відповіді, ніж ті, що не пра цю -
ють. По пи тан нях, які вклю ча ють по нят тя «жіноч ності» і якою має
бу ти су час на зріла ук раїнсь ка жінка, досліджу вані опи су ють ко ло
проб лем та ки ми сло ва ми як «кра си ва», «не за леж на», «дог ля ну та»,
«зат ре бу ва на», «освіче на», «еле га нт на», «ініціатив на», май же в рів но му
співвідно шенні мас кулінних і фемінінних ха рак те рис тик. У вибірці
без робітних жінок (34%) кар ти на зовсім інша. Відповіда ю чи на пи -
тан ня («Що вклю чає по нят тя «жіночність»?) 20% без робітних жі -
нок та вся вибірка до мо гос по да рок (10%) при ве ли су то фемінінні
якості — «дбай ли ва», «кра си ва», «сек су аль на», «ко кет ли ва», «ма те -
ри н ство», «хо ро ша гос по ди ня і ма ти»; на пи тан ня («Якою має бу ти
су час на зріла ук раїнсь ка жінка»?) бу ли от ри мані про ти лежні мас -
кулінні якості — «ак тив на», «жва ва», «діло ва», «амбітна», «уміюча
за се бе пос то я ти», «стійка», «вит ри ва ла», «стри ма на», «воль о ва»,
або не ди фе ренційо вані якості, такі як «стре состійка», «життє стій -
ка», «еко ном на», «праць о ви та», «за роб ля ю ча».

Крім то го, аналізу ю чи ан кетні відповіді жінок, мож на про слід -
ку ва ти де які уза галь нені відмінності у відповідях пра цю ючих та
без робітних жінок. Так, по групі пи тань, які відно сять ся до про фе -
сійної сфе ри жит тя жінки, тіль ки 11% без робітних да ли стве рд жу -
ванні відповіді віднос но своєї ко лишньої ро бо ти, крім то го, в цій
підвибірці тіль ки 8% жінок за до во лені влас ною са мо ак ту алізацією,
наси ченістю жит тя, ма ють пла ни на май бутнє. І вся підгру па без ро -
бітних жінок не за до во лені своїм віком — те перішнім ча сом, хотіли
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б по вер ну ти ся до то го періоду, ко ли во ни бу ли на 10–20 років мо лод -
ше, тоб то в них прос те жуєть ся пев не «заст ря ган ня», жаль про ми ну ле.

Вис нов ки. Вже, на да но му, по пе реднь о му етапі досліджен ня мож-
на по ба чи ти, що як сімей ний так і про фесійний фак то ри суттєво
впли ва ють на струк ту ру жіно чої іден тич ності, особ ли во на її тілес но-
ген дер ний ас пект. З на ве де них да них прослідко вуєть ся, що відсут -
ність зат ре бу ва ності в про фесії, в ць о му віці, прив но сить істот ну
дис гар монію в струк ту ру жіно чої іден тич ності, що знач но зни жує
суб’єктив ну за до во леність якістю жит тям, са мо ре алізацією.

СА МО АК ТИВНІСТЬ 
У НАВ ЧАННІ СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Боєва Т.І.
І курс, гру па ЗПЛ
51/16м, спеціальність «Пси хо логія»,

Відкри тий міжна род ний універ си тет
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», к.тел. (095) 029-67-93
На у ко вий керівник: Кли мен ко В.В., д.псих.н., проф.

Стрімкі зміни, що відбу ва ють ся в політич но му та соціаль ноKеко -
номічно му житті Ук раїни, ви ма га ють пе ре бу до ви сис те ми ви щої осві -
ти. У наш час, ко ли об сяг знань збіль шуєть ся кожні де сять років,
от ри ман ня пов но ти знань втра чає свою ак ту альність. Змінюєть ся
ос нов на ме та нав чан ня — не зас воєння кіль кості знань, а роз ви ток
осо бис тості й фор му ван ня її са мо ак тив ності. То му на пер ше місце
в нав чаль но му про цесі вис ту пає са мо ак тивність нав чаль ноKпізна -
валь ної діяль ності.

Са мо ак тивність сту ден та є твор чим про це сом йо го са мо го, як
пріори тет в ство ренні успішно го май бутнь о го жит тя. Май бутнь о му
фахівцю, щоб гра мот но нав ча ти ся тре ба ма ти роз ви нуті усі пізна -
вальні про це си, а са ме: відчут тя, сприй нят тя, уяв лен ня, уя ву, мис -
лен ня, пам’ять, ува гу, спос те реж ливість, інте лект.

Слід заз на чи ти, що пам’ять зай має особ ли ве місце се ред усіх пси -
хічних пізна валь них про цесів. Ба гать ма дослідни ка ми пам’ять ха рак -
те ри зуєть ся як «наскрізний» про цес, що за без пе чує спад коємність
психічних про цесів і об’єднує всі пізна вальні про це си в єди не ціле.
Психічний роз ви ток мож ли вий то му, що лю ди на в стані на ко пи чу -
ван ня інфор мації, не втра чає ко лишніх знань і на ви чок. Пам’ять
пов’язує ми ну ле суб’єкта з йо го сь о го ден ням і май бутнім і є най -
важ ливішою пізна валь ною функцією, що ле жить як в ос нові нав -
чан ня та і са мо роз вит ку.
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Особ ли вості пам’яті як най важ ливішої психічної функції вив -
ча ли ба га то дослідників зі світо вим ім’ям: Л.С. Ви готсь кий, Г. Еб -
бінга уз, П.І. Зінчен ко,

А.Р. Лурія, Т. Ри бо, А.Л. Смир нов та ін. Не підля гає сумніву, що
про дук тивність людсь кої діяль ності тісно пов’яза на з мож ли вос тя -
ми пам’яті.

Пам’ять — фор ма психічно го відоб ра жен ня, яка по ля гає в за -
кріпленні, збе ре женні та нас туп но му відтво ренні слідів ми ну ло го
досвіду.

За спо со бом за пам’ято ву ван ня пам’ять поділя ють на ми мовіль -
ну і довіль ну.

Ми мовіль не за пам’ято ву ван ня і відтво рен ня здійснюєть ся без
спе ціаль них воль о вих зу силь, ко ли не став лять ся цілі, зав дан ня за -
па м’я то ву ван ня або відтво рен ня ма теріалу. Довіль не за пам’ято ву -
ван ня суп ро вод жуєть ся довіль ною ува гою, має цілесп ря мо ва ний
ха рак тер, во но вибірко во. Та ке за пам’ято ву ван ня вклю чає в се бе
логічні при йо ми ор ганізації ма теріалу, ос мис лен ня ма терілу, об роб -
ку інфор мації.

Ефек тивність довіль ної пам’яті за ле жить:
— від цілей за пам’ято ву ван ня (наскіль ки міцно, дов го лю ди на

хо че за пам’ята ти). Як що ме та — вив чи ти, щоб зда ти іспит, то не за ба -
ром після іспи ту ба га то за бу деть ся, як що ме та — вив чи ти на дов го, для
май бутньої про фесійної діяль ності, то інфор мація ма ло за бу ваєть ся.

— від прийомів за у чу ван ня: логічний пе ре каз (логічне ос мис -
лен ня ма теріалу, сис те ма ти зацію, виділен ня го лов них логічних ком -
по нентів інфор мації, пе ре каз своїми сло ва ми); об разні прийо ми за -
пам’ято ву ван ня (пе рек лад інфор мації в об ра зи, графіки, схе ми,
кар тин ки); мне мо технічні прийо ми за пам’ято ву ван ня (спеціальні
прийо ми для по лег шен ня за пам’ято ву ван ня).

Літе ра ту ра

1. Му ляр В.І. Са мо ре алізація осо бис тості як соціаль на проб ле ма (філо -
софсь ке — ант ро по логічний аналіз) — Жи то мир.: ЖІТІД, 1997.

2. Пси хо логія і пе да гогіка життєтвор чості. Нав чаль ноKме то дич ний
посібник / Ред. Ра да: В.М. Доній, Г.М. Не сен, Л.В. Со хань, І.Г. Єрма ков та
ін. — К., 1996.

3. Ни ки ти на Т. Са мо у чи тель по раз ви тию па мя ти (тех ни ка ско рот но го
за по ми на ния) — Лу ганск, 2004.

4. Рубінштейн С. Л. Ос но ви за галь ної пси хо логії. — СПб.: Пи тер, 2005.
5. Лапп Д. Улуч ша ем па мять в лю бом воз рас те. — М., 2003.
6. Ле зер Ф. Тре ни ров ка па мя ти. — М., 1979.
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ОС НОВНІ КОМ ПО НЕН ТИ ОСО БИСТІСНОЇ ГО ТОВ НОСТІ
МАЙ БУТНЬ О ГО ПСИ ХО ЛО ГА 

ДО ПРО ФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Виш невсь ка І.В.
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій,

ІІ курс магістра ту ри, гру па МПСз
21, 
спеціальність «Пси хо логія»,

к.тел. (096) 399-37-00
На у ко вий керівник: Фра динсь ка А.П., к.пси хол.н., доц.

Су часні тен денції роз вит ку Ук раїни, де мок ра ти зація суспільст -
ва став лять пе ред вітчиз ня ною сис те мою ви щої освіти нові зав дан -
ня, од ним із яких є якісна підго тов ка ви со кок валіфіко ва них
фахівців. Ак ту альність про фесії пси хо ло га зу мов люєть ся тим, що
соціаль ноKтех но логічний прог рес спри чи няє зрос тан ня не га тив но -
го впли ву інфор маційних по токів на роз ви ток осо бис тості; збіль -
шен ня пов сяк ден них фізич них та пси хо логічних на ван та жень; за -
го ст рен ня в неї ек зис тенційно го по чут тя стра ху, не виз на че ності,
нев пев не ності, роз губ ле ності та роз ча ру ван ня. За та ких умов особ -
ли во го зна чен ня на бу ває роз ви ток осо бистісної го тов ності пси хо -
ло га до про фесійної діяль ності.

Проб ле ма го тов ності до пев но го ви ду про фесійної діяль ності
широ ко висвітлюєть ся ба гать ма вче ни ми. Пси хо ло ги Л. Буєва, І. Кон
та В. Лісовсь кий розг ля да ють го товність як соціаль ну ус та нов ку
осо бис тості та її ціннісні орієнти ри [2, с. 70].

П. Гор нос тай, розг ля да ю чи струк ту ру пси хо логічної го тов ності
до май бутньої про фесії, виз на чає нас тупні її скла дові: 1) підсис те -
ма про фесійно важ ли вих якос тей осо бис тості, які є осо бистісни ми
пе ре ду мо ва ми го тов ності до про фесійної діяль ності; 2) про фесійна
са мосвідомість; 3) про фесійноKопе раційна підсис те ма або про -
фесійна ком пе тентність; 4) про фесійна спря мо ваність [1].

Н. Мо сол, розг ля дає такі ком по нен ти осо бистісної го тов ності
май бутнь о го пси хо ло га до про фесійної діяль ності: 1) когнітив ний
ком по нент — уяв лен ня про про фесію, її пе ре ва ги та не доліки, про
зміст про фесійної діяль ності, уяв лен ня про сенс май бутньої про фе -
сійної діяль ності; 2) мо ти ваційноKціле пок ла даль ний ком по нент —
ви ра жає по зи тив не став лен ня до про фесії, рівень і цілісність ціле по -
к ла дан ня що до май бутньої про фесійній діяль ності; 3) суб’єктноKосо -
бистісний ком по нент — роз ви ток про цесів са мосві до  мості [2].
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На сь о годні ви ок рем лю ють такі ос новні ком по нен ти осо бис -
тіс ної го тов ності май бутнь о го пси хо ло га до про фесійної діяль ності:

— когнітив на скла до ва осо бистісної го тов ності пе ред ба чає пев ну
сис те му знань осо бис тості, а са ме се ман тич не та осо бистісне знан -
ня се бе та інших; усвідом лен ня влас ної «ЯKкон цепції», на явність та -
ких про фесійноKваж ли вих влас ти вос тей ува ги, сприй ман ня, уя ви,
мис лен ня як: уважність, спос те реж ливість; роз ви ток про фесійної
реф лексії та про фесійно го інте лек ту;

— мо ти ваційна скла до ва осо бистісної го тов ності пе ред ба чає
сфор мо ва ну мо ти ваційну сфе ру, а та кож здатність до взаємо ро зу -
міння, сприй нят тя се бе та інших;

— суб’єктноKосо бистісна скла до ва осо бистісної го тов ності пе ред -
ба чає врівно ва женість емоційної сфе ри, то ле рантність до фруст ра -
ції, ви со ку пра цез датність та са мо ре гу ляцію осо бис тості то що [3].

От же, рівень сфор мо ва ності всіх про фесійно важ ли вих якос тей
і влас ти вос тей, про фесійних умінь та на ви чок у кожній підструк -
турі осо бистісної го тов ності май бутнь о го пси хо ло га до про фесійної
діяль ності знач ною мірою за без пе чу ють про дук тивність про фесій -
ної діяль ності, ком пе тентність у розв’язанні пси хо логічних зав дань
і на дан ня кваліфіко ва ної пси хо логічної до по мо ги на се лен ню.

Літе ра ту ра

1. Бу сел В.Т. Ве ли кий тлу мач ний слов ник су час ної ук раїнсь кої мо ви /
В. Т. Бу сел. — К., Ірпінь. — Пе рун, 2005. — 1728 с.

2. Мак си мен ко С.Д. Фахівця потрібно мо де лю ва ти (На у кові ос но ви го -
тов ності ви пу ск ни ка пед ву зу до пе да гогічної діяль ності) / С.Д. Мак си мен -
ко, О.М. Пе лех // Рідна шко ла. — № 3–4. — 1994. — С. 70.

3. Ос но ви прак тич ної пси хо логії : [підруч ник] / В. Па нок, Т. Ти та рен -
ко, Н. Че пелєва та ін. — К. : Либідь, 1999. — 536 с.

СОЦІАЛЬ НА ЗРІЛІСТЬ В СТРУК ТУРІ 
ПРО ФЕСІЙНО ГО РОЗ ВИТ КУ СТУ ДЕН ТА ВНЗ

Вла сюк О.Е.
ІІІ курс, гру па Зл-3.1, спеціальність «Здо ров’я лю ди ни»

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (066) 105
85
99, 
На у ко вий керівник: Іва нюк І.Я., ст.вик ла дач

Роз ви ток соціаль ної зрілості осо бис тості май бутнь о го фахівця
на ле жить до пріори тет них зав дань ви щої освіти, оскіль ки він по в’я -
за ний із про фесійною зрілістю, що є інтег ра тив ною якістю осо бис -
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тості, яка інтег рує соціальні знан ня, соціаль ний досвід і со ціаль ну
відповідальність, за без пе чу ю чи осо бис тості успішну соціалізацію
і гар монізацію з ото чу ю чим се ре до ви щем.

При аналізі на у ко вої літе ра ту ри прослідко вуєть ся тісний вза є -
мозв’язок та взаємо обу мов леність між соціаль ною та про фе сій ною
зрілістю. Де які на у ковці про фесійну зрілість виділя ють як доміну -
ю чий ком по нент у струк турі соціаль ної зрілості, оскіль ки про фе -
сійна діяльність осо бис тості, як універ саль ний засіб її життєдіяль -
ності виз на чає і соціаль ну сутність лю ди ни.

Се ред кри теріїв соціаль ної зрілості мож на виділи ти на явність
політич них і гро мадсь ких прав, за вер шен ня освіти, здо бут тя про фе -
сії, став лен ня осо бис тості до праці, до тру до вої діяль ності; ак тив на
життєва по зиція осо бис тості, її соціаль на ак тивність; соціаль на
куль ту ра, куль ту ра праці; мо раль на ос но ва осо бис тості; ко лек тивізм,
пра во од ру жи ти ся, ви ко нан ня війсь ко во го обов’яз ку.

Л. Ко ган ха рак те ри зує соціаль ну зрілість осо бис тості че рез ви -
ділені ним сту пені зрілості які пов’язує з індивіду аль ним життєвим
шля хом. Він виділяє три сту пе ня зрілості:

— до сяг нен ня по чат ко во го ета пу соціаль ної зрілості (він пов’я -
за ний з ово лодінням про фесією, з ви роб лен ням ак тив ної життєвої
по зиції, ос воєнням за сад політич ної і мо раль ної куль ту ри, ви роб -
лен ням рис ко лек тивіста);

— до сяг нен ня ви со кої соціаль ної зрілості (осо бистість стає
майстром своєї спра ви, бе ре ак тив ну участь в уп равлінні спра ва ми
ко лек ти ву і суспільства в ціло му);

— най ви щий ступінь соціаль ної зрілості (пов’яза но з усебічним
гар монійним роз вит ком осо бис тості, з універ салізмом її про фе -
сійної діяль ності, з пе рет во рен ням осо бис тості на спра вжнь о го ва -
таж ка мас) [1].

К. Пла то нов мініму мом соціаль ної зрілості осо бис тості на зи ває
на явність усвідом лен ня лю ди ною сво го місця се ред інших лю дей,
прий нят тя осо бистістю соціаль них норм, що виз на ча ють її здат ність
усвідом ле но, ак тив но і са мостійно бра ти участь у житті суспільства,
до яко го во на на ле жить, і на явність усвідом ле но го праг нен ня до са -
мов дос ко на лен ня [2].

До ком по нентів соціаль ної зрілості слід віднес ти:
— осо бистісну зрілість (ак тив на участь у житті суспільства,

ефек тив не ви ко рис тан ня своїх знань та здібнос тей, са мо ре алізація,
кри тич не мис лен ня, стійкість емоційних оцінок, адек ват на са мо -
оцінка);
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— соціаль ну зрілість (ви роб лен ня ак тив ної життєвої по зиції,
ко лек тивізм, прий нят тя осо бистістю соціаль них норм, праг нен ня
до са мов дос ко на лен ня, соціаль на ак тивність, соціаль на відпові даль -
ність, орієнтація на ду ховні цінності, ко лек тивізм, кре а тивність,
реф лексія);

— про фесійну зрілість (про фесійні здібності, чут ливість до спо -
со бу про фесійної життєдіяль ності, про фесійна ком пе тентність, са -
мо ак ту алізація, пе да гогічна майс терність і т. д.).

От же, соціаль на зрілість сту ден та має тісний зв’язок із розк -
рит тям індивіду аль них по тенцій осо бис тості. То му клю чо вим зав -
дан ням ви щих нав чаль них зак ладів є ство рен ня умов для ефек тив -
но го фор му ван ня соціаль ної зрілості май бутніх фахівців.

Літе ра ту ра

1. Ко ган Л. Н. Че ло век и его судь ба / Л. Н. Ко ган. — М. : Мысль, 1998. —
283 с.

2. Яворсь ка Г.Х. Соціаль ноKпро фесійна зрілість кур сантів ви щих зак -
ладів освіти МВС Ук раїни: Мо ног рафія / Г.Х. Яворсь ка. — Оде са : ПЛАС -
КЕ ЗАТ, 2005. — 408 с.

ВАЖ ЛИВІСТЬ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ 
У ЖИТТІ ЛЮ ДИ НИ

Гук І.В.
5 курс, гру па 5МП, спеціальність «Пси хо логія»,

Но во ка ховсь кий гу манітар ний інсти тут, тел. (050) 086
31
35
На у ко вий керівник: Ума ро ва В.О., ст. вик ла дач

Ос таннім ча сом проб ле ма ціннісних орієнтирів у суспільстві,
як в ціло му і ціннос тей, на бу ває все біль шо го зна чен ня. Ц сто суєть ся
як на шої країни, так і країн за рубіжжя. Складність і ба га топ ла но -
вість ви щев ка за них по нять ха рак те ри зуєть ся тим, що во ни є об’єк -
та ми ба гать ох на у ко вих досліджень, зок ре ма, у га лузі філо софії,
соціології, пси хо логії.

Сис те ма ціннісних орієнтацій, бу ду чи пси хо логічною ха рак те -
рис ти кою зрілої осо бис тості, од ним з цент раль них осо бистісних
ут во рень, вис лов лює змістов не став лен ня лю ди ни до соціаль ної
дійсності і в цій якості виз на чає мо ти вацію її по ведінки, ро бить
істот ний вплив на всі сто ро ни йо го діяль ності.

Суттєвим є те, що не од норідність пред метів діяль ності лю ди ни,
відно син у суспільстві та явищ, що при ць о му ви ни ка ють, вис ту пає
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як цінність, тоб то є еле мен том ціннісно го став лен ня і мо же бу ти
оціне ним в плані зістав лен ня зла і доб ра, не по до б ства і кра си, за бо ро -
не но го і до пус ти мо го, чи, навіть, спра вед ли во го і несп ра вед ли во го.

Ціннісні орієнтації — це най важ ливіші еле мен ти струк ту ри осо -
бис тості, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією су купністю
йо го пе ре жи вань і відок рем лю ють зна чу ще, істот не для да но го
індивіда від нез нач но го, не суттєво го. Су купність сфор мо ва них, ус -
та ле них ціннісних орієнтації ут во рює сво го ро ду вісь свідо мості,
яка за без пе чує стійкість осо бис тості, спад коємність пев но го ви ду
по ведінки та діяль ності, що ви ра жаєть ся в спря мо ва ності йо го пот -
реб та інте ресів. Тоб то, свідчен ня міри соціаль ності та зрілості осо -
бис тості є ха рак те рис ти кою її роз ви не них ціннісних орієнтацій.

За дов гу історію існу ван ня людсь ко го суспільства ви роб лені ос -
новні за галь но людські цінності і нор ми мо раль ної по ведінки. У су -
спільстві завж ди ціну ва ли ся і ціну ють ся доб ро та, вірність, чес ність,
взаємо до по мо га і відки да ють ся цинізм, об ман, жадібність, мар нос ла -
в ство, зло чин. У су час но му суспільстві ос нов ни ми за галь но людсь ки -
ми ціннос тя ми є сім’я, здо ров’я, освіта, ро бо та. За галь но людські
цінності пов’язані з осо бис ти ми ціннос тя ми лю ди ни, які мож на умов -
но розділи ти на ма теріальні й ду ховні (мо ральні). Ре алізація всіх цих
ціннос тей не обхідна для са мо ст ве рд жен ня, виз нан ня осо бис тості.

Ціннісна свідомість тво рить влас ний світ, світ емоційних пе ре -
жи вань, ціннісних об разів. У ціннісній формі лю ди на не об’єкти -
вує, а суб’єкти вує зовнішню дійсність, прив лас ню ючи її, наділя ю -
чи людсь ки ми смис ла ми, стве рд жу ю чи то тожність з со бою. То му
цінністю є ли ше те, що усвідом люєть ся, пе ре жи ваєть ся як цінність.

В си ту аціях осо бистісної кри зи або ко ли осо бистісну кри зу
про во кує соціаль на, лю ди на має мож ливість підтвер ди ти ак ту -
альність своїх ціннісних ус та но вок, або по ба чи ти не обхідність їх
зміни чи ко рекції. За ду му ю чись над сен сом жит тя чи ра ди каль но
зміню ючи йо го век тор, лю ди на час то зна хо дить про тиріччя у сфері
ціннос тей, яким пос лу го ву ва лась ще до не дав на. У та ких ви пад ках
успішність розв’язан ня криз та мінімізація втрат ба га то в чо му за ле -
жать від роз вит ку осо бистісної реф лексії, ди намічних ха рак те рис -
тик та відкри тості до змін. Ціннісне став лен ня до дійсності не мож -
ли ве без на дан ня йо му емоційно го за ба рв лен ня. За до по мо гою
емоційно го пе ре жи ван ня внутрішньо ос во ю ють ся життєві си ту ації,
яким прис воюєть ся свій осо бистісний сенс.

Вив чен ня ме ханізму фор му ван ня пев ної сис те ми ціннос тей, гли-
би ни їх зас воєння мо же бу ти найбільш ефек тив ним при ор ганізації
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й про ве денні відповідних досліджень конк рет них соціаль них си ту -
ацій. Са ме там і тоді цінності ак ту алізу ють ся, лю ди на ро бить свій
вибір і прий має рішен ня що до по даль ших дій. Важ ли ву роль у ць о -
му про цесі відігра ють ціннісні орієнти ри індивіда, сис те ма йо го
ціннос тей. В її епіцентрі завж ди пе ре бу ває відповідний суспіль ний
іде ал, на який орієнтуєть ся і яким ке руєть ся лю ди на в про цесі
прок ла ден ня цілі і ре алізації своїх життєвих про ектів у діяль ності.

ПРОБ ЛЕ МИ ФОР МУ ВАН НЯ СПРИ ЯТ ЛИ ВО ГО
СОЦІАЛЬ НО�ПСИ ХО ЛОГІЧНО ГО КЛІМА ТУ 

В КО ЛЕК ТИВІ МЕ ДИЧ НИХ УС ТА НОВ

Дол би щук Т.В.
сту де нт ка 5 кур су, спеціаль ності «Пси хо логія»

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій
Універ си те ту «Ук раїна»

к.тел. (097) 217-11-01
На у ко вий керівник: Во ли нець Н. В., к.пси хол.н., доц.

Спри ят ли вий соціаль ноKпси хо логічний клімат у ко лек ти вах ме -
 дич них зак ладів є од ним із чин ників ефек тив но го функціону ван ня
сис те ми охо ро ни здо ров’я з до сяг нен ня ос нов ної її ме ти — збе ре -
ження здо ров’я на се лен ня і на дан ня не обхідної ме дич ної до по мо ги.

Од ним з по каз ників успішної діяль ності керівни ка ме дич но го
зак ла ду є рівень сфор мо ва ності соціаль ноKпси хо логічно го кліма ту.
Впер ше термін «пси хо логічний клімат» у вітчиз няній пси хо -
логічній на уці ввів Н. Ман су ров. Досліджу ю чи осо бистісні фак то ри
підви щен ня про дук тив ності праці, він звер нув ува гу на те, що «ви -
ни кає соціаль ноKпси хо логічна проб ле ма ор ганізації гар но го «пси -
хо логічно го кліма ту в ко лек тиві», і про а налізу вав де які конк ретні
шля хи ство рен ня та ко го кліма ту на ви роб ни чо му підприємстві [1].

Соціаль ноKпси хо логічний клімат — це стан гру по вої психіки,
су купність став лень членів ко лек ти ву до умов і ха рак те ру сумісної
діяль ності, до ко лег по ро боті, до керівни ка ко лек ти ву. У пси хо ло -
гічній літе ра турі виділя ють суб’єктивні і об’єктивні оз на ки спри ят ли -
во го соціаль ноKпси хо логічно го кліма ту гру пи (ко лек ти ву). Н. Руд -
 ниць ка заз на чає, що до суб’єктив них відно сять: 1) довір’я та ви со ку
ви мог ливість членів гру пи один до од но го; 2) спри ят ли ву та діло ву
кри ти ку; 3) віль не вис лов лю ван ня своєї дум ки при об го во ренні пи -
тань, які сто су ють ся всь о го ко лек ти ву; 4) відсутність тис ку ке рів -
ників на підлег лих і виз нан ня за ни ми пра ва прий ма ти зна чимі для
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гру пи рішен ня; 5) дос тат ню проінфор мо ваність членів ко лек ти ву
про йо го зав дан ня і стан справ; 6) ви со кий ступінь емоційно го
вклю чен ня і взаємо до по мо ги в си ту аціях, як що у ць о му є пот ре ба;
7) усвідом лен ня і взят тя відповідаль ності на се бе за стан справ
у групі кож ним з її членів [2].

На фор му ван ня соціаль ноKпси хо логічно го кліма ту в ко лек тиві
впли ва ють чин ни ки мак ро се ре до ви ща та мікро се ре до ви ща. Ос нов -
ни ми чин ни ка ми, які впли ва ють на стан соціаль ноKпси хо логічно го
кліма ту в ко лек тиві, є зміст праці та ступінь за до во лен ня лю дей ро -
бо тою; умо ви праці та по бу ту; ступінь за до во лен ня ха рак те ром
міжо со бистісних сто сунків із співробітни ка ми; стиль керівницт ва,
осо бистість керівни ка.

Аналіз схе ми доз во ляє зро би ти вис но вок, що осо бистісни ми
ха рак те рис ти ка ми керівни ка, який праг не спри я ти згур то ва ності ко -
лек ти ву, ма ють бу ти: виз на ченість, усвідом леність, цілесп ря мо ва ність,
вибірковість, так товність, дієвість, ви мог ливість, кри тичність, від -
по відальність.З ме тою фор му ван ня та поліпшен ня соціаль ноKпси -
хо логічно го кліма ту в ко лек тиві ба жа но про во ди ти тренінги, з до -
по мо гою яких пси хо ло ги нав ча ли б членів ко лек ти ву і керівників
ви сокій куль турі взаємодії та спілку ван ня. Найбільш ефек тив ни ми
є по ведінко вий та роль о вий тренінги, тренінг чут ли вості, віде от -
ренінг та інші фор ми тренінгів.

Та ким чи ном, постійне, цілесп ря мо ва не ети коKде он то логічне
ви хо ван ня в ме дич но му тру до во му ко лек тиві є важ ли вим зав дан -
ням адміністрації. Йо го ме тою по вин но бу ти ство рен ня у ко лек тиві
медп рацівників ат мос фе ри уваж но го і тур бот ли во го став лен ня один
до од но го, спра вед ли вої ви мог ли вості, довіри і взаємо до по мо ги.
Усе це за без пе чить зміцнен ня і збе ре жен ня здо ров’я лю дей.

Літе ра ту ра
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Згур то ваність — од на із найбільш склад них влас ти вос тей ко лек-

ти ву. У її ос нові мо жуть ле жа ти самі різно манітні фак то ри. Мож на
го во ри ти про різні ком по нен ти згур то ва ності — ціль о вий, міжо со -
бистісноKпси хо логічний, ідей ний, ор ганізаційний і т.п. Ці ком по -
нен ти згур то ва ності тісно пов’язані між со бою і в той же час відрізня -
ють ся один від од но го, впли ва ю чи пев ним чи ном на пси хо логічний
клімат будьKякої гру пи та ко лек ти ву як ви щої фор ми її роз вит ку.

По нят тя «згур то ваність» ха рак те ри зує ко лек тив з точ ки зо ру мо -
раль ноKпси хо логічної єдності йо го членів, їх прив’яза ності до своєї
ор ганізації. Згур то ваність є наслідком «цент робіжних» пси хо логічних
сил в соціальній групі. Згур то ва ний ко лек тив це стійкий ко лек тив,
здат ний успішно про тис то я ти дії внутрішніх і зовнішніх сил, спря мо -
ва них на пос лаб лен ня або руй ну ван ня зв’язків між йо го чле на ми.

Сту де нтсь ка гру па як ко лек тив — це стійке об’єднан ня сту -
дентів, згур то ва них нав ко ло однієї ме ти та сумісної суспіль ноKко -
рис ної діяль ності (нав чан ня та здо бу ван ня ви щої освіти). Ха рак тер -
ни ми ри са ми здо ро во го та згур то ва но го сту де нтсь ко го ко лек ти ву
є ідей на цілесп ря мо ваність, спіль на ор ганізація йо го діяль ності,
тісна взаємодія між сту ден та ми, за галь на відповідальність, ви со ка
ви мог ливість до ок ре мих членів ко лек ти ву. Важ ли вою оз на кою доб -
ре ор ганізо ва но го ко лек ти ву є на явність у нь о му здо ро вої суспіль ної
дум ки, ат мос фе ри довіри і ви со кої ви мог ли вості.

Для згур то ва но го ко лек ти ву ха рак тер но та кож ство рен ня в нь о -
му по зи тив них тра дицій, пос та нов ка за хоп лю ючих перс пек тив,
доб рий, життєрадісний тон, ви со ка дис ципліна, роз ви ток кри ти ки
і са мок ри ти ки. Сту де нтсь кий ко лек тив — це са ма дійо ва ор гані за ція
сту де нтсь кої мо лоді. Він рос те і роз ви ваєть ся при умові, як що всі
йо го чле ни про яв ля ють са мостійність і ініціати ву в ор ганізації різ -
но манітної діяль ності. То му друж ний і цілесп ря мо ва ний ко лек тив
це не ли ше об’єкт, але й суб’єкт ви хо ван ня та нав чан ня. Ду же важ -
ли во за без пе чи ти пра виль ну ор ганізацію відно шень все ре дині ко -
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лек ти ву. Во ни мо жуть бу ти спри ят ли ви ми, несп ри ят ли ви ми і нейт -
 раль ни ми для індивіду аль но го роз вит ку. Зав дан ня на у ко воKпе да го -
гічно го скла ду ви щої шко ли — ор ганізу ва ти спілку ван ня сту дентів
один з од ним, за без пе чи ти пра вильні взаємовідно си ни в сту де нтсь -
ко му ко лек тиві, за що са ме і відповіда ють ку ра то ри груп.

Розг ля не мо де які по зиції, які осо бистість мо же зай ма ти в ко -
лек тиві. У су часній пси хо логії виділя ють офіційну (або фор маль ну)
і не офіційну (не фор маль ну) струк ту ру взаємовідно син в ко лек тиві.
Офіційна струк ту ра сто сунків — це сис те ма по зицій, зав да них
ззовні, суспільством, і не обхідних для функціону ван ня да но го ко -
лек ти ву. «Сис те ма відповідних за леж нос тей» — пи сав про офіційні
сис те ми взаємовідно син А.С. Ма ка рен ко. У не офіційній сис темі
відно син по зиції виз на ча ють ся індивіду альністю кож но го сту ден та
і особ ли во пев ної гру пи. Ко жен сту дент зай має соціаль ну по зицію,
яка ха рак те ри зуєть ся дво ма па ра мет ра ми: соціаль ною по ведінкою
осо бис тості і соціаль ни ми очіку ван ня ми ото чу ю чих. Соціаль на по -
ведінка — це ре аль на по ведінка (ре альні вчин ки), зав дя ки яким лю -
ди на стве рд жує се бе в ба жаній ролі, а соціальні очіку ван ня — це
відно шен ня ото чу ю чих до по зиції да ної лю ди ни. Як що хтось ут вер -
див се бе на даній по зиції, то ото чу ючі ніби «прив’язу ють» йо го
до неї.

Ду же важ ли во розг ля да ти взаємодії офіційних і не офіційних
сис тем взаємовідно син сту дентів на різних ета пах роз вит ку сту де -
нтсь кої гру пи як ко лек ти ву. Всі уг ру пу ван ня гру пи зай ма ють своє
особ ли ве місце у двох ієрархіях. Пер ша — це ієрархія гру пу ван ня по
ав то ри тет ності. Самі ав то ри тетні гру пу ван ня виз на ча ють ко лек -
тивні нор ми і цінності ко лек ти ву. Дру га ієрархія гру пу вань по
ціннос тям і інте ре сам. Зав дан ня пе да го га ВНЗ — до мог ти ся співпа -
дан ня цих видів ієрархій, щоб гру пу ван ня з найбільш ви со ки ми
ціннос тя ми ста ли ав то ри тет ни ми в групі. Це ду же важ ли во, оскіль -
ки самі ав то ри тетні гру пу ван ня ста ють ре аль ним ак ти вом сту де -
нтсь ко го ко лек ти ву на рівні фа куль те ту чи інсти ту ту.
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Ка надсь кий уче ний Ганс Сельє у 1936 р. ввів по нят тя стре су, під
яким ро зумів ре акцію ор ганізму на дію різних под раз ників. З тих
пір сло во стрес ста ло міжна род ним терміном для опи су пев но го
пси хо логічно го ста ну. Хо ча ще йдуть су пе реч ки про точ не виз на -
чен ня, що та ке стрес, цілком оче вид не од не — цей стан про ти леж -
ний спо кою. В стре со вий стан лю ди ну вво дить і важ кий іспит або
втра та ро бо ти, і... лю бов з пер шо го пог ля ду.

Ме ди ци на вва жає стрес яви щем фізіологічним, що чи мось на -
га дує спазм кро во нос них су дин, — ми відчу ваємо рап то ве сер це -
бит тя, тя гар під грудь ми, сухість в горлі, нап ру гу м’язів. Ко ли стрес
пе ре хо дить доз во лені межі, мож на серйоз но зах воріти. По ру шуєть -
ся сон, слаб шає пам’ять, до ос лаб ло го ор ганізму при ли па ють всі
хво ро би. Всесвітня ор ганізація охо ро ни здо ров’я (ВО ОЗ) на зи ває
стрес хво ро бою століття. Стре су не мож на уник ну ти повністю, про -
те мож на звес ти до мініму му йо го не га тивні наслідки.

Стрес — цей стан психічної нап ру ги, що ви ни кає у лю ди ни
в важ ких умо вах під дією зовнішніх под раз ників — стре сорів [2, с. 3].
Ор ганізм відповідає на них ре акціями за хис ту: по частішан ням пуль -
су, підви щен ням ар теріаль но го тис ку то що. Наслідки стре со вої дії
на ор ганізм мо жуть бу ти ду же серйоз ни ми. Мо же роз ви ну ти ся деп -
ресія, стрес мо же пе рей ти в дист рес — страж дан ня, нез ду жан ня,
важ кий стан. Психічне пе ре нап ру жен ня при во дить час то до пси хо -
со ма тич них зах во рю вань, та ких як гіпер тонія, ішемічна хво ро ба
сер ця, ви раз ка шлун ку, бронхіаль на аст ма, цук ро вий діабет.

Не га тив них наслідків стре су цілком мож на уник ну ти, як що лю-
дині при ще пи ти на ви ки ви хо ду із стре со вих си ту ацій з мінімаль ни -
ми втра та ми:

1. Ди намічність ус та но вок. Лю ди на з ве ли ким на бо ром гнуч ких
ус та но вок і дос татньо ве ли кою кількістю різних цілей, яка во лодіє
здатністю їх заміню ва ти у разі нев дачі, є за хи ще ною від стре су кра -
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ще, ніж та, що орієнто ва на на до сяг нен ня єди но го, го лов но го конк -
рет но го ре зуль та ту.

2. Уміння пе ре оціню ва ти те, чо го не зміг до сяг ти. Лю ди на, що
рветь ся всіма си ла ми до до сяг нен ня пев ної ме ти, вик ли кає по ша ну.
Але як що нев да ча?! І не має іншої ме ти, за ра ди якої вар то пра цю ва -
ти так са мо нас тир ли во? Не ми ну чий стрес і, як наслідок, падіння
пра цез дат ності. Нейт ралізу ва ти та кий ре зуль тат до по ма гає вміння
зни зи ти зна чущість втра ти; зни зив ши цінність то го, чо го праг нув,
ад же пе ре но си ти малі втра ти лег ше, ніж значні.

3. Об’єктивізація стресів — здатність об’єктив но оціню ва ти те,
що спо чат ку предс тав ляєть ся ка та ст рофічним або трагічним.
Серйоз ною підмо гою є скла дан ня оцінних карт. Їх струк ту ра до сить
прос та, а ефек тивність зас то су ван ня де ко ли вра жа ю ча. Кар та скла -
даєть ся з трь ох ко ло нок. В ліву, в по ряд ку убу ван ня не га тив ної зна -
чу щості (з вказівкою їх «ва ги»), за но сять ся всі не га тивні події, які
мо жуть торк ну ти ся лю ди ни; в се ред ню вно сить ся пе релік ре аль них
успіхів, до сяг нень (осо бо вих, служ бо вих, фінан со вих), або ро бить ся
за пис про ви тяг ну тий з нев дачі урок (це те, що на зи ваєть ся аб со -
лют ною утилізацією — пе рет во ри ти шко ду в ко ристь); в пра ву ко -
лон ку впи суєть ся конк рет на неп риємність. Після ць о го три ко лон -
ки порівню ють ся.

4. Вміння розс лаб ля ти ся. Щоб уник ну ти по я ви нап ру же них
відно син між людь ми слід виз на чи ти оз на ки на си чен ня спілку ван -
ням (ви ник нен ня і по си лен ня безп ри чин ної не за до во ле ності парт -
не ром, дратівливість, об раз ливість) та вміти вчас но вий ти з кон так -
ту за ра ди їх по даль шо го по зи тив но го про дов жен ня.

Та кож зня ти оз на ки психічно го нап ру жен ня до по мо же прог ра ма
дій при нер во во му пе ре ван та женні: 1. Відверніть ся від проб ле ми,
дихай те спокійно і гли бо ко про тя гом 3 хви лин. 2. Кож но го ра зу у мо -
мент вди ху пов то рюй те якеKне будь тверд жен ня ти пу: «Я по чи наю
відчу ва ти се бе кра ще». 3. Зас по коївшись, пос та рай те ся виріши ти,
чи хо четь ся вам про дов жу ва ти зай ма ти ся якоюKне будь з ва ших
проб лем. Пам’ятай те, що слід сфо ку су ва ти ува гу тіль ки на то му, що
ви мо же те розв’яза ти да ну проб ле му, що ве де до по зи тив но го мис -
лен ня та в по даль шо му до вирішен ня на яв ної проб ле ми.
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КОНГ РУ ЕНТНІСТЬ І АВ ТЕН ТИЧНІСТЬ, 
ЯК МЕ ТО ДО ЛОГІЧНІ ЗА СА ДИ ДОСЛІДЖЕН НЯ 

ОСО БИС ТОСТІ, ЩО СА МО АК ТУ АЛІЗУЄТЬ СЯ

Ко но топ К.В.
6
й курс, гру па ПС
62, спеціальність «Пси хо логія»

Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту
роз вит ку лю ди ни ВНЗ Універ си те ту «Ук раїна»

Кон та кт ний те ле фон (093) 020
00
51
На у ко вий керівник: Ба зи ка Є.Л., к.пси хол.н., доц.

Ак ту альність те ми. Для ба гать ох лю дей в наш неп рос тий час
надз ви чай ної гост ро ти на бу ва ють пи тан ня змістов ності і сен су
жит тя. Ці пи тан ня зачіпа ють ос новні го ловні для кож но го вітальні
ка те горії — це суть при ро да і життєві кри терії індивіду аль ності і ав -
тен тич ності лю ди ни. Ці ка те горії — кри терії на шо го життєво го бла -
го по луч чя. Ак ту альність пос та нов ки пи тан ня про конг ру ентність
(ав тен тичність) лю ди ни в кон тексті пси хо те ра пев тич но го про це су
є більш ніж оче вид ною. Ав тен тичність — є справжність або при -
родність і в ць о му сенсі — істинність лю ди ни. Слідом за Кар лом
Род жер сом — зас нов ни ком гу маністич ної тра диції в пси хо логії та
пси хо те рапії, ми вва жаємо ав тен тичність лю ди ни фун да мен таль -
ни ми за са да ми йо го індивіду аль ності і смис ло вим ба зи сом йо го са -
мо ак ту алізації. По суті са мо ак ту алізація це і є якийсь життєвий
про цес «роз гор тан ня» індивіду аль ності кож ної лю ди ни, відповідно
до ви мо гам йо го ав тен тич ності та в нап рям ку влас не ав тен тич них
форм і ха рак те рис тик.

То му ме та на шої ро бо ти зу мо ви ла досліджен ня ефек тив ності
комп ле кс ної тес то вої ме то до логії в виз на чені нор ми для ав тен тич -
ності і конг ру е нт ності лю дей пізньої до рос лості.

Ос новні ре зуль та ти. Конг ру ентність, (ав тен тичність) є ос нов -
ни ми прин ци па ми гу маністич ної пси хо логії. Гу маністич на пси хо -
логія — особ ли вий нап ря мок, що відрізняєть ся від інших шкіл по
ря ду прин ци по во важ ли вих для ро зуміння при ро ди лю ди ни по ло -
жень. До нь о го тра диційно відно сять такі кон цепції, як те орія осо -
бистісних рис Г. Ол пор та, те орія са мо ак ту алізації А. Мас лоу, те орія
і інди рек тив на пси хо те рапія К. Род жер са, кон цепція фун да мен -
таль них мо ти вацій А. Ленг ле, уяв лен ня Ш. Бю ле ра про життєвий
шлях осо бис тості, ідеї Р. Мейя. Кож на з наз ва них те орій ви ко рис то -
вує свій влас ний по нятійний апа рат, ство рює оригінальні уяв лен ня
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про внутрішній світ лю ди ни і її роз вит ку в про цесі жит тя, пе ревіряє
й обґрун то вує дані, от ри мані в ході емпірич них досліджень, і в про цесі
пси хо те ра пев тич ної ро бо ти з клієнта ми. Роз ход жен ня, що існу ють
між те оріями, про те не є пе реш ко дою, що не доз во ли ло б розг ля ну -
ти їх з по зиції за галь но ме то до логічних прин ципів. Та ки ми прин -
ци па ми є: прин цип роз вит ку, прин цип цілісності, прин цип гу ман -
ності, прин цип ціль о во го де термінізму, прин цип ак тив ності,
прин цип не екс пе ри мен таль но го досліджен ня осо бис тості, що зас -
но ва ний на ідеї цілісності, і відповідно не мож ли вості адек ват но го
вив чен ня осо бис тості по ок ре мих фраг мен тах, оскіль ки сис те ма
(а та кою і є осо бистість) най частіше має такі влас ти вості, що не при -
та манні її ок ре мим час ти нам, прин цип реп ре зен та тив ності [1; 2; 3].

Прак тич не зна чен ня от ри ма них ре зуль татів скла даєть ся в роз -
робці на у ко во обґрун то ва но го й дос туп но го комп лек су за ходів по
впро вад жен ню прог ра ми пси хо те рапії клієнтів пост трав ма тич но го
періоду, клієнтів, за леж них від «пер фекціонізму», деп ресій, фобій
і пси хо со ма тич них зах во рю ван нях. Ма теріали ро бо ти мо жуть бу ти
ви ко рис тані як у на у ковій і нав чальній ро боті, так і у прак тичній
діяль ності. Предс тав лені у ро боті ме то ди ки та комп лексні прог ра -
ми мо жуть бу ти ви ко рис тані в при ватній прак тиці, та кож як лек -
ційний ма теріал в ви щих нав чаль них зак ла дах.

Вис нов ки. Екзістенційний аналіз, ме тод конг ру е нт ної осо бис -
тості і те орія са мо ак ту алізації кон це нт руєть ся на то му, щоб зро би ти
люди ну здат ної ре алізо ву ва ти свою сутність. Та ка спе цифічна «точ ка
зас то су ван ня» ць о го пси хо те ра пев тич но го нап рям ку має бу ти ак ти-
вова но, то чим лю ди на за своєю сут тю є, і особ ли во то, чим во на мо -
же і по вин на ста ти. Став ши са мим со бою лю ди на в діалозі зі світом
про жи ває своє пок ли кан ня, пе ре бу ва ю чи там, де во на найбільш
потрібна.

Літе ра ту ра

1. Кар ва са рс кий Б. Пси хо те ра пия. — М.: Ме ди ци на, 1985. — 304 с.
2. Ленг ле А. Person. Эк зис тен ци аль ноKана ли ти чес кая те о рия лич нос -

ти»: Ге не зис; Моск ва; 2009. — 258 с.
3. Франкл В.Э. Пси хо те ра пия на прак ти ке — Спб: Речь, 2000. — 256 с.
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ВАЖ ЛИВІСТЬ ДИС ЦИПЛІНИ 
«ВІЙСЬ КО ВА ПСИ ХО ЛОГІЯ» 
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Кос тен ко В.О.
5 курс, гру па 5МПз, спеціальність «Пси хо логія»,

Но во ка ховсь кий гу манітар ний інсти тут, тел. (050) 660
98
93
На у ко вий керівник: Ума ро ва В.О., ст. вик ла дач

Пси хо логічні зу сил ля що до доб ро бу ту ук раїнсь ких війсь ко вос -
луж бовців, членів їх сімей та війсь ко вої ор ганізації тіль ки по чи на -
ють роз роб ля ти ся у відповідь на війну на Дон басі і вплив, який во -
на має на війсь ко вих і цивіль не на се лен ня. В да ний час пси хо лог,
який пра цює в ба тальйоні або у відділі на війсь ковій базі вва жаєть -
ся «війсь ко вим пси хо ло гом» при фак тичній відсут ності спеціалізо -
ва ної підго тов ки на відмінну від цивіль них пси хо логів.

Війсь ко вос луж бовці і цивільні осо би, які заз на ли пси хо -
логічних травм, за ли ши ли ся сам на сам зі сис те мою, яка здаєть ся
не в змозі за без пе чи ти якість пси хо логічних пос луг у відповідь на
складні проб ле ми. Це особ ли во оче вид но в об ласті війсь ко вої пси -
хо логії; зок ре ма, ук раїнсь ка сис те ма війсь ко вої пси хо логії зіткну -
ла ся з проб ле мою за без пе чен ня ефек тив ної три ва лої пси хо логічної
підтрим ки сол датів пе ред, під час і після роз гор тан ня бойо вих дій.
Війсь ко ва пси хо логія зай маєть ся вив чен ням людсь кої по ведінки
у війсь ко во му кон тексті з ак цен том на пси хо логічні досліджен ня,
оцінки та став лен ня до війсь ко вос луж бовців після дій, пов’яза них
з війсь ко вою служ бою, воєнни ми фак то ра ми, і пси хо логії війсь ко -
вих ор ганізацій.

Крім то го, звер нен ня до пси хо ло га є в стадії стиг ма ти зації, то -
му що це не є за галь ноп рий ня тою прак ти кою се ред війсь ко вих і
цивіль но го на се лен ня, за без пе чу ю чи до дат кові пе реш ко ди для на -
дан ня пси хо логічної підтрим ки.

Збройні си ли ство ри ли Де пар та мент війсь ко вої пси хо логії що -
до вдос ко на лен ня сис те ми. Тим не менш, за сло ва ми ви со ко пос тав -
ле них співробітників, на до да ток до не дос татніх ма теріаль них ре -
сурсів, є три ос новні пе реш ко ди на шля ху до за без пе чен ня на дан ня
ефек тив ної пос лу ги війсь ко вої пси хо логії: дефіцит кваліфіко ва них
кадрів для пси хо логічної ре абілітації сол датів; слаб ка ко ор ди нація
між дер жав ни ми ор га на ми (особ ли во Міністер ством обо ро ни і Мі -
ністер ством соціаль ної політи ки, яке відповідає за спра ви ве те ра нів)
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уск лад нює виз на чен ня обов’язків і ор ганізацію підтрим ки; від -
сутність чітких пра во вих і про фесійних норм, що ре гу лю ють прак -
ти ку фахівцівKпси хо логів.

В Ук раїні в да ний час не існує сис те ма ти зо ва но го підхо ду до
впро вад жен ня пси хо логічної підго тов ки. Хо ча війсь ко вос луж бовці
бе руть участь в бойовій підго товці, ніяко го фор маль но го ак цен ту
не має на гру по ву згур то ваність. На пер ший пог ляд ук раїнські вій сь-
 кові ака демії вклю ча ють пси хо логію як час ти ну їх нав чаль ної про г -
ра ми, але ко ман ди ри і сол да ти в значній мірі не зна ють і не го тові
до мож ли во го пси хо логічно го стре су і нас туп них ре акцій. Відсут ня
та кож спеціалізо ва на підго тов ка керівницт ва що до обов’язків в під -
розділі і індивіду аль ної го тов ності до роз гор тан ня війсь ко вих дій.
Ко ман ди ри, здаєть ся, не надмірно стур бо вані пси хо логічним бла го -
по луч чям сво го підрозділу і не ціну ють життєво важ ли ву роль в пси -
хо логічній при дат ності і мо ти вації. Од нак, війна про дов жуєть ся
і по ведінкові зміни по ча ли про яв ля ти ся під час служ би і після по -
вер нен ня війсь ко вос луж бовців, пси хо ло ги в Міністерстві обо ро ни
зро зуміли, що но ва сис те ма пси хо логічної підтрим ки є не обхідною.

Вве ден ня пра во вої ба зи, яка ре гу лює пси хо логічну прак ти ку,
є зміша ною, то му важ ли во, щоб Ук раїна предс та ви ла чіткі і по слі -
довні нор ма тивні па ра мет ри для освіти і прак ти ки в га лузі пси хо логії,
виз на ча ю чи роль да них фахівців в сис темі охо ро ни здо ров’я Ук раїни.
По винні бу ти роз роб лені нові освітні прог ра ми, які відповіда ти муть
прий ня тим на міжна род но му рівні ака демічним стан дар там.

От же, що су час на війсь ко ва пси хо логія — це не тіль ки са мос -
тійна, але і син те тич на га лузь пси хо логічної на у ки, оскіль ки для
вирішен ня пос тав ле них пе ред нею зав дань війсь кові пси хо ло ги ви -
ко рис то ву ють знан ня з інших га лу зей пси хо логії, зок ре ма соціаль -
ної, пе да гогічної, ме дич ної, інже нер ної пси хо логії, пси хо логії
праці та інше.
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ПРОФІЛАК ТИ КА СИНД РО МУ ЕМОЦІЙНО ГО ВИ ГО РАН НЯ
У СОЦІАЛЬ НИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кра вець І.В.
магістра нт ка 1 кур су, гру па МПС
11,

спеціальність «Пси хо логія»
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 

Універ си те ту «Ук раїна»
к. тел. (067) 261
49
09

На у ко вий керівник: Конд ра тюк С.М., к.пси хол.н., доц.

Про яв «синд ро му емоційно го ви го ран ня» зустрічаєть ся у про -
фесії «соціаль ний працівник», ад же відно сить ся до емоційно склад -
них та нап ру же них сто сунків в сис темі «лю ди наKлю ди на». Нап ру же на
пси хо е моційна діяльність (на си че не спілку ван ня, відповідальність
за інших, швид ка адап тація до лю дей та си ту ації, ви со кий са мо ко -
нт роль) в про цесі склад ної соціаль ної взаємодії з людь ми спри чи -
нює нев до во лен ня, емоційну нап ру гу, на ко пи чен ня вто ми, енер ге -
тичні зат ра ти, не за до во лен ня ро бо тою.

Г. Фрей ден бер гер зап ро по ну вав термін «ви го ран ня» в 1974 році
для опи су де мо ралізації, роз ча ру ван ня та крайньої вто ми. На дум ку
Г. Фрей ден бер ге ра схильні до ви го ран ня лю ди співчут ливі, ем па тій ні,
нестійні, інвер то вані, гу манні. Х. Мас лач вво дить термін «емоційне
ви го ран ня», яке вис ту пає при чи ною про фесійно го ви го ран ня.

Відо мий на у ко вець В. Бой ко розг ля дає синд ром емоційно го
ви го ран ня як ви роб ле ний осо бистістю ме ханізм пси хо логічно го за -
хис ту у виг ляді пов но го чи част ко во го вик лю чен ня емоцій (зни -
жен ня їх енер ге ти ки) у відповідь на певні пси хот рав му ючі впли ви
та дії, на бу тий сте ре о тип емоційно го за хис ту [1]. Ав тор ви ко рис то -
вує тримірну мо дель синд ро му емоційно го ви го ран ня, струк тур ни -
ми ком по нен та ми яко го є стадії нап ру жен ня, ре зис тенція та вис на -
жен ня. Кож на із них суп ро вод жуєть ся чо тир ма симп то ма ми,
зав дя ки яким мож на досліди ти спе цифіку про я ву синд ро му [1].

Вчені виділя ють симп то ми емоційно го ви го ран ня: фізичні,
емоційні, по ведінкові, соціальні, інте лек ту альні.

Н. Олійни ко ва виділяє три ти пи лю дей, які зна хо дять ся в «зоні
ри зи ку» ви ник нен ня синд ро му «емоційно го ви го ран ня»: пе дан тич -
ний, де мо н стра тив ний, емо тив ний [2].

Емоційне ви го ран ня ви яв ляєть ся у спеціалістів в яких мак си -
маль ний кон такт з людь ми, в яких пе ре ва жає пси хо логічна та емо -
ційна пе рев то ма. Як що лю ди на повністю відда на ро боті за бу ва ю чи
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про за до во лен ня влас них пот реб, про яв ляєть ся відчут тя пе ре нап -
ру жен ня, вис на жен ня адап тив них ре сурсів вик ли кає погіршен ня
фізич но го та психічно го здо ров’я.

Вирішен ня проб лем емоційно го ви го ран ня по вин но ба зу ва ти ся
на ор ганізації профілак тич них за ходів з бо ку керівницт ва соціаль -
них служб, а са ме здійсню ва ти моніто ринг що до ста ну фізич но го та
психічно го здо ров’я працівників, про я ву міжо со бистісних взаємос -
то сунків, зап ро вад жу ва ти пси хо логічні за хо ди оп тимізації умов
тру до вої діяль ності.

З ме тою профілак ти ки емоційно го ви го ран ня соціаль ним пра -
цівни кам до реч ноздійсню ва ти роз поділ про фесійних зав дань; по -
пе ред жа ти ви ник нен ня конфліктів, вміти швид ко пе рек лю ча тись
з од но го ви ду діяль ності на інший, гар монійно поєдну ва ти ро бо ту
з пов ноцінним відпо чин ком.

Та ким чи ном, емоційне ви го ран ня вис ту пає за хис ною ре ак цією
ор ганізму на стрес, що ви ни кає, як що не має спо со бу звіль ни ти ся
від не га тив них емоцій.

Літе ра ту ра

1. Бой ко В. В. Энер ги я э мо ций; 2Kе изд., доп. и пе ре раб. / В. В. Бой ко. —
СПб. : Пи тер, 2004. — 474 с.

2. Олійни ко ва Н. Д.Ме то дичні ре ко мен дації що до профілак ти ки та
зни жен ня шко ди синд ро му про фесійно го ви го рян ня у пе да гогічних
працівників: [посібник для фахівців пси хо логічної служ би, пе да гогічних
працівників] / Н. Д. Олійни ко ва. — Пер во майськ, 2011. — 52 с.

ПРОБ ЛЕ МИ ВИВ ЧЕН НЯ ВІКТИМ НОЇ ПО ВЕДІНКИ
ПІДЛІТКІВ В СУ ЧАС НО МУ СОЦІУМІ

Ма жаєв К.Є.
І курс, нап рям підго тов ки «Пси хо логія»

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій
Універ си те ту «Ук раїна»,

к.тел. (097) 698
13
85
На у ко вий керівник: Во ли нець Н.В., к.пси хол.н., доц.

Проб ле ми віктим ної по ведінки ста ють де далі по пу лярніши ми
нап рям ка ми дослідниць кої діяль ності пси хо логів і пе да гогів. Це
цілком при род но, оскіль ки у цій складній та інтен сив но досліджу -
ваній га лузі за ли шаєть ся чи ма ло не виріше них проб лем, се ред яких —
пи тан ня про при ро ду та при чи ни ви ник нен ня віктим ності у дітей
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та підлітків. Ос таннім ча сом проб ле ма на силь ства піддаєть ся гли -
бо ко му міждис циплінар но му аналізу та ви яв лен ню соціаль но-
політич них, куль тур них, пси хо логічних, пе да гогічних і біологічних
чин ників, що спри я ють збе ре жен ню аг ресії та пе ре дачі її з по ко лін -
ня в по коління. Не обхідним та кож пос тає розг ляд зво рот но го бо ку
ць о го про це су — віктим ної по ведінки жерт ви [1].

Досліджен ня цієї проб ле ми є ак ту аль ним і соціаль но зна чу щим,
оскіль ки вікти мо логічний нап рям впли ву що до ви яв лен ня ла те нт -
ної віктим ності і по пе ред жен ня її пе ре хо ду у віктим ну по ведінку
є гу ман ним і перс пек тив ним. Особ ли вої ак ту аль ності на бу ла проб -
ле ма суїци даль них намірів підлітків, які ста ли учас ни ка ми груп
смерті «Сині ки ти». Кількість за гиб лих че рез гру пи смерті та «Синіх
китів» пе ре ва ли ла за сот ню [2]. За да ни ми кібер поліції кількість
подібних зав дань варіюєть ся від 13 до 50. Та кож кібер поліція вва жає,
що ці відео ство рю ва ли ся з по даль шою ме тою про да жу в діпнеті.
Зви чай но, в діпнеті мож на прид ба ти прак тич но все, од нак вартість
подібних відео не та ка вже ви со ка, і ко рис туєть ся по пи том у ду же
вузь ко го ко ла лю дей. То му од ноз нач но ска за ти, що ме тою цих груп
був пе реп ро даж відео — не мож на [2].

«Смер тельні гру пи» у виг ляді синь о го ки та прип лив ли до нас із
Росії. Там во ни вже кіль ка років схи ля ють дітей до са мо гу б ства.
В Ук раїні пер ших жертв вбив чої гри зафіксу ва ли у Іва ноKФран -
ківсь ку та на До неч чині. Аналізу ю чи діяльність та ких груп, кібер -
поліція вста но ви ла постійних учас ників спіль нот, які реєстру ва ли -
ся з те ри торії Ук раїни. Спи сок оп ри люд не ний на сайті Нац поліції.
За раз там біль ше двох со тень ака унтів. Аби пе ре ко на ти ся, що ре -
аль на кількість тих, хто по пав ся на га чок маніпу ля торів знач но
біль ша, дос татньо ско рис та ти ся по шу ком за хеш те гом #синій_кит.
В чис лен них гру пах охо чих по ча ти гру — не злічи ти. Далі під виг ля -
дом адміністра торів із діть ми пра цю ють кваліфіко вані пси хо ло ги,
які крок за кро ком штов ха ють до суїци ду [3].

От же, вікти мо логічний ас пект проб ле ми за побіган ня соціаль -
ної тра гедії «синіх китів» на сь о годні за ли шаєть ся ма ло дослідже -
ним. Це по яс нюєть ся тим, що про тя гом ба гать ох років пи тан ня
вікти мо логії підлітків вив ча лись пе ре важ но в ме жах криміно логії
і криміналь ної пси хо логії. Вод но час досліджен ня при чин віктимі -
за ції, ви яв лен ня су куп ності пси хо логічних влас ти вос тей осо бис -
тості, що спри я ють ста нов лен ню її віктим ної по ведінки, є до сить
важ ли ви ми для по шу ку за ходів профілак ти ки конфліктів, бо роть би
зі зло чинністю та зни жен ня рівня віктимізації на се лен ня. Про те
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надз ви чай но ма ло досліджень, де йдеть ся про особ ли вості віктим -
ної по ведінки підлітків, поп ри оче вид ну зна чущість ць о го пи тан ня,
оскіль ки са ме ця соціаль на віко ва гру па яв ляє со бою май бутнє на -
шо го суспільства.

Літе ра ту ра

1. Па пу ша В. Те о ре тич не та емпірич не досліджен ня колірно го профілю
як чин ни ка віктим ної по ведінки [Елект рон ний ре сурс] / В. Па пу ша //
Освіта регіону. Політо логія, пси хо логія, ко мунікації. — № 3. — 2011. — Ре -
жим дос ту пу : http://socialKscience.com.ua/article/562.

2. Па шинсь каА.Гру пис мерті та Синіки ти. Як в соц ме ре жах з дітей роб -
лять са мо губців [Елект рон ний ре сурс] / Анас тасія Па шинсь ка. — Ре жим
дос ту пу : http://espreso.tv/article/2017/02/24/syniy_kyt.

3. Мак сим люк О. Не без печні «сині ки ти» заг ро жу ють ук раїнсь ким
підліткам [Елект рон ний ре сурс] / Ок са на Мак сим люк. — Ре жим дос ту пу :
http://intb.te.ua/2017/02.

МІЖО СО БИСТІСНІ КОНФЛІКТИ 
У ПЕ ДА ГОГІЧНО МУ ПРО ЦЕСІ

Медвідь М.О.
магістрант 1 кур су, спеціаль ності «Пси хо логія»

Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій 
Універ си те ту «Ук раїна»

к. тел. (067) 261-49-09
На у ко вий керівник: Конд ра тюк С.М., к. пси хол. н., доц.

Пе да гогічний про цес розг ля да ють як ди намічну сис те му, яка
зас но ва на на взаємодії осо бис тос тей різних віко вих ка те горій
з при та ман ни ми їм уяв лен ня ми, пог ля да ми.

Конфлікт у пе да гогічній діяль ності час то ви яв ляєть ся як праг -
нен ня вик ла да ча зат вер ди ти свою по зицію і як про тест сту ден та про -
ти несп ра вед ли во го по ка ран ня, неп ра виль ної оцінки йо го діяль ності,
вчин ку. Не ми нучість ви ник нен ня конфліктних си ту ацій між на у ко -
воKпе да гогічним скла дом і сту ден та ми здебіль шо го ви ни ка ють че рез
несп ра вед ли во вис тав лені сту ден там оцінки (за ви щені або за ни жені).

Се ред конфліктів най по ши ренішим ти пом вис ту па ють міжо со -
бистісні, ад же во ни охоп лю ють прак тич но всі сфе ри людсь ких від -
но син. БудьKякий конфлікт зреш тою зво дить ся до міжо со бистісно го.
При чин для конфліктних си ту ацій у нав чальній групі до сить ба га -
то: пе рек ру че не сприй нят тя і ро зуміння си ту ації, по ведінка од но го
по відно шен ню до іншо го, взаємне або од нобічне не ро зуміння,
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неп ра виль не тлу ма чен ня намірів, осо бистісне су пер ни цт во, спор -
тивні успіхи або нев дачі, су пер ни цт во за ува гу вик ла дачів або про -
ти леж ної статі, ма теріаль не по ло жен ня, нез датність на ла год жен ня
кон тактів з інши ми людь ми в си лу осо бистісних якос тей, до сяг нен -
ня в нав чанні, на у ковій праці.

Міжо со бистісні конфлікти — цей різно вид конфліктів ви ни кає
за на яв ності проб лем ної си ту ації, в якій учас ни ки пе ресліду ють не -
сумісні цілі; дот ри му ють ся не сумісних ціннос тей і норм, на ма га ю -
чись ре алізу ва ти їх у взаємос то сун ках один з од ним; од но час но
в гострій кон ку рентній бо ротьбі праг нуть до до сяг нен ня однієї
й тієї ж ме ти [1].

Всі міжо со бистісні конфлікти, що ви ни ка ють че рез зіткнен ня
цілей і інте ресів, мож на умов но розділи ти на три ос новні ви ди.

Пер ший — при пус кає прин ци по ве зіткнен ня, в яко му ре аліза -
ція цілей і інте ресів од но го опо нен та мо же бу ти до сяг ну та тіль ки за
ра ху нок утис ку інте ресів іншо го.

Дру гий — зачіпає ли ше фор му відно син між людь ми, але при
ць о му не утис кає їх ду хов них, мо раль них і ма теріаль них пот реб і ін -
те ресів.

Третій — предс тав ляє уявні су пе реч ності, які мо жуть бу ти спро-
во ко вані або по мил ко вою (спот во ре ної) інфор мацією, або невір -
ною інтерп ре тацією подій і фактів [2, с. 307].

Л. Ор банKЛемб рик заз на чає, що будьKякий конфлікт по чи на єть  ся
з конфліктної си ту ації, до струк ту ри якої вхо дять учас ни ки конф -
лікту (опо нен ти) і об’єкт конфлікту — об’єктив на при чи на, че рез
яку опо нен ти всту па ють у «бо роть бу». По чат ком конфлікту є інци -
дент — дія, спря мо ва на на йо го ви ник нен ня. Пред ме том конфлікту
є та внутрішня при чи на (нап рик лад, осо бис та неп ри язнь), яка мо -
ти вує кож но го опо нен та, що всту пає до ць о го про це су. Та ким чи -
ном, схе му конфлікту мож на зоб ра зи ти так: конфліктна си ту ація —
інци дент — конфлікт. Під час інци ден ту од на зі сторін по чи нає
діяти всу пе реч інте ре сам іншої. Як що їй відповіда ють тим са мим,
конфлікт із по тенційно го пе ре рос тає в ре аль ний.

Вирішен ня конфліктної си ту ації здійсню ють за ал го рит мом:
аналіз да них про си ту ацію, ви яв лен ня го лов них і дру го ряд них су пе -
реч нос тей, пос та нов ка ви хов ної ме ти, виділен ня ієрархії зав дань,
виз на чен ня дій; виз на чен ня за собів і шляхів розв’язан ня си ту ації
з ура ху ван ням мож ли вих наслідків на ос нові аналізу взаємодій ви -
кла дачKсту дент, сім’яKсту дент, сту дентKко лек тив гру пи; пла ну ван ня
хо ду пе да гогічної дії з ура ху ван ням мож ли вих у відповідь дій учас -
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ників си ту ації; аналіз ре зуль татів; ко рек ту ван ня ре зуль татів пе да -
гогічної дії; са мо оцінка, мобілізація ду хов них і ро зу мо вих сил.

При розв’язанні конфліктів і вирішенні проб лем них си ту ацій
вик ла дач мо же зро би ти нас тупні дії: 1) реп ре сивні (публічна не га -
тив на оцінка дій або рівня знань сту ден та, висміюван ня сту ден та,
скар ги в де ка нат та інші адміністра тивні дії); 2) не ко н струк тивні
(відкла дан ня розв’язан ня проб ле ми, що ви ник ла, заг ро за не га тив -
них для сту ден та наслідків в май бутнь о му і т. п.); 3) конструк тивні
дії що до зміни не га тив ної си ту ації (пе ре ми кан ня ува ги сту дентів,
са моіронія і всі інші, опи сані ви ще прийо ми) [1].

Знач ний вплив на конфліктну по ведінку сту дентів має осо бис -
тість вик ла да ча. Її вплив мо же про яв ля ти ся у різних ас пек тах [1].

ПоKпер ше, стиль взаємодії вик ла да ча із сту ден та ми є прик ла -
дом для відтво рен ня йо го сту ден та ми. Осо бистісний стиль спілку -
ван ня ку ра то ра гру пи та йо го пе да гогічна так ти ка співпраці зу мов -
лю ють ха рак тер взаємин в ака демічній групі.

ПоKдру ге, вик ла дачKку ра тор не по ви нен сам втру ча ти ся у конф -
лікт, який ви ник у сту дентській групі. Йо го по зиція по вин на бу ти
над конфліктом і з цієї по зиції він має вре гу лю ва ти конфлікт.

За леж но від си ту ації, це мо же бу ти адміністра тив не втру чан ня,
а мо же бу ти — прос то доб ра по ра да. По зи тив ний вплив має за лу -
чен ня конфлікту ю чих у спіль ну діяльність, участь у розв’язанні
конфлікту се ред інших сту дентів, особ ли во лідерів гру пи то що.

Та ким чи ном, для вик ла да ча ви щої шко ли важ ли во доб ре зна ти
пси хо логічні особ ли вості нав чан ня і ви хо ван ня сту ден та, особ ли -
вості роз вит ку і ти по логію йо го осо бис тості. Для підви щен ня пси -
хо логічної ком пе те нт ності вик ла да ча, ефек тив ності діяль ності що -
до за побіган ня важ ким си ту аціям, які вик ли ка ють міжо со бистісні
конфлікти, є пси хо логічна кон суль тація та пси хо логічна служ ба,
яка має діяти при універ си теті.

Літе ра ту ра

1. Пси хо логія конфлікту: [нав ч.Kме то д. посібник для підго тов ки ма гіст -
рів усіх форм нав чан ня] / В.Я. Га ла ган, В.Ф. Ор лов, О.М. Отич, О.О. Фур -
са. — К. : ДЕ ТУТ, 2008. — 422 с.

2. Ко шо ва І. В. Конфліктна си ту ація як вид склад них си ту ацій міжо со -
бистісної взаємодії / І.В. Ко шо ва // Ак ту альні проб ле ми пси хо логії: Зб. на -
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ІМІДЖЕ ВИЙ ПІДХІД ДО МО ДЕ ЛЮ ВАН НЯ ОСО БИС ТОСТІ
ЖІНКИ�КЕРІВНИ КА

Па но ва О.Л.
V курс, спеціальність «Пси хо логія»,

Інсти тут соціаль них тех но логій, к.тел. (099) 959-78-84
На у ко вий керівник: Кле ва ка Л.П., к. пед.н., 

доц. ка фед ри соціаль ної ро бо ти  
Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 

Універ си те ту «Ук раїна»

У на у ковій пси хо логічній літе ра турі предс тав ле но різно манітні
підхо ди до роз роб ки те о ре тич ної мо делі осо бис тості жінкиKке рів -
ни ка. Чис ленні досліджен ня осо бис тості керівни ка здійснені
в рам ках соціаль ноKпси хо логічно го підхо ду. В той же час роз ви ток
соціаль ноKпси хо логічно го підхо ду спри яв ви ник нен ню си ту а цій но-
комп ле кс но го, фак тор но го, функціональ но го та імідже во го підхо -
дів. Про те, вар то заз на чи ти, що, поп ри чис ленні досліджен ня осо -
бис тості жінкиKкерівни ка, не дос татньо вив че ним є са ме імідже вий
підхід. Про ве де ний на у ко вий підтве рд жує не обхідність те о ре ти -
коKме то до логічно го ос мис лен ня де термінант імідже во го підхо ду до
мо де лю ван ня осо бис тості жінкиKкерівни ка.

Ви хо дя чи з ак ту аль ності заз на че ної проб ле ми, на ша ува га в цій
ро боті зо се ред же на на дослідженні пси хо логічної го тов ності до
фор му ван ня по зи тив но го іміджу жінок, які обійма ють керівні по -
са ди. Для з’ясу ван ня сут ності та скла до вих пси хо логічної го тов нос -
ті жінкиKкерівни ка до фор му ван ня по зи тив но го іміджу вар то ура -
ху ва ти су часні підхо ди до виз на чен ня по нят тя «імідж керівни ка».
Тра диційно в на у ковій літе ра турі виділя ють два підхо ди до розг ля ду
сут ності іміджу керівни ка: дест рук тив ний та конструк тив ний. Так,
нап рикінці ми ну ло го століття на у ковці розг ля да ли імідж як різно -
вид бур жу аз ної про па ган ди західно го спо со бу жит тя, а особ ли вості
йо го фор му ван ня — як маніпу ля тивні впли ви на ото чу ю чих. При
конструк тив но му підході знач но роз ши рю ють ся на у кові уяв лен ня
про прин ци пи, ме ханізми фор му ван ня іміджу, на го ло шуєть ся на вра -
ху ванні не ли ше зовнішніх ат ри бутів у са мо му явищі іміджу ке рівни -
ка. Де термінан тою тут вис ту па ють внутрішні ха рак те рис ти ки іміджу,
пов’язані з осо бистістю жінкиKкерівни ка. Цілісність іміджу за ле жить
від внутрішньої пси хо логічної уз год же ності її соціаль ноKпси хо -
логічних ком по нентів (емоційної спря мо ва ності, по ведін ко вих ре -
акцій, про явів ха рак те ру, на яв них діло вих якос тей то що). Е. Семп сон
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досліджу ю чи осо бистісний імідж керівни ка, розг ля дає йо го як
поєднан ня низ ки зовнішніх і внутрішніх фак торів, які ут во рю ють
«cамоімідж», сприй ня тий імідж і не обхідний імідж. Пер ший з них —
пог ляд на осо бистість з бо ку сво го внутрішнь о го «Я»,зас но ва ний на
ми ну ло му досвіді і відоб ра жає стан са мо по ва ги до се бе. Сприй ня тий
імідж відоб ра жає став лен ня та пог ля ди з бо ку ото чу ю чих на йо го
носія. А не обхідний імідж пот ре бує при сутність осо бистісних якос тей
і ха рак те рис тик, не обхідних у пев но му про фесійно му се ре до вищі.

У житті успішної жінки ве ли ке зна чен ня має вміння ке ру ва ти
своєю психікою, ефек тив но зас то со ву ю чи прийо ми са мо ре гу ляції,
соціальні сим во ли і сим во ли соціаль но го прес ти жу. Імідж впли ває не
тіль ки на те, як її сприй ма ють ото чу ючі, а й на її са мо по чут тя і настрій.
Вда лий імідж дає по зи тивні ре зуль та ти те тіль ки для са мо оцінки осо -
бис тості, а та кож впли ває по зи тив но на ото чу ю чих. Окрім осо -
бистісно го іміджу існу ють інші ти по логії іміджу, які впли  ва ють на мо -
де лю ван ня осо бис тості жінкиKкерівни ка. Зовнішній імідж — це перш
за все га ба ри ти лю ди ни: розмір, зріст, ста ту ра. Зов  нішній імідж оціню -
ють та кож за одя гом, ак се су а ра ми, зачіскою, макіяжем и в ціло му за
сту пе нем дог ля ну тості, здо ро вим зовнішнім виг ля дом. Вер баль ний
імідж — інфор мація про інте лект, що фор муєть ся на ос нові то го, як
і що во на го во рить. Кіне тич ний, або не вер баль ний імідж, — це об раз
лю ди ни, сфор мо ва ний на ос нові її кіне ти ки Еко логічний імідж ха рак -
те ри зує се ре до ви ще про жи ван ня лю ди ни: її офіс, дім, ав то мобіль,
місця про ве ден ня дозвілля, від пуст ки то що. Імідж жінкиKкерівни ка
без сумнівно по ви нен вклю ча ти: впев неність у собі та своїх си лах;
про яв бадь о рості, ен тузіаз му, оп тимізму, рішу чості, волі.

ПСИ ХО ЛОГІЧНІ АС ПЕК ТИ ПРОБ ЛЕ МИ 
ПРО ФЕСІЙНО ГО СА МО ВИЗ НА ЧЕН НЯ ОСО БИС ТОСТІ

Сит ник А.П.
6
й курс, гру па ПС
62, спеціальність «Пси хо логія»

Ми ко лаївсь ко го міжрегіональ но го інсти ту ту
роз вит ку лю ди ни ВНЗ Універ си те ту «Ук раїна»

те л. (067) 418
55
25
На у ко вий керівник: Ба зи ка Є.Л., к.пси хол.н., доц.

Ак ту альність досліджен ня. На сь о годнішній день у зв’яз ку з ре фор -
му ван ням сис те ми пра во охо рон них ор ганів у нап рям ку за го ст ри ла -
ся проб ле ма плин ності кадрів, особ ли во се ред мо ло дих фахівців. Крім
ць о го проб ле ма ре фор му ван ня торк ну ла ся про фе сійноKпси хо логічної
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підго тов ки май бутніх та мо ло дих спеціалістів ор ганів внутрішніх
справ, ви ко нан ня ни ми про фесійних обов’язків, став лен ня пра во -
охо ронців до своєї про фесії [1].

Про фесійне са мо виз на чен ня — це по шук і зна ход жен ня лю ди -
ною осо бистісно го сен су в про фесійній діяль ності, яка оби раєть ся,
опа но вуєть ся та вже ви ко нуєть ся. Про фесійне са мо виз на чен ням, не
закінчуєть ся тіль ки на ви борі про фесії. Впро довж всь о го жит тя, своєї
про фесійної діяль ності у лю ди ни зміню ють ся ком по нен ти про фе сій -
но го са мо виз на чен ня: мо ти ваційна, ціннісноKсмис ло ва сфе ри, сис те -
ма став лень до се бе та до об ра но го ви ду діяль ності. Ці ком по нен ти
впли ва ють на про фесійноKпси хо логічну підго тов ку пра во охо ронців,
ви ко нан ня про фесійних обов’язків, про фесійну адап тацію [1; 2].

Ме та роз ро би ти прак тичні ре ко мен дації що до оп тимізації про -
це су про фесійно го са мо виз на чен ня та роз вит ку пра во охо ронців
з ура ху ван ням ген дер них розбіжнос тей.

Ос новні ре зуль та ти. В су часній пси хо логії проб ле ма про фесійно -
го са мо виз на чен ня пра во охо ронців розк ри ваєть ся в пра цях та ких
вче них як О.М. Бан дур ка, С.П. Бо ча ро ва, Л.М. Ба ла ба но ва, В.Л. Ва -
сильєв, І.В. Жда но ва, О.В. Зем лянсь ка, О.В. Тімчен ко, Г.Є. За по -
рож  це ва, А.В. Мос ка лен ко, П.В. Ма ка рен ко, О.В. Сту па ко ва та ін.

От ри мані в емпірич но му дослідженні ре зуль та ти ма ють прак тич -
ну цінність у нап рям ку оп тимізації про фесійно го са мо виз на чен ня та
са мо роз вит ку працівників ОВС, при про ве денні про фесійноKпси хо-
логічно го відбо ру та підго тов ки як кан ди датів на нав чан ня у нав чальні
зак ла ди сис те ми МВС або на служ бу в ОВС, так і працівників, що
вже пра цю ють в ор га нах внутрішніх справ, в ме жах по пе ред жен ня
не га тив них психічних станів пра во охо ронців (психічно го ви го ран -
ня, пе рев то ми та ін.).

Вис нов ки. Про по ну ють ся такі нап рям ки оп тимізації про фе сій но-
го са мо виз на чен ня осо бис тості працівників ОВС в ме жах соціаль но-
пси хо логічно го за без пе чен ня їх служ бо вої діяль ності: про форієн та -
ційний, спря мо ва ний на свідо мий та адек ват ний вибір про фесії
право охо рон ця; пси ходіаг нос тич ний, спря мо ва ний на оцінку особ-
ли вос тей про фесійно го са мо виз на чен ня працівників за до по мо гою
зап ро по но ва но го комп лек су пси ходіаг нос тич них ме то дик; пси хо -
ко  рекційний, ме тою яко го є фор му ван ня та роз ви ток соціаль но-
пси хо логічної зрілості осо бис тості, ос мис ле ності праці, транс фор -
мація не га тив них пси хо логічних ас пектів ціннісноKсмис ло вої та
мо ти ваційної сфер осо бис тості; пси хо кон суль таційний, пов’яза -
ний з на дан ням індивіду аль ної пси хо логічної до по мо ги пра во охо -
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ронцям з ме тою по до лан ня труд нощів про фесійно го са мо виз на чен -
ня; пси хоп рофілак тич ний, спря мо ва ний на по пе ред жен ня станів
пе рев то ми, емоційно го ви го ран ня, девіант них форм по ведінки;
про світниць кий, спря мо ва ний на ос мис лен ня пси хо логічних чин -
ників про фесійно го са мо виз на чен ня пра во охо рон ця.

Літе ра ту ра

1. Мак си мен ко С.Д. Субъ е кт ный под ход в изу че нии про фес си о наль -
ной са мо ре а ли за ции / С.Д. Мак си мен ко, В.И. Осед ло // Пси хо ло гия и пра-
во. — 2011. — №1. — С. 12–19.
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ПСИ ХО ЛОГІЧНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ РОЗ ВИТ КУ 
ПО ЧУТ ТЯ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІВ 

УК РАЇНСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Тю ти мов О. О.
І курс магістра ту ри, гру паМПС
11, спеціальність «Пси хо логія»

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій
Універ си те ту «Ук раїна», к. тел. (096) 3993700

На у ко вий керівник: Фра динсь ка А.П., к.пси хол. н., доц.

Пси хо логічний роз ви ток мо лоді здійснюєть ся, перш за все,
з ви бо ром чітко го життєво го орієнти ра. З за ко на ми жит тя хлопців
і дівчат знайом лять не ли ше бать ки, шко ла та кни ги, але й ву ли ця,
про дук ти ма со вої куль ту ри, ЗМІ, влас ний досвід. Бай дужість вла ди
і безп рав’я, юнаць кий мак си малізм про во кує роз ви ток у мо лоді бай-
ду жості або аг ресії, спри чи няє пер ший крок до всту пу у мо лодіжні
не фор мальні уг ру пу ван ня. Крім то го, юнацт во — це по ра, ко ли мо -
ло да лю ди на зму ше на вирішу ва ти безліч важ ли вих пи тань: вибір
про фесії, виз на чен ня май бутньої життєвої перс пек ти ви, фор му -
ван ня влас но го світог ля ду.

Несп ри ят ливі життєві умо ви, проб ле ми, відсутність мож ли вос ті
само ре алізації штов хає мо ло дих лю дей до вжи ван ня пси хо ак тив них
ре чо вин. Проб ле ма ал ко голізму се ред мо лоді на бу ває ве ли чез них
масш табів: май же ко жен дру гий стар шок лас ник вжи ває спиртні
на пої двічі в тиж день. Проб ле ма нар ко манії се ред мо лоді та кож
є ак ту аль ною. До речі, та ка за лежність ви ни кає не тіль ки в дітей з ма -
ло за без пе че них сімей: ба га то нар ко манів — діти за мож них батьків.
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Пси хо логічний роз ви ток осо бис тості — це зміни психіки у часі,
що ма ють про яв у кількісних, якісних та струк тур них ут во рен нях [1].
По чут тя — це стійке емоційне став лен ня лю ди ни до явищ дійс -
ності, що відоб ра жає зна чен ня цих явищ у зв’яз ку з її пот ре ба ми
й мож ли вос тя ми; це ви щий про дукт роз вит ку емоційних про цесів.
На дум ку С. Рубінштей на, по чут тя лю ди ни — є найбільш яск ра вим
про я вом при ро ди, і з цим пов’яза на та її ве ли ка людсь ка чарівність,
яка зу мов ле на будьKяким справжнім по чут тям.

По чут тя відповідаль ності — це відчут тя «я мо жу» і «я по ви нен»
ви ко на ти свої зо бов’язан ня, ра зом із внутрішнім обов’яз ком
відповісти за наслідки своїх дій. На дум ку А. Го лубєва, Р. Нємо ва та
Л. Сла ви на, відповідальність — є од ним з найбільш склад них фе но -
менів те о ре тич но воль о вих якос тей [1].

Лю ди на з роз ви не ним по чут тям відповідаль ності — є від пові даль -
ною. Відповідаль на по зиція — більш ак тив на, ніж по чут тя від -
повідаль ності. Це го товність і здатність п ри ро зумній не обхідності
нес ти відповідальність за усі несп ри ят ливі мо мен ти сво го жит тя.
Роз ви  не не по чут тя відповідаль ності — є оз на кою до рос лості. Не го тов -
ність нес ти відповідальність за будьKщо — оз на ка лю ди ниKди ти ни, яка
є безвідповідаль ною за своєю сутністю та має по зицією «ут ри ман ця».

У важ ких або несп ри ят ли вих си ту аціях са ме лю ди ви со ко го
рівня пси хо логічної куль ту ри ду ма ють про влас ну відповідальність
і бе руть її на се бе. Лю ди низь ко го рівня куль ту ри в цих си ту аціях
або хви лю ють ся, або шу ка ють вин но го, на ко го мож на пе ре ки ну ти
відповідальність [2].

От же, пси хо логічний роз ви ток мо лоді зу мов люєть ся не тіль ки
ви бо ром життєво го орієнти ра, а та кож відбу ваєть ся відповідно із
за ко на ми жит тя, які дек ла ру ють ся не тіль ки бать ка ми, шко лою та
кни га ми, а й ЗМІ, про дук та ми ма со вої ко мунікації і куль ту ри. То му
по чут тя відповідаль ності мо ло дої лю ди ни — є по туж ним інстру -
мен том зміни жит тя, дієвим за со бом фор му ван ня ба жа них подій.

Літе ра ту ра
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Либідь, 1998. — С. 342–388.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ РО БО ТИ СОЦІАЛЬ НО ГО ПРАЦІВНИ КА
З ПРЕДС ТАВ НИ КА МИ МО ЛОДІЖНОЇ СУБ КУЛЬ ТУ РИ

Халь о та М.М.
V курс, гру па СР
51, спеціальність «Соціаль на ро бо та»,

Інсти тут соціаль них тех но логій 
ВНЗ «Відкри тий міжна род ний універ си тет 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,
к.тел. (063) 703
34
90

На у ко вий керівник: Гло ба С. М.,
ст. вик ла дач ка фед ри соціаль ної ро бо ти, 

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва 
ВНЗ «Відкри тий міжна род ний універ си тет 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

У су час но му суспільстві мо лодь відрізняєть ся своєю по ве дін кою,
звич ка ми, світог ля дом, став лен ням до се бе та ото чу ю чих. А предс -
тав ни ки різних суб куль тур до то го ж ма ють свої тра диції, пра ви ла,
за ко ни, нор ми по ведінки та тен денцію роз вит ку, які відрізня ють ся
від мо раль них, етич них та соціаль них за конів, вста нов ле них
суспільством.

Вплив суб куль тур бу ває як по зи тив ним, так і не га тив ним.
У пер шо му ви пад ку мо лодь от ри мує не обхідні на вич ки і прис то со -
вуєть ся до інших лю дей, у дру го му — про яв ляє якості, з яки ми на -
ма гаєть ся бо ро ти ся з суспільством. Це є своєрідним фе но ме ном
і па ра док сом суб куль тур.

За ос танні ро ки проб ле ма мо лодіжних суб куль тур на бу ла над -
зви чай ної ак ту аль ності як у нашій країні, так і за кор до ном. По нят -
тя мо лодіжних суб куль тур не од но ра зо во висвітлю ва ли у своїх пра -
цях такі дослідни ки, як І. Баєва, С. Іконніко ва, Г. Код жаспіров,
І. Кон, В. Лармін, С. Левіко ва, Ю. Ли сен ко, Л. Мар да хаєв, А. Муд -
рик, С. Паль чевсь кий, С. Сергєєв, В. Со ро чинсь ка, О. Сто ля рен -
ко, А. Ша ри ков та ін.

Але проб ле ма мо лодіжних суб куль тур як фак то ру соціалізації
мо лоді за ли шаєть ся не виріше ною. Ви ни кає гост ра су пе речність
між ви хо ван ням в освітніх зак ла дах і ви хо ван ням у са мо му ко лек -
тиві суб куль ту ри, який ми на зи ваємо не фор маль ним об’єднан ням.

Ос нов ний зміст ро бо ти соціаль но го працівни ка з «не фор маль ни-
ми» підлітка ми — це ство рен ня ат мос фе ри ре аль но го співро біт ницт ва
і парт не р ства у відно си нах з ни ми. Особ ли вості взаємодії соціаль -
но го працівни ка та мо ло дої лю ди ни по ля га ють у то му, що окрім
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ура ху ван ня соціаль ноKпси хо логічних особ ли вос тей осо бис тості «не -
фор ма ла» потрібно вра хо ву ва ти і йо го на лежність до тієї чи іншої не -
фор маль ної гру пи. Та ка взаємодія пот ре бує на сам пе ред ро зуміння
з бо ку соціаль но го працівни ка, вміння виз на ча ти до якої суб куль ту -
ри на ле жить осо ба, які особ ли вості цієї гру пи, її іде о логія то що.

При ро боті з предс тав ни ка ми мо лодіжних суб куль тур потрібно
перш за все прий ма ти їх та ки ми, які во ни є, не осуд жу ю чи, не вва -
жа ю чи їх ано маль ни ми чи неп ра виль ни ми, не на ма га тись не -
одмінно зра зу щось зміни ти чи вип ра ви ти. Для та кої мо лоді ду же
важ ли вим є по зи тив не їх сприй нят тя, ро зуміння їх упо до бань. Не
вар то за бу ва ти те, що ста нов лен ня стар ших підлітків як предс тав -
ників мо лодіжної суб куль ту ри відбу ваєть ся на сам пе ред зав дя ки му -
зич ним упо до бан ням, що виз на ча ють стиль одя гу, сленг, ма не ри
по ведінки то що різних мо лодіжних об’єднань на внутрішнь о му
рівні цієї суб куль ту ри. Та ку твор чу індивіду алізацію мож на ви ко -
рис то ву ва ти під час про ве ден ня різно манітних фес ти валів, акцій,
кон цертів, твор чих кон курсів то що. Ціка во та кож, що су час на ест -
рад на му зи ка є не ли ше од ним із видів му зич но го мис те цт ва, що
об’єднує мо лодь, а мо же і по вин на вис ту па ти за со бом соціаль но го
ви хо ван ня, який в змозі урізно манітни ти на бут тя соціаль но го
досвіду для успішної інтег рації в суспільство та пе ре не сен ня по зи -
тив них транс фор мацій до за галь ної куль ту ри.

Відтак, кваліфіко ва ний соціаль ний працівник по ви нен уміти
пра цю ва ти з предс тав ни ка ми різних куль тур і релігійних нап рямів.
Крім то го, він по ви нен бу ти здат ним сприй ма ти особ ли вості суб -
куль ту ри клієнта, не за суд жу ва ти йо го, бу ти то ле ра нт ним, що доз -
во лить йо му приєдна ти ся до світу клієнта і йти ра зом з ним шля хом
вирішен ня проб ле ми [1].

Літе ра ту ра

1. Тех но логії соціаль ноKпеда гогічної ро бо ти: навч. посіб. / За заг ред.
проф. А. Й. Капсь кої. — К.: УДЦССМ, 2000. — 372 с.
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ЕК ЗА МЕ НАЦІЙНИЙ СТРЕС 
В УЧ БОВІЙ ДІЯЛЬ НОСТІ СТУ ДЕНТІВ

Цу рен ко Н.В.
V курс, спеціальність «Пси хо логія»,

Інсти тут соціаль них тех но логій, к.тел. (050) 788-41-52
На у ко вий керівник: Кле ва ка Л.П., к. пед.н., 

доц. ка фед ри соціаль ної ро бо ти 
Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва

Універ си те ту «Ук раїна»

Сту де нтсь ке жит тя спов не не надз ви чай них і стре со ген них си -
ту ацій, то му сту ден ти про тя гом своєї уч бо вої діяль ності час то пе ре -
жи ва ють стрес і нер во воKпсихічне нап ру жен ня. Складність зав дань
і змісту уч бо вої діяль ності мо же приз во ди ти до психічно го пе ре ван -
та жен ня, пси хофізіологічно го нап ру жен ня, ви ник нен ня стре со вих
си ту ацій особ ли во в період ек за ме наційної сесії.

Відо мо, що ко рот ко час не емоційне нап ру жен ня навіть знач ної
си ли до сить швид ко ком пен суєть ся ней ро гу мо раль ни ми ме ханіз ма  ми
ор ганізму, у той час як віднос но не ве ли кий, але три ва лий стре со вий
вплив мо же приз во ди ти до зри ву нор маль них психічних функцій
моз ку і вик ли ка ти нез во ротні ве ге та тивні по ру шен ня. Три валість
нав чаль ної сесії три ває дваKтри тижні, що за пев них умо вах до сить
для ви ник нен ня синд ро му ек за ме наційно го стре су, що вклю чає
в се бе по ру шен ня сну, підви ще ну три вожність, стійке підви щен ня
артеріаль но го тис ку та інші по каз ни ки. Умов ноKреф лек тор ним шля -
хом всі ці не га тивні яви ща мо жуть пов’язу ва ти ся з про це сом нав -
чан ня, вик ли ка ю чи на далі страх іспитів, не ба жан ня вчи ти ся,
зневіру у власні си ли.

З пси хо логічної точ ки зо ру стан стре су вклю чає спе цифічну фор -
му відоб ра жен ня лю ди ною екстре маль ної си ту ації і мо дель по вод -
жен ня, як відповідну ре акцію на це відоб ра жен ня. Досліджен ня та
аналіз фе но ме ну ек за ме наційно го стре су дає од но час но мож ливість
виз на чи ти фак то ри, що підви щу ють стре состійкість сту ден та, змен -
шу ють не га тивні наслідки ве ли кої нап ру ги уч бо вої сесії. Нап рик лад,
тест на нав чаль ний стрес, роз роб ле ний Ю.В. Щер ба тих доз во ляє ви -
з на чи ти ос новні при чи ни нав чаль но го стре су; ви я ви ти, у чо му про яв -
ляєть ся стрес; виз на чи ти ос новні прийо ми знят тя стре су сту ден та -
ми. Тест са мо оцінки стре состійкості С. Ко у хе на і Г. Вілліан со на
доз во ляє лю дині оціни ти рівень своєї стре состійкості.
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Пси хо логічний аналіз ек за ме наційно го стре су сту дентів Пол -
тавсь ко го інсти ту ту ео номіки і пра ва по ка зує, що в період нав чаль -
но го про це су для сту ден та ви шу проб ле ма ми і труд но ща ми, є на -
ступні: не долік сну; нез даність за хис ти ти ви ко нані залікові ро бо ти;
не ви ко нані або ви ко нані неп ра виль но зав дан ня; ве ли ка кількість
про пусків з нав чаль но го пред ме ту; відсутність на потрібний мо -
мент кур со вої ро бо ти або індивіду аль но го на у ко воKдослідно го зав -
дан ня з дис ципліни; не дос татньо повні знан ня з дис ципліни; по га -
на успішність з пев ної дис ципліни; пе ре ван та жен ня або за над то
ма ле ро бо че на ван та жен ня сту ден та; відсутність інте ре су до дис цип -
ліни або про по но ва ної сту ден ту ро бо ти; не за довільні умо ви ро бо ти
(відхи лен ня в тем пе ра турі приміщен ня, по га не освітлен ня або над -
мірний шум та ін.). Вар то до да ти й хво ро би членів ро ди ни, кон флікти
з од ног руп ни ка ми або близь ки ми людь ми, пе реїзд, зміну фінан со -
во го по ло жен ня та інші фак то ри.

У той же час вар то відзна чи ти, що ек за ме наційний стрес не
завж ди но сить шкідли вий ха рак тер, на бу ва ю чи влас ти вості «дист -
ре су». У пев них си ту аціях пси хо логічна нап ру га мо же ма ти сти му -
лю юче зна чен ня, до по ма га ю чи сту ден ту мобілізу ва ти всі свої знан ня
і осо бистісні ре зер ви для вирішен ня пос тав ле них пе ред ним нав чаль -
них зав дань. Са ме то му мо ва по вин на йти про оп тимізацію (ко рек цію)
рівня ек за ме наційно го стре су, тоб то зни жен ня йо го у над то три вож -
них сту дентів з надмірно лабіль ною психікою і, мож ли во, де я ко му
підви щенні йо го у інерт них, ма ло мо ти во ва них сту дентів. Ко рекція
рівня ек за ме наційно го стре су мо же до ся га ти ся різни ми за со ба ми —
за до по мо гою ме тодів психічної са мо ре гу ляції, оп тимізації ре жи му
праці та відпо чин ку, сис те ми біологічно го зво рот но го зв’яз ку то що.
У ць о му ви пад ку пос тає проб ле ма прог но зу стре со вих ре акцій то го
чи іншо го сту ден та на про це ду ру іспи ту. Її вирішен ня не мож ли ве
без де таль но го оп ра цю ван ня як фізіологічних, так і пси хо логічних
скла до вих ек за ме наційно го стре су з обов’яз ко вим ура ху ван ням ін -
дивіду аль них осо бистісних особ ли вос тей.
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ПРОБ ЛЕ МА АДАП ТАЦІЇ ДО НО ВИХ УМОВ 
НАВ ЧАЛЬ НО ГО ЗАК ЛА ДУ

Чу фай Г. П.
магістра нт ка 1 кур су, гру па МПС
11,

спеціальність «Пси хо логія»
Хмель ниць ко го інсти ту ту соціаль них тех но логій 

Універ си те ту «Ук раїна»
к. тел. (067) 261-49-09

На у ко вий керівник: Конд ра тюк С.М., к.пси хол.н., доц.

Термін «адап тація», який був зап ро по но ва ний німець ким фі -
зіо ло гом Х. Ау бер гом, з’явив ся ще нап рикінці XVIII ст. Аналіз на -
уко вих дже рел з цієї проб ле ми свідчить, що адап тація лю ди ни
є склад ним соціаль но зу мов ле ним яви щем, взаємодією біологічної,
пси хо логічної та соціаль ної сторін адап тив ної по ведінки.

Адап тація — про цес взаємодії осо бис тості з се ре до ви щем,
в яко му осо бистість вра хо вує особ ли вості се ре до ви ща й ак тив но
впли ває на нь о го, щоб за без пе чи ти за до во лен ня своїх ос нов них по -
т реб. Ре зуль та том адап тації має бу ти адап то ваність, стан ор ганізму
в ре зуль таті успішно го здійснен ня про це су адап тації [1].

Проб ле ма адап тації до но вих умов нав чаль но го зак ла ду ви ни -
кає у дітей різно го віку (адап тація до ди тя чо го нав чаль но го зак ла ду,
адап тація пер шок лас ни ка, адап тація п’ятик лас ни ка, адап тація пер -
шо ку рс ни ка), що ви ма гає від них зміни раніше сфор мо ва но го сте -
ре о ти пу по ведінки.

Нав чан ня п’ятик лас ників пот ре бує особ ли вої ува ги батьків, вчи -
телів, шкіль но го пси хо ло га. Ад же відбу ва ють ся зміни як у внут рішнь -
о му (фізіологічні зміни) так і зовнішнь о му (зміни ви мог та обс та вин
нав чаль но го про це су) світі. ПідлітокKучень пе ре жи ває нові умо ви
нав чан ня: зміна нав чаль них пред метів, вчи телів, од нок лас ників, ре -
жи му дня, що вик ли кає значні на ван та жен ня усіх сис тем ор ганізму.

Се ред чин ників, що впли ва ють на успішність пе ре хо ду до ос -
нов ної шко ли, ве ли ке зна чен ня має зміна форм ор ганізації та умов
нав чан ня, а са ме: про ве ден ня уроків різни ми вчи те ля ми; невміння
вчи телів — пред мет ників вра хо ву ва ти вікові та індивіду альні особ -
ли вості дітей; кабінет на сис те ма нав чан ня; збіль шен ня нав чаль но го
на ван та жен ня; мож ли ва зміна кла су чи шко ли у зв’яз ку зі спеціа лі -
зацією нав чаль но го зак ла ду; зміна ре жи му дня. Не обхідність швид -
ко прис то су ва ти ся до но вих ви мог, вип рав да ти очіку ван ня вчи телів
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та батьків що до нав чаль ної успішності при різкій зміні умов на вчан -
ня — вже є стре со ген ним фак то ром і вик ли кає ри зик ви ник нен ня
де за дап тації [2].

В про цесі адап тації п’ятик лас ників про яв ля ють ся не га тивні
яви ща, які ут руд ню ють уз год женість дій учас ників освітнь о го се ре -
до ви ща. Для ви ник нен ня емоційноKпо зи тив но го став лен ня до
умов нав чаль но го зак ла ду важ ли во звер та ти ува гу на ство рен ня
умов для успішної адап тації; підви щен ня рівня пси хо логічної го -
тов ності учнів до нав чан ня; пок ра щен ня спілку ван ня; доміну ван ня
пізна валь но го роз вит ку; ура ху ван ня віко вих особ ли вос тей дітей
при вив ченні нав чаль них пред метів.

Та ким чи ном, адап тація учнів до умов нав чаль но го зак ла ду
є склад ним, ба га то ас пе кт ним, син те тич ним, ди намічним про це сом.
Для успішної шкіль ної адап тації пси хо лог ви ко рис то вує нап рям ки
ро бо ти: діаг нос тич на ро бо та; просвітниць ка ро бо та з учи те ля ми та
бать ка ми; профілак тич на ро бо та; ко рекційноKроз ви валь на ро бо та;
аналітич на ро бо та; пси хо логічний суп ровід п’ятик лас ників.

Літе ра ту ра

1. Се ми чен ко В. А. Пси хо ло гия де я тель нос ти : [мо дуль ный курс (лек -
ции, прак ти чес кие за ня тия, за да ния для са мос то я тель ной ра бо ты) для
пре по да ва те лей и сту ден тов] / В.А. Се ми чен ко. — К. : Из да тель Эш ке А.Н.,
2002. — 247 с.

2. Щер ба ко ва О. О. Пси хо логічна адап тація ака демічно здібних дітей до
нав чан ня в ос новній школі в умо вах інно ваційної освіти [Елект рон ний ре -
сурс] / О. О. Щер ба ко ва. // На у ко вий ог ляд. — №10(20). — 2015. — Ре жим до -
с ту пу: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/ article/viewFile/634/802
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СЕКЦІЯ XІІІ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОР МАЦІЙНО�ПРА ВОВІ ЗА СА ДИ  
ДІЯЛЬ НОСТІ ДЕР ЖАВ НО ГО ОР ГА НУ 

НА РИН КУ ЦІННИХ ПА ПЕРІВ УК РАЇНИ

Бев за А.С., аспірант ка фед ри конс ти туційно го, 
адміністра тив но го пра ва та соціаль но
гу манітар них дис циплін

Універ си те ту «Ук раїна», к.тел. (050) 376-17-17
На у ко вий керівник: Омель чен ко Н.Л., к.ю.н., 

доц. ка фед ри конс ти туційно го, адміністра тив но го пра ва 
та соціаль но
гу манітар них дис циплін Універ си те ту «Ук раїна»

На сь о годні в Ук раїні існує низь ка цент раль них ор ганів дер -
жав ної ви ко нав чої вла ди, що здійсню ють дер жав ну інфор маційну
політи ку. На   сам пе ред до та ких ор ганів відно сять ся: Дер жав ний
комітет те ле ба чен ня і радіомов лен ня Ук раїни, Міністер ство транс -
пор ту та зв’яз ку Ук  раїни, Національ на ра да Ук раїни з пи тань те ле -
ба чен ня та радіомов лен ня. Та кож існує кон суль та тив ноKдо рад чий
ор ган — Міжвідом ча ко мі сія з пи тань інфор маційної політи ки та
інфор маційної без пе ки при Раді національ ної без пе ки і обо ро ни
Ук раїни, та не менш важ ли ве ут во рен ня — Комітет Вер хов ної Ра ди
Ук раїни з пи тань сво бо ди сло ва та інфор мації.

Ри нок цінних па перів, це сис те ма пра вовідно син, що скла да -
ють ся між суб’єкта ми інвес тиційної діяль ності з при во ду ви пус ку
й обігу цінних па перів.

Дер жав не ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів здійснює Націо -
наль на комісія з цінних па перів та фон до во го рин ку. У відпо від ності
до За ко ну Ук раїни «Про дер жав не ре гу лю ван ня рин ку цінних па перів
в Ук раїні» та Ука зу Пре зи ден та Ук раїни від 23 лис то па да 2011 ро ку



№ 1063/2011 «Про Національ ну комісію з цінних па перів та фон до во -
го рин ку», НКЦПФР в інфор маційній сфері на рин ку цінних па перів
здійснює певні ви ди діяль ності, зок ре ма: вста нов лює по ря док обміну
інфор мацією на умо вах га ран то ва ної конфіден ційності між учас  ни -
ка ми де по зи тар ної сис те ми; здійснює моніто ринг адміністра тив них
да них та інфор мації учас ників рин ку цінних па перів; вста нов лює об -
ся ги, склад, стро ки, ви мо ги, по ря док та стан дар ти що до обо в’яз  ко во -
го розк рит тя інфор мації емітен та ми та осо ба ми, які здійсню ють про -
фесійну діяльність на рин ку цінних па перів; виз на чає по ря док
фор му ван ня (ве ден ня), за без пе чує ство рен ня та функціону ван ня За -
галь но дос туп ної інфор маційної ба зи да  них Національ ної комі сії
з цінних па перів та фон до во го рин ку про ри нок цінних па перів, по -
ря док дос ту пу до інфор мації, яка в ний містить ся; вста нов лює ви мо -
ги, об ся ги та стро ки розк рит тя інфор мації емітен та ми цінних па перів.

Крім то го, НКЦПФР для за без пе чен ня ви ко нан ня пок ла де них
на неї зав дань і функцій в інфор маційній сфері має пра во:

— зас но ву ва ти в ус та нов ле но му по ряд ку за со би ма со вої інфор -
мації з ме тою висвітлен ня пи тань ре алізації дер жав ної політи ки
у сфері роз вит ку та функціону ван ня рин ку цінних па перів;

— ви да ва ти за по год жен ням із цент раль ним ор га ном ви ко нав -
чої вла ди у сфері технічно го за хис ту інфор мації нор ма тив ноKпра -
вові ак ти що до технічно го за хис ту інфор мації у Національній де по -
зи тарній сис темі;

— ко рис ту ва ти ся відповідни ми інфор маційни ми ба за ми да них
дер жав них ор ганів, дер жав ни ми, у то му числі уря до ви ми, сис те ма -
ми зв’яз ку і ко мунікацій, ме ре жа ми спеціаль но го зв’яз ку та інши -
ми технічни ми за со ба ми;

— одер жу ва ти в ус та нов ле но му за ко но да в ством по ряд ку від ор -
ганів ви ко нав чої вла ди інфор мацію, до ку мен ти і ма теріали, не об -
хідні для ви ко нан ня пок ла де них на НКЦПФР зав дань;

— здійсню ва ти конт роль за дос товірністю інфор мації, що на -
даєть ся емітен та ми та осо ба ми, які здійсню ють про фесійну діяль ність
на рин ку цінних па перів, та її відповідністю вста нов ле ним стан дар там;

— на да ва ти інфор мацію ор га нам дер жав ної вла ди.
Та ким чи ном вба чаємо, що чин не за ко но да в ство виз на чає ли -

ше пев ний пе релік прав та видів діяль ності НКЦПФР, не містить
чітко виз на че них зав дань та пов но ва жень дер жав но го ор га ну в ін -
фор маційній сфері на рин ку цінних па перів.

На на шу дум ку, не доліком є і те, що нор ма тивні ак ти, конс та ту -
ю чи ува гу на пев них спе цифічних пра вовідно си нах в інфор маційній
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сфері, не приділя ють на леж ної ува ги за галь ним пов но ва жен ням, які
ре гу лю ють інфор маційну діяльність ор га ну в ціло му. Відсутність за -
галь но виз на че них пов но ва жень НКЦПФР в інфор маційній сфері на
рин ку цінних па перів об ме жує її діяльність, як дер жав но го ор га ну.

КОНСТРУК ТИВ НА РЕК ЛА МА 
ПО ЗИ ТИВ НО ГО ІМІДЖУ УК РАЇНИ

Біло ус Н.В., V курс, гру па МІ
51, 
спеціальність «Міжна род на інфор мація»

На у ко вий керівник: Афа насьєв Б.А., к.е.н., 
доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

ВМУ РоЛ «Ук раїна»

Для по чат ку чи та чам про по нуємо розібра ти ся в терміні «рек ла ма».
Рек ла ма — це нап ря мок в мар ке тин го вих ко мунікаціях, в рам ках яко -
го про во дить ся по ши рен ня інфор мації для за лу чен ня ува ги до об’єкта
рек ла му ван ня з ме тою фор му ван ня або підтрим ки інте ре су до нь о го.

Те пер пе рей де мо від те орії до прак тич но го ро зуміння, чо му в Ук -
раїні рек ламні кам панії за ли ша ють ся не ефек тив ни ми та як сфор -
му ва ти по зи тив ний імідж Ук раїни?

Здаєть ся, що ча сом предс тав ни ки дер жав них ор ганів вла ди та
працівни ки їхніх інфор маційних відділів не ро зуміють, як про вес ти
інфор маційну кам панію по фор му ван ню по зи тив но го іміджу все -
ре дині країни та на міжна род но му рівні. Поч не мо з го лов но го: цілі
і зав дан ня. Як що го лов на ме та: за лу чи ти в країну фінан сові ре сур -
си (а їх мож на от ри ма ти з двох дже рел: від ве ли ких інвес торів, які
по винні інвес ту ва ти гроші в еко номіку, і від інвес торів дрібної лан -
ки — західних ту ристів), то тут си ту ація зро зуміла. Скіль ки не роз по -
відай іно зем цям про те, які маль ов ничі краєви ди на шої Батьківщи -
ни, про куль тур ну спад щи ну та істо ричні пам’ят ки, до по ки на
Все ук раїнсь ко му рівні спос терігаєть ся ко рупція, війна, відсутність
гро мадсь ко го по ряд ку та нес табіль на еко номіка — жо ден солідний
бізнес мен не за хо че сю ди вкла да ти свої інвес тиції. У такій си ту ації
фор му ва ти конструк тив ний імідж Ук раїни це — зав дан ня не для
рек ламістів і піар ників, і тим па че, не для Міністер ства інфор -
маційної політи ки Ук раїни, а для дер жав них діячів.

Фахівці з інфор маційних ко мунікацій мо жуть про кон суль ту ва -
ти дер жав ни ка як гра мот но по бу ду ва ти стра тегію і так ти ку в полі -
тиці, од нак, піар ни ки не ви корінять ко рупцію та не зу пи нять війну.
Бе зу мов но, мож на про вес ти цілий ряд за ходів, зня ти істо ричні
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філь ми, але всі ці інстру мен ти бу дуть не ефек тив ни ми, як що після
публічно го івен ту політи ки не поч нуть пра цю ва ти, а по ду ма ють,
що ре фор ми вже здійснені. Успіх будьKякої спра ви за ле жить від
політич ної волі гравців та про зо рості дій.

На на шу дум ку, інфор маційний суп ровід та відкри та сис тем на ро -
бо та дер жав них ор ганів вла ди за без пе чить зво ротній зв’язок з гро -
мадськістю і при не се ба жа ний ре зуль тат. Інак ше, в суспільстві сфор -
муєть ся тен денція не довіри, як у ви пад ку з нев да лим піаром на те му
енер го е фек тив ності (рек ла му ць о го ди во віде о ро ли ка мож на бу ло по -
ба чи ти на ек ра нах те ле ба чен ня). Ко ли бу ли за лу чені прис тойні кош -
ти, але це зігра ло в «мінус», то му що про енер го е фек  тивність го во ри -
ли не фахівців та керівницт во Міністер ства енер ге ти ки та вугіль ної
політи ки, а діячі куль ту ри, як Рус ла на Ли жич ко та інші осо би, які
зовсім не пов’язані з да ною сфе рою, а тіль ки своїми неп ро фесійни ми
вис ту па ми обу ри ли гро ма дян. На томість, логічно бу ло зня ти відео
про утеп лен ня бу динків пе ресічних ук раїнців і де таль но по яс ни ти
суть спра ви, чим за власні кош ти зав да ти собі ре пу таційно го уда ру.
І та ких безг луз дих прик ладів, на жаль, мож на на вес ти ба га то.

Підсу мо ву ю чи ви ще заз на че не, хо че мо на шо му політич но му
істеблішмен ту по ра ди ти свої «геніальні» національні про ек ти уз -
год жу ва ти з політтех но ло га ми, інак ше це зав дасть знач ної інфор -
маційної шко ди публічній особі та зни зить рівень довіри гро ма дян.
Крім то го, ра ди мо на ла год жу ва ти ко мунікацію з на ро дом че рез
Інтер нет ме режі та постійно ви ко рис то ву ва ти су часні інфор маційні
за со би для досліджен ня пот реб своєї ціль о вої ау ди торії та для пе -
ред час но го ви роб лен ня рішень по конк рет но му ви пад ку. Бо ті, хто
опе ра тивні та якісно підго тов лені — завж ди виг ра ють!

ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ ВДОС КО НА ЛЕН НЯ 
ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ СУ ДО ВОЇ ЕКС ПЕР ТИ ЗИ

В ГОС ПО ДАРСЬ КО МУ ПРО ЦЕСІ

Бо ряк М.О.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (066) 076
44
21
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

У зв’яз ку із пе ре хо дом до рин ко вих умов гос по дарські відно си ни
уск лад ню ють ся, а між суб’єкта ми гос по да рю ван ня час то ви ни ка ють
пра вові конфлікти, що збіль шує кількість су до вих справ. Це пов’я -
за не з не дос ко налістю за ко но да в ства, не дос татнім рівнем пра -
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восвідо мості в дер жаві і складністю еко номічних сто сунків. Важ ли -
вою проб ле мою є мож ливість ви ко рис тан ня новітніх тех но логій
у про цесі до ка зу ван ня, зок ре ма, при про ве денні су до вих екс пер тиз.
У юри дичній літе ра турі існує чи ма ло на у ко вих роз ро бок уче них-про -
 це су алістів що до су до вої екс пер ти зи в гос по дарсь ко му про цесі. Але
аналіз діючо го за ко но да в ства свідчить, що за ко но дав ча ба за для
про ве ден ня су до вих екс пер тиз є не дос ко на лою. Це обу мов лює ак -
ту альність досліджен ня пи тань, пов’яза них із про ве ден ням су до вих
екс пер тиз при розг ляді гос по дарсь ких справ.

На на шу дум ку, ре дакція ст. 41 ГПК Ук раїни пот ре бує вдос ко на -
лен ня. У тексті за ко ну має бу ти відоб ра же но, що су до ва екс пер ти за
мо же бу ти приз на че на за кло по тан ням осіб, що бе руть участь у справі,
або за ініціати вою су ду. Аналіз ч. 2 ст. 41 ГПК Ук раїни, де заз на че но, що
учас ни ки су до во го про це су ма ють пра во про по ну ва ти гос по дарсь ко  му
су ду пи тан ня, які ма ють бу ти роз’яс нені су до вим екс пер том, вик ли кає
пев не за пе ре чен ня. У довідни ку з підго тов ки ма теріалів, що нап рав ля -
ють ся на су до ву екс пер ти зу арбітраж ни ми су да ми вка за но, що в ух валі
про приз на чен ня екс пер ти зи заз на ча ють ся, зок ре ма, пи тан ня, пос тав -
лені екс пер тові. При ць о му, пи тан ня, що став лять ся пе ред екс пер том,
ма ють бу ти чітко сфор муль о вані і роз та шо вані у певній послідов ності.
Во ни не по винні ви хо ди ти за межі ком пе тенції екс пертів.

Та ким чи ном, про приз на чен ня су до вої екс пер ти зи суд по ви нен
ви нес ти ух ва лу, яка має місти ти пе релік пи тань, що став лять ся пе ред
екс пер том. Після про ве ден ня досліджен ня екс перт на дає су ду вис -
но вок. Цей вис но вок по ви нен бу ти приєдна ний до ма теріалів спра -
ви. Ли ше потім, відповідно до п. 2 ст. 12 За ко ну, на ви мо гу су ду екс -
перт дає роз’яс нен ня що до да но го ним вис нов ку. То му в ре дакцію
ч.2 ст.41 ГПК Ук раїни не обхідно внес ти відповідні зміни. У цій нормі
по вин но бу ти сфор муль о ва но, що «Ко ло й зміст пи тань, які став -
лять ся пе ред екс пер том, виз на ча ють ся гос по дарсь ким су дом і фор -
му лю ють ся в ух валі су ду. Осо би, що бе руть участь у справі, вправі на -
да ти су ду пи тан ня, які мо жуть бу ти пос тав лені пе ред екс пер том».
Ура хо ву ю чи на ве де не, до п.2 ст.12 За ко ну не обхідно внес ти до пов -
нен ня, пе ред ба чив ши, що екс перт зо бов’яза ний да ти роз’яс нен ня
що до да но го ним вис нов ку і на ви мо гу осіб, що бе руть участь у справ.

Літе ра ту ра
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ЗА РОД ЖЕН НЯ ІДЕЙ СОЦІАЛЬ НОЇ ДЕР ЖА ВИ 
В СТА РО ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ

Бот нарь І.Г.
сту дент 2 кур су спеціаль ності «Пра воз на в ство»

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Кісс С.В., к.ю.н. 
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

Універ си те ту «Ук раїна», ст. вик ла дач ка фед ри Пра воз на в ства

Спро би ви я ви ти соціаль ну суть дер жа ви на ма га лись ще ан тич ні
мис ли телі від Хіло на до Арис то те ля. По ва га до за ко ну прослідко ву -
єть ся в іде ях ба гать ох муд реців. Так, Хілон вва жав кра щим полісом
той, в яко му гро ма дя ни слу ха ють ся за конів біль ше, ніж ора торів.
Са ме йо му на ле жить афо ризм: «Підко ряй ся за ко ну» [1].

Ідея за галь но го бла га в ан тич ності ви ник ла з філо софсь ких
уяв лень. Зок ре ма, Со лон (зна ме ни тий афінсь кий дер жав ний діяч
й за ко но да вець) вва жав, що ве ли ке бла го для міста і йо го гро ма дян,
скла дає за кон і за кон ний по ря док [2, 86]. Він був пер шим, хто збаг -
нув, що де мок ратія — це відповідальність усіх гро ма дян за стан
справ у дер жаві. Звідси вель ми ціка вим уяв ляєть ся ви да ний ним за -
кон: «Хто під час сму ти в дер жаві не ста не зі зброєю в ру ках ні за
тих, ні за інших, той піддаєть ся без чес тю і поз бав ляєть ся гро ма -
дянсь ких прав». Дер жа ва, на дум ку Со ло на, що най мен ше пот ре бує
за кон но го по ряд ку. Як пи сав Арис то тель, са ме з правління Со ло на,
зна ме ни то го афінсь ко го дер жав но го діяча й за ко но дав ця, «по ча ла -
ся де мок ратія» [3, 12].

Соціаль на струк ту ра ан тич но го суспільства бу ла дос татньо
склад ною. Віль не на се лен ня гро ма дянсь кої об щи ни роз поділя лось
на різні кла си та ста ни. Сільські жи телі втра ча ли свої землі і ма со во
пе ре се ля лись до міст, які стрімко роз ви ва лись. Але, не мож ливість
кон ку ру ва ли з рабсь кою пра цею (че рез яку відбу ваєть ся зни жен ня
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за робітної пла ти най ма них працівників), приз во дить до фор му ван -
ня місь кої черні (го ло ти), яка пот ре бу ва ла до по мо ги від суспільства
(у виг ляді доб родійників) та дер жа ви. В стабільні ча си в формі та кої
до по мо ги вис ту па ли різні дер жавні суб сидії та до по мо ги, такі як
роз да ча хліба та коштів, відбу ва лось звіль нен ня май на бідно ти від
пря мо го опо дат ку ван ня; в ча си кри зи та воєнних дій — ска су ван ня
боргів та нові роз поділи зе мель (роз поділи про во ди лись на силь -
ниць ким шля хом).

При ць о му де мос роз ра хо ву вав не тіль ки на до по мо гу від дер -
жа ви. В міста діяли то ва ри ст ва взаємо до по мо ги, які ство рю ва лись
для взаємної підтрим ки своїх учас ників та тих, хто та кої до по мо ги
пот ре бує. Чле ни та ких ор ганізацій спіль но по лю ва ли, ло ви ли ри бу,
пра цю ва ли в пор тах та ство рю ва ли так звані «за гальні ка си». Дже -
ре ла ми по пов нен ня кас бу ли по же рт ви (доб ровільні вкла ди) та
членські внес ки. Той, хто не спла чу вав внесків — вик лю чав ся з то -
ва ри ст ва (як що в нь о го не бу ла на це по важ ної при чи ни: гро шо вих
труд нощів або хво ро би) [4, 92].

Соціаль на політи ка дер жав давнь ог рець кої цивілізації віднай ш -
ла своє ви ра жен ня че рез усвідом лен ня ти ранів про яв ля ти тур бо ту
про ма теріаль ний доб ро бут на ро ду, тоб то соціаль на політи ка стає
од ним із спо собів легітимізації вла ди [4, 78].

Розг ля да ю чи Ста ро дав ню Грецію в кон тексті соціаль ної дер жа ви,
ми мо же мо го во ри ти про по я ву пер ших ок ре мих еле ментів ре а лі -
зації соціаль ної функції. По відно шен ню до на се лен ня дер жа ва вже
ви ко нує (або на ма гаєть ся ви ко ну ва ти) пев ну соціаль ну функцію.

Літе ра ту ра
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ПОЛІТИ КА КНР ЩО ДО СИРІЙСЬ КО ГО КОНФЛІКТУ

Бут С.А.
канд.пол.н., ст.вик ла дач ка фед ри те орії пра ва 

та міжна род ної інфор мації, 
Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, 

Відкри тий міжна род ний універ си тет 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», тел. (096) 872
34
72

Гро ма дянсь ка війна в Сирії, що ви бух ну ла як про дов жен ня
«Арабсь кої вес ни» на Близь ко му Сході (БС) в 2011 р., пос ту по во
транс фор му ва ла ся із внутрішнь о го конфлікту на аре ну ге о політич -
но го про ти бо р ства, до яко го в тій чи іншій мірі бу ла за лу че на низ -
ка гравців регіональ но го та гло баль но го рівня — Росія, США, ЄС,
Ту реч чи на, Іран, Са удівсь ка Аравія, Ізраїль, Ка тар, Ісламсь ка дер -
жа ва Іра ку та Ле ван ту (ІДІЛ).

Не мог ла за ли ши тись ос то ронь цієї гост рої міжна род ної проб -
ле ми і КНР. При ць о му мо ти вація участі Ки таю у вирішенні си -
рійсь ко го конфлікту зу мов люєть ся ко лом еко номічних, без пе ко вих
та ге о політич них інте ресів.

На пер шо му місці пос тає пи тан ня за без пе чен ня пот реб влас ної
еко номіки енер го носіями, зад ля чо го Пекін ак тив но роз ви ває еко -
номічне співробітницт во із ба га ти ми на ці ре сур си країна ми БС та
праг не зміцни ти свої по зиції в регіоні. В той же час Ки тай розг ля -
дає сирійсь ку проб ле му як скла до ву стра тегію США що до пе ре фор -
ма ту ван ня БС та витіснен ня ки тайсь ко го впли ву звідси.

У без пе ко во му вимірі сирійсь ка проб ле ма пе реплітаєть ся із пи тан -
ням уй гурсь ко го се па ра тиз му, по за як уй гу риKму суль ма ни (праг нуть ут -
во рен ня влас ної не за леж ної дер жа ви на за ході КНР) ак тив но во ю ють
в ря дах ІДІЛу [1]. Зро зуміло, що у ви пад ку їх по вер нен ня на ки тай сь -
ку те ри торію ма ти ме місце роз хи ту ван ня національ ної без пе ки КНР.

В прак тич но му вимірі мо ти вація Ки таю в сирійсь ко му пи танні
ре алізуєть ся низ кою кроків політич но го, еко номічно го та гу мані -
тар но го ха рак те ру:

— політич на підтрим ка ав то ри тар но го ре жи му Ба ша ра Аса да
в рам ках ООН (КНР вже п’ять разів спіль но із РФ нак ла дав ве то на
ан ти а садівські ре зо люції в Раді Без пе ки ООН). При ць о му офі цій -
ний Пекін на го ло шує на вик люч но політич но му підході до ви хо ду
із кри зи та неп ри пус ти мості втру чан ня у внутрішні спра ви Сирії.
Та кож Ки тай офіційно не вис ло вив підтрим ки що до про ве ден ня
во єнної опе рації Росією в Сирії;

180

Секція 13 Правове регулювання  



181

— КНР спро бу ва ла ре алізу ва ти влас ний фор мат вирішен ня про -
б ле ми, ор ганізу вав ши на своїй те ри торії на по чат ку 2016 р. пе ре го -
во ри як із офіційним Да мас ком, так і опо зицією [2];

— на дан ня гу манітар ної до по мо ги;
— еко номічна підтрим ка Аса да ра зом із РФ та Іра ном.
Та ким чи ном, в Сирійсь ко му пи танні КНР де мо н струє во че -

видь праг ма тич ний підхід, в рам ках яко го, з од но го бо ку, на дає
політич ну та гу манітар ноKеко номічну підтрим ку ре жи му Аса да, що
по яс нюєть ся праг нен ням не до пус ти ти по си лен ня ролі США на
Близь ко му Сході та збе рег ти влас ний капітал, який був інвес то ва -
ний в Сирію з по чат ку 2000Kх рр., а з іншо го, дек ла рує при хильність
до прин ци пу «невт ру чан ня у внутрішні спра ви», що доз во ляє збе рег -
ти гарні сто сун ки од но час но із Іра ном та Са удівсь кою Аравією —
важ ли ви ми пос та чаль ни ка ми енер го носіїв.
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КРИМІНАЛЬ НО�ПРА ВО ВА ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА
ФІКТИВ НО ГО ПІДПРИЄМСТВА

Ва жинсь кий В.М.
к.ю.н., доц., Іва но
Франківсь ка філія

Фіктив ним суб’єктом підприємниць кої діяль ності, на дум ку
В.В. Ли сен ка, мож на виз на ва ти суб’єктів підприємницт ва, які ство -
рені з ви ко рис тан ням неп рав ди вої інфор мації про йо го зас нов ни -
ків, адміністрацію, місцез на ход жен ня (за підроб ле ни ми, вик ра де -
ни ми до ку мен та ми, на тяж кох во рих лю дей, на осіб без виз на че но го
місця про жи ван ня, на гро ма дян за відповідну пла ту то що) з ме тою
ви ко рис тан ня їх як за со бу вчи нен ня або прик рит тя про тип рав них
(зло чин них) дій.

Ро до вим об’єктом фіктив но го підприємницт ва є суспільні від -
но си ни, що скла да ють ся з при во ду ви роб ни цт ва, роз поділу, обміну
та спо жи ван ня то варів, робіт і пос луг.
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Ос нов ний без по се редній об’єкт зло чи ну — вста нов ле ний за ко -
но да в ством по ря док здійснен ня підприємниць кої діяль ності. До дат -
ко вим фа куль та тив ним об’єктом мо жуть бу ти вста нов ле ний по ря -
док опо дат ку ван ня й от ри ман ня кре дит них ре сурсів, доб ро совісна
кон ку ренція, пра во влас ності.

Го во ри ти про фіктив не підприємницт во не мож ли во без з’ясу -
ван ня змісту за кон ної (ле галь ної) підприємниць кої діяль ності.

Це ак ту аль но, перш за все, для вирішен ня пи тан ня про те, які
якості сто ро ни за кон ної підприємниць кої діяль ності при та манні
фіктив но му підприємницт ву, наскіль ки та ка не за конність змінює
зміст про це су підприємницт ва. У пло щині прак тич ної діяль ності
пра во охо рон них ор ганів ця проб ле ма мо же бу ти зве де на до пи тан ня
про прий нятність за ко но дав чо виз на че них оз нак підприємницт ва для
вста нов лен ня події зло чи ну, пе ред ба че ної ст. 205 КК Ук раїни [2].

Відповідно до Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни (ст. 42) підпри -
ємницт во як вид гос по дарсь кої діяль ності ха рак те ри зуєть ся та ки ми
оз на ка ми: са мостійність; ініціативність; сис те ма тичність; на влас -
ний ри зик; з ме тою до сяг нен ня еко номічно го і соціаль но го ре зуль -
та ту та от ри ман ня при бут ку; здійснюєть ся суб’єктом гос по да рю -
ван ня (підприємцем) [1].

От же, пер шою оз на кою здійснен ня підприємниць кої діяль нос ті
є її са мостійний ха рак тер — акт віль но го во ле ви яв лен ня. Як що ж ді -
ян ня здійснюєть ся під впли вом фізич но го (на силь ство) або пси хіч но-
го при му су, то ви ще заз на че на оз на ка відсут ня. Пи тан ня відпові даль -
ності за вчи не не діян ня у та ко му ви пад ку вирішуєть ся з ура ху ван ням
ст. 40 КК Ук раїни.

Нас туп ною оз на кою підприємниць кої діяль ності є ініціатив ність
(від франц. «initiative», від лат. «initium» — по ча ток). Виз на чаєть ся
як по чин, пер ший крок у якійKне будь справі; внутрішня спря мо -
ваність до но вих форм діяль ності; керівна роль у будьKяких діях.

Ініціативність у кож но му конк рет но му ви пад ку обу мов ле на тією
ме тою, якої праг не до сяг ти підприємець у найбільш зруч ний для
нь о го спосіб.

Однією з найбільш ак ту аль них у криміналь ноKпра вовій докт -
рині є та ка оз на ка підприємницт ва як сис те ма тичність. Цікавість
до ць о го пи тан ня обу мов ле на не обхідністю виз на чен ня по зиції за -
ко но дав ця віднос но оди нич них фактів не за кон ної підприємниць -
кої діяль ності.

Сис те ма тичність ба га то в чо му співпа дає з циклічністю (пос тій -
на пов то рю ваність, без пе рервність). З точ ки зо ру гос по дарсь ко го
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пра ва, це постійне вчи нен ня осо бою юри дич но зна чу щих дій, спря -
 мо ва них на за до во лен ня при ват них пот реб і інте ресів.

От же, фіктивні підприємства ви ко рис то ву ють ся (є спо со бом)
у ме ханізмі та кої зло чин ної діяль ності як: ле галізація до ходів, одер жа -
них зло чин ним шля хом (здійснен ня фінан со вої опе рації та ук ла ден ня
уго ди з кош та ми або май ном), ухи лен ня від спла ти по датків, не за -
конні дії з до ку мен та ми — за со ба ми дос ту пу до банківсь ких ра хунків,
шах рай ство, по ру шен ня по ряд ку ви пус ку та обігу цінних па перів,
підроб лен ня до ку ментів, пе ча ток то що. То му, до ка зу ван ню підля га ють
не тіль ки скла ди кіль кох зло чинів, але й на явність зв’яз ку між ни ми.

Літе ра ту ра

1. Гос по дарсь кий ко декс Ук раїни в ре дакції від 08.12.2016 ро ку;
2. Криміналь ний ко декс Ук раїни в ре дакції від 05.01.2017 ро ку;

ПРА ВО ВЕ ВРЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ПРАЦІ В УК РАЇНІ

Ва си левсь ка А.В., IV курс, гру па ДІ
41,
спеціальність «До ку мен тоз на в ство та інфор маційна діяльність»

Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Тка чен ко Н.О., ст. викл.

На шля ху Ук раїни до рин ко вих пе рет во рень, по бу до ви но вих су -
спіль них відно син ви ни ка ють нові мо делі їх пра во во го вре гу лю ван ня.

Закріпле не в ч. 1 ст. 43 Конс ти туції Ук раїни пра во на пра цю сфор -
муль о ва не відповідно до ст. 23 За галь ної дек ла рації прав лю ди ни. Ко -
жен має «мож ливість за роб ля ти собі на жит тя пра цею, яку він віль но
оби рає або на яку віль но по год жуєть ся». Лю ди на са мостійно роз по -
ряд жаєть ся своїми здібнос тя ми до праці й оби рає той або інший вид
діяль ності, рід за нять, а мо же не зай ма ти ся тру до вою діяльністю.

Су час ний пос туп Ук раїни як пра во вої дер жа ви, яка ба жає бу ти
пов ноп рав ним чле ном Євро пейсь ко го Со ю зу, без по се редньо пов’я -
за ний з удос ко на лен ням національ но го за ко но да в ства у розрізі єв -
ро пейсь ких ціннос тей. Національ не за ко но да в ство пот ре бує сво го
удос ко на лен ня і з ог ля ду на по си лен ня рин ко вих про цесів в житті
дер жа ви та суспільства. Та ким чи ном, особ ли ва ува га по вин на при -
діля ти ся пи тан ням охо ро ни праці. Існу ю ча сь о годні ве ли ка кіль -
кість не щас них ви падків і про фесійних зах во рю вань на ви роб ництві
не сприяє роз вит ку еко номічних по каз ників та вик ли кає суттєві
еко номічні втра ти не тіль ки кож но го ок ре мо го під при ємства,
а й дер жа ви в ціло му.
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Відповідно до статті 5 КЗпПУ, дер жа ва га ран тує пра цез дат ним
грома дя нам, які постійно про жи ва ють на те ри торії Ук раїни: віль ний
вибір ви ду діяль ності; безп лат не спри ян ня дер жав ни ми служ ба ми
зай ня тості у підборі підхо дя щої ро бо ти і пра цев лаш ту ванні відпо -
відно до пок ли кан ня, здібнос тей, про фесійної підго тов ки, освіти,
з ура ху ван ням суспіль них пот реб; на дан ня підприємства ми, ус та -
но ва ми, ор ганізаціями відповідно до їх по пе редньо по да них за я вок
ро бо ти за фа хом ви пу ск ни кам дер жав них ви щих нав чаль них, про -
фесійних нав чаль ноKви хов них зак ладів; безп лат не нав чан ня без ро -
бітних но вих про фесій, пе репідго тов ку в нав чаль них зак ла дах або
у сис темі дер жав ної служ би зай ня тості з вип ла тою сти пендії; ком -
пен сацію відповідно до за ко но да в ства ма теріаль них вит рат у зв’яз -
ку з нап рав лен ням на ро бо ту в іншу місцевість; пра во вий за хист від
не обґрун то ва ної відмо ви у прий нятті на ро бо ту і не за кон но го звіль -
 нен ня, а та кож спри ян ня у збе ре женні ро бо ти.

Проб ле ма ми у сфері охо ро ни праці зай ма ли ся такі провідні ук -
раїнські і за кор донні вчені, як М.Г. Алек са нд ро ва, П.В. Анісімо ва,
В.С. Ве недікто ва, Л.Я. Гінцбург, В.Я. Го ца, В.В. Жер на ко ва, Р.І. Конд -
 ратьєва, Р.З. Лівши ця, М.В.Лушніко вої, М.І. Іншин, В.І. Про ко -
пен ко, О.І. Про цевсь кий, П.М. Рабіно вич, В.Г. Ро тан, А.Г. Се ди -
ше ва, О.В. Смир но ва, Г.І. Ча ни ше ва, та ін. Але досі ще не вирішені
проб ле ми пра во во го ре гу лю ван ня охо ро ни праці в Ук раїні.

У юри дичній літе ра турі охо ро на праці розг ля даєть ся в ши ро ко му
та вузь ко му зна ченні. У ши ро ко му ро зумінні охо ро на праці оз на чає
су купність соціаль ноKеко номічних, ор ганізаційноKтехнічних, сані -
тар ноKгігієнічних, ліку валь ноKпрофілак тич них та інших за хо дів
у поєднанні з пра во ви ми нор ма ми. У вузь ко му ро зумінні — це су -
купність норм, спря мо ва них на за без пе чен ня умов праці, без печ -
них Для жит тя і здо ров’я працівників.

Ці най важ ливіші нор ми закріплені в За коні Ук раїни «Про охо -
ро ну праці» від 14 жовт ня 1992 ро ку, змінах в За коні від 18 груд ня
2002 р. (№ 49, ст. 668), чо тирь ох розділах КЗпП (розділ XI «Охо ро -
на праці», розділ XII «Пра ця жінок», розділ XIII «Пра ця мо лоді»,
розділ XVIII «Наг ляд і конт роль за дот ри ман ням за ко но да в ства про
пра цю»), а та кож у підза кон них нор ма тив ноKпра во вих ак тах — по -
ло жен нях, пра ви лах, інструкціях, ак тах соціаль но го парт не р ства,
ло каль них нор ма тив ноKпра во вих ак тах.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок: за гальні прин ци пи дер -
жав ної політи ки в га лузі охо ро ни праці, які виз на че но за ко но да в ст -
вом Ук раїни, спря мо вані на ство рен ня на леж них, без печ них і здо -
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ро вих умов праці, за побіган ня не щас ним ви пад кам та про фесійним
зах во рю ван ням, адап тацію тру до вих про цесів до спро мож нос тей
працівни ка з ура ху ван ням ста ну йо го здо ров’я і пси хо логічно го ста -
ну, що уз год жуєть ся з прин ци па ми за хис ту здо ров’я працівників,
які виз на че но в Кон венціях Міжна род ної ор ганізації праці, ди рек -
ти вах Євро пейсь ко го Со ю зу.

ВИ НИК НЕН НЯ ДЕР ЖА ВИ 
У СТА РО ДАВНЬ О МУ ЄГИПТІ

Ва силь чи ши на А.В.
I курс, гру па ПЗ
11, спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка I.Г., к.ю.н., 
доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син

У Єгипті раніше, ніж в інших країнах, скла ло ся кла со ве ра бов -
лас ниць ке суспільство і впер ше в світі ви ник ла дер жа ва. Ко ли там
з’яви ли ся перші дер жавні ут во рен ня, дос товірно не відо мо, але вже
до 3Kго тис. до н. е. дер жа ва в Єгипті існу ва ла.

Древнє царство відрізня ло ся ви со ким рівнем роз вит ку гос по -
да р ства. Доб ре ор ганізо ва на армія працівників за без пе чу ва ла на се -
лен ня країни всім не обхідним. Життєвий рівень різних верств на се -
лен ня вже був чітко виз на че ний. На вер ху суспіль ної дра би ни сто я ла
ве ли ка ра бов лас ниць ка знать, що во лоділа ве ли чез ни ми зе мель ни -
ми во лодіння ми. Особ ли ву роль в єги петсь ко му суспільстві гра ли
жерці. Во ни бу ли ото чені за галь ним ша ну ван ням, оскіль ки вва жа -
ло ся, що жерці во лодіють знан ня ми про по тойбічний світ. Най більш
важ ливі з цих знань бу ли за пи сані в «Книзі мерт вих», свя щен ної
для єгип тян. Крім то го, зна чен ня жерців збіль шу ва лось у зв’яз ку
з тим, що во ни во лоділи мис те цт вом ліку ван ня, зве ден ня склад них
архітек тур них спо руд, вміли об чис лю ва ти площі зе мель них діля нок.

Ос нов ною ро бо чою си лою в дер жаві бу ли се ля ниKоб щин ни ки.
Во ни об’єдну ва ли ся у «ро бочі за го ни», що ви ко рис то ву ва ли ся не тіль -
ки для робіт у сільсь ко му гос по дарстві, а й на будівництві різних
спо руд, при прок ла данні доріг, рит тя ка налів. Ке ру вав «ро бо чи ми
за го на ми» фа ра он че рез своїх чи нов ників. За до по мо гою релігійної
ідео логії обо гот во рен ня ца ря і йо го діянь зміцню вав ся ав то ри тет фа -
ра о на. У йо го ру ках зо се ре ди ла ся вся за ко но дав ча, ви ко нав ча і су -
до ва вла да. Ува га фа ра онів звер та ла ся на всі важ ливі спра ви дер жа ви.
За хо ди зі зро шен ня, суд, приз на чен ня і по жа лу ван ня, нак ла ден ня
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по вин нос тей і звіль нен ня від них, війсь кові по хо ди, за хо ди по суд -
ноп ла в ству, дер жав не будівницт во та роз роб ка зем них надр — все
здійсню ва ло ся за на ка за ми ца ря. У цей період ство рю ють ся най важ -
ливіші відомства дер жа ви: війсь ко ве, відомство гро мадсь ких робіт,
фінан со воKпо дат кові, су до вий. Ста ро давні об щинні су ди все біль -
ше витісня ли ся предс тав ни ка ми царсь кої юрис дикції. Ви ща су до ва
інстанція — «шість ве ли ких домів» — пе ре бу ва ла у сто лиці. Носієм
ви щої юрис дикції вва жав ся фа ра он, який в екстре них ви пад ках
приз на чав особ ли вих суддів з чис ла найбільш довіре них осіб для
роз бо ру таємних справ, пов’яза них зі зло чи на ми дер жав ної ва ги.
До царсь ким су дам ста ви ли ся та кож ко легія трид ця ти, су ди номів,
су ди міст. Відомі хра мові су ди. За не пад царсь кої вла ди в цей період
приз во дить до нас тан ня в Єгипті «смут но го ча су». Древнє царство
роз па ло ся.

До кінця епо хи Се реднь о го царства зна чен ня місце вої знаті по -
си люєть ся. Її підтри му ють ши рокі ко ла на се лен ня. У ре зуль таті краї -
на роз па даєть ся на напівне за лежні об ласті. Суспільні відно си ни
в епо ху відзна чені дво ма важ ли ви ми ри са ми: з од но го бо ку, відбу ва -
єть ся знач не зрос тан ня ра бов лас ни цт ва в при ват них гос по да р ствах
і змінюєть ся ста но ви ще зем лев лас ників, з іншо го бо ку, роз ша ру -
ван ня сільсь ких гро мад приз во дить до ут во рен ня ша ру дрібних
влас ників — нед же сов («ма лень ких»). Місто яв ляє со бою гро ма ду,
яка бу ла юри дич ною осо бою, які во лоділи ра ба ми і зем лею. По ча -
ток епо хи Се реднь о го царства оз на ме но ва но май же не об ме же ною
вла дою мо нархів.

В час Пізнь о го царства різкіше, ніж раніше, поз на чи ло ся поділ
суспільства на віль них і рабів. На бу ли по ши рен ня уго ди з са моп ро -
да жу в рабство. Зрос та ло зу божіння ши ро ких верств віль них лю дей.
Знач на час ти на на се лен ня як і раніше пе ре бу ва ла в за леж ності від
скарб ниці, храмів, знаті. Погірши ло ся по ло жен ня ремісників.

Привілейо ва ним ста ном по ряд зі жрецт вом стає війсь ко ве. Війсь-
ко ву опо ру фа ра онів скла да ли іно земні най манці.

Кістяк місце вої знаті, як і раніше, скла да ли мо нар хи та міські
пра ви телі. Інші предс тав ни ки чи нов ної знаті ма ло чим відрізня ли -
ся від своїх по пе ред ників: це бу ли вер хов ний са нов ник, хра ни тель
скарб ниці, хра ни телі скарб ниці, на чаль ни ки робіт, судді і т.д. Особ -
ли ве місце зай ма ли воєна чаль ни ки.
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ПРОБ ЛЕ МИ СПІВРОБІТНИЦТ ВА УК РАЇНИ ТА ЄС

Ве ремійчук В.Л., 5 курс, гру па ПЗ
52с, 
спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
до ц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 
Відкри то го міжна род но го універ си те ту 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

В даній до повіді я про по ную розг ля ну ти пи тан ня проб лем
співробітницт ва Ук раїни та Євро пейсь ко го Со ю зу, ад же проб лем
для Ук раїни євро пейсь ко му век торі інтег рації вис та чає. Ак цен ту ва -
ти ва шу ува гу хо чу са ме на політич них та соціаль них проб ле мах,
з яки ми нам до ве деть ся стик ну ти ся в май бутнь о му. Та кож, хо чу на -
вес ти вам прик лад співробітницт ва Ту реч чи ни та ЄС, на мою дум -
ку цей прик лад є до сить до реч ним у наш час.

Що до соціаль них проб лем, то ни ми є пог либ лен ня де мог -
рафічно го спа ду. З ць о го вип ли ває но ва проб ле ма — по ло ви на на се -
лен ня ки неть ся у по шу ках ро бо ти в країнах ЄС — це хоч і нічне
жахіття для євро пейців, од нак не вихід і для Ук раїни. То му що заг ро -
жує нам як тим ча со ва підтрим ка еко номіки та змен шен ня пе ре косів
на рин ку зай ня тості на час йо го струк тур ної пе ре бу до ви за робітчан -
ство в країнах Євро со ю зу мож ли ве й без член ства в нь о му. Проб ле ма
не за кон ної міграції та відто ку кадрів, для Ук раїни чи Біло русії ще
й уск лад нен ня візо во го ре жи му зі східни ми сусіда ми, що приз ве де до
нев до во лен ня тих гро ма дян, чиї ро дичі жи вуть, нап рик лад, в Росії.

Із збіль шен ням те ри торії та чи сель ності на се лен ня ЄС змен -
шу ють ся еко номічні по каз ни ки в роз ра хун ку на ду шу на се лен ня.
Роз ши рю ючи свій соціаль ноKеко номічний та політич ний простір,
ЄС ви му ше ний част ко во пос ту па ти ся інте ре са ми за без пе чен ня
мак си маль но ви со ко го рівня членів Співто ва ри ст ва зад ля до сяг нен -
ня стра тегічних цілей. Гло баль не роз ши рен ня ЄС спри чи няє нев -
до во лен ня на се лен ня країнKчленів че рез зни жен ня життєво го рівня
за ра ди перс пек тив них ком пен сацій у май бутнь о му. А так як рівень
роз вит ку де мок ратії у країнах ЄС на ви со ко му рівні, керівницт во
со ю зу зму ше не прис лу ха тись дум ки знач ної час ти ни євро пейсь кої
гро ма ди що до не за до во лен ня до швид кої інтег рації.

Що сто суєть ся політич них проб лем, то тут хо чу на вес ти вам при -
к лад співробітницт ва Ту реч чи ни та ЄС, їхня співпра ця свідчить, що
не ба жан ня Євро со ю зу прий ня ти ту чи іншу країну ро бить ло бові
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ата ки без пе рс пек тив ни ми. Про цес мо же за тяг ти ся на де ся тиліття не
тіль ки після по дачі за яв ки (Ан ка ра це зро би ла ще 1987Kго), а й навіть
після фор маль но го по чат ку пе ре го ворів про член ство (2005Kй).

7 бе рез ня 2016 ро ку в обмін на до по мо гу Ту реч чи ни у вирішенні
проб ле ми біженців євро пейські ліде ри зно ву по обіця ли Ан карі ак -
тивізу ва ти пе ре го во ри, про те на швид кий успіх роз ра хо ву ва ти не -
має жод них підстав.

На мій пог ляд, ук раїнській владі слід на по лег ли во та послідов -
но відсто ю ва ти свою по зицію що до член ства у ЄС, бо во на мо же
вкот ре втра ти ти довіру своїх ви борців.

Вод но час досвід тієї са мої Ту реч чи ни до во дить, що успішне зрос-
тан ня мож ли ве й без фор маль но го член ства в ЄС, хо ча й у тісній
еко номічній співпраці з ним та з орієнтацією на західну мо дель роз -
вит ку. По над те, ви со кої ди наміки роз вит ку Ту реч чи на до сяг ла са -
ме тоді, ко ли при пи ни ла сподіва ти ся на поліпшен ня си ту ації
в країні зав дя ки всту пу до ЄС, взя ла курс на зрос тан ня, яке в перс -
пек тиві має відкри ти шлях до нь о го. У ре зуль таті част ка гро ма дян
країни, які праг нуть всту пу до Євро со ю зу, ос таннім ча сом знач но
мен ша, ніж бу ла ще кіль ка де ся тиліть то му. Це й не див но, ад же
ана логічні наст рої і в інших успішних країнах Євро пи, які не розг ля-
да ють ЄС як па на цею у вирішенні своїх проб лем за чу жий ра ху нок.

Звісно ж, мож на й далі на по лег ли во сту ка ти ся до ЄС, здійснив -
ши кар ди наль ний про рив усе ре дині країни й зро бив ши її та кою,
яку за хотіли б у нь о му ба чи ти. Але навіть за найспри ят ливішо го
роз вит ку подій на це зна доб лять ся де ся тиліття. Без та ко го про ри ву
шансів на член ство Ук раїни в ЄС у найб лижчі ро ки не має. А над -
мірне фо ку су ван ня на відповідній меті ли ше по род жу ва ти ме роз ча -
ру ван ня ши ро ко го за га лу і євро пейсь ким ви бо ром, і, що най важ -
ливіше, західним кур сом за га лом.

То му потрібно відхо ди ти від не без печ ної ус та нов ки «ре фор ми
за ра ди євроінтег рації і в обмін на наб ли жен ня перс пек ти ви член -
ства» та орієнту ва ти ся на «ре фор ми зад ля приш вид шен ня роз вит ку
країни й у ре зуль таті, мож ли во, всту пу до ЄС». І вод но час шу ка ти
но ву мо дель по зиціону ван ня Ук раїни у світі.

Погіршен ня сто сунків з Російсь кою Фе де рацією, яка на ма гаєть -
ся зірва ти про цес підпи сан ня Уго ди про асоціацію з ЄС та роз по ча -
ла тор го воKеко номічні війни про ти Ук раїни як спосіб політич но го
впли ву. До то го ж РФ роз по ча ла ес ка лацію ди версійноKте ро рис тич -
них дій в регіонах півден ноKсхідної Ук раїни, щоб дес табілізу ва ти
си ту ацію в Ук раїні з ме тою не до пу щен ня підпи сан ня Уго ди.
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От же, інтег рація до Євро пейсь ко го Со ю зу тяг не за со бою чи -
ма ло проб лем, але я сподіва юсь, що ми їх по до лаємо, бо Ук раїна
пе ре бу ває на важ ли во му етапі по шу ку сво го місця в сис темі міжна -
род ної спіль но ти, а хто шу кає, той знай де.

ПРА ВА ОСІБ БЕЗ ГРО МА ДЯ Н СТВА В УК РАЇНИ

Во ро на В.В.
V кур су, гру па ПЗ
51, спеціаль ності «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І.,
про ф.ка фед ри ЦГКП, к.ю.н., доц.

1. Нор ма тив не виз на чен ня осо би без гро ма дя н ства містить ся
міжна род но му за ко но давстві (ст. 1 Кон венції ООН «Про ста тус
апат ридів» 1954 р.), відповідно до яко го апат ри дом є осо ба, яка не
розг ля даєть ся як гро ма дя нин пев ної дер жа ви і яка не має постійно -
го пра во во го зв’яз ку із жод ною дер жа вою, а то му не ко рис ту ють ся
пра вом відповідно го дер жав но го за хис ту.

2. Домінан ти пра во во го ста ту су осіб без гро ма дя н ства:
— по ша на прав і ос нов них сво бод лю ди ни, яка є обов’яз ко вою

для всіх дер жав (ст. 3 За ко ну Ук раїни «Про пра во вий ста тус іно -
земців та осіб без гро ма дя н ства»);

— єдність прав і обов’язків апат ридів. У пер шу чер гу, це сто суєть -
ся по ва ги до по ряд ку дер жа ви, на те ри торії якої во ни пе ре бу ва ють;

— ре алізація юри дич них га рантій прав і сво бод (ст. ст. 147, 150
Конс ти туції Ук раїни, ст. ст. 42,43, За ко ну Ук раїни «Про Конс ти -
туційний Суд Ук раїни»);

— рівність пе ред за ко ном. «Іно земці та осо би без гро ма дя н -
ства, що пе ре бу ва ють в Ук раїні на за кон них підста вах, ко рис ту ють -
ся ти ми са ми ми пра ва ми і сво бо да ми, а та кож не суть такі самі
обов’яз ки, як і гро ма дя ни Ук раїни, за ви нят ка ми вста нов ле ни ми
Конс ти туцією, за ко на ми чи міжна род ни ми до го во ра ми Ук раїни»
(ст. 26 Конс ти туції Ук раїни) і т. ін.

Осо бам без гро ма дя н ства при та манні нас тупні конс ти ту тивні
та невіддільні (при родні) пра ва і сво бо ди:

— пра во на жит тя;
— пра во на по ва гу до гідності;
— пра во на сво бо ду та осо бис ту не до тор канність;
— пра во на не до тор канність жит ла;
— пра во на таємни цю лис ту ван ня та іншої ко рес пон денції;
— пра во на сво бо ду пе ре су ван ня та вибір місця про жи ван ня;
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— пра во на сво бо ду дум ки і сло ва то що.
Усі во ни за на то вані в Конс ти туції Ук раїни і цей пе релік не є ви -

че рп ним.
Пра ва осіб без гро ма дя н ства мо жуть бу ти об ме же ни ми, а са ме

в час тині:
— у політичній сфері — не ма ють пра ва об’єдну ва ти ся в полі -

тичні партії, не мо жуть оби ра ти та бу ти об ра ни ми до ор ганів дер -
жав ної вла ди і місце во го са мов ря ду ван ня, а та кож бра ти участь
у ре фе рен ду мах, не ма ють пра ва бу ти дер жав ни ми служ бов ця ми;

— у війсь ковій сфері — не мо жуть бу ти приз вані на війсь ко ву
служ бу та зай ма ти по са ди у відповідно го ор га нах, по са дові осо би
яких прирівню ють ся до війсь ко вос луж бовців;

— у міграційній сфері — не ма ють пра ва віль но пе ре су ва ти ся по
те ри торії Ук раїни, а ли ше мігру ва ти відповідно до по ряд ку, який
вста нов ле ний Кабіне том Міністрів Ук раїни;

— у юрис дикційній сфері — вста нов лю юся об ме жен ня що до
їхньої криміналь ної, цивіль ної та адміністра тив ноKпра во вої відпо -
ві даль ності, тоб то во ни не мо жуть бу ти суб’єкта ми пев ної ка те горії
пра во по ру шень. Нап рик лад, зра да Батьківщині, ухи лен ня від війсь -
ко во го обов’яз ку то що.

На осіб без гро ма дя н ства чин ним за ко но да в ством пок ла да ють ся і
певні обов’яз ки, а са ме:

— не у хиль но дот ри му ва ти ся Конс ти туції та за конів Ук раїни,
інших нор ма тив ноKпра во вих актів, не по ся га ти на пра ва і сво бо ди,
честь і гідність інших лю дей, інте ре си суспільства та дер жа ви (ст. 68
Конс ти туції Ук раїни);

— не за подіюва ти шко ду при роді, куль турній спад щині,
відшко до ву ва ти зав дані ни ми збит ки (ст. 66 Конс ти туції Ук раїни);

— ша ну ва ти дер жавні сим во ли (ст. 65 Конс ти туції Ук раїни);
— не у хиль но спла чу ва ти по дат ки і збо ри в по ряд ку і розмірах,

вста нов ле них за ко ном.
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ЮРИ ДИЧ НА ДОКТ РИ НА 
ПРО ПО НЯТ ТЯ «МІЖНА РОДНІ ПЕ РЕ ВЕ ЗЕН НЯ»

Гав ри люк А.В.,
І курс, груп па ПрС
1.1. «Пра воз на в ство»

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.т. (066) 148-14-49
По пов А.А., к.ю.н., доц. ка фед ри пра ва,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.т. (066) 148-14-49

В юри дичній літе ра турі існу ють різні виз на чен ня міжна род но го
пе ре ве зен ня. Так, М.М. Бо гус лавсь кий під міжна род ним пе ре ве -
зен ням ро зуміє пе ре ве зен ня ван тажів і па са жирів між дво ма і біль -
ше дер жа ва ми, що ви ко нуєть ся на умо вах, які вста нов лені міжна -
род ни ми уго да ми, ук ла де ни ми ци ми дер жа ва ми [4, c. 227–228].

У Л.П. Ануфрієвої ми зустрічаємо нас туп не уточ ню юче вис лов -
лю ван ня: «Для виз нан ня пе ре ве зен ня міжна род ним не обов’яз ко во,
щоб ван таж чи па са жир фак тич но пе ре ти на ли те ри торіальні або митні
кор до ни дер жа ви, — дос татньо ук ла ден ня до го во ру міжна род но го пе -
ре ве зен ня. Нап рик лад, при втраті ван та жу в пункті відправ лен ня
з дер жа ви А в дер жа ву Б пе ре ве зен ня так чи інак ше кваліфікуєть ся як
міжна род не, од нак пе ре тин кор донів не має місця [3, c. 261].

Не важ ко заз на чи ти, що вчені, виз на ча ю чи міжна род не пе ре ве -
зен ня, ви ко рис то ву ють різні кри терії (змішу ють ся дже ре ла пра во -
во го ре гу лю ван ня ць о го пе ре ве зен ня, стадії ук ла ден ня і ви ко нан ня
до го во ру пе ре ве зен ня і інш.). На підтве рд жен ня своєї пра во ти ніхто
з них не по си лаєть ся на те, яким чи ном по нят тя «міжна род но го пе -
ре ве зен ня» закріпле но в нор ма тив них ак тах.

Та ким чи ном, докт ри нальні виз на чен ня міжна род но го пе ре ве -
зен ня не спи ра ють ся на вив чен ня відповідних норм пра ва.

(Згідно ж, нап рик лад, зі ст.3 Кон венції між Ук раїною і Пор ту -
гальсь кою Рес публікою про уник нен ня подвійно го опо дат ку ван ня
і по пе ред жен ня по дат ко вих ухи лень віднос но по датків на до ход і на
капітал від 9 лю то го 2000 ро ку термін «міжна род не пе ре ве зен ня»
оз на чає будьKяке пе ре ве зен ня морсь ким, повітря ним суд ном або
до рожнім транс по рт ним за со бом, що експлу а туєть ся підпри ємст -
вом До говірної Дер жа ви, крім ви падків, ко ли морсь ке, повітря не
суд но або до рожній транс по рт ний засіб експлу а туєть ся вик люч но
між пунк та ми у другій До говірній Дер жаві [1]).

Мож на при пус ти ти, що це обу мов ле но особ ли вос тя ми ць о го
пе ре ве зен ня.
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В.В. Луць відзна чає, що діяльність транс по рт них ор ганізацій
по ля гає в прос то ро во му пе реміщенні ван тажів, па са жирів, ба га жу,
пош ти, на данні інших пос луг клієнтурі. Здійснен ня пе ре ве зен ня як
пос лу ги співпа дає з про це сом її спо жи ван ня і невідділь не від са мої
діяль ності пе ревізни ка [5, c.172].

Л.П. Ануфрієва вва жає, що з ог ля ду на спе цифіку до го ворів пе -
ре ве зен ня, яка от ри ма ла відоб ра жен ня в кон венційно му ре гу лю -
ванні, не ви пад ко во, що за ко но давчі ак ти де я ких країн особ ли во
підкрес лю ють не зас то совність за галь них по ло жень зо бов’язаль но -
го пра ва, які містять ся в ко дифікаціях МПП, до до го ворів міжна -
род но го пе ре ве зен ня [3, c.264].

В знач но му сту пені та ка ж си ту ація існує в Ук раїні. У відпо від -
ності до Пра вил пе ре ве зен ня ван тажів, зат ве рд же них на ка зом
Міністер ства транс пор ту Ук раїни від 14.10.1997 р., № 363 ці Пра ви ла
не рег ла мен ту ють пе ре ве зен ня в міжна род но му спо лу ченні, оскіль -
ки такі пе ре ве зен ня ма ють свої особ ли вості, які сто су ють ся ви ко -
нан ня комп лек су ви мог при ван таж них ро бо тах, влас не про цесі пе -
ре ве зен ня і йо го до ку мен таль но му оформ ленні, а та кож уз го д женні
та ких пра вил з відповідни ми ком пе те нт ни ми ус та но ва ми [2].

З вра ху ван ням всь о го ска за но го, міжна род не пе ре ве зен ня мо -
же бу ти виз на че но як різно вид міжна род них транс по рт них пос луг,
пов’яза ний з прос то ро вим пе реміщен ням ван тажів, па са жирів і ін.
За межі національ ної юрис дикції будьKякої дер жа ви.
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КАС ТО ВИЙ ПОДІЛ В ІНДІЇ

Гай да ма кa М.С.
I курс, гру па ПЗ
11, спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
до ц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

Спер шу існу ва ла сис те ма з ти по во го для індоєвро пейсь ких на -
родів трь о хч лен но го поділу суспільства на три ста ни: жерцівKбрах ма -
нів, знат них воїнівKкшатріїв та віль них гро ма дянKвайшіїв. Вна слі док
підко рен ня та асиміляції при буль ця миKаріями місце во го на се лен -
ня в суспільстві з’явив ся ве ли кий про ша рок лю дей, які, з од но го
бо ку, не бу ли чу жин ця ми чи ра ба ми тоб то вва жа ли ся час ти ною гро -
ма ди, а з іншо го за по ход жен ням не на ле жа ли до 3 ста рих варн та
ма ли не ви со кий соціаль ний ста тус. Цих лю дей віднес ли до чет вер -
тої вар ниKшудр. Це був най ниж чий стан слуг. З ча сом на пов нен ня
цих термінів зміни ло ся. Як що у ве дич ний період кшатріїїKто ли ше
війсь ко ва арис ток ратія, а вайшії, се ля ни та ремісни киKце пов ноп -
равні гро ма дя ни, то вже в се ре дині І ти ся чоліття н.е. за свідчен ня -
ми ки тайсь ко го па лом ни ка вайшіями вва жа ють ся ли ше тор говці,
а більшість се лян є шуд ра ми.

Су часні кас ти є по нят тям знач но вуж чим за ста ро давні вар ни. Як -
що варн ли ше 4 (зрідка так зва них «не до тор ка них» на зи ва ють п’ятою
вар  ною), то каст сотні, кож на зі своїми влас ним місцем в су спільній
ієрархії, зви ча я ми, тра диціями, релігійни ми особ ли вос тя ми та влас ним
по ход жен ням. За тра дицією більшість каст ви во дять се бе з однієї з дав -
ніх варн, хоч в біль шості ви падків та ка спад ковість вель ми сум нів на.

Ос но ву соціаль ної струк ту ри Ста ро давньої Індії ста но ви ла об -
щи на. Об щи на бу ла са мо ке ро ва ною оди ни цею. До неї вхо ди ли кас -
ти, що об’єдну ва ли предс тав ників однієї про фесії, і бу ли сімейні
об щи ни ро дичів. Бу ли сан хи, що об’єдну ва ли ремісників і кра марів
з різних каст. На чолі цих груп сто яв ви бор ний ста рос та.

Дав ня пам’ят ка літе ра ту ри та історії «Рігве да» (IIст. до н.е.) дає
певні відо мості про індо аріїв. Це був войов ни чий на род, який вва -
жав війсь ко ву спра ву най дос тойнішим за нят тям для чо ловіків. Во -
ни за хоп лю ва ли ся му зи кою, лю би ли по езію.

Спе цифіка суспіль но го ла ду Ста ро давньої Індії по ля га ла в роз -
поділі лю дей за вар на миKзамк не ни ми гру па ми. Поділ лю дей на певні
замк нені гру пи мав місце в Ста ро давніх Єгипті та Ірані, але в Індії
ста но ва замк неність жи телів на бу ла най за вер шенішої фор ми.
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Рух на родів, етнічна стро катість, час та зміна дер жавKге ге монів
зму шу ва ли панівний про ша рок підтри му ва ти ста но ву солідарність.
По си лен ня соціаль ної нерівності приз ве ло до то го, що знатні ро ди
од них пле мен ста ли вва жа ти знатні ро ди інших пле мен ближ чи ми
собі, ніж своїх нез нат них од ноп лемінників.

До ви щих варнів на ле жа ли «двічі на род жені»Kбрах ма ни, кшта рії,
вайшії. Во ни мог ли вив ча ти текс ти релігійних творів, зна ти їх роз -
по ряд жен ня і ри ту а ли. Пізніше з’яви лась пригніче на вар наKшуд ри,
«раз на род жені». Існу ван ня варн пізніше бу ло закріпле но у пам’ят -
ці пра ва Ста ро давньої ІндіїKЗа ко нах Ма ну

Пер ша вар наKнайп ривілейо ванішаKбрах ма ни. Во ни ніби ви ник-
ли з вуст «най чистішої» час ти ни тіла Брах ми. У давніх дже ре лах
брах ман пос тає ма ло не бо же ст вом у людській по добі. Ли ше він міг
виз на ва ти во лю богів, вив ча ти свя щенні текс ти, здійсню ва ти жерт -
воп ри не сен ня, об ряд ко ро нації пра ви те ля. Брах ма ни звіль ня ли ся від
по вин нос тей, навіть цар не міг роз по ряд жа ти ся їхнь ою власністю.

«Як що рад жа не слу ха ти ме по рад брах ма наKза пи са но в за ко нах
Ма нуKто мо же за ги ну ти, як ко ро ва в тря со вині». Вбив ство брах ма -
на вва жа ло ся най тяж чим зло чи ном. На лежність до вар ни брах -
манів вва жа ла ся спад ко вим привілеєм, хо ча бу ли по оди нокі ви пад -
ки пе ре хо ду їх в інші вар ни.

Пра во закріплю ва ло привілеї «бла го род них» станів. Брах ман,
як і інші «двічі на род жені», до сяг нув ши 8 років, про хо див об ряд
пос вя чен ня в «двічі на род жені». Після за вер шен ня кур су нав чан ня
у нас тав ни ка йо му на ле жа ло од ру жи ти ся, ста ти гла вою до му, ма ти
дітей, зай ма ти ся їх ви хо ван ням, здійсню ва ти об ря ди на честь богів
і предків. Про дов жив ши свій рід і по ба чив ши онуків, брах ман, до -
жив ши до си во го во лос ся, по ви нен був ста ти самітни ком, відійти
від світу в ліс, там роз ду му ва ти про марність усь о го зем но го, вив ча -
ти Ве ди, очис ти ти ду шу від гріхов них по мислів.

ДЕ ЯКІ АС ПЕК ТИ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ЗМІНИ ПІДСУД НОСТІ В ГОС ПО ДАРСЬ КО МУ ПРО ЦЕСІ

Ге вор гян Г.Г.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (066) 106-37-40
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

Час ти на 1, ст.17 Гос по дарсь ко го про це су аль но го ко дек су Ук раїни
вста нов лює по ря док дій гос по дарсь ко го су ду, як що до нь о го наді -
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йшла спра ва, яка йо му не підсуд на. Йдеть ся про спра ви, які
підвідомчі гос по дарсь ким су дам, але при по данні по зов ної за я ви чи
за я ви про по ру шен ня спра ви про банк ру т ство по ру ше но пра ви ла те -
ри торіаль ної підсуд ності справ гос по дарсь ким су дам. Як що спра ва не
підля гає розг ля ду в гос по дарсь ких су дах, суд, до яко го надійшла спра -
ва, по ви нен відмо ви ти у прий нятті по зов ної за я ви відповідно до ст.62
ГПК Ук раїни, не пе ре си ла ю чи її до іншо го гос по дарсь ко го су ду [1].

Як що спра ва підвідом ча не гос по дарсь ким су дам, а місце вим
су дам чи спеціалізо ва ним су дам іншої юрис дикції, гос по дарсь кий
суд не має пра ва пе ре си ла ти спра ву до місце во го су ду чи спеціалізо -
ва но го су ду іншої юрис дикції, яко му підвідом ча спра ва, а по ви нен
відмо ви ти у прий нятті по зов ної за я ви на підставі ст.62 ГПК Ук раїни.

Як що по ру шен ня пра вил підсуд ності ви яв ле но суд дею при
вирішенні пи тан ня про прий нят тя по зов ної за я ви, суд, не по ру шу -
ю чи про вад жен ня у справі, має надісла ти ма теріали спра ви до гос -
по дарсь ко го су ду, яко му за пра ви ла ми підсуд ності на ле жить розг -
ля да ти цю спра ву [2, с. 87].

Як що ви я ви ло ся, що спра ва непідсуд на гос по дарсь ко му су ду після
прий нят тя по зов ної за я ви до розг ля ду, суд, не при пи ня ю чи про вад жен -
ня у справі, пе ре си лає ма теріали спра ви за вста нов ле ною підсудністю.

Про пе ре да чу спра ви за підсудністю суд ви но сить ух ва лу. Ух ва -
лою є рішен ня су ду будьKякої інстанції в гос по дарській справі, яким
вирішу ють ся пи тан ня, пов’язані з про це ду рою розг ля ду гос по дарсь -
кої спра ви, та інші про це су альні пи тан ня. Ух ва ли є про це су аль ною
фор мою ви ра жен ня діяль ності із зас то су ван ня пра ва. Ок ре мим до -
ку мен том вик ла да ють ся ух ва ли, зок ре ма що до пе ре дачі спра ви до
іншо го гос по дарсь ко го су ду. Цю ух ва лу мо же бу ти ос кар же но.

Ух ва ла про пе ре да чу спра ви за підсудністю ви но сить ся як до
по ру шен ня про вад жен ня у справі, так са мо і після по ру шен ня про -
вад жен ня у справі. Спра ва по вин на бу ти надісла на за підсудністю
не пізніше п’яти днів після над ход жен ня спра ви до су ду. Та кий са -
мо строк вста нов ле но для пе ре дачі ма теріалів спра ви у ви пад ку, ко -
ли суд по ру шив про вад жен ня у справі. В та ких ви пад ках по ча ток
пе ребігу стро ку виз на че ний да тою ви не сен ня ух ва ли про пе ре да чу
спра ви за підсудністю [3, с.138].

Зва жа ю чи на зміст норм гос по дарсь ко го про це су аль но го за ко -
но да в ства при хо ди мо д вис нов ку, що спра ва, надісла на в ус та нов ле -
но му по ряд ку від од но го су ду до іншо го в ме жах Ук раїни, по вин на
бу ти прий ня та су дом, до яко го во на бу ла спря мо ва на до розг ля ду.
Су пе реч ки між су да ми про підсудність не до пус ка ють ся.
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СОЦІАЛЬ НА ЦІННІСТЬ ПРА ВА ГРО МА ДЯН 
НА ТАЄМНИ ЦЮ ЛИС ТУ ВАН НЯ, ТЕ ЛЕ ФОН НИХ РОЗ МОВ,

ТЕ ЛЕГ РАФ НОЇ ТА ІНШОЇ КО РЕС ПОН ДЕНЦІЇ

Го во рун В.В.
асп., спеціальність «Адміністра тив не пра во і про цес; 

фінан со ве пра во; інфор маційне пра во», 
Інсти тут пра ва та суспіль них відно син 
Відкри то го міжна род но го універ си те ту 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», к. тел. (063) 153
13
64
На у ко вий керівник: Фриць кий Ю.О., д.ю.н., про фе сор

Стат тя 3 Конс ти туції Ук раїни про го ло шує, що лю ди на, її жит -
тя і здо ров’я, честь і гідність, не до тор канність і без пе ка виз на ють ся
в Ук раїні най ви щою соціаль ною цінністю. Пра ва і сво бо ди лю ди ни
та їх га рантії виз на ча ють зміст і спря мо ваність діяль ності дер жа ви.
Це по ло жен ня Конс ти туції по вин но бу ти не ли ше дек ла ра тив ним,
а і ре алізо ва ним на прак тиці і пра во є ос нов ним інстру мен том для
до сяг нен ня цієї ме ти.

Цінність пра ва в літе ра турі виз на чаєть ся як йо го здатність бу ти
ме тою і за со бом за до во лен ня на у ко во обґрун то ва них, соціаль но спра -
вед ли вих за галь но людсь ких пот реб та інте ресів гро ма дян і їх об’єд -
нань, бу ти ко муніка тив ним і по год жу валь ним соціаль ним інстру -
мен том [1, с. 521].

Цінність пра ва на осо бистісно му рівні яв ляє со бою йо го зна чен-
ня для кож но го ок ре мо го індивіда. Розділ ІІ Конс ти туції вста нов лює
пе релік суб’єктив них прав, сво бод та обов’язків лю ди ни і гро ма дя -
ни на. Пра во гро ма дян на таємни цю лис ту ван ня, те ле фон них роз мов,
те лег раф ної та іншої ко рес пон денції є од ним із та ких суб’єктив них
прав. За ко но дав че закріплен ня прав лю ди ни ство рює умо ви для
по тенційної мож ли вості ре алізу ва ти ці пра ва з до по мо гою дер жа ви
та суспільства, а та кож от ри ма ти за хист у ви пад ку їх по ру шен ня.
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Прак тич на цінність пра ва для осо би по ля гає у йо го ре аль ності, тоб -
то фак тичній мож ли вості здійсню ва ти йо го. Ця ре альність по вин на
до ся га ти ся не ли ше нор ма тив ним закріплен ням, а і прак тич ним
ство рен ням ме ханізмів йо го ре алізації та га рантій за хис ту.

У літе ра турі пра во на таємни цю лис ту ван ня, те ле фон них роз -
мов, те лег раф ної та іншої ко рес пон денції та кож на зи ва ють пра вом
на не до тор канність за собів осо бис то го спілку ван ня [2]. Таємни ця
лис ту ван ня, те ле фон них роз мов, те лег раф ної та іншої ко рес пон -
денції де я ки ми ав то ра ми трак туєть ся як інфор мація про пош тові та
те лег рафні відправ лен ня, те ле фонні роз мо ви, яка має конфіден -
цій ний ха рак тер, на даєть ся підприємства ми зв’яз ку відправ ни кові,
ад ре са тові, особі, яка бе ре участь у те ле фонній роз мові, або нен тові
те ле фон ної ме режі або їх предс тав ни кам, а та кож слідчим і су до вим
ор га нам згідно із за ко но да в ством Ук раїни. Та ке трак ту ван ня дає до -
сить вузь ке уяв лен ня про зміст ць о го пра ва, ад же об ме жує ко ло мож -
ли вих спо собів ко мунікацій між людь ми. Та кож вар то заз на чи ти, що
це тлу ма чен ня зву жує відповідне осо бис те не май но ве бла го та не вра -
хо вує різни цю між по нят тям конфіденційності та таємниці [3, с. 8].

От же, пра во на таємни цю лис ту ван ня, те ле фон них роз мов, те -
лег раф ної та іншої ко рес пон денції дійсно є од ним із ос но во по лож -
них прав лю ди ни, за без пе чен ня яко го є не обхідним для функціону -
ван ня цивілізо ва но го суспільства і втру чан ня в нь о го мо же бу ти
до пус ти мим ли ше у ви пад ку, ко ристь від нь о го для суспільства
знач ною мірою пе ре ва жу ва ти ме мож ливі не га тивні наслідки дот ри -
ман ня пра ва конк рет ної осо би. При ць о му та ке втру чан ня все од но
по вин но здійсню ва ти ся ли ше в тих ме жах, в яких це є не обхідним.

Літе ра ту ра
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2. Кра сиць ка, Л. В. Цивіль ноKпра во ве ре гу лю ван ня осо бис тих не май -
но вих прав гро ма дян: мо ног ра фия / Л. В. Кра сиць ка. — До нецьк : ДІВС
МВС Ук раїни, 2002. — 164 с.

3. Круп чан О.Д. Цивіль ноKпра во вий ста тус лю ди ни як ви щої соціаль -
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ПРА ВО ВИЙ СТА ТУ СУ ДІТЕЙ�СИРІТ ТА ДІТЕЙ, 
ПОЗ БАВ ЛЕ НИХ БАТЬКІВСЬ КО ГО ПІКЛУ ВАН НЯ

Гон ча рук Д.В.
ІV курс, гру па ПЗ
41/13, спеціальність «Пра во»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, 
Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т.В., к.ю.н., 
до ц.ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Сім’я — склад не та ба га тог ран не по нят тя. Во на відіграє ве ли ку
роль в житті кож ної осо бис тості. Кож на сім’я — унікаль на сис те ма,
яка за без пе чує своїм чле нам унікаль не се ре до ви ще існу ван ня, яке не
зда тен заміни ти ніякий соціаль ний інсти тут. Кож на ди ти на має пра -
во на сім’ю. Але на жаль, не всі діти в Ук раїні жи вуть в сім’ях. Мо ва
йде про дітейKсиріт та дітей поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня.

Відповідно до ч. 3 ст. 52 Конс ти туції Ук раїни, ут ри ман ня та ви -
хо ван ня дітейKсиріт і дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня,
пок ла даєть ся на дер жа ву. Дер жа ва за о хо чує і підтри мує бла годійну
діяльність що до дітей.

От же, ста тус ди ти ниKси ро ти та ди ти ни, поз бав ле ної батьківсь -
ко го піклу ван ня, є підста вою по я ви в та ких дітей пра ва на пов не
дер жав не за без пе чен ня, от ри ман ня пе ред ба че них за ко но да в ством
пільг та вста нов лен ня для них та ких умов ви хо ван ня, які б до пев -
ної міри мог ли б заміни ти сім’ю.

Пра вові, ор ганізаційні, соціальні за са ди та га рантії дер жав ної
підтрим ки дітейKсиріт та дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу -
ван ня, мо лоді із чис ла дітейKсиріт та дітей, поз бав ле них батьківсь -
ко го піклу ван ня, виз на ча ють ся За ко ном Ук раїни «Про за без пе чен -
ня ор ганізаційноKпра во вих умов соціаль но го за хис ту дітейKсиріт та
дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня» і є скла до вою час ти -
ною за ко но да в ства про охо ро ну ди ти н ства. Юри дич не виз на чен ня
соціаль них ка те горій дітейKсиріт та дітей, поз бав ле них батьківсь ко -
го піклу ван ня, пе ред ба че но у статті 1 ць о го За ко ну. 

Відповідно до ць о го за ко ну, ди ти наKси ро та — ди ти на, в якої
по мер ли чи за ги ну ли бать ки; діти, поз бав лені батьківсь ко го піклу -
ван ня, — діти, які за ли ши ли ся без піклу ван ня батьків:у зв’яз ку
з поз бав лен ням їх батьківсь ких прав, відібран ням у батьків без поз -
бав лен ня батьківсь ких прав, виз нан ням батьків безвісно відсутніми
або недієздат ни ми, ого ло шен ням їх по мер ли ми, відбу ван ням по ка -
ран ня в місцях поз бав лен ня волі та пе ре бу ван ням їх під вар тою на
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час слідства, роз шу ком їх ор га на ми внутрішніх справ, пов’яза ним
з ухи лен ням від спла ти аліментів та відсутністю відо мос тей про їх
місцез на ход жен ня, три ва лою хво ро бою батьків, яка пе реш код жає їм
ви ко ну ва ти свої батьківські обов’яз ки, а та кож підки нуті діти, бать ки
яких невідомі, діти, від яких відмо ви ли ся бать ки, та безп ри тульні діти.

Відсутність од но го чи обох батьків або батьківсь ко го піклу ван -
ня, що підтве рд жуєть ся відповідни ми до ку мен та ми, виз на чає юри -
дич ний ста тус ди ти ни і є підста вою для одер жан ня та ки ми діть ми
ма теріаль но го за без пе чен ня і пільг, пе ред ба че них за ко но да в ством.

Ста тус ди ти ниKси ро ти та ди ти ни, поз бав ле ної батьківсь ко го
піклу ван ня, — виз на че не відповідно до за ко но да в ства, ста но ви ще
ди ти ни, яке на дає їй пра во на пов не дер жав не за без пе чен ня і от ри -
ман ня пе ред ба че них за ко но да в ством пільг та яке підтве рд жуєть ся
комп лек том до ку ментів, що засвідчу ють обс та ви ни, че рез які ди ти -
на не має батьківсь ко го піклу ван ня.

Оскіль ки на пов не дер жав не за без пе чен ня ма ють пра во діти-
си ро ти та діти, поз бав лені батьківсь ко го піклу ван ня, які ма ють цей
ста тус, відповідна служ ба у спра вах дітей зо бов’яза на про тя гом двох
місяців підго ту ва ти комп лект до ку ментів, який підтве рд жує на бут -
тя ди ти ною ста ту су ди ти ниKси ро ти.

От же, підсу мо ву ю чи ви ще вик ла де не, мож на прий ти до вис нов ку,
що дер жа ва ро бить пра вильні кро ки в нап рям ку соціаль но го за хис ту ді -
тейKсиріт та дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня, та ро бить все
не обхідне для то го аби такі діти по чу ва ли ся потрібни ми і суспільстві.

ДЕ ЯКІ ПИ ТАН НЯ ТЕ О РЕ ТИЧ НО ГО ВИЗ НА ЧЕН НЯ 
ПО НЯТ ТЯ ПРИН ЦИПІВ ГОС ПО ДАРСЬ КО ГО ПРА ВА

Гор динсь кий А.В.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (068) 129
96
30
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

Проб ле ма виз на чен ня пе реліку та змісту прин ципів тієї або ін -
шої га лузі пра ва завж ди зна хо ди ла ся в центрі ува ги вче нихKюристів.
Не бу ли ви нят ком і прин ци пи гос по дарсь ко го пра ва, які істо рич но
скла ли ся і не од но ра зо во розг ля да ли ся в юри дичній на уці ра дянсь -
ко го періоду [1, с.89]. Бе зу мов но, що прин ци пи, на яких ґрун туєть ся
гос по дарсь ке пра во Ук раїни, до корінно відрізня ють ся від прин ци -
пів гос по дарсь ко го пра ва періоду соціалістич но го гос по да рю ван ня,
до яких відно си ли: єдність політич но го і гос по дарсь ко го керів ницт  ва,
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ве ден ня гос по дарсь кої діяль ності на ос нові соціалістич ної влас нос ті,
демок ра тич ний цент ралізм, пла новість, гос по дарсь кий роз ра ху нок,
постійне удос ко на лен ня форм і ме тодів керівницт ва еко номікою,
соціалістич ну за конність у гос по дарсь ких відно си нах [2, с. 24]. Змі -
ни, що відбу ли ся у фор му ванні прин ципів гос по дарсь ко го пра ва
(зок ре ма, в їхніх наз вах і змісті), зу мов лені, пе ре дусім, транс фор -
мацією відно син влас ності в нашій країні, змен шен ням уп ли ву дер -
жа ви на діяльність суб’єктів гос по да рю ван ня, орієнтацією на по бу -
до ву рин ко вої еко номіки і, відповідно, впро вад жен ням рин ко вих
інстру ментів, зас то су ван ня яких в умо вах пла но вої соціалістич ної
еко номіки з її адміністра тив ноKко ма нд ною сис те мою уп равління
бу ло прос то не мож ли вим. Нез ва жа ю чи на те, що прин ци пи гос по -
дарсь ко го пра ва, як за гальні керівні за са ди, що виз на ча ють ха рак тер
ор ганізації діяль ності суб’єктів гос по да рю ван ня та інших учас ників
гос по дарсь ких відно син, спри я ють з’ясу ван ню суті і зна чен ня тих
або інших норм гос по дарсь ко го за ко но да в ства, їх пра виль но му тлу -
ма чен ню і зас то су ван ню, вирішен ню пи тань у разі відсут ності
відповідної нор ми [3, с.14], стан на у ко вих досліджень прин ципів
гос по дарсь ко го пра ва на сь о годні не мож на виз на ти за довіль ним.

Ще один із заз на че них ас пектів — виз на чен ня пе реліку (ко ла)
прин  ципів гос по дарсь ко го пра ва — та кож є дис кусійним. Так, ще до
прий нят тя Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни. Більшість на у ков ців до ос -
нов них прин ципів гос по дарсь ко го пра ва відно си ла такі прин ци пи, як:

— сво бо да підприємниць кої діяль ності, ініціати ви і підпри єм -
ли вості в рам ках суспіль но го гос по дарсь ко го по ряд ку;

— сво бо да ру ху капіта лу,то варів і пос луг;
— рівний за хист дер жа вою прав усіх суб’єктів гос по да рю ван ня;
— де мо но полізація еко номіки і роз ви ток доб ро совісної кон ку -

ренції;
— об ме жен ня втру чан ня дер жав них ор ганів у гос по дарські від -

но си ни;
— за без пе чен ня на род но гос по дарсь ких (національ них) інте -

ресів шля хом дер жав ної підтрим ки на у ко воKтехнічно го прог ре су;
— дер жав ний і суспіль ний за хист інте ресів спо жи ва ча;
— дек риміналізація і детінізація еко номіки;
— за без пе чен ня пра во по ряд ку і за кон ності в гос по дарській ді -

яль ності.
Вик ла дені в цих те зах суд жен ня що до пе реліку ос нов них га лу -

зе вих прин ципів гос по дарсь ко го пра ва, їх най ме ну ван ня та змісту
ґрун ту ють ся на по ло жен нях Конс ти туції Ук раїни та ГК Ук раїни.
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Відповідні проб ле ми пот ре бу ють пог либ ле но го те о ре тич но го до -
слі джен ня з тим, щоб не ли ше сфор му лю ва ти певні про по зиції за -
ко но дав цеві сто сов но закріплен ня прин ципів гос по дарсь ко го пра ва
в ГК Ук раїни та в інших ак тах гос по дарсь ко го за ко но да в ства з ура -
ху ван ням спе цифіки суспіль них відно син, що ни ми ре гу лю ють ся.

Літе ра ту ра

1. Та де во сян В.С. Об ос нов ных прин ци пах со ци а лис ти чес ко го хо зяй -
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ЩО ДО ОП ТИМІЗАЦІЇ СИС ТЕ МИ 
ПРА ВО ВОЇ ОР ГАНІЗАЦІЇ 

СТВО РЕН НЯ СУБ’ЄКТА ГОС ПО ДА РЮ ВАН НЯ

Гри го рен ко Є.В.
V курс, гру па 52 Пр 16 з, спеціальність «Пра во»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, 
к.тел. (097) 639-21-22

На у ко вий керівник: Ко ломієць П.В., 
к.ю.н., доц. ка фед ри пра воз на в ства

Однією з не одмінних умов ста нов лен ня пра во во го гос по дарсь -
ко го по ряд ку в Ук раїні є вдос ко на лен ня і впро вад жен ня оп ти маль -
ної сис те ми пра во вої ор ганізації ство рен ня та дер жав ної реєстрації
суб’єктів підприємниць кої діяль ності. Це, у пер шу чер гу, пов’яза но
з тим зна чен ням, яке ма ють ці про це си у по яві будьKяко го суб’єкта
гос по да рю ван ня, у то му числі не дер жав но го сек то ру еко номіки,
у ство ренні яких є свої особ ли вості. За оцінка ми фахівців, од ним
з іс тот них фак торів, що стри му ють зрос тан ня еко номіки Ук раїни,
є «розпо ро шеність», не вип рав да на мно жинність по ло жень що до
нор ма тив ної рег ла мен тації про цесів ство рен ня та дер жав ної реєст -
рації суб’єкта гос по да рю ван ня. Не спри я ють впо ряд ку ван ню гос -
по дарсь ких відно син у сфері ут во рен ня суб’єкта гос по да рю ван ня
на явні в різних нор ма тив ноKпра во вих ак тах терміно логічні різно -
чи тан ня сло вос по лу чень — «ут во рен ня/ство рен ня суб’єкта гос по -
да рю ван ня», «ут во рен ня/ство рен ня суб’єкта підприємницт ва», «дер -
жав на реєстрація суб’єкта гос по да рю ван ня», «дер жав на реєст рація
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суб’єкта підприємницт ва», що вно сить плу та ни ну. Проб ле ма ти ка об -
ра ної те ми досліджен ня знач но ак ту алізуєть ся на явністю низ ки
змістов них колізійних про тиріч між нор ма ми ГКУ та ЦКУ з пи тань
пра во во го ре гу лю ван ня ут во рен ня суб’єкта гос по да рю ван ня, що і до -
сі приз во дить до не по ро зумінь і конфліктів з при чи ни різно чи тань
у пе реліках ор ганізаційноKпра во вих форм СПД, пе ред ба че них тим та
іншим ко дек са ми, що по род жу ють не обґрун то вані відмо ви у реєст ра -
ції ство ре них СПД ок ре мих видів. Так як од ним із ос нов них зав дань
гос по дарсь ко го за ко но да в ства є ко ор ди нація діяль ності суб’єк тів гос -
по да рю ван ня, та виз на чен ня по нять юри дич  них осіб та фізич них
осібKпідприємців, їх оз на ки є важ ли вим для пра во вої ор ганізації гос -
по дарсь ко го жит тя суспільства в ціло му і має ма ти місце в сис темі
гос по дарсь ко го пра ва. З прий нят тям ГКУ, що на був чин ності з 1 січня
2004 ро ку, бу ло виріше но низ ку важ ли вих проб лем гос по дарсь коKпра -
во во го за без пе чен ня в ок ре мих га лу зях на род но го гос по да р ства. Про -
те, все ж не бу ло повністю усу не но всіх про га лин, колізій, зас тарілих
норм, що зу мов ле но складністю пра во во го ре гу лю ван ня сфе ри гос -
по да рю ван ня, інши ми об’єктив ни ми чин ни ка ми, зок ре ма, ди на -
мізмом та різно манітністю гос по дарсь ких відно син.

Проб ле ми та про тиріччя в за ко но давстві, що ре гу лює ство рен ня
суб’єкта гос по да рю ван ня, відсутність од ноз нач ності терміно логії,
ле галь но го виз на чен ня, прин ципів, етапів, ціль о во го приз на чен ня
дер жав ної реєстрації суб’єкта гос по да рю ван ня до дат ко во свідчать
про ак ту альність та доцільність досліджен ня, що підтве рд жуєть ся як
аналітич ни ми вис нов ка ми вітчиз ня них і за рубіжних фахівців, так і
су до вою прак ти кою, прак ти кою зас то су ван ня існу ю чих нор ма тив -
ноKпра во вих актів у даній га лузі. По до лан ня фак торів, стри му ю чих
роз ви ток підприємницт ва мож ли ве шля хом ре алізації но вої дер жав -
ної стра тегії роз вит ку бізне су в Ук раїні, зок ре ма в рам ках За галь но -
дер жав ної прог ра ми роз вит ку ма ло го і се реднь о го підприємницт ва
на 2014–2024 ро ки, яка нап рав ле на на ство рен ня спри ят ли вих умов
діяль ності МСП, підтрим ки та йо го роз вит ку на ос нові впро вад жен -
ня інно ваційних тех но логій, інстру ментів ко опе ру ван ня суб’єктів
ма ло го, се реднь о го та ве ли ко го бізне су. Не обхідно про дов жи ти ро бо -
ту в сфері де ре гу ляції у нап рям ку спро щен ня по ряд ку за по чат ку ван -
ня та при пи нен ня підприємниць кої діяль ності шля хом вста нов лен -
ня прин ци пу про вад жен ня гос по да рю ван ня без зас то су ван ня
пе ча ток, вне сен ня змін до за ко но дав чих актів що до удос ко на лен ня
про це ду ри ліквідації суб’єкта підприємницт ва; удос ко на лен ня про -
це дур ліцен зу ван ня та от ри ман ня до ку ментів дозвіль но го ха рак те ру.
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ПРА ЦЯ МО ЛОДІ: СОЦІАЛЬ НО�ПРА ВОВІ АС ПЕК ТИ

Гри шаєва А.С.
II курс, гру па ПР
21, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 
Універ си те ту «Ук раїна»,

к. тел. (097) 835
46
62
На у ко вий керівник: Мо зо люк=Бод нар Л. М., к.ю.н.

Конс ти туція Ук раїни про го ло си ла пра во кож но го на пра цю і
вста но ви ла умо ви для йо го ре алізації. В Ук раїні проб ле ми тру до вої
діяль ності не пов нолітніх є од ни ми з найак ту альніших. Пе рехід до
рин ко вої еко номіки та по я ва без робіття ство ри ли си ту ацію, яка
суп ро вод жуєть ся чис лен ни ми по ру шен ня ми тру до во го пра ва
працівників, зок ре ма не пов нолітніх.

В ст. 188 КЗпП Ук раїни вста нов ле но за галь не пра ви ло що до за -
бо ро ни прий нят тя на ро бо ту осіб мо лод ше шістнад ця ти років. За
зго дою од но го із батьків або осо би, що йо го замінює, мо жуть, як
ви ня ток, прий ма тись на ро бо ту осо би, які до сяг ли п’ят над ця ти
років. Осо би віком з 14 до 15 років мо жуть прий ма тись на ро бо ту за
зго дою од но го з батьків у віль ний від нав чан ня час для ви ко нан ня
лег кої ро бо ти, що не зав дає шко ди здо ров’ю і не по ру шує про це су
нав чан ня у за галь но освітніх шко лах, про фесійноKтехнічних та ін -
ших нав чаль них зак ла дах.

От же, при прий нятті на ро бо ту не пов нолітньої осо би не обхід но
пам’ята ти, що такій особі має ви пов ни тись що най мен ше 16 років,
в іншо му ви пад ку ви ма гаєть ся обґрун ту ва ти не обхідність прий нят -
тя та кої осо би на ро бо ту.

Відповідно до по ло жень КЗпП Ук раїни не пов нолітні осо би ма -
ють певні га рантії та піль ги:

1. Пра во на без кош тов ний ме дич ний ог ляд. Не пов нолітні осо -
би до мо мен ту до сяг нен ня 21 ро ку що ро ку підля га ють обов’яз ко во -
му ме дич но му ог ля ду. За осо ба ми у віці до 21 ро ку, які вже пра цю -
ють, на час про ход жен ня ме дич но го ог ля ду зберігаєть ся се ред ня
за робітна пла та (ст. ст. 169, 191 КЗпП Ук раїни).

2. Ско ро че на три валість ро бо чо го ча су: працівни кам у віці від
16 до 18 років — 36 го дин на тиж день; для осіб віком від 15 до 16 ро -
ків, учнів віком від 14 до 15 років, які пра цю ють у період канікул —
24 го ди ни на тиж день.

3. Пра во на оп ла ту праці при ско ро ченій три ва лості що ден ної
ро бо ти. Працівни кам мо лод ше 18 років при ско ро ченій три ва лості

господарської діяльності Секція 13



що ден ної ро бо ти за робітна пла та вип ла чуєть ся в та ко му ж розмірі,
як працівни кам відповідних ка те горій при повній три ва лості що -
ден ної ро бо ти. Тоб то, ско ро чен ня ро бо чо го ча су для не пов нолітніх
оз на чає, що їх ско ро че ний ро бо чий час оп ла чуєть ся за тією ж та -
риф ною став кою (тим же по са до вим ок ла дом), що й нор маль ний
ро бо чий час до рос ло го працівни ка то го ж фа ху, кваліфікації і за
інших рівних умов. Пра ця працівників мо лод ше 18 років, до пу ще -
них до відряд них робіт, оп ла чуєть ся за відряд ни ми розцінка ми,
вста нов ле ни ми для до рос лих працівників, з доп ла тою за та риф ною
став кою за час, на який три валість їх що ден ної ро бо ти ско ро чуєть -
ся порівня но з три валістю що ден ної ро бо ти до рос лих працівників.
(ст.194 КЗпП Ук раїни).

4. Пра во працівни ка віком до 18 років на щорічну відпуст ку
у зруч ний для нь о го час три валістю 31 ка лен дар ний день (ст.75, 195
КЗпП Ук раїни). Це оз на чає, що при скла данні графіків на дан ня
відпус ток влас ник та профспілко вий комітет зо бов’язані вра ху ва ти
заз на че ну нор му. Не пов нолітній працівник має бу ти повідом ле ний
влас ни ком про да ту по чат ку відпуст ки не пізніше ніж за два тижні
до по чат ку відпуст ки (ст.79 КЗпП Ук раїни). За пер ший рік ро бо ти
відпуст ка не пов нолітнь о му має бу ти на да на за йо го за я вою до нас -
тан ня шес тимісяч но го стро ку без пе ре рв ної ро бо ти на ць о му під -
приємстві.

Однією з особ ли вос тей ук ла дан ня тру до вих відно син з не пов -
нолітнім є оформ лен ня пись мо во го тру до во го до го во ру. Відповідно до
п. 5 ст. 24 КЗпП Ук раїни, оформ лен ня тру до во го до го во ру в пись  мовій
формі є обов’яз ко вим при прий нятті не пов нолітнь о го на ро бо ту.

В разі по ру шен ня норм КЗпП Ук раїни ко жен має пра во звер -
ну тись з за хис том своїх по ру ше них прав з по зо вом без по се редньо
до су ду осо бис то або че рез за кон но го предс тав ни ка в «тримісяч ний
строк» з дня, ко ли працівник дізнав ся або по ви нен був дізна ти ся
про по ру шен ня сво го пра ва, а у спра вах про звіль нен ня — в «місяч -
ний строк» з дня вру чен ня копії на ка зу про звіль нен ня або з дня ви -
дачі тру до вої книж ки (ст. 233 КЗпП Ук раїни).

Та ким чи ном, дер жа ва приділяє знач ну ува гу до тру до вої зай -
ня тості мо лоді. Од нак, на на шу дум ку, все ж не обхідно зап ро ва ди ти
на за ко но дав чо му рівні за без пе чен ня дер жа вою пер шо го пра цев лаш -
ту ван ня мо лоді та не обхідний ре зерв ро бо чих місць для за без пе чен -
ня пра цев лаш ту ван ня мо лоді після закінчен ня ВНЗ.

204

Секція 13 Правове регулювання  



205

ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ЗАС НУ ВАН НЯ ФІЛІЙ ІНО ЗЕМ НИХ КО МПАНІЙ В УК РАЇНІ

Гриш ко М.Г.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (050) 776
07
97
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

Пра во вий ре жим зас ну ван ня філій іно зем них ком паній є менш
спри ят ли вим у порівнянні з зас ну ван ням філій національ них юри -
дич них осіб, що є по ру шен ням узя тих на се бе зо бов’язань від по -
відно до ч.2 ст.30 та ст.32 Уго ди про парт не р ство і співробітницт во
між Ук раїною і Євро пейсь ки ми Співто ва ри ст ва ми та їх дер жа ва -
миKчле на ми від 16 черв ня 1994 р. (далі — УПС), а та кож по ло жень
ч. 1 ст. 88 Уго ди про асоціацію між Ук раїною та Євро пейсь ким Со -
ю зом (далі — УАЄС) (яка фак тич но є до го во ромKпра во нас туп ни -
ком УПС) що до найбільш спри ят ли во го ре жи му зас ну ван ня філій
ком паній ЄС в Ук раїні. Це по яс нюєть ся нас туп ним.

Відповідно до ч.4 ст.4 За ко ну Ук раїни (далі — ЗУ) «Про дер жав ну
реєстрацію юри дич них осіб та фізич них осібKпідприємців» відок -
рем лені підрозділи (філії, предс тав ни цт ва) юри дич ної осо биKре зи -
ден та не підля га ють дер жавній реєстрації. Вод но час відо мості про
відок рем лені підрозділи підля га ють вклю чен ню до Єди но го дер -
жав но го реєстру юри дич них осіб і фізич них осібKпідприємців (далі —
ЄДР). Відповідно до ч.3 ст.28 ЗУ «Про дер жав ну реєстрацію юри -
дич них осіб та фізич них осібKпідприємців» ви ко нав чий ор ган юри -
дич ної осо би або упов но ва же на ним осо ба зо бов’язані по да ти
(надісла ти пош то вим відправ лен ням з опи сом вкла ден ня) дер жав -
но му реєстра то ру за місцез на ход жен ням юри дич ної осо би за пов не -
ну реєстраційну карт ку про ство рен ня відок рем ле но го підрозділу та
рішен ня ор га ну уп равління юри дич ної осо би про ство рен ня відок -
рем ле но го підрозділу.

БудьKякий збір за вклю чен ня відо мос тей про відок рем лені під роз -
діли до ЄДР не стя гуєть ся. Згідно з ч.9 ст.28 ЗУ «Про дер жав ну реєст -
рацію юри дич них осіб та фізич них осібKпідприємців» не обхідно пе -
ре да ти відповідні відо мості про відок рем лені підрозділи юри дич ної
осо би ор га нам ста тис ти ки, до ходів і зборів, Пенсійно го фон ду Ук раї -
ни за місцез на ход жен ням юри дич ної осо би та за місцез на ход жен -
ням відок рем ле но го підрозділу. Відповідно до п.64.1 По дат ко во го
ко дек су Ук раїни (далі — ПК) взят тя на облік відок рем ле но го під -
розділу чи відок рем ле них підрозділів як плат ників по датків і зборів
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у конт ро лю ючих ор га нах здійснюєть ся на підставі відо мос тей із
реєстраційної карт ки, на да них дер жав ним реєстра то ром.

Менш спри ят ливі умо ви вста нов лені для зас ну ван ня в Ук раїні
філій іно зем них ком паній. ПоKпер ше, за галь ний по ря док ле галіза -
ції філій іно зем них суб’єктів гос по да рю ван ня в Ук раїні вза галі не
пе ред ба че ний. Пра во на ле галізацію філій ма ють ли ше ок ремі суб’єк -
ти гос по да рю ван ня відповідно до спеціаль них за конів: нап рик лад,
ст.24 ЗУ «Про бан ки і банківсь ку діяльністю» пе ред ба чені підста ви
та по ря док ак ре ди тації філій іно зем но го бан ку; ст.2 ЗУ «Про стра -
ху ван ня» пе ред ба че на реєстрація філій стра хо виківKне ре зи дентів.

Із ме тою вирішен ня ви щев ка за ної проб ле ми диск римінаційної
при зас ну ванні філій ком паній ЄС в Ук раїні не обхідно за ко но дав чо
вста но ви ти за галь ний по ря док реєстрації філій іно зем них ком па -
ній (який на те перішній час відсутній) із ме тою в т. ч. роз ме жу ван -
ня їх із предс тав ни цт ва ми, які згідно з кон цепцією роз ме жу  ван ня
філій і предс тав ництв за за ко но да в ством Ук раїни не здійсню ють
гос по дарсь ку діяльність.
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ОК РЕМІ АС ПЕК ТИ ПРАК ТИ КИ ЗАС ТО СУ ВАН НЯ
ПРИН ЦИ ПУ ЗМА ГАЛЬ НОСТІ 

У ЦИВІЛЬ НО МУ ПРО ЦЕСІ

Гро за Л.М.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (066) 030-47-53
На у ко вий керівник: Го рош ко А.А., к.ю.н.

У юри дичній літе ра турі заз на чаєть ся, що зап ро вад жен ня і по -
слі дов на ре алізація прин ци пу зма галь ності по вин на спо ну ка ти учас-
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ників цивіль но го су до чи н ства до про це су аль ної ак тив ності, за ли -
шив ши су ду функцію зас то су ван ня пра ва [1].

Як до ре во люційні, так і су часні вченіKпро це су алісти вва жа ють,
що на ко ристь зас то су ван ня прин ци пу зма галь ності свідчить та ке:
1) сто ро нам кра ще відомі ті до ка зи, на які во ни бу дуть по си ла ти ся
при розг ляді спра ви у суді, і шля хи от ри ман ня цих до казів; 2) сто -
ро ни біль ше за інших заінте ре со вані у вста нов ленні істи ни у справі;
3) оскіль ки в по ряд ку цивіль но го су до чи н ства в ос нов но му вирішу -
ють ся спра ви, які вип ли ва ють із при ват ноп ра во вих відно син, то
діяльність су ду по зби ран ню до казів мо же бу ти розціне на як втру -
чан ня в при ват не жит тя учас ників спо ру; 4) прин цип слідства при -
му шує суд втру ча ти ся у про це су аль ну бо роть бу сторін, у зв’яз ку
з чим ви ни кає не без пе ка відсту пу від за сад не у пе ред же ності та об’єк -
тив ності, а та кож то го, що суд ми мо волі ста не помічни ком однієї зі
сторін; 5) сто ро ни, поз бав лені опіки су ду, хоч і ри зи ку ють, але мо -
жуть діяти більш впев не но і роз ку то. Про ти прин ци пу зма галь ності
може вис ту па ти по си лан ня на те, що у цивіль но му про цесі учас ни ки
не завж ди є рівноз нач ни ми, од на ко во підго тов ле ни ми про тив ни ка -
ми. Од на із сторін мо же ма ти дос татньо мож ли вос тей, щоб най ня -
ти відо мо го ад во ка та, який, вис ту па ю чи її предс тав ни ком у цивіль -
но му про цесі, бу де знач но кра ще за хи ща ти інте ре си підопічно го,
спрос то ву ва ти ар гу мен ти і до ка зи іншої сто ро ни [3].

На на шу дум ку, прин цип зма галь ності повністю не мож на ре -
алізу ва ти при розг ляді спра ви у відсутність відповіда ча, який вва жа -
ється повідом ле ним за місцем реєстрації чи че рез публікацію у пресі
на леж ним чи ном, не бу ду чи та ким (пра во ва фікція). Прик ла дом
мож на на вес ти по дан ня по зи ва чем пись мо во го до ка зу, який у су ду
вик ли кав сумнів у йо го спра вж ності, але за я ви ти про йо го фаль -
шивість чи спрос ту ва ти йо го відповідач не має мож ли вості че рез
нез нан ня про спра ву. Суд же, за відсут ності за пе ре чен ня про ти та -
ко го до ка зу, ке ру ю чись прин ци пом зма галь ності, має пок лас ти йо -
го в ос но ву рішен ня на ко ристь по зи ва ча. Для не до пу щен ня та ких
ви падків вар то по го ди тись із Є.В. Вась ковсь ким, який заз на чав, що
на ува гу зас лу го вує на дан ня су ду, із ме тою розк рит тя ма теріаль ної
істи ни, пра ва ма теріаль но го керівницт ва про це сом, тоб то до да ван -
ня до прин ци пу зма галь ності де я кої до зи слідчо го на ча ла. Про цес
вар то по бу ду ва ти на прин ципі зма галь ності; втру чан ня же су ду до -
пус ти мо в тій мірі, у якій во но не су пе ре чить прин ци пу дис по зи -
тив ності (суд не мо же об ме жу ва ти сторін в роз по ряд женні об’єктом
спо ру, а та кож при му шу ва ти їх до зас то су ван ня про це су аль ни ми
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засо ба ми за хис ту або са мостійно зас то со ву ва ти ці за со би всу пе реч
їхній волі) [2].

Та ким чи ном, пе рехід до аб со лют ної мо делі зма галь ності має роз -
ціню ва тись як кінце ва ме та, яку не мож на до сяг ти ли ше од ним за ко-
но дав чим про го ло шен ням. Вар то вра хо ву ва ти не ли ше пси хо логіч ну
го товність ук раїнсь ко го на се лен ня до зма галь ної мо делі цивіль но -
го су до чи н ства, але й здатність дер жа ви за без пе чи ти функціону -
ван ня судів в ре жимі дот ри ман ня прин ци пу зма галь ності, «зла мав -
ши» ба га торічний сте ре о тип «слідчо го про це су».

Літе ра ту ра

1. Цивіль ний про це су аль ний ко декс Ук раїни : На у ко воKпрак тич ний
ко мен тар / С.С. Бич ко ва, Ю.В. Біло у сов, В.І. Бірю ков та ін.; За заг. ред.
С.С. Бич ко вої. — К. : Атіка, 2008. — С. 20–21.

2. Вась ко вс кий Е.В. Учеб ник граж да нс ко го про цес са. — Моск ва, 1917. //
Елект рон ний ре сурс. — ре жим дос ту пу до до ку мен ту: http://www.allpra -
vo.ru/library/doc2472p0/instrum4301/item4326.html;

3. Ко роєд С.О. Зма гальність в цивіль но му про цесі: проб лемні пи тан ня
за без пе чен ня. — Інно ваційні ме то ди ре фор му ван ня пра вовідно син у су -
час них умо вах: Ма теріали міжна род ної на у ко воKпрак тич ної інтер нетKкон -
фе ренції. — Тер нопіль. — 2012. — С. 26–30. — ре жим дос ту пу: http://www.lex-
line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1174

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ІДЕН ТИФІКАЦІЇ ОСО БИ ЗА ЇЇ ПІДПИ СОМ

Дем’ян ко Л.В.
ІV курс, гру па ПРз
41, нап рям підго тов ки»Пра во»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номік і пра ва, к.тел. (0532) 509966
На у ко вий керівник: Ша ра ва ра Р.І., к.е.н., доц.

Згідно змісту ста тей 294 і 295 ЦКУк раїни фізич на осо ба має
пра во на ім’я та пра во йо го зміни ти. Це до сить ва го ме пра во, ад же
по ля гає у за без пе ченні фізичній особі мож ли вості індивіду алізу ва -
ти се бе у суспільстві.Об’єктом да но го пра ва є ім’я фізич ної осо би.
Це її осо бис те не май но ве бла го.

Аналіз чин но го за ко но да в ства мо же при вес ти нас до вис нов ку,
що пра во на ім’я фізич ної осо би як осо бис те не май но ве пра во вклю-
чає такі пов но ва жен ня: во лодіння, ко рис ту ван ня і роз по ряд жан ня
своїм іме нем; ви ма ган ня від інших осіб звер та тись до осо би від -
повідно до її імені; ви ко рис то ву ван ня псев доніма; ви ма ган ня зу пи -
нен ня не за кон но го ви ко рис тан ня сво го імені, а та кож будьKяких
інших йо го по ру шень.
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Близь ким, але не то тожнім до пра ва на ім’я, є пра во на підпис
фізич ної осо би. Од нак поп ри те, що обид ва ці пра ва спря мо вані на
іден тифікацію осо би, вва жаємо, що на відміну від імені, підпис мо -
же іден тифіку ва ти осо бу ли ше у відно си нах, які опо се ред ко ву ють -
ся пись мо вою чи прирівня ною до неї фор мою. В ок ре мих ви пад ках
пра во на підпис мо же ма ти і чітко ви ра же ний май но вий ас пект,
нап рик лад ав тог раф [2].

У за ко но давстві виділя ють такі різно ви ди підписів, якKот: влас но -
руч ний підпис фізич ної осо би, який ста вить ся фізич ною осо бою для
посвідчен ня своєї при сут ності при ук ла денні до ку мен та, по год женні
з йо го умо ва ми, то що;підпис за іншу осо бу, який має пра во вий ре жим
влас но руч но го підпи су, у ви пад ку як що фізич на осо ба внаслідок
фізич ної ва ди, хво ро би або з інших по важ них при чин не мо же влас но -
руч но підпи са ти до ку мент, а інша фізич на осо ба здійсни ла цей підпис
на посвідчен ня волі пер шої фізич ної осо би за її до ру чен ням в її при -
сут ності та в при сут ності но таріуса або іншої по са до вої осо би, яка вчи -
няє но таріальні дії; елект рон ний підпис — дані в елект ронній формі,
які до да ють ся до інших елект рон них да них або логічно з ни ми по в’я -
зані та приз на чені для іден тифікації підпи су ва ча цих да них. Елект -
 рон ний циф ро вий підпис нак ла даєть ся за до по мо гою осо бис то го
клю ча та пе ревіряєть ся за до по мо гою відкри то го клю ча [1].

При ць о му елект рон ний циф ро вийпідпис за пра во вим ста ту -
сом прирівнюєть ся до влас но руч но го підпи су (пе чат ки) у разі, як -
що: елект рон ний циф ро вий підпис підтве рд же но з ви ко рис тан ням
по си ле но го сер тифіка та клю ча за до по мо гою надійних за собів циф  ро -
во го підпи су; під час пе ревірки ви ко рис то ву вав ся по си ле ний сер -
тифікат клю ча, чин ний у мо мент нак ла ден ня елект рон но го циф ро -
во го підпи су; осо бис тий ключ підпи су ва ча відповідає відкри то му
клю чу, заз на че но му у сер тифікаті (ст. 3 За ко ну Ук раїни «Про елект -
рон ний циф ро вий підпис»); фак симіль не відтво рен ня підпи су —
відтво рен ня підпи су фізич ної осо би за до по мо гою ме ханічних за -
собів фак симіле. Во но прирівнюєть ся до влас но руч но го підпи су
фізич ної осо би ли ше у ви пад ках, ко ли це пе ред ба че но за ко ном чи
до мов леністю між сто ро на ми [1].

Зок ре ма, при підпи санні гос по дарсь ких до го ворів та кий фак -
симіль ний підпис ста ви ти мож на ли ше за на яв ності зраз ка влас но -
го підпи су сторін і по пе редньої до мов ле ності про це (Пос та но ва
ВГСУ від 04.02.2013 р. у справі №1/126/2011 р.). Без ви нят ку мож -
на ви ко рис та ти фак симіле у діло во му лис ту ванні як що во но не має си-
ли до го во ру. За га лом слід підкрес ли ти, що ви ко рис тан ня фак симіле
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на прак тиці Гос по дарські су ди бе руть до ува ги ли ше за на яв ності
по пе редньої пись мо вої до мов ле ності між сто ро на ми.

Літе ра ту ра

1. Цивіль ний ко декс Ук раїни. Ко мен тар. — Xарків: Одіссей, 2004. — 856 с.
2. Сте фан чук Р. Осо бисті не май нові пра ва, що індивіду алізу ють фізич -

ну осо бу та пов’язані з її іме нем / Р. Сте фан чук // Юри дич на Ук раїна. —
2005. — № 7. — С. 56–61.

ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ НОР МА ТИВ НО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ
ДІЯЛЬ НОСТІ АКЦІОНЕР НИХ ТО ВА РИСТВ В УК РАЇНІ

Дібро ва Н.П.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (066) 323-41-53
На у ко вий керівник: Го рош ко А.А., к.ю.н.

На підставі аналізу чин них норм цивіль но го та гос по дарсь ко го
за ко но да в ства, яке ре гу лює пра вові ас пек ти функціону ван ня
акціонер них то ва риств мож на виділи ти ос новні оз на ки пра во во го
ре гу лю ван ня відповідних відно син.

По нят тя «акціонер не то ва ри ст во» закріплюєть ся у ЦК Ук раїни
[1], ГК Ук раїни [2] та За коні Ук раїни «Про акціонерні то ва ри ст ва»
[3]. Згідно із ч.1 ст.152 ЦК Ук раїни, акціонер не то ва ри ст во — гос -
по дарсь ке то ва ри ст во, ста тут ний капітал яко го поділе но на виз на -
чену кількість час ток од на ко вої номіналь ної вар тості, кор по ра тив ні
пра ва за яки ми посвідчу ють ся акціями. Та ке ж виз на чен ня по нят тя
акціонер но го то ва ри ст ва містить ся у ч. 1 ст. 3 За ко ну Ук раїни «Про
акціонерні то ва ри ст ва». Що до ГК Ук раїни, то у ч.2 ст.80 даєть ся
інше, більш де тальніше, виз на чен ня: акціонер ним то ва ри ст вом є гос -
по дарсь ке то ва ри ст во, яке має ста тут ний капітал, поділе ний на виз на -
че ну кількість акцій од на ко вої номіналь ної вар тості, і не се відпові -
дальність за зо бов’язан ня ми тіль ки май ном то ва ри ст ва, а акціоне ри
не суть ри зик збитків, пов’яза них із діяльністю то ва ри ст ва, в ме жах
вар тості на леж них їм акцій.

От же, мож на заз на чи ти, що по нят тя акціонер но го то ва ри ст ва,
яке закріплюєть ся у ч.2 ст. 80 ГК Ук раїни розк ри ває найбільш пов ну
сутність акціонер но го то ва ри ст ва, ніж це пе ред ба че но ч.1 ст.152 ЦК
Ук раїни та ч.1 ст.3 За ко ну Ук раїни «Про акціонерні то ва ри ст ва», які
у виз на ченні акціонер но го то ва ри ст ва замість терміна «акцій» вжи ва-
ють термін «част ка», що ро бить да не по нят тя де що схо жим з інши ми
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по нят тя ми: то ва ри ст во з об ме же ною відповідальністю і то ва ри ст во
з до дат ко вою відповідальністю. То му, ми вва жаємо, що не обхідно
закріпи ти в ЦК Ук раїни, ГК Ук раїни та За коні Ук раїни «Про акціо -
нерні то ва ри ст ва» од не виз на чен ня по нят тя акціонер но го то ва ри -
ст ва, яке містить ся у ГК Ук раїни.

У ГК Ук раїни не містить ся поділ акціонер них то ва риств вза -
галі, що не є прий нят ним для по ло жень про акціонерні то ва ри ст ва
у ГК Ук раїни. От же, ГК Ук раїни пот ре бує відповідних змін, які
є у ЦК Ук раїни, що до закріплен ня типів акціонер них то ва риств, як
ба зис них по ло жень ре гу лю ван ня акціонер них то ва риств.

Та ким чи ном, у пра во во му ре гу лю ванні діяль ності акціонер них
то ва риств не обхідно звер та ти ся до прин ципів співвідно шен ня за -
галь но го та спеціаль но го за ко ну, які на прак тиці зас то су ван ня уне -
мож лив лять ви ник нен ня спорів що до функціону ван ня акціонер них
то ва риств. Ба га то проб лем ви ни кає у пра во зас то совній прак тиці,
у зв’яз ку із не од на ко вим вне сен ням змін за ко но дав цем до тих нор ма-
тив ноKпра во вих актів, які сто су ють ся акціонер них то ва риств. То му
за ко но да вець по ви нен ре тельніше підхо ди ти до вне сен ня змін, при
ць о му він по ви нен виз на чи ти усі нор ма тив ноKпра вові ак ти, які сто -
су ють ся да но го пи тан ня.
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(Зі змін. та до пов.).

3. Бой ко О. Проб лемні пи тан ня діяль ності гос по дарсь ких то ва риств /
О. Бой ко // Юри дич ний жур нал. — 2008. — № 3. — С. 38–42.
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УСИ НОВ ЛЕН НЯ ТА ЙО ГО ОСОБ ЛИ ВОСТІ

Діден ко А.С., 4 курс, гру па ПЗ
41/13, спеціальність «Пра во»,
Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т.В., к.ю.н., 
до ц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Стат тя 52 Конс ти туції Ук раїни пок ла дає на дер жа ву вирішен ня
пи тань що до ут ри ман ня та ви хо ван ня дітейKсиріт і дітей, поз бав ле -
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них батьківсь ко го піклу ван ня. Ви хо дя чи з ць о го, Сімей ний ко декс Ук -
раїни на зи ває уси нов лен ня однією з форм влаш ту ван ня дітей, поз бав -
ле них батьківсь ко го піклу ван ня, по ряд з опікою та піклу ван ням, а та -
кож пат ро на том. За до по мо гою уси нов лен ня усу ва ють ся не сп ри ят ливі
для фор му ван ня осо бис тості ди ти ни обс та ви ни і ство рю ють ся умо ви,
найб лижчі до тих, що скла да ють ся у сім’ї. Не в ос тан ню чер гу уси нов -
лен ня за до воль няє і осо бис ту ме ту уси но ви телів, особ ли во тих, хто не
має влас них дітей, — зро би ти своє сімей не жит тя більш змістов ним.

Уси нов лен ням є прий нят тя уси нов лю ва чем у свою сім’ю осо би
на пра вах доч ки чи си на, що здійсне не на підставі рішен ня су ду.

Уси нов лен ня од но час но вста нов лює і при пи няє певні відно си -
ни. У день наб ран ня чин ності рішен ням су ду про уси нов лен ня між
уси нов лю ва чем і уси нов ле ним ви ни ка ють пра вовідно си ни, ана ло -
гічні батьківсь ким, і од но час но втра чаєть ся пра во вий зв’язок між
уси нов ле ним та йо го бать ка ми і ро ди ча ми.

Суб’єкта ми відно син що до уси нов лен ня є уси нов лю вачі і уси -
нов лені. Відповідно до ст. 208 СК уси нов ле ною мо же бу ти ди ти на,
а ви хо дя чи зі ст. 6 СК, яка вста нов лює, що пра во вий ста тус ди ти ни
має осо ба до до сяг нен ня нею пов ноліття, уси нов лен ня, за пра ви -
лом, відбу ваєть ся що до не пов нолітніх дітей. Це цілком вип рав да -
но, бо са ме не пов нолітня ди ти на пот ре бує на леж но го за без пе чен ня
та сімей но го ви хо ван ня.

Уси нов лю ва ча ми мо же бу ти, перш за все, под руж жя, бо вва жа -
єть ся, що інте ре сам ди ти ни в своїй біль шості відповідає ви хо ван ня
в сім’ї. За кон за бо ро няє осо бам, що не пе ре бу ва ють між со бою
в шлюбі, уси но ви ти од ну і ту са му ди ти ну. Між тим, за умо ви, що
чо ловік і жінка про жи ва ють однією сім’єю, суд мо же пос та но ви ти
рішен ня про уси нов лен ня ни ми ди ти ни.

На сь о годні за ко но да вець пред’яв ляє до уси нов лю вачів певні
ви мо ги. ПоKпер ше, ни ми мо жуть бу ти тіль ки пов нолітні дієздатні осо-
би. ПоKдру ге, уси нов лю вач обов’яз ко во по ви нен бу ти стар шим за
ди ти ну, яку він ба жає уси но ви ти, не менш як на п’ят над цать років,
а при уси нов ленні пов нолітньої осо би різни ця у віці не мо же бу ти
мен шою, ніж вісімнад цять років.

Умо ви уси нов лен ня — це зго да осіб, які відповідно до за ко ну ма -
ють на це пра во: са мої ди ти ни; її батьків або осіб, що їх заміню ють; од -
но го з под руж жя, як що він не вис ту пає уси нов лю ва чем. Всі умо ви та
ви мо ги, яких слід дот ри му ва ти ся при здійсненні уси нов лен ня, витіка -
ють із са мої суті інсти ту ту уси нов лен ня, і приз на чен ня їх зво дить ся до
то го, щоб уси нов лен ня слу гу ва ло вик люч но інте ре сам ди ти ни.
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По ря док уси нов лен ня — це про це ду ра, яка скла даєть ся з пев -
них стадій і здійснюєть ся відповідни ми ор га на ми за пра ви ла ми, що
вста нов лені за ко но да в ством.

Сімей ний ко декс зберігає су до вий по ря док уси нов лен ня (стат -
ті 223, 224 СК), за пев ним ви нят ком (ст. 282 СК). Про це ду ра уси -
нов лен ня на сь о годні ре гу люєть ся та кож Цивіль ним про це су аль -
ним ко дек сом. Спра ви про уси нов лен ня дітей, які про жи ва ють на
те ри торії Ук раїни, розг ля да ють ся район ним (місь ким) су дом за міс -
цем про жи ван ня уси нов лю ва ної ди ти ни або за місцем про жи ван ня
за яв ни ка. Осо ба, яка ба жає уси но ви ти ди ти ну, по дає до су ду пись -
мо ву за я ву про уси нов лен ня пер со наль но. По дан ня за я ви че рез
предс тав ни ка в та ких ви пад ках не до пус каєть ся.

Відповідно до Сімей но го ко дек су за ста ном ут ри ман ня та ви хо -
ван ня дітей, які бу ли уси нов лені, здійснюєть ся наг ляд. За дот ри ман -
ням прав ди ти ни, що уси нов ле на і про жи ває в Ук раїні, до до сяг нен ня
нею пов ноліття наг ляд здійснюєть ся ор га ном опіки та піклу ван ня.
Як що ж діти уси нов лені іно зем ця ми і про жи ва ють за ме жа ми Ук -
раїни, відповідна кон сульсь ка ус та но ва за до ру чен ням Міністер ства
за кор дон них справ Ук раїни ве де облік цих дітей і до до сяг нен ня ни -
ми вісімнад ця ти років здійснює наг ляд за дот ри ман ням їхніх прав.

Конс ти туцією Ук раїни, дітям га ран ту ють ся всі пра ва, не обхідні
для їх роз вит ку і жит тя, до пов ню ють та де талізу ють ці пра ва інші
за ко но давчі ак ти. Але, нез ва жа ю чи на до сить чітко роз роб ле ну, на
сь о годні, за ко но дав чу ба зу що до за хис ту прав дітей, в Ук раїні де далі
збіль шуєть ся кількість дітейKсиріт і дітей, поз бав ле них батьківсь ко -
го піклу ван ня, знач на час ти на яких по пов нює ди тячі бу дин ки та
шко лиKінтер на ти.

КОНС ТИ ТУЦІЙНО�ПРА ВО ВА ПРИ РО ДА 
ІНСТИ ТУ ТУ ОМ БУ ДС МЕ НА

До бу ляк Є.А.
VІІ курс, за оч на фор ма, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (097) 883-34-85
На у ко вий керівник: Фриць кий Ю.О., д.ю.н., про фе сор

Ідея за хис ту прав і сво бод лю ди ни на про тязі ба га то років бу ла
ак ту аль ною на будьKяких ета пах роз вит ку дер жа ви. Ще в Конс ти -
туції Пи ли па Ор ли ка 1710 р., місти лись статті про за хист не до тор ка -
ності воль нос тей та пра ва влас ності ко заків. Проб ле ма за хис ту прав
і сво бод лю ди ни є ак ту аль ною і сь о годні. Во на ак тив но досліджуєть ся
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вче ни ми. У юри дичній літе ра турі досліджен ням інсти ту ту ом бу дс -
ме на є ре зуль та ти що відоб ра жені у на у ко вих пра цях та публікаціях
су час них за кор дон них та вітчиз ня них вче них і фахівців. Най поміт -
ніши ми се ред них є праці: А. Бень, К. За ко мор ної, І. Зелінсь ко го,
О. Май дан ник, О. Мар це ляк, Н. Кар па чо вої, Л. Ко валь, Н. Яре -
мен ко та ін.

Ом бу дс мен — це склад ний соціаль ноKпра во вий фе но мен, оскіль-
ки він є не тіль ки пра во вим інсти ту том, а й відповідним ти пом
політич ної і пра во вої куль ту ри [1]. Ха рак тер ною особ ливістю да но -
го інсти ту ту ста ло те, що її ут ве рд жен ня в біль шості країн світу
відбу ва ло ся в уже існу ючій сис темі ор ганів дер жав ної вла ди, і то му
не обхідно бу ло вра хо ву ва ти національні, пра вові, куль турні та інші
особ ли вості. То му, поп ри єдині прин ци пи кон цеп ту аль ної по бу до ви
інсти ту ту у світі важ ко знай ти дві такі інсти туції, які бу ли б цілком
то тожні. Але мож на виділи ти ок ремі за гальні ри си, які об’єдну ють всі
ці інсти туції під однією ро до вою наз вою — ом бу дс мен, хо ча в Ук -
раїні — Упов но ва же ний Вер хов ної Ра ди з прав лю ди ни, в Іспанії,
у ПАР — за хис ник на ро ду, у Польщі — реч ник гро ма дянсь ких прав,
у Франції — по се ред ник Фран цузь кої Рес публіки, в Литві — конт -
ро лер сей му, в Греції — за хис ник гро ма дян, у Мол дові — пар ла ме нт сь -
кий ад во кат, у Швеції, Фінляндії, Данії — ом бу дс мен [1, с. 138–139].
Інсти тут Упов но ва же но го є до дат ко вим (суб сидіар ним) за со бом за -
хис ту прав і сво бод лю ди ни в Ук раїні. Діяльність йо го до пов нює на -
явні за со би за хис ту конс ти туційних прав і сво бод лю ди ни і гро ма -
дя ни на, не відміняє їх і не є наслідком пе рег ля ду ком пе тенції
дер  жав них ор ганів, що за без пе чу ють за хист і по нов лен ня по ру ше -
них прав і сво бод. Він за пов нює про га ли ни і ком пен сує не доліки
су до вих за собів за хис ту прав лю ди ни, пар ла ме нтсь ко го та відом чо -
го конт ро лю за адміністра тив ни ми ор га на ми. Фор му ван ня Ук раїни
як де мок ра тич ної, соціаль ної та пра во вої дер жа ви не мож ли ве без
на леж но го за без пе чен ня ос нов них прав та сво бод лю ди ни і гро ма -
дя ни на. За без пе чен ня пра ва лю ди ни на звер нен ня до Упов но ва же -
но го є однією з важ ли вих га рантій за хис ту прав і сво бод лю ди ни,
важ ли вим пра во вим інсти ту том, мож ли вості яко го бе зу мов но не
ви чер пані і ще не до сить вив чені. З кож ним ро ком гро ма дя ни Ук -
раїни все ак тивніше ви ко рис то ву ють це пра во, над си ла ю чи ом бу -
дс ме ну ти сячі листів. На Міжна родній кон фе ренції «Проб ле ми зас -
то су ван ня прак ти ки Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни в пра вовій
сис темі Ук раїни» Н. І. Кар па чо ва у своїй до повіді ак цен ту ва ла ува -
гу на сис тем них проб ле мах, які спри чи ня ють чис ленні звер нен ня
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ук раїнців до Євро пейсь ко го су ду з прав лю ди ни та про по ну ва ла
найбільш ефек тивні шля хи їх розв’язан ня з пог ля ду зас то су ван ня
прак ти ки су ду в пра вовій сис темі Ук раїни, на го ло шу ю чи на те, як -
що б по са дові осо би ор ганів вла ди на леж но ре а гу ва ли на звер нен ня
ом бу дс ме на то Ук раїна не посіда ла б п’яте місце за кількістю справ
про ти неї в суді — це пи тан ня ле жить, окрім усь о го, і в пло щині ще
за га лом низь кої пра во вої куль ту ри в нашій країні [2, с. 12–14].

Та ким чи ном, без пе ребіль шен ня мож на ска за ти, що інсти туція
ом бу дс ме на є не обхідним еле мен том національ ної сис те ми за хис ту
прав лю ди ни, клю чо вою лан кою в про цесі пе рет во рень у країнах,
що ста ли на шлях де мок ратії та вер хо ве н ства пра ва.

Літе ра ту ра

1. Мар це ляк О.В. Ук раїнсь кий ом бу дс ман у струк турі ме ханізму дер -
жав ної вла ди // На у ко вий вісник (Ака демія дер жав ної по дат ко вої служ би
Ук раїни). — 2003. — № 3 (21). — С. 138–144.

2. Кар па чо ва Н.І. Ом бу дс ман Ук раїни на за хисті прав і сво бод лю ди ни
умо вах гло баль ної фінан со воKеко номічної кри зи. // Пра во Ук раїни —
2010. — № 5. — С. 12–19.

ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ НОР МА ТИ ВНО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ
ПРА ВА ВЛАС НОСТІ НА ЗЕМ ЛЮ В УК РАЇНІ

До ду сен ко Н.В.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (099) 682
59
27
На у ко вий керівник: Го рош ко А.А., к.ю.н. 

Відповідно до ст. 14 Конс ти туції Ук раїни зем ля є ос нов ним на -
ціо наль ним ба га т ством, що пе ре бу ває під особ ли вою охо ро ною
дер жа ви. Пра во влас ності на зем лю га ран туєть ся. Це пра во на бу -
ваєть ся і ре алізуєть ся гро ма дя на ми, юри дич ни ми осо ба ми та дер -
жа вою вик люч но відповідно до за ко ну.

Гро ма дя ни Ук раїни, іно земні гро ма дя ни, осо би без гро ма дя н -
ства ма ють різні за об ся гом пра ва що до на бут тя землі у власність.
Так, гро ма дя ни Ук раїни мо жуть ма ти у влас ності будьKякі землі, пе -
ре да ча яких у власність пе ред ба че на Зе мель ним Ко дек сом Ук раїни.
Іно земні осо би та осо би без гро ма дя н ства не мо жуть на бу ва ти у влас -
ність землі сільсь ко гос по дарсь ко го приз на чен ня. Як що землі сільсь -
 ко гос по дарсь ко го приз на чен ня во ни прий ня ли у спад щи ну, то про -
тя гом ро ку ці землі підля га ють відчу жен ню. Зе мельні ділян ки, на

господарської діяльності Секція 13



яких роз та шо вані об’єкти не ру хо мо го май на, мо жуть пе ре бу ва ти
у цих осіб на праві при ват ної влас ності [1].

Юри дичні осо би теж мо жуть бу ти суб’єкта ми пра ва при ват ної
влас ності на зе мельні ділян ки. Зе мельні ділян ки згідно зі ст. 82 Зе мель -
но го ко дек су Ук раїни на бу ва ють у власність для здійснен ня підприєм -
ниць кої діяль ності у разі прид бан ня їх за до го во ра ми купівліKпро да жу,
да ру ван ня та за інши ми цивіль ноKпра во ви ми уго да ми; вне сен ня зе -
мель них діля нок їх зас нов ни ка ми до ста тут но го фон ду; прий нят тя
спад щи ни;ви ник нен ня інших підстав, пе ред ба че них за ко ном.

Відно си ни дер жав ної та ко му наль ної влас ності на зем лю ре гу лю-
ють ся публічним пра вом, а відно си ни при ват ної влас ності — суб’єк -
та ми. Суб’єкта ми пра ва дер жав ної влас ності на зем лю вис ту па ють
ор га ни дер жав ної вла ди у ме жах, вста нов ле них за ко но да в ством Ук -
раїни, та юри дичні осо би, а ко му наль ної влас ності — те ри торіальні
гро ма ди се ла, се ли ща, міста, які здійсню ють пра во моч ності влас -
ни ка як без по се редньо, так і че рез ор га ни місце во го са мов ря ду ван -
ня у по ряд ку, вста нов ле но му за ко ном.

Підста ва ми при пи нен ня пра ва влас ності на зем лю є юри дичні
фак ти, із яки ми за кон пов’язує при пи нен ня пра вовідно син пра ва
зе мель ної влас ності. Зе мель ний ко декс Ук раїни виз на чає юри дичні
фак ти, що зу мов лю ють при пи нен ня пра ва дер жав ної, ко му наль ної
і при ват ної влас ності на зем лю. Підста ва ми при пи нен ня пра ва дер -
жа ної влас ності на зем лю є:

— при ва ти зація зе мель, які пе ре бу ва ють у влас ності дер жа ви;
— роз ме жу ван ня зе мель дер жав ної і ко му наль ної влас ності;
— пе ре да ча зе мель ної ділян ки дер жа ної влас ності в ко му наль -

ну власність.
Підста ва ми при пи нен ня пра ва ко му наль ної влас ності виз на -

ють ся:
— при ва ти зація зе мель, які пе ре бу ва ють у ко му нальній влас ності;
— пе ре да ча зе мель ної ділян ки ко му наль ної влас ності у влас -

ність дер жа ви.
За галь ною підста вою при пи нен ня пра ва дер жав ної і ко му наль -

ної влас ності на зем лю є ук ла дан ня упов но ва же ни ми ор га на ми ци -
віль ноKпра во вих угод про пе рехід пра ва влас ності на зе мель ну ді -
лян ку, у то му числі й відповідно до міжна род них до го ворів. Пра во
при ват ної влас ності на зем лю мо же бу ти при пи не не з підстав, пе -
ред ба че них ст. 140 Зе мель но го ко дек су Ук раїни.

Ура хо ву ю чи ви ще вик ла де не, мож на дійти вис нов ку, що після
наб ран ня чин ності Зе мель но го ко дек су Ук раїни, чин не за ко но да в ство
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от ри ма ло спря му ван ня на закріплен ня ле галізації при ват ної влас -
ності на зем лю, по даль ший роз ви ток інсти ту ту ре чо вих та інших
прав на зем лю, виз нан ня землі як не ру хо мо го май на, у яко му спо -
лу ча ють ся ри си при род но го об’єкта і то вар ноKма теріаль ної цін -
ності. Та кож зміне на сис те ма підстав і по ря док ви ник нен ня, зміни
й при пи нен ня прав влас ності на зем лю, що спря мо ва ний на по си -
лен ня га рантій влас ників зе мель них діля нок.

Літе ра ту ра

1. Зе мель не пра во. Ака демічний курс: підруч ник / за ред. В.І. Сем чи ка
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3. Ков тун М.Г. Зе мель не пра во / М.Г. Ков тун. — К.: Юма на, 2013. — 208 с.

КО РУПЦІЙНІ РИ ЗИ КИ 
В ДІЯЛЬ НОСТІ ДЕР ЖАВ НИХ СЛУЖ БОВЦІВ

Дон че ва Т.Г.
V курс, гру па ПЗ
51/16м, спеціальність «Пра во»,

На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І.,
про ф. ка фед ри ЦГКП, к.ю.н., доц.

За побіган ня та про тидія ко рупції є од ним із клю чо вих зав дань,
які ви ма гає виріши ти су час ний стан справ в Ук раїнській дер жаві.
Од ним із най важ ливіших пріори тет них нап рямів у сфері за побіган ня
та про тидії ко рупції є своєчас не ви яв лен ня ко рупційних ри зиків,
що мо жуть ма ти місце у діяль ності осіб, упов но ва же них на ви ко -
нан ня функцій дер жа ви, а та кож усу нен ня умов та при чин ви ник -
нен ня цих ри зиків.

За кон Ук раїни від 14 жовт ня 2014 ро ку № 1700KVII «Про за по -
бі ган ня ко рупції» та Ме то до логія оціню ван ня ко рупційних ри зиків
у діяль ності ор ганів вла ди виз на ча ють цілу низ ку політич них, пра -
во вих, еко номічних, мо раль них та соціаль ноKпси хо логічних чин -
ників, які мо жуть зу мо ви ти вчи нен ня ко рупційних діянь осо ба ми
упов но ва же ни ми на ви ко нан ня функцій дер жа ви та які пе ред ба ча -
ють певні пре вен тивні ан ти ко рупційні ме ханізми що до за побіган -
ня вчи нен ня та ких дій з їхнь о го бо ку.

З аналізу За ко ну «По за побіган ня ко рупції» вба чаєть ся мож -
ливість роз поділи ти ко рупційні ри зи ки в діяль ності дер жав них слу -
ж бовців на такі різно вид ності:
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1. не доб ро чесність дер жав них служ бовців. Сутність та зміст по -
нят тя «не доб ро чесність» не розк ри ваєть ся у жод но му із но воп рий -
ня тих ан ти ко рупційних за конів, що вар то вва жа ти про га ли ною но -
во го ан ти ко рупційно го за ко но да в ства;

2. без ко нт рольність з бо ку керівницт ва. З ме тою не до пу щен ня
да но го ри зи ку керівницт вом дер жав но го служ бов ця по вин но здійс -
ню ва ти ся на леж ний конт роль за йо го діяльністю із ура ху ван ням
нас туп но го:

— всебічності конт ро лю, тоб то яко мо га біль ше охоп лю ва ти усі
пи тан ня та нап рям ки ро бо ти дер жав но го служ бов ця;

— здійснен ня пе ревірки не тіль ки тих служ бовців, які ма ють не -
ви сокі ре зуль та ти ро бо ти, а й тих, що ма ють по зи тивні ре зуль та ти;

— об’єктив ності конт ро лю, тоб то вик лю ча ти упе ред женість при
йо го здійснені;

— глас ності конт ро лю, тоб то йо го ре зуль та ти по винні бу ти ві -
домі тим осо бам, які підля га ли конт ро лю то що;

3. ви ник нен ня конфлікту інте ресів, тоб то це пе ред ба чає на яв ність
внутрішньо осо бис то го конфлікту між про фесійною ети кою та ко -
рис ли вої ме тою дер жав но го служ бов ця ви ко рис та ти на да ну йо му
вла ду для до сяг нен ня осо бис то го зба га чен ня. Го лов ни ми оз на ка ми
конфлікту інте ресів є: заг ро за об’єктив ності дер жав но го служ бов ця
під час ре алізації ним по са до вих обов’язків; су пе речність між осо -
бис тим інте ре сом дер жав но го служ бов ця та інте ре са ми інших
суб’єктів; мож ливість зав дан ня шко ди за кон ним інте ре сам інших
суб’єктів то що;

4. диск реційність пов но ва жень дер жав но го служ бов ця, тоб то мож -
ливість ос тан нь о го на влас ний роз суд виз на чи ти повністю або
част ко во вид і зміст уп равлінсь ко го рішен ня, яке прий маєть ся, або
здійсню ва ти на влас ний роз суд вибір од но го з декіль кох мож ли вих
варіантів уп равлінсь ко го рішен ня, пе ред ба че них нор ма тив ноKпра -
во ви ми ак та ми, змен шу ю чи йо го пов но ту та/або об’єктивність чи
обґрун то ваність і т. ін. Усу нен ня заз на че но го ри зи ку, як пра ви ло,
ви ма гає удос ко на лен ня нор ма тив ноKпра во вої ос но ви, яка уре гуль о-
вує діяльність відповідних дер жав них служ бовців та по са до вих осіб.

Підсу мо ву ю чи вик ла де не, заз на чи мо, що своєчас ний аналіз
мож ли вих ко рупційних ри зиків та вжит тя пре вен тив них ан ти ко -
рупційних за ходів да ють мож ливість вик лю ча ти ко рупційні діян ня
в ро боті дер жав них служ бовців.
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ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС ВИ РОБ НИ ЧО ГО КО ОПЕ РА ТИ ВУ
В УК РАЇНІ

Євту шен ко В.В.
ІV курс, гру па ПЗ
41, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна», м. Київ

На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., к.ю.н., до ц., про ф. 
ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Ви роб ни чий ко опе ра тив є однією з ор ганізаційноKпра во вих
форм підприємниць ких то ва риств, які здійсню ють діяльність з ме -
тою одер жан ня при бут ку та нас туп но го йо го роз поділу між учас ни -
ка ми. На відміну від гос по дарсь ких то ва риств — іншо го ви ду
підприємниць ких то ва риств, ви роб ничі ко опе ра ти ви — це
об’єднан ня осіб, а не ли ше капіталів, ад же обов’яз ко вою є осо бис -
та тру до ва участь членів ко опе ра ти ву в йо го діяль ності. Обов’яз -
ковість осо бис тої тру до вої участі членів у діяль ності ко опе ра ти ву
вик лю чає мож ливість член ства у та ко му ко опе ра тиві всіх інших
суб’єктів гос по дарсь ко го пра ва, крім фізич них осіб, а са ме: юри -
дич них осіб, дер жа ви, те ри торіаль них гро мад. Спря мо ваність на
одер жан ня при бут ку прин ци по во відрізняє ви роб ничі ко опе ра ти ви
від обс лу го ву ю чих та спо жив чих ко опе ра тивів, які підприємниць -
ки ми то ва ри ст ва ми не є. Ви роб ни чим ко опе ра ти вом є доб ровіль не
об’єднан ня фізич них осіб на за са дах член ства для спіль ної ви роб -
ни чої або іншої гос по дарсь кої діяль ності, яка ба зуєть ся на їхній
осо бистій тру довій участі та об’єднанні йо го чле на ми май но вих
пайо вих внесків. Ви роб ни чий ко опе ра тив є юри дич ною осо бою,
має са мостійний ба ланс, роз ра хун ко вий та інші ра хун ки в ус та но -
вах банків, пе чат ку із своїм най ме ну ван ням. Ко опе ра тив має пра во
відкри ва ти свої філії, відділен ня, предс тав ни цт ва без ство рен ня
юри дич ної осо би. Ко опе ра ти ви мо жуть на доб ровіль них за са дах ут -
во рю ва ти об’єднан ня, які, у свою чер гу, мо жуть ут во рю ва ти
об’єднан ня ви що го рівня за га лу зе ви ми чи те ри торіаль ни ми оз на -
ка ми.

За раз на ша країна пе ре жи ває еко номічні, соціальні і політичні
проб ле ми, уже дав но це ста ло ре альністю сь о го ден ня. Од нак са ме
ці проб ле ми і виз на ча ють у да ний час умо ви роз вит ку різних форм
підприємниць кої діяль ності. Ви роб ни чий ко опе ра тив є однією з
«най менш помітних» форм. Ма со ве по ши рен ня АТ і ТОВ яко юсь
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мірою спри я ли то му, що да на фор ма бу ла відсу ну та на задній план,
як наслідок — не доліки пра во во го ре гу лю ван ня, про тиріччя в ро -
зумінні са мої сут ності і цілях да но го ви ду ор ганізації.

Ство рен ня ба гать ох силь них і слаб ких ко опе ра тивів не сприй -
ма ють ся як ко рис на і потрібна фор ма ви роб ни чої діяль ності, навіть
ти ми, хто при хиль ний іде ям соціаль но го парт не р ства й участі
працівників у ке ру ванні підприємством. Не обхідність роз вит ку ко -
опе ра тив но го ру ху в пост соціалістичній Європі кра ще усвідом -
люєть ся те о ре ти ка ми і прак ти ка ми на За ході, чим у нас. Ко опе ра -
тив на фор ма влас ності міцно зат вер ди ла ся в еко номіці роз ви не них
країн, во на зна хо дить ся в стані постійно го роз вит ку. Пе ре ва га ко -
опе ра тив ної влас ності пе ред ни ми по ля гає в тім, що в її рам ках пе -
ре бо ре не роз ход жен ня інте ресів най ма них робітників і влас ників,
будь то дер жа ва або при ват ний влас ник.

Ак ту альність вив чен ня пра во во го по ло жен ня ви роб ни чих ко -
опе ра тивів предс тав ляєть ся особ ли во важ ли вою в умо вах нес -
табіль ної еко номіки, що роз ви ваєть ся. Чис ленні фак ти свідчать
про те, що гро ма дя ни які ство рю ють ко опе ра ти ви або вже їх ство -
ри ли, не во лодіють, як пра ви ло, знан ня ми не обхідни ми для пра -
виль ної відповідно до за ко но да в ства ор ганізації їхньої ро бо ти. Це
при во дить до різно го ро ду по ру шен ня, у то му числі і до об ме жен ня
прав членів ко опе ра тивів. У сис темі юри дич них осіб ви роб ничі ко -
опе ра ти ви зай ма ють са мостійне місце. Як фор ма об’єднан ня гос -
по дарсь кої діяль ності фізич них осіб, ви роб ничі ко опе ра ти ви на бу -
ли знач но го по ши рен ня на те ри торії су час ної Ук раїни ще з XIX ст.

Як що про а налізу ва ти гос по дарсь ке і цивіль не за ко но да в ство
Ук раїни, мож на ви я ви ти по мил ку у то му, що ви роб ничі ко опе ра ти -
ви відне сені до ко мерційних ор ганізацій, для яких го лов ною і ос -
нов ною ме тою діяль ності є при бу ток. Ко опе ра тив на сам пе ред є
співто ва ри ст вом — лю дей, а не капіталів. Та ким чи ном, для ко опе -
ра ти ву ос нов на ме та — за до во лен ня ма теріаль них і інших пот реб
членів, а при бу ток — засіб її до сяг нен ня.
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ГЛАСНІСТЬ ЯК ОДИН З ПРИН ЦИПІВ 
ЦИВІЛЬ НО ГО СУ ДО ЧИ Н СТВА

Євту шен ко В.В.
ІV курс, гру па ПЗ
41, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна», м. Київ

На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., ст. вик ла дач 
ка фед ри Цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Згідно зі стат тею 6 Цивіль ноKпро це су аль но го ко дек су Ук раїни
«Гласність та відкритість су до во го розг ля ду», ос нов ним еле мен том
глас ності є відкритість. У про це су аль ний зміст за сад глас ності су -
до во го розг ля ду цивіль них справ, вхо дять еле мен ти найбільш пов -
но го відкри то го су до во го розг ля ду, які є ос нов ни ми еле мен та ми
змісту глас ності су до во го розг ля ду цивіль них справ. Прин ци по вим
по ло жен ням глас ності цивіль но го су до чи н ства є і за галь не пра ви ло
про те, що ніхто не мо же бу ти поз бав ле ний інфор мації про час і міс -
це розг ля ду спра ви. Усі учас ни ки ма ють пра во на інфор мацію. Це пра -
во га ран туєть ся шля хом вста нов лен ня у ЦПК по ряд ку інфор му ван -
ня учас ників. Гласність та кож оз на чає відкритість усіх ма теріалів
спра ви для осіб, які бе руть участь у справі, в їх праві оз найо ми ти ся
з ни ми, в обов’яз ко во му їх інфор му ванні про час і місце су до во го
засідан ня і про ви ко нан ня ок ре мих про це су аль них дій. Гласність
су до во го розг ля ду по ля гає у праві публіку ва ти звіти і повідом лен ня
про су дові про це си по те ле ба чен ню, пресі та радіо. Ніхто не мо же
бу ти об ме же ний у праві от ри ман ня у суді ус ної чи пись мо вої інфор -
мації що до ре зуль татів розг ля ду спра ви.

Відкритість — це скла до ва прин ци пу глас ності. Але є та кож і за -
к риті су дові засідан ня, а в си лу пов ної ре алізації прин ци пу глас ності
ма ло ли ше до пус ку осіб на відкриті су дові засідан ня, потрібна ре алі -
зація всіх прав, пе ред ба че них за ко ном (усність су до во го розг ля ду,
пра во ро би ти но тат ки та ко рис ту ва ти ся різно манітни ми прист ро я -
ми для фіксації су до во го про це су). По нят тя «відкри тості», на мій
пог ляд, потрібно ро зуміти як до пус тимість для всіх ба жа ю чих до
будь яко го про це су, а та кож прав дивість та не при хо ву ван ня істи ни
ць о го про це су. Суд як дер жав ний ор ган, по ви нен бу ти відкри тий
для суспільства. Як ба чи мо, по нят тя відкри тості су до во го розг ля ду
і по нят тя глас ності, хо ча і ма ють ба га то спіль но го, все та ки є різни -
ми. Відкритість оз на чає ви димість цивіль но го су до чи н ства для всіх
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гро ма дян, про те гласність — вклю чає в се бе не ли ше цю ви димість,
а і ряд інших ас пектів, що дає мож ливість виз на чи ти співвідно шен -
ня цих по нять як ціле (гласність) і час ти на (відкритість).

Не обхідно заз на чи ти, що прин цип глас ності су до во го розг ля ду
тісно взаємо пов’яза ний з прин ци пом дос туп ності пра во суд дя та по -
к ли ка ний спри я ти йо го ре алізації, гласність сприяє дос туп ності та
нав па ки. Вод но час дос тупність пра во суд дя роз ви ває довіру гро ма дян
до су до вої вла ди обов’яз ком якої є спри ян ня гро мадській поінфор -
мо ва ності відо мос тей про су ди, їх місцез на ход жен ня, підвідомчість
справ, по ря док ос кар жен ня та відмо ви у прий нятті за яв. Та кож прин -
цип без по се ред ності ви ма гає, щоб суд досліджу вав до ка зи без по се -
редньо та з пер шод же рел під час розг ля ду спра ви по суті, на ос нові
яких і вирішуєть ся спра ва, а не досліджен ня су дом до ка зи не по -
винні та не мо жуть бу ти пок ла дені в ос но ву су до во го рішен ня. Для
ре алізації прин ци пу глас ності не а би я ке зна чен ня має мо ва, якою
здійснюєть ся су до чи н ство, оскіль ки для то го, щоб про цес здійсню -
вав ся при люд но — не дос татньо ли ше ба чи ти та чу ти, а потрібно ще
й ро зуміти, що відбу ваєть ся у су до во му засіданні. Для ре алізації
глас ності су до чи н ства за не обхідності мож на ко рис ту ва ти ся пос лу -
га ми пе рек ла да ча. Су до чи н ство здійснюєть ся ус но, як що за яв ле но
кло по тан ня іно зем ною мо вою, а пе рек ла ду йо го не бу ло, то не мож -
на го во ри ти, що усність бу ла ре алізо ва на на леж ним чи ном, оскіль ки
во на по ля гає у то му, що до всіх при сутніх бу де до ве де но до відо ма
про все що відбу ваєть ся у су до во му засіданні. Усі прин ци пи не роз -
рив но пов’язані з за ко ном та не мо жуть йо му су пе ре чи ти, оскіль ки
ли ше так во ни мо жуть існу ва ти.

От же, гласність вис ту пає своєрідною наг ля до воKза без пе чу валь-
ною над бу до вою, що пок ли ка на здійсню ва ти конт роль над діяль -
ністю суб’єктів цивіль них пра вовідно син. Прин цип глас ності не
ли ше цивіль но го, а й су до чи н ства в ціло му, яв ляєть ся комп ле кс ною
ви мо гою до «про зо рої» діяль ності су до вих ор ганів та є га рантією
в су куп ності з інши ми прин ци па ми, дот ри ман ня працівни ка ми су -
до вих ор ганів за конів. Цей прин цип є не обхідним еле мен том пра во -
суд ної діяль ності ор ганів су до вої вла ди, а та кож умо вою ре алізації
пра ва на су до вий за хист сто ро на ми — ос нов них учас ників су до чи н ст -
ва та інте ресів суспільства у спра вед ли во му пра во судді.
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ОС НО ВИ СІМЕЙ НИХ ПРА ВОВІДНО СИН

Євту шен ко В.В.
ІV курс, гру па ПЗ
41/13, спеціальність «Пра во»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т.В., к.ю.н., до ц. 

ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Се ред різно манітних суспіль них відно син, уре гуль о ва них пра -
вом, ви ок рем лю ють сфе ру до сить склад них людсь ких сто сунків, які
зас но вані на ро дин них зв’яз ках або спря мо вані на їх ство рен ня та
вод но час мо жуть місти ти еле мен ти еко номічно го ха рак те ру, це —
сімейні пра вовідно си ни. Во ни ви ни ка ють на ос нові ук ла де но го
шлю бу, на род жен ня дітей чи іншої спорідне ності. Крім то го, сімей -
не пра во ре гу лює відно си ни уси нов лен ня дітей та прий нят тя дітей
на ви хо ван ня, а та кож ним ре гу лю ють ся відно си ни між под руж жям
що до по ряд ку та умов вста нов лен ня, або при пи нен ня шлю бу, осо -
бис тих май но вих і не май но вих відно син між ни ми, відно си ни між
бать ка ми й діть ми, інши ми ро ди ча ми то що. За га лом сім’я, ди ти н -
ство, ма те ри н ство та батьківство охо ро ня ють ся дер жа вою.

Ос нов ним дже ре лом шлюб ноKсімей но го пра ва є Конс ти туція
Ук раїни. Так, Конс ти туція Ук раїни про го ло шує: «Шлюб у на шо му
суспільстві ґрун туєть ся на вільній згоді жінки і чо ловіка. Ко жен із
под руж жя має рівні пра ва і обов’яз ки у шлюбі та сім’ї» (ст.51). Сі -
мейні сто сун ки за Сімей ним ко дек сом Ук раїни ґрун ту ють ся на пев них
прин ци пах, відповідно до яких во ни впли ва ють на суспільні відно -
си ни. Пріори те том кож ної ук раїнсь кої сім’ї є діти, а са ме сімей не
ви хо ван ня дітей: цей прин цип ґрун туєть ся на по ло жен нях За ко ну
Ук раїни «Про охо ро ну ди ти н ства» та міжна род ноKпра во вих актів
що до за хис ту прав дітей про те, що сім’я є при род ним се ре до ви щем
для фізич но го, ду хов но го, інте лек ту аль но го, куль тур но го, соціаль -
но го роз вит ку ди ти ни, її ма теріаль но го за без пе чен ня. Пе ре ва га
завж ди по вин на на да ва ти ся сімей ним фор мам ви хо ван ня дітей.

«Діти — живі квіти землі» — так по е тич но ви ра зив гли бо ку дум -
ку А.М. Горь кий. А ви ро щу ють ці квіти на сам пе ред у ро дині: бать -
ки, са мою при ро дою приз на чені і суспільством упов но ва жені бу ти
пер ши ми ви хо ва те ля ми своїх дітей. Са ме во ни ра зом з освітніми за -
к ла да ми до по ма га ють дітям наб ра ти ся сил і ро зу му, ос воїти ос но ви
людсь кої куль ту ри, підго ту ва ти ся до са мостійно го жит тя і праці. У ро-
дині зак ла даєть ся фун да мент осо бис тості зрос та ю чої лю ди ни, і в ній
же відбу ваєть ся йо го роз ви ток і ста нов лен ня як гро ма дя ни на.
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На дум ку М.Г. Стель ма хо ви ча «Тіло, ду ша, ро зум — ось три ки -
ти батьківсь ко го ви хо ван ня». «Ва ша влас на по ведінка, — пи сав
А.С. Ма ка рен ко, звер та ю чись до батьків, — вирішаль на річ. Не ду -
май те, що ви ви хо вуєте ди ти ну тіль ки тоді, ко ли з нею роз мов ляєте,
ви хо вує ди ти ну кож ний мо мент ва шо го жит тя, навіть тоді, ко ли вас
не має по руч».

От же, сім’я — при род не се ре до ви ще пер вин ної соціалізації ди -
ти ни, дже ре лом її ма теріаль ної та емоційної підтрим ки, за со бом
збере жен ня і пе ре дан ня куль тур них ціннос тей. Ви хо ван ня дітей і сі -
мейні відно си ни — най важ ливіша об ласть на шо го жит тя. Наші діти —
це май бутні гро ма дя ни на шої країни і гро ма дя ни світу. Наші діти
по винні ви рос та ти свідо ми ми гро ма дя на ми, гар ни ми бать ка ми і ма -
те ря ми. Пра виль не ви хо ван ня — щас ли ва старість, по га не ви хо ван -
ня — це на ше май бутнє го ре, це — наші сль о зи, це — на ша про ви на
пе ред інши ми людь ми, пе ред суспільством.

ПРИЙОМ НА СІМ’Я ТА ЇЇ ОСОБ ЛИ ВОСТІ

Жу ра вель Р.М.
4 курс, ПЗ
41/13, спеціальність «Пра во»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т.В., к.ю.н., до ц. 

ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

На сь о годнішній день в умо вах соціаль ної нес табіль ності, еко -
номічної і політич ної кри зи, ра ди каль ної соціаль ноKкуль тур ної транс -
 фор мації пос тає проб ле ма що до не обхідності роз роб ки но вих форм
ут ри ман ня та ви хо ван ня дітейKсиріт та дітей, поз бав ле них бать ківсь -
ко го піклу ван ня.

Однією з форм сімей но го ви хо ван ня дітейKсиріт i дітей, поз бав-
ле них батьківсь ко го піклу ван ня, є ство рен ня прийом них сімей.

Ство рен ня прийом ної сім’ї доз во ляє вирішу ва ти пи тан ня тим -
ча со во го влаш ту ван ня долі ди ти ни, бать ки якої за пев них обс та вин
(хво ро ба, за суд жен ня то що) пев ний проміжок ча су не мо жуть зай -
ма ти ся ви хо ван ням. У та ко му ви пад ку ди ти на влаш то вуєть ся до
прийом ної сім’ї на той проміжок ча су, по ки ро ди на не спра вить ся
з проб ле ма ми, які не доз во ля ють біологічним бать кам зай ма ти ся
ди ти ною, за без пе чу ва ти не обхідний рівень жит тя й роз вит ку.

На сь о годні цей інсти тут ре гу люєть ся Сімей ним ко дек сом Ук -
раїни (статті 256K1K256K4) i По ло жен ням про прийом ну сім’ю (далi
— По ло жен ня). Заз на чені нор ма тив ноKпра вовi ак ти ма ють певні
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розбіжності в виз на ченні по нят тя прийом ної сiм’ї. Більш пов ним слід
вва жа ти по нят тя, яке містить ся в По ло женні, де прийом ною сiм’єю
виз наєть ся сiм’я або ок ре ма осо ба, яка не пе ре бу ває у шлюбі, що
доб ровіль но за плат ню взя ла на ви хо ван ня та спiль не про жи ван ня
від од но го до чо тирь ох дітей сиріт та дітей, поз бав ле них батьківсь ко -
го піклу ван ня. Що сто суєть ся Сімей но го ко дек су Ук раїни, то в нь о-
му хоч i пе ред ба чаєть ся мож ливість бу ти прийом ни ми бать ка ми не
тіль ки для под руж жя, але й для осо би, що не пе ре бу ває у шлюбі, але
не вка зуєть ся на це у виз на ченні по нят тя прийом ної сiм’ї.

Прийом ни ми бать ка ми є под руж жя або осо ба, яка не пе ре бу ває
у шлюбі, які взя ли для спіль но го про жи ван ня та ви хо ван ня дітейKсиріт
і дітей, поз бав ле них батьківсь ко го піклу ван ня. Ни ми ма ють ви ко ну ва -
тись певні обов’яз ки що до ви хо ван ня та роз вит ку цих дітей, са ме такі
обов’яз ки пе ред ба чені ст. 150 Сімей но го ко дек су Ук раїни.

Прийомні бать ки вис ту па ють за кон ни ми предс тав ни ка ми при -
йом них дітей і діють без спеціаль них на те пов но ва жень як опіку ни
або піклу валь ни ки. Такі прийомні бать ки і бать киKви хо ва телі ди тя -
чих бу динків сімей но го ти пу от ри му ють щомісячні вип ла ти на ут ри-
ман ня прийом них дітей.

На влаш ту ван ня ди ти ниKси ро ти і ди ти ни, поз бав ле ної бать -
ківсь ко го піклу ван ня, до прийом ної сім’ї потрібна зго да ди ти ни, як -
що во на до сяг ла та ко го віку та рівня роз вит ку, що мо же її вис ло ви ти.
Та ка зго да з’ясо вуєть ся служ бо вою осо бою зак ла ду, в яко му ця ди ти -
на пе ре бу ває, у при сут ності прийом них батьків і предс тав ни ка ор га -
ну опіки та піклу ван ня, про що скла даєть ся відповідний до ку мент.

За прийом ни ми діть ми зберігаєть ся пра во на алімен ти, пенсію,
інші соціальні вип ла ти, а та кож на відшко ду ван ня шко ди у зв’яз ку
із втра тою го ду валь ни ка, які во ни ма ли до влаш ту ван ня до прийом -
ної сім’ї. Прийомні діти ма ють пра во підтри му ва ти осо бисті кон так -
ти з бать ка ми та інши ми ро ди ча ми, крім ви падків, ко ли це мо же
зав да ти шко ди їхнь о му жит тю, здо ров’ю та мо раль но му ви хо ван ню.

Прийомні діти ви хо ву ють ся у прийомній сім’ї до до сяг нен ня
18Kрічно го віку, а в разі про дов жен ня нав чан ня у про фесійноKтех ніч -
них, ви щих нав чаль них зак ла дах IKIV рівня ак ре ди тації — до 23 років
або до закінчен ня відповідних нав чаль них зак ладів. Прийом на сім’я за
весь час сво го існу ван ня суп ро вод жуєть ся соціаль ни ми працівни ка -
ми, які до по ма га ють вирішу ва ти пси хо логічні та інші труд нощі.

Прийом на сім’я мо же ста ти прек рас ною аль тер на ти вою уси -
нов лен ню. Діти зі ста ту сом «си ро та» завж ди бу дуть одяг нені та взуті,
бать ки змо жуть їх ото чи ти ува гою і тур бо тою. Але пе ред ство рен ням
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прийом ної сім’ї вар то кіль ка разів по ду ма ти. Ме тою має бу ти не до ход
від дер жа ви, а ба жан ня ви хо ва ти пов ноцінних членів суспільства,
які з ря ду при чин бу ли поз бав лені лю бові рідних батьків.

ПРО ЦЕ СУ АЛЬ НИЙ СТА ТУС ПІДСУД НО ГО
У КРИМІНАЛЬ НО МУ ПРО ВАД ЖЕННІ УК РАЇНИ

Загірний Е.Ю.
Сту дент 5 кур су гру пи ПЗ
52с спеціаль ності «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Сер дюк В.П., к.ю.н., до ц. ка фед ри 
цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 
Відкри то го міжна род но го універ си те ту 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

У на у ко вих, прак тич них юри дич них ко лах ідуть дис кусії з при -
во ду вста нов лен ня мо мен ту по я ви у криміналь но му про вад женні
про це су аль но го ста ту су підсуд но го. За ко но дав че по ло жен ня про -
це су аль но го ста ту су підсуд но го вик ли кає різні терміно логічні трак -
туван ня. Нап рик лад, закріплен ня по нят тя об ви ну ва че но го (підсуд но-
го) у За коні, яке вво дить у прак ти ку не од ноз нач не йо го тлу ма чен ня
та відсутність єди но го підхо ду до вирішен ня за дач криміналь но го
про вад жен ня, го лов ною із яких є за хист прав лю ди ни.

Про ве де ний аналіз су час но го вітчиз ня но го криміналь но го про -
це су аль но го за ко но да в ства що до закріплен ня про це су аль но го ста -
ту су підсуд но го, йо го виз на чен ня та мо мен ту по я ви у криміналь но -
му про вад женні Ук раїни вик ли кає різні підхо ди до йо го тлу ма чен ня
та пот ре бує за ко но дав чо го удос ко на лен ня.

Так, згідно п.19 ч. 1 ст. 3 КПК Ук раїни (далі За кон) закріпив,
що сто ро ною криміналь но го про вад жен ня з бо ку за хис ту є: підоз -
рю ва ний, об ви ну ва че ний (підсуд ний), за суд же ний, вип рав да ний,
осо ба, сто сов но якої пе ред ба чаєть ся зас то су ван ня при му со вих за -
ходів ме дич но го чи ви хов но го ха рак те ру або вирішу ва ло ся пи тан ня
про їх зас то су ван ня, їхні за хис ни ки та за конні предс тав ни ки.

Відповідно до ч. 2 цієї нор ми інші терміни, що вжи ва ють ся в ць о -
му Ко дексі, виз на ча ють ся спеціаль ни ми нор ма ми у ць о му Ко дексі
та інших за ко нах Ук раїни. За кон виз на чає про це су аль ний ста тус
підоз рю ва но го як осо бу, якій у по ряд ку, пе ред ба че но му стат тя ми
276–279 ць о го Ко дек су, повідом ле но про підоз ру, або осо ба, яка
зат ри ма на за підоз рою у вчи ненні криміналь но го пра во по ру шен ня,
або осо ба, що до якої скла де но повідом лен ня про підоз ру, од нак йо -
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го не вру че но їй внаслідок не вста нов лен ня місцез на ход жен ня осо -
би, про те вжи то за ходів для вру чен ня у спосіб, пе ред ба че ний цим
Ко дек сом для вру чен ня повідом лень (ст. 42 ч.1 За ко ну).

Об ви ну ва че ним (підсуд ним) є осо ба, об ви ну валь ний акт що до
якої пе ре да ний до су ду в по ряд ку, пе ред ба че но му стат тею 291 ць о -
го Ко дек су. Інша час ти на цієї нор ми закріплює, що підоз рю ва ний
і об ви ну ва че ний як про це су альні осо би, ма ють од на кові пра ва
(ст. 42 ч. 3 За ко ну).

Аналіз статті 291 За ко ну свідчить про те, що про це су аль ний ста -
тус підсуд но го у ній не зга дуєть ся і заз на чаєть ся ли ше те, що об ви -
ну валь ний акт скла даєть ся слідчим, після чо го зат ве рд жуєть ся про -
ку ро ром. Об ви ну валь ний акт мо же бу ти скла де ний про ку ро ром,
зок ре ма як що він не по го дить ся з об ви ну валь ним ак том, що був
скла де ний слідчим, та кож у за коні роз’яс ня ють ся відо мості які по -
винні бу ти заз на че ни ми у об ви ну валь но му акті.

Про підсуд но го за ко но да вець не зга дує й у нормі яка вре гуль о -
вує відкрит тя ма теріалів до су до во го розсліду ван ня іншій сто роні
(ст. 290). З точ ки зо ру гра ма ти ки мож на вва жа ти, що сло во «підсуд -
ний» не містить до дат ко вих відо мос тей та не дає по яс нен ня до ос -
нов ної час ти ни текс ту і то му є не логічним для вжи ван ня у даній
нормі За ко ну. То му, що в да ний мо мент криміналь но го про вад жен -
ня дер жа ва ли ше об ви ну ва чує осо бу яка не має відно шен ня до су -
до во го про вад жен ня.

От же, відповідно до Ве ли ко го ен цик ло пе дич но го слов ни ка дуж -
ки, пар ний розділо вий знак, що скла даєть ся з двох вер ти каль них
меж: круг лих, квад рат них, або пря мих, фігур них, або па ран тезів, ужи -
ваєть ся для виділен ня слів, час тин про по зиції або про по зицій, що
містять до дат кові відо мості і по яс нен ня до ос нов ної час ти ни текс ту.

Аналіз норм які ре гу лю ють підго тов че су до во го про вад жен ня
з яко го по чи наєть ся су до ве про вад жен ня свідчить про те, що підго -
тов че су до ве засідан ня відбу ваєть ся за учас тю інших учас ників та
об ви ну ва че но го, без сло ва підсуд ний в дуж ках, хо ча осо ба уже зна -
хо дить ся в суді який вирішує йо го до лю про це су аль ним спо со бом
(ст. 314 ч. 2K317 За ко ну).

Після закінчен ня підго тов чо го про вад жен ня суд пос та нов ляє
ух ва лу про приз на чен ня су до во го розг ля ду не вка зу ю чи про зміну
про це су аль но го ста ту су об ви ну ва че но го.

От же, на я ву про тиріччя цієї нор ми з виз на чен ням у статті 42
ч. 1 ць о го ко дек су про те, що об ви ну ва че ним (підсуд ним) є осо ба,
об ви ну валь ний акт що до якої пе ре да ний до су ду. Аналіз 26 су до вих
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рішень з Єди но го реєстру су до вих рішень Ук раїни свідчить про те,
що слідчі — судді вжи ва ють термін підсуд ний, ще під час до су до во -
го слідства, що про тирічить ви мо гам За ко ну.

От же, є пот ре ба за ко но дав чим спо со бом сло во (підсуд ний)
в дуж ках, ви да ли ти з ст. 42 ч.1 КПК Ук раїни.

ПРОБ ЛЕ МИ ЗМІЦНЕН НЯ 
ПАР ЛА МЕ НТСЬ КОЇ ДИС ЦИПЛІНИ 

В СУ ЧАСНІЙ УК РАЇНІ

За хар чук О.І.
I курс, гру па ПР
11, нап рям підго тов ки «Пра воз на в ство»,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій
Універ си те ту «Ук раїна», к. тел. (097) 389-74-80

На у ко вий керівник: Мо зо люк=Бод нар Л.М., к.ю.н.

Досвід ро бо ти пар ла мен тарів в Ук раїні свідчить про без пе реш -
код не та без кар не по ру шен ня на род ни ми де пу та та ми Ук раїни пар -
ла ме нтсь кої дис ципліни. Од нак, Ук раїна, як дер жа ва, яка праг не
інтег ру ва ти ся у євро пейсь ке співто ва ри ст во, по вин на вдос ко на ли -
ти своє за ко но да в ство з ура ху ван ням досвіду де мок ра тич них країн
світу у тій час тині, що ре гу лює пар ла ме нтсь ку дис ципліну на род -
них де пу татів Ук раїни.

Зок ре ма, як що взя ти до ува гу її етич ну скла до ву, то у вітчиз ня -
но му за ко но давстві пра ви ла по ведінки де пу та та про пи сані ду же
ма ло, тоді як у країнах західної де мок ратії існу ють цілі ко дек си та
нор ма ти ви. Екс пе рт не се ре до ви ще вже зро би ло не один крок до
нап ра цю ван ня Ко дек су пар ла ме нтсь кої ети ки.

Конфлікти в пар ла менті спри я ють не ви ко нан ня за ко но дав чих
при  писів, вста нов ле них за ко но да в ством Ук раїни. На род ни ми де -
пу та та ми не ви ко ну ють ся нор ми Конс ти туції, зок ре ма, що до обо -
в’яз   ко вості осо бис тої при сут ності на пле нар них засідан нях, осо -
бис то го го ло су ван ня, нор ми За ко ну Ук раїни «Про ста тус на род но го
де пу та та Ук  раїни», Рег ла мен ту та ін., що приз во дить до ма со вих по -
ру шень пар ла ме нтсь кої дис ципліни та вик рив лень по ло жень за -
конів, не по ро зумінь.

Бе зу мов но, у пар ла мен тах, які функціону ють та ма ють ба га -
торічний досвід існу ван ня, як от Бри тансь кий пар ла мент — біль ше
700 років, пар ла мен тарі вже ви ро би ли ся певні спо со би по до лан ня
подібних про тиріч шля хом зас то су ван ня санкцій ма теріаль но го ха -
рак те ру. Цей ма теріаль ноKпра во вий ме ханізм, на на шу дум ку, міг би
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ви ко рис то ву ва ти ся і в Ук раїні. Але вар то зва жа ти на спе цифіку, яка
існує в на шо му пар ла менті: час ти на де пу татсь ко го кор пу су — не
бідні лю ди, які предс тав ля ють ук раїнсь кий олігар хат. Санкції у ви -
гляді поз бав лен ня час ти ни за робітної пла ти не ста нуть для них
суттєвим, відчут ним стяг нен ням. Ли ше для час ти ни де пу татів цей
інстру мент міг би бу ти ефек тив ним.

Іншим ефек тив ним інстру мен том бо роть би за по ря док вва жаємо
на дан ня суспіль но го роз го ло су що до всіх ви падків по ру шень дис -
ципліни та про це ду ри у Вер ховній Раді, із заз на чен ням прізвищ тих
де пу татів, які при пус ти ли ся ру коп рик ла д ства чи вчи ни ли інші дії не -
етич но го ха рак те ру. Цим ма ють зай ма ти ся за со би ма со вої інфор мації.

Та ким чи ном, по си лен ня відповідаль ності на род них де пу татів
за по ру шен ня пар ла ме нтсь кої дис ципліни по вин но пе ред ба ча ти
нас тупні кро ки:

— вне сен ня змін до За ко ну «Про Рег ла мент Вер хов ної Ра ди
Ук  раїни», в яко му виз на ча лись би санкції за по ру шен ня всіх норм
де пу татсь кої ети ки, а не ли ше їх ок ре мих. Рег ла мент Вер хов ної Ра -
ди має бу ти тим ме ханізмом, що пе реш код жає втру чан ню осо бис -
тих інте ресів і конфліктів у сфе ру пар ла ме нтсь ких про це дур;

— вне сен ня змін до За ко ну «Про ста тус на род но го де пу та та Ук -
раїни», які вста нов лю ва ти муть санкції за не ви ко нан ня де пу та том
своїх тру до вих обов’язків; за по ру шен ня по ряд ку ро бо ти комітетів
та пар ла мен ту в ціло му;

— виз на чен ня пра вил по ведінки та стан дартів ети ки на род них
де пу татів Ук раїни в ок ре мо му до ку менті, який вста нов лю ва ти ме
пра ви ла дис ципліни: у сесійній залі пар ла мен ту, на засіданні комі -
тетів, у відно си нах з третіми осо ба ми то що;

— вве ден ня спеціаль но го ор га ну, упов но ва же но го за без пе чу ва ти
по ря док у пар ла менті, нап рик лад, Служ би пар ла ме нтсь ких при с тавів.

Та ким чи ном, вра ху ван ня заз на че них про по зицій і по даль ше
роз роб лен ня цієї проб ле ма ти ки спри я ти ме вдос ко на лен ню ме ха -
нізму пок ра щен ня пар ла ме нтсь кої дис ципліни на род них де пу татів
Ук раїни.
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ЗА СО БИ МА СО ВОЇ ІНФОР МАЦІЇ:
ВІДГУК НА ВИК ЛИ КИ СЬ О ГО ДЕН НЯ

За че па А.С.
Vкурс, гру па МІ/51, спеціальність «Міжна род на інфор мація», 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син,
Універ си тет «Ук раїна», Київ, Ук раїна

На у ко вий керівник: Афа нась ев Б.А., к.п.н., доц..
тел.: (050) 744
10
36

У су час но му ук раїнсь ко му суспільстві соціаль на роль ЗМІ пос -
тійно зрос тає. Най важ ливіша функція масKмедіа — да ва ти об’єк -
тив ну інфор мацію, на ос нові якої мож на склас ти ре аль ну кар ти ну
сь о го ден ня, здійсню ва ти конт роль за ро бо тою різних гілок вла ди,
по ру шу ва ти ак ту альні пи тан ня дер жав но го будівницт ва, сте жи ти за
розв’язан ням важ ли вих проб лем, за лу ча ю чи гро ма дян до ак тив ної
участі в уп равлінні соціаль ни ми про це са ми. Інфор му ю чи на се лен ня,
ЗМІ фор му ють у лю дей на ви ки аналізу діяль ності вла ди, здат ності
за хи ща ти власні пог ля ди, підви щу ють відповідальність вла ди за її дії.

Конс ти туція Ук раїни ство ри ла дос татні пра вові ос но ви інфор -
маційної діяль ності осо би, суспільства і дер жа ви, про го ло си ла по -
літич ний, еко номічний, іде о логічний плю ралізм (ба га то манітність)
та за бо ро ну цен зу ри. У роз ви ток її по ло жень прий ня то ряд за конів
про інфор мацію (за ос танні ро ки у га лузі ре гу лю ван ня діяль ності
ЗМІ відбув ся справжній за ко нот вор чий ви бух: діяльність ук раїнсь -
ких ЗМІ ре гу люєть ся май же 300 нор ма тив ноKпра во ви ми ак та ми.

Функції зв’язків із ЗМІ мо жуть ре алізу ва ти ся в різних рівнів у за -
леж ності від об ся гу ро бо ти: пресKспеціалістом (пресKсек ре та рем),
пресKбю ро; пресKслуж бою або пресKцент ром.

З по я вою і по ши рен ням ме режі Інтер нет з’яви ли ся інтер нетKЗМІ.
Во ни швид ко за во ю ва ли по пу лярність. Май же всі ЗМІ ма ють сай ти
в Інтер неті, на ба гать ох з них публіку ють ся ре гу ляр но об нов лю ва на
інфор мація: як пра ви ло, це інтер нетKверсії тих са мих ма теріалів,
іноді во ни ви хо дять із зат рим кою, іноді до ма теріалів та / або архівів
дос туп є плат ним. Зви чай но, ос новні до хо ди інтер нетKЗМІ над хо -
дять та кож від рек ла ми, хо ча ЗМІ мо же бу ти і спон со ро ва ним і як
мов ний ор ган будьKякої ор ганізації. Пи тан ня про те, наскіль ки
рівноп равні по нят тя ЗМІ та інтер нетKЗМІ, є пред ме том чи сель них
об го во рень і су до вих по зовів у всь о му світі.

ЗМІ вис ту па ють од но час но і ка на лом ви ра жен ня дум ки гро ма -
дянсь ко го суспільства,за со бомїї фор му ван ня, й інстру мен том конт -
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ро лю гро мадсь кості за вла дою. То му пра во на інфор мацію, дос туп
до неї та за без пе чен ня сво бо ди сло ва ма ють важ ли ве зна чен ня не
тіль ки для тих чи інших осіб, а й для гро ма дянсь ко го суспільства.
Од нак, як й будьKякі про це си, що відбу ва ють ся у світі, впли ви но вих
за собів ко мунікації на суспіль ний роз ви ток ма ють зво ротній бік.

Куль ту ра ре аль ноївірту аль ностізна хо дитьвідбит тя у політич но -
муп ро цесі. Су часнідослідни ки час то стве рд жу ють: політи ка «медіа -
ти зуєть ся», політич ний простір «вірту алізуєть ся». Медіати зація
політи ки має такі не га тивні наслідки як: зміна сис те ми предс тав -
ни цт ва гро ма дянсь ких інте ресів відповідно до медійно го фор ма ту;
пе рет во рен ня політи ки у медіа про цес та ство рен ня політич ної та
медійної «гіпер ре аль ності», що, у свою чер гу, по род жує фе но мен
медіак ратії. Вірту алізація політич но го прос то ру ви яв ляєть ся у пе -
реп летінні ре аль ності з ви га да ни ми подіями. що підри ває ос но ви
раціональ ної політич ної орієнтації, по род жує у лю ди ни еле мен ти
скеп си су та іронії.

От же, пов ноцінне функціону ван ня де мок ра тич ної, пра во вої,
соціаль но орієнто ва ної дер жа ви, не мож ли ве без обміну інфор -
мацією, яку зби ра ють, оп раць о ву ють і до но сять до гро ма дян за со би
ма со вої інфор мації. Інфор му ю чи про події в світі та дер жавні події,
ЗМІ впли ва ють на фор му ван ня пог лядів лю дей, гро мадсь кої дум ки,
яка є важ ли вим інстру мен том де мок ра тич ної сис те ми. Не за леж ний
роз ви ток ЗМІ є не ли ше пе ре ду мо вою, але й по каз ни ком роз ви не -
ності гро ма дянсь ко го суспільства.

ЗА ХИСТ НАЦІОНАЛЬ НО ГО МЕДІАП РОС ТО РУ — 
ВИ МО ГА ЧА СУ

За че па А.С.
Vкурс, гру па МІ/51, спеціальність «Міжна род на інфор мація», 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син,
Універ си тет «Ук раїна», Київ, Ук раїна

На у ко вий керівник: Афа нась ев Б.А., к.п.н., доц..
тел.: (050) 744
10
36

Сис те ми медіаKпрос то ру не є стабіль ни ми. Во ни зміню ють ся
знач но частіше чим еко номічні, політичні і тех но логічні умо ви. Ана -
лізу ю чи си ту ації не тіль ки в Ук раїні, а і за га лом, ЗМІ відіграє важ ли ву
роль в житті лю ди ни, са ме різні медіа уп рав ля ють свідомістю лю ди -
ни. Суспільство ке руєть ся ве ли чез ним по то ком інфор мації, будьKде
і будьKко ли. Тож, в наш час, важ ли во, конт ро лю ва ти, фільт ру ва ти,
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а го лов не за хи ща ти інфор мацію для то го, щоб прав ди ва інфор мація
не пе ре хо ди ла в дезінфор мацію, чи нав па ки.

По нят тя «сво бо ди ЗМІ» мож на розг ля ну ти, як ключ до будь-
якої те орії ма со вої ко мунікації. Су часні по нят тя і по нят тя сво бо ди
ЗМІ, як пра ви ло, здійсню ють ся в Міжна род них кон венціях на
цивіль них і політич них пра вах.

Ук раїна в умо вах нинішньої соціаль ноKполітич ної си ту ації сь о -
годні пос та ла пе ред гост рою пот ре бою гли бо ко го рест рук ту ру ван ня
національ но го інфор маційно го прос то ру. Кон солідація політич ної
нації, зовнішній інфор маційній аг ресії,куль ти ву ван ня патріотиз му,
обс то ю ван ня ціннос тей гро ма дянсь ко го суспільства — ось го ловні
нап ря ми роз вит ку медійної сфе ри су час ної ук раїнсь кої дер жа ви.

Без сумнівно, що медіаKпростір пот ре бує вдос ко на лен ня сис те ми
рег ла мен тації інфор маційно го кон тен ту, бо са ме дер жа ва має ста ти
по се ред ни ком між мов ни ком і гля да чем. То му зав дан ня, які ни ні
сто ять пе ред конс ти туційним ор га ном у те ле радіол інфор маційній
сфері, надз ви чай но складні й амбітні. Національ на ра да здійснює
ре гу лю ван ня, не ви хо дя чи за пра вові рам ки, і вод но час шу кає за -
кон них ме тодів для впли ву на медіаKіндустрію зад ля за без пе чен ня
національ них інте ресів. У 2015 році най важ ливішим зав дан ням
Національ ної ра ди бу ло зміцнен ня інфор маційної без пе ки країни.
З ме тою не до пу щен ня роз пов сюд жен ня інфор маційно го про дук ту,
який містить зак ли ки до на силь ниць кої зміни конс ти туційно го ла -
ду країни, розв’язу ван ня війни, аг ре сив них дій або їх про па ган ди,
мо ви во рож нечі то що ре гу ля тор ний про во див постійний моніто -
ринг прог рам вітчиз ня них та іно зем них мов ників; при ви яв ленні
по ру шень вжи ва ли ся не обхідні за хо ди.

Згідно з но ви ми за ко но дав чи ми нор ма ми сис те ма тич но пе рег -
ля дав ся Пе релік іно зем них прог рам, зміст яких відповідає ви мо гам
Євро пейсь кої кон венції про транс кор дон не те ле ба чен ня і за ко но да -
в ства Ук раїни. Уп ро довж ро ку цей пе релік по пов нив ся 18 но ви ми
теле ка на ла ми, на томість 10 російсь ких прог рам, у змісті яких бу ло
ви яв ле но по ру шен ня, ви лу че но з ка бель них ме реж. Три ва ла та кож
роз по ча та 2014 ро ку співпра ця з Міністер ством внутрішніх справ
Ук раїни що до при пи нен ня рет ра нс ляції не доз во ле них іно зем них
прог рам у місцях ма со во го пе ре бу ван ня лю дей — са на торіях, го те -
лях, ба зах відпо чин ку то що (пе ре важ но це сто су ва ло ся роз пов сюд -
жен ня невідповідно го кон тен ту че рез су пут ни ко ве те ле ба чен ня).

Ду же важ ли вим кро ком на шля ху наб ли жен ня до євро пейсь ких
стан дартів є ство рен ня в Ук раїні суспіль но го мов лен ня.

232

Секція 13 Правове регулювання  



233

Важ ли вою скла до вою роз вит ку су час них медіа є ви роб лен ня
нових спіль них і рівних пра вил, за яки ми ма ють діяти всі без ви нят ку
гравці рин ку. Зав дан ня по ля гає та кож у то му, що ці пра ви ла ма ють
бу ти яко мо га простіши ми для ви ко нан ня суб’єкта ми гос по да рю -
ван ня і та ки ми, що мак си маль но вра хо ву ють інте ре си спо жи вачів
те ле радіоп ро дук ту.

Ве ли ку роль для успішно го про су ван ня медіаKбізне су відіграє
са мо ор ганізація індустрії, спів — і са мо ре гу лю ван ня рин ку. Най -
більш дієвим ме ханізмом за без пе чен ня дот ри ман ня не обхідних норм
і про це дур для будьKяко го за кон но го бізне су є сис те ма зас то су ван ня
штрафів. Відштов ху ю чись від аксіоми, що медіа — це бізнес, імпле -
мен тація ць о го ви ду санкцій в ук раїнсь ке за ко но да в ство у сфері ме діа
є од ним із по зи тив них до сяг нень ре гу ля тор но го ор га ну.

ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС: РЕТ РОС ПЕК ТИВ НИЙ АНАЛІЗ

Іван чо Ю.Ю.
аспірант ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

Відкри тий міжна род ний універ си тет 
роз вик ту лю ди ни «Ук раїна»,

к.тел. (096) 57
00
44

Пра во вий ста тус насп равді до сить склад на юри дич на ка те горія
яку мож на розг ля да ти під різним ку том. На пев но са ме це й приз ве ло
до ви ник нен ня в те орії пра ва ве ли чез ної кіль кості дефініцій ць о го
по нят тя. Крім то го ця ка те горія має ве ли чез ний істо рич ний період
фор му ван ня а плац дарм для су час но го ро зуміння пра во во го ста ту -
су ви ник за дов го до на шої ери.

Legal status is actually quite complicated legal category which can be
viewed from different angles. Perhaps this is what led to the theory of law
in a huge number of definitions of the term. In addition, this category has
a huge historical period forming a base for the modern understanding of
the legal status arose long before our era.

Пра во вий ста тус насп равді до сить склад на юри дич на ка те горія
яку мож на розг ля да ти під різним ку том. На пев но, са ме це й приз -
ве ло до ви ник нен ня в те орії пра ва ве ли чез ної кіль кості дефініцій
ць о го по нят тя. При ць о му ска за ти, що те чи інше виз на чен ня є не -
п ра виль ним не мож ли во. Кож не з них розк ри ває ту чи іншу грань
пра во во го ста ту су. Для то го щоб не бу ти го лослівним для прик ла ду
при ве де мо декіль ка виз на чень. Але пе ред тим як пе рей ти до де фі -
ніцій на у ковців потрібно з’ясу ва ти ети мо логічне зна чен ня сло ва
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«ста тус» яке оз на чає пра во ве ста но ви ще (су купність прав та обо -
в’язків) фізич ної або юри дич ної осо би. А.В. Маль ко ха рак те ри зує
пра во вий ста тус як комп ле кс ну інтег раційну ка те горію, що відоб ра-
жає взаємовідно си ни суб’єктів суспіль них відно син, осо би й су -
спільст ва, гро ма дя ни на й дер жа ви, індивіда й ко лек ти ву, а та кож
інші соціальні зв’яз ки. Ціка вою є точ ка зо ру В. Н. Хро па ню ка про
те, що су купність усіх на леж них гро ма дя ни нові прав, сво бод і обов’яз -
ків на зи ваєть ся пра во вим ста ту сом. Л.Д.Воєводін вка зує, що пра во -
вий ста тус осо би — це місце лю ди ни в суспільстві та дер жаві.

Тоб то із упев неністю мож на підсу му ва ти, що пра во вий ста тус
це пев на су купність прав та обов’язків осо би. Більш доціль ним для
на шо го досліджен ня зу пи ни ти ся на з’ясу ванні пра во во го ста ту су
фізич ної осо би.

Розг ля да ють су час не по нят тя пра во во го ста ту су че рез приз му
історії тоб то рет рос пек тив но, мож на відсте жи ти, що са ме ця ка те -
горії пройш ла різні ета пи роз вит ку та по ве ли ко му ра хун ку виз на -
ча ла кла совість суспільства.

По чи на ю чи вже з періоду Ста ро го Царства (XXVII–XXII сто -
ліття до на шої ери) в період ста ро давнь о го Єгип ту, де виділя ли фа -
ра онів і рабів, періоду Се реднь овіччя (5–15 століття), де відслідко -
ву вав ся надз ви чай ний плю ралістич ний суспіль ний поділ від
се ля ни на до фе о да ла і закінчу ю чи на ши ми дня ми, де на прак тиці,
та кож лег ко мож на про вес ти роз поділ лю дей за май но вим, соціаль -
ним чи політич ним ста но ви щем відбу ва ла ся транс фор мація ка те -
горії пра во вий ста тус. Тоб то су купність пев них прав та обов’язків
осо би, які на дані їй чи то бо гом, чи то від на род жен ня за кров ною
оз на кою, чи то політич ною вла дою, да ють підста ви го во ри ти про те
що в ми ну ло му пра во вий ста тус (су купність прав та обов’язків)
приз во ди ли до роз ме жу ван ня суспільства.

Зви чай но, крім опи са но го, по нят тя пра во во го ста ту су вклю чає
в се бе не ли ше ви ще заз на че не, він та кож до по ма гає виз на чи ти пра -
во вий зв’язок між дер жа вою та осо бою. До прик ла ду гро ма дя нин та
іно зе мець ма ють різний пра во вий зв’язок що до відповідної дер жа -
ви, а відповідно різний комп лекс га рантій, прав та обов’язків.

Та ким чи ном мож на підсу му ва ти, що такі скла дові по нят тя пра -
во вий ста тус як пра ва та обов’яз ки, які виз на ча ють стан осо би у су -
спільстві відомі людству дав но, але са ма ка те горія ви ник ла по рів -
ня но не дав но.
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ІНСТИ ТУТ ПРАВ УЧАС НИКІВ 
ГОС ПО ДАРСЬ КИХ ТО ВА РИСТВ

Ірклієнко А.,
сту дент IV кур су, 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син,
тел. 0731027369

На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., к.ю.н., про фе сор

Ця те за розк ри ває зміст суспіль них пра вовідно син між учас ни -
ка ми та їх пра ва ми у гос по дарсь ких то ва ри ст вах.

This article reveals the content of social relations between the parties
and their rights in the economic societies.

Учас ни ки гос по дарсь ко го то ва ри ст ва — це суб’єкти гос по да -
рю ван ня, інші учас ни ки гос по дарсь ких відно син (спо жи вачі, ор га -
ни дер жав ної вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, наділені
гос по дарсь кою ком пе тенцією, а та кож гро ма дя ни, гро мадські та
інші ор ганізації), які вис ту па ють зас нов ни ка ми (учас ни ка ми) то ва -
ри ст ва [1]. Це мо жуть бу ти як юри дичні осо би, так і гро ма дя ни.

Відповідно до ст. 113 Цивіль но го ко дек су Ук раїни Гос по дарсь -
ким то ва ри ст вом є юри дич на осо ба, ста тут ний (скла де ний) капітал
якої поділе ний на част ки між учас ни ка ми.

Гос по дарські то ва ри ст ва мо жуть бу ти ство рені у формі пов но го
то ва ри ст ва, ко ман дит но го то ва ри ст ва, то ва ри ст ва з об ме же ною або
до дат ко вою відповідальністю, акціонер но го то ва ри ст ва.

Уза галь не не виз на чен ня по нят тя гос по дарсь ко го то ва ри ст ва вста -
нов ле не ГК. Згідно з ч. 1 ст. 79 ГК гос по дарсь ки ми то ва ри ст ва ми
виз на ють ся підприємства або інші суб’єкти гос по да рю ван ня, ство -
рені юри дич ни ми осо ба ми та/або гро ма дя на ми шля хом об’єднан ня
їх май на і участі в підприємницькій діяль ності то ва ри ст ва з ме тою
одер жан ня при бут ку [2].

З на ве де но го виз на чен ня вип ли ва ють нас тупні оз на ки гос по -
дарсь ко го то ва ри ст ва:

а) це підприємство або інший суб’єкт гос по да рю ван ня;
б) йо го зас нов ни ка ми є юри дичні осо би та/або гро ма дя ни;
в) то ва ри ст во ут во рюєть ся шля хом об’єднан ня май на зас нов -

ників;
г) учас ни ки то ва ри ст ва бе руть участь у підприємницькій діяль -

ності то ва ри ст ва;
д) то ва ри ст во ство рюєть ся з ме тою одер жан ня при бут ку.
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У ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном, гос по дарсь ке то ва ри ст во
мо же діяти у складі од но го учас ни ка. Це по ло жен ня не по ши рюєть -
ся на повні та ко ман дитні то ва ри ст ва (ч. 2 ст. 114 ЦК) [3].

Зас нов ни ка ми і учас ни ка ми то ва ри ст ва мо жуть бу ти суб’єкти
гос по да рю ван ня, інші учас ни ки гос по дарсь ких відно син, заз на чені
у ст. 2 ГК, а та кож гро ма дя ни, які не є суб’єкта ми гос по да рю ван ня.
У той са мий час, учас ни ка ми пов но го то ва ри ст ва та пов ни ми учас -
ни ка ми (то ва ри ша ми) ко ман дит но го то ва ри ст ва мо жуть бу ти згід но
з ч. 7 ст. 80 ГК ли ше осо би, за реєстро вані як суб’єкти підприєм -
ницт ва [4].

Об ме жен ня що до зас ну ван ня та участі в гос по дарсь ких то ва ри -
ст вах суб’єктів гос по да рю ван ня або інших осіб вста нов лю ють ся ГК
та інши ми за ко на ми [5].

Пов ним є то ва ри ст во, учас ни ки яко го відповідно до ук ла де но го
між ни ми до го во ру здійсню ють підприємниць ку діяльність від імені
то ва ри ст ва і солідар но не суть до дат ко ву (суб сидіар ну) відпові даль -
ність за йо го зо бов’язан ня ми усім май ном, що їм на ле жить [6].

Ко ман дит ним то ва ри ст вом (а в де я ких країнах — то ва ри ст вом
на вірі) є то ва ри ст во, в яко му ра зом з учас ни ка ми, які здійсню ють
від імені то ва ри ст ва підприємниць ку діяльність і солідар но не суть
до дат ко ву (суб сидіар ну) відповідальність за зо бов’язан ня ми то ва -
ри ст ва (тоб то є пов ни ми учас ни ка ми) є один або кіль ка учас ників
(вклад ників), які не суть ри зик збитків, пов’яза них з діяльністю то -
ва ри ст ва, у ме жах сум зроб ле них ни ми вкладів та не бе руть участі
в діяль ності то ва ри ст ва [7].

Літе ра ту ра
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ОР ГАНІЗАЦІЙНО�ПРА ВОВІ ФОР МИ
СУБ’ЄКТІВ ГОС ПО ДА РЮ ВАН НЯ

Ірклієнко А., cту дент IV кур су,
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На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., к.ю.н., про ф. ка фед ри

цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва.

У цій тезі розк ри ваєть ся по нят тя ор ганізаційноKпра во вих норм
суб’єктів гос по да рю ван ня та їх на у ко ва зна чимість для гос по дарсь -
ко го пра ва, йо го пра вовідно син, що ре гу люєть ся гос по дарсь ким за -
ко но да в ством.

The article reveals the concept of legal norms of business entities and
their scientific relevance to commercial law, its legal relations, regulated
by the economic law.

По нят тя суб’єкта гос по да рю ван ня обґрун то ва не те орією гос -
по да рю ван ня, яка ви хо дить з то го, що суб’єкта ми гос по да рю ван ня
є учас ни ки гос по дарсь ких відно син, тоб то ор ганізації та їхні струк -
турні підрозділи. Ок ремі гро ма дя ни, як що во ни здійсню ють під -
при ємницт во без ство рен ня підприємства, та кож ма ють виз на ва ти -
ся суб’єкта ми гос по да рю ван ня, а не суб’єкта ми цивіль но го пра ва,
як вва жа ло ся раніше, хоч їхній пра во вий ста тус пот ре бує де таль но -
го досліджен ня [1].

Се ред ор ганізацій — суб’єктів гос по да рю ван ня мож на виділи -
ти: а) ор ганізації, які у виг ляді про фесійно го про мис лу ви роб ля ють
і ре алізу ють для суспіль них (не влас них) пот реб про дукцію, ви ко -
ну ють ро бо ти, на да ють пос лу ги; б) ор ганізації — спо жи вачі ре зуль -
татів гос по дарсь кої діяль ності; в) ор ганізації, що здійсню ють про -
фесійну уп равлінсь ку діяльність в еко номіці.

Суб’єкти гос по да рю ван ня ма ють ряд оз нак пра во суб’єктності,
закріпле них гос по дарсь ким за ко но да в ством. ПоKпер ше, ці суб’єк -
ти ма ють пев ну ор ганізаційноKпра во ву фор му, в якій здійснюєть ся
гос по дарсь ка або уп равлінсь ка діяльність. Ор ганізаційноKпра во ву
фор му мож на виз на чи ти як пе ред ба че ну або санкціоно ва ну пра вом
ор ганізаційну струк ту ру, в якій діє суб’єкт гос по да рю ван ня. Це або
од на з форм підприємства, або ус та но ва (нап рик лад, міністер ство),
або ор ганізація (нап рик лад, об’єднан ня гро ма дян, яке є учас ни ком
гос по дарсь ких відно син) [2].

За за галь ним пра ви лом, по ря док ство рен ня, діяль ності, ре -
орга нізації та ліквідації ок ре мих ор ганізаційних форм суб’єктів
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госпо да рю ван ня виз на чаєть ся за ко но да в ством Ук раїни (підпри ємст -
ва, об’єднан ня підприємств, міністер ства то що). Крім то го, підпри -
є мець має пра во ви бо ру ор ганізаційноKпра во вої фор ми сво го
підприємства. Це мо же бу ти од на з пе ред ба че них за ко ном форм або
навіть і не пе ред ба че на (нап рик лад, за по зи че на зKза кор до ну). У ць о -
му разі підприємець ке руєть ся За ко ном Ук раїни «Про підприєм -
ницт во» та своїм ста ту том [3].

Дру гою оз на кою суб’єкта гос по да рю ван ня є те, що він має юри -
дич на відок рем ле не і закріпле не за ним май но у формі ос нов них
фондів, обо рот них коштів, інших ціннос тей. Тоб то у май но во му
відно шенні суб’єкт гос по да рю ван ня є са мостійним і не за ле жить
у своїх рішен нях від зас нов ників і учас ників [4]. Май но суб’єкта
гос по да рю ван ня відок рем люєть ся і закріплюєть ся за ним у пра -
вовій формі, еле мен та ми якої гос по дарсь ке пра во виз на чи ло ус та -
новчі до ку мен ти (ус та нов чий до говір, ста тут, акт про ство рен ня,
по ло жен ня) суб’єкта, са мостійний або зве де ний (для гос по дарсь -
ких об’єднань) ба ланс, який відоб ра жає вартість май на суб’єкта
в ціло му, по точ ний та інші ра хун ки в бан ках.

Треть ою, су то юри дич ною оз на кою суб’єкта гос по да рю ван ня
є йо го гос по дарсь ка пра во суб’єктність. Суб’єкт гос по да рю ван ня має
ос но ва ну на» за коні мож ливість на бу ва ти від сво го імені май нові та
осо бисті не май нові пра ва, всту па ти в зо бов’язан ня, вис ту па ти у су -
до вих ор га нах. Пра во суб’єктність суб’єкта гос по да рю ван ня докт ри -
наль но виз на чаєть ся як гос по дарсь ка ком пе тенція, тоб то су купність
вста нов ле них за ко но да в ством і на бу тих у гос по дарсь ких пра вовідно -
си нах прав та обов’язків. Суб’єкти гос по да рю ван ня (крім підрозділів
ор ганізацій та гро ма дянKпідприємців) є юри дич ни ми осо ба ми.

От же, суб’єкти гос по да рю ван ня — це ор ганізації, які на ос нові
юри дич не відок рем ле но го май на в ме жах своєї гос по дарсь кої ком -
пе тенції без по се редньо здійсню ють гос по дарсь ку діяльність і ви ко -
рис тан ня її ре зуль татів або уп равлінсь ку діяльність в еко номіці.

Літе ра ту ра
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2. http://www.investin.if.ua/uk/reiestratsiiaKbiznesu/osnovniKorhanizatsii noK

pravoviKformyKzdiisnenniaKhospodarskoiKdiialnostiKnerezydentamyKukrainy.html
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ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ПО ЗОВ НИХ ВИ МОГ 
У ЦИВІЛЬ НО МУ ТА ГОС ПО ДАРСЬ КО МУ ПРО ЦЕСІ

Ірклієнко А.,
cту дент IV кур су, 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син.
тел. 0731027369

На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г.

В цій тезі роз повідаєть ся про за без пе чен ня по зо ву та йо го на у -
ко воKдокт ри наль ну зна чимість для Ук раїнсь ко го пра ва.

This article focuses on the claim and its scientific and doctrinal sig-
nificance for the Ukrainian law.

За без пе чен ня по зо ву — це вжит тя су дом, в про вад женні яко го
зна хо дить ся спра ва, за ходів що до охо ро ни ма теріаль ноKпра во вих
інте ресів по зи ва ча, які га ран ту ють за йо го по зо вом про при суд жен -
ня ре аль не ви ко нан ня по зи тив но прий ня то го рішен ня [1].

Су до ва прак ти ка, на відміну від на у ко вої, виз на чає за без пе чен -
ня по зо ву як су купність про це су аль них дій. які га ран ту ють ви ко -
нан ня рішен ня су ду в разі за до во лен ня по зов них ви мог (пре ам бу ла
пос та но ви Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни від 22 груд ня 2006 p.
Х 9 «Про прак ти ку зас то су ван ня су да ми цивіль но го про це су аль но -
го за ко но да в ства при розг ляді за яв про за без пе чен ня по зо ву»).

По зи вач, звер та ю чись до су ду з по зо вом, мо же ви ма га ти від су -
ду пев них га рантій то го, що у ви пад ку ух ва лен ня рішен ня у справі
на йо го ко ристь це рішен ня мож на бу де ви ко на ти в при му со во му
по ряд ку, як що відповідач бу де ухи ля ти ся від доб ровіль но го Йо го
ви ко нан ня. То му суд за за я вою осіб, які бе руть участь у справі, мо -
же вжи ти за ходів за без пе чен ня по зо ву[2].

Суб’єктом пра ва ви ма га ти за без пе чен ня по зо ву мо же бу ти як
осо ба, яка пред’яви ла по зов до су ду, так і будьKяка інша осо ба, яка бе -
ре участь у справі, а са ме: 1) по зи вач; 2) відповідач, який пред’явив
зустрічний по зов; 3) тре тя осо ба, яка за яв ляє са мостійні ви мо ги щодо
пред ме та спо ру; 4) ор га ни та осо би, яким за за ко ном на да но пра во
за хи ща ти пра ва, сво бо ди та інте ре си інших осіб. Про те слід ма ти на
увазі, що відповідна за я ва ос тан ньої гру пи осіб має бу ти у будь-який
спосіб підтве рд же на осо бою, в інте ре сах якої во ни діють, оскіль ки
відшко ду ван ня мож ли вих збитків від йо го за без пе чен ня відповідно до
ст. 155 ЦПК здійснюєть ся ли ше за ра ху нок цієї осо би (п. 6 пос та но -
ви Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни «Про прак ти ку зас то су ван ня
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су да ми цивіль но го про це су аль но го за ко но да в ства при розг ляді за -
яв про за без пе чен ня по зо ву») [3].

Важ ли во на го ло си ти, що від за без пе чен ня по зо ву слід відрізня ти:
1) за без пе чу вальні за хо ди що до зберіган ня ре чей, що є пред ме -

том спо ру. Це но вий для вітчиз ня но го пра ва різно вид зберіган ня,
який був відо мий ще за часів римсь ко го пра ва як сек вестр (від лат. —
sequestrum). Зміст сек ве ст ру по ля гає в то му, що осо би, між яки ми
ви ник спір, на час йо го вирішен ня (су дом або за зго дою сторін), зо -
бов’язані пе ре да ти спірну річ третій особі — сек ве ст ра то ру, а ос -
танній, у свою чер гу, по ви нен її зго дом по вер ну ти то му, на ко ристь
ко го бу де виріше но спір. Зок ре ма, по ло жен ня ч. 1 ст. 976 ЦК пе ред -
ба ча ють 2 ви ди сек вестрів: до говірний та су до вий;

2) за без пе чен ня ви ко нан ня зо бов’язань, що ре гу лю ють ся гла вою
49 ЦК та інши ми ак та ми цивіль но го за ко но да в ства. Так, ви ко нан -
ня зо бов’язан ня мо же за без пе чу ва ти ся не ус той кою, по ру кою, га -
 рантією, зас та вою, прит ри ман ням, зав дат ком. До го во ром або за ко -
ном мо жуть бу ти вста нов лені інші ви ди за без пе чен ня ви ко нан ня
зо бов’язан ня (ст. 546 ЦК);

3) спо со би за без пе чен ня до казів, які пе ред ба чені ст. 133 ЦПК.
зок ре ма до пит свідків, приз на чен ня екс пер ти зи, вит ре бу ван ня та
(або) ог ляд до казів, у то му числі за їх місцез на ход жен ням то що;[4].

Літе ра ту ра

1.http://pidruchniki.com/1115121246386/pravo/zabezpechennya_pozovu
2.http://yurKgazeta.com/publications/practice/inshe/doKpitannyaKzastosuva

nnyaKzahodivKzabezpechennyaKpozovuKvKcivilnomuKprocesiK.html
3.http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2786
4.http://forum.liga.net/Messages.asp?did=93214

ЩО РО БИ ТИ, ЯК ЩО СУД ДЯ СПИТЬ? АБО НАСЛІДКИ
ВІДВО ДУ СУДДІ В СУ ДО ВО МУ ЗАСІДАННІ

Ірклієнко А.,
cту дент IV кур су, інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син.

На у ко вий керівник: Сер дюк В.П., к.ю.н., до ц. ка фед ри цивіль но го, 
гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

У цій тезі розк ри ваєть ся пи тан ня відво ду судді в су до во му засі дан -
ні за по ру шен ня про фесійної ети ки судді та нез нан ня за ко но да в ства.

This article deals with the issue of recusal at the hearing the violation
of professional ethics of judges and ignorance of the law.
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Ак ту аль ною проб ле мою в су час них умо вах роз вит ку Ук раїни як
де мок ра тич ної та пра во вої дер жа ви є дот ри ман ня прин ципів за -
кон ності, не за леж ності та не у пе ред же ності су ду.

Дот ри ман ня да них прин ципів в нашій дер жаві найбільш яск ра -
во мож на по ба чи ти че рез аналіз те орії і прак ти ки зас то су ван ня
відво ду судді в су до во му про цесі [1].

Як відо мо, пра во на по дан ня за я ви про відвід судді є однією
з га рантій за кон ності здійснен ня пра во суд дя і об’єктив ності та не -
у пе ред же ності розг ля ду спра ви. Дані га рантії закріплені в стат тях
19, 129 Конс ти туції Ук раїни (Далі — КУ), ст. 4 Гос по дарсь ко го про -
це су аль но го ко дек су Ук раїни (Далі — ГПК), ст. 7 За ко ну Ук раїни
«Про су до устрій та ста тус суддів», ст. 6 Кон венції про за хист прав
лю ди ни і ос но во по лож них сво бод [2].

Са ме ж пра во на відвід судді в гос по дарсь ко му суді закріпле но
в ст.20 ГПК, відповідно до якої, суд дя не мо же бра ти участі в роз -
гляді спра ви і підля гає відво ду (са мовідво ду), як що він є ро ди чем
осіб, які бе руть участь у су до во му про цесі, як що бу ло по ру ше но по -
ря док виз на чен ня судді для розг ля ду спра ви, вста нов ле ний ч.3
ст. 2–1 ГПК, або як що бу де вста нов ле но інші обс та ви ни, що вик ли -
ка ють сумнів у йо го не у пе ред же ності [3]. Суд дя, який брав участь
у розг ляді спра ви, не мо же бра ти участі в но во му розг ляді спра ви
у разі ска су ван ня рішен ня, ух ва ли, пос та но ви, прий ня тої за йо го
учас тю, або у пе рег ляді прий ня тих за йо го учас тю рішень, ух вал,
пос та нов за но во ви яв ле ни ми обс та ви на ми. При на яв ності заз на че -
них підстав суд дя по ви нен за я ви ти са мовідвід [4]. З цих же підстав
відвід судді мо жуть за я ви ти сто ро ни та про ку рор, який бе ре участь
в су до во му про цесі. Відвід по ви нен бу ти мо ти во ва ним, за яв ля тись
у пись мовій формі до по чат ку вирішен ня спо ру [5]. За яв ля ти відвід
після ць о го мож на ли ше у разі, як що про підста ву відво ду сто ро на
чи про ку рор дізна ли ся після по чат ку розг ля ду спра ви по суті. Пи -
тан ня про відвід судді вирішуєть ся в на радчій кімнаті су дом у то му
складі, який розг ля дає спра ву, про що ви но сить ся ух ва ла. За я ва про
відвід кіль ком суд дям або всь о му скла ду су ду вирішуєть ся прос тою
більшістю го лосів. У разі за до во лен ня відво ду (са мовідво ду) од но му
з суддів або всь о му скла ду су ду спра ва розг ля даєть ся в то му са мо му
гос по дарсь ко му суді тим са мим кількісним скла дом ко легії суддів
без участі відве де но го судді або іншим скла дом суддів, який виз на -
чаєть ся у по ряд ку, вста нов ле но му час ти ною треть ою статті 2–1 ГПК.

І вже од ра зу, після аналізу ана логічних норм що до відво ду судді,
а са ме: ст.ст. 20, 21Цивіль но го про це су аль но го ко дек су Ук раїни

господарської діяльності Секція 13



(Далі — ЦПК), ст.ст. 27, 28 Ко дек су адміністра тив но го су до чи н ства
Ук раїни (Далі — КАС), ст.ст. 75, 76, 80, 81, 82 Криміналь но го про -
це су аль но го ко дек су Ук раїни (Далі КПК), мож на дійти вис нов ку,
що пра во ве ре гу лю ван ня підстав відво ду судді у гос по дарсь ко му,
цивіль но му, адміністра тив но му та криміналь но му су до вих про це -
сах здійсне но не од на ко во, що є пря мим по ру шен ням ст. 129 Конс -
ти туції Ук раїни (прин ципів за кон ності здійснен ня пра во суд дя
і об’єктив ності та не у пе ред же ності розг ля ду спра ви) [6].

Літе ра ту ра
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ЧИС ТА ТЕ ОРІЯ ГАН СА КЕЛЬ ЗЕ НА
Пам’яті Олек са нд ра Ген надійо ви ча Му ра ши на

Ірклієнко А., сту дент IV кур су 
Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син.

тел. 0731027369.
На у ко вий керівник: Фриць кий Ю.О., д.ю.н., про ф., 

зав.ка фед ри конс ти туційно го, адміністра тив но го пра ва 
та соціаль но
гу манітар них дис циплін

У цій тезі розк ри ваєть ся ос новні те о ре тичні ас пек ти чис тої те -
орії пра ва Ган са Кель зе на та ство рен ня пер шо го Конс ти туційно го
Су ду в Європі.

This article reveals the basic theoretical aspects of the pure theory of law
Hans Kelsen and the creation of the first constitutional Court in Europe.

Ганс Кель зен — австрійсь кий та аме ри кансь кий юрист і філо -
соф, один з ос нов них те о ре тиків пра во во го по зи тивізму, ос но во по -
лож ник кон цепції конс ти туційно го су ду та конс ти туційно го конт -
ро лю, зас нов ник і суд дя пер шо го та ко го су ду — Конс ти туційно го
су ду Австрії.
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Однією з найвпли вовіших юри дич них те орій, які мож на від -
нес ти до вузь ко го ро зуміння пра ва є «чис та те орія пра ва» Г. Кель зе на
на ос нові якої скла ла ся течія, яку у вітчиз няній літе ра турі на зи ва -
ють юри дич ний нор ма тивізм. Зас нов ни ком та го лов ним роз роб ни -
ком цієї те орії був Г. Кель зен.

«Чис та» те орія пра ва Ган са Кель зе на — од на із те орій вузь ко го
ро зуміння пра ва [1].

Вчен ня Г. Кель зе на скла ло ся під силь ним впли вом не о кан -
тіанства, від яко го він пе рей няв про тис тав лен ня ка те горій «су що -
го» і «на леж но го». Згідно з Кель зе ном, пра во цінне тіль ки як на каз, як
нор ма. У та ко му смислі пра во ха рак те ри зу ва ло ся ним як фор ма на -
леж но го. «Ад же пра во скла дає цінність як раз то му, що во но є нор -
мою». Ця «нор ма» в нь о го — чис та на лежність — на каз, але не нор -
ма рівності, сво бо ди, спра вед ли вості. «Кель зенівсь ка» нор ма — це
чис та й по рож ня фор ма на леж но го, здат на на да ва ти імпе ра тив -
ноKна каз но го ста ту су і ха рак те ру будьKяко му довіль но му по зи тив -
но му змісту [2].

Спи ра ю чись на філо софію І. Кан та, Г. Кель зен стве рд жу вав, що
пра во відно сить ся не до світу су що го, а до існу ю чо го світу. Це ма ло ви -
то ки із роз думів І. Кан та, відповідно до яких є чітка ме жа між
об’єктив ним світом і суб’єктив ни ми ка те горіями ду мок, у яких він ба -
чить ли ше пусті і зовнішні фор ми, а не відоб ра жен ня ре аль но го світу.

На зи ва ю чи свою те орію «чис тою», Г. Кель зен хотів підкрес ли ти,
що юри дич на на у ка зай маєть ся ли ше аналізом по зи тив но го пра ва,
а не пси хо логічним чи еко номічним по яс нен ням йо го по ход жен ня та
суті; во на не по вин на зай ма ти ся мо раль ною чи політич ною оцінкою
пра ва. Він ви ма гав пов но го відок рем лен ня пра ва від «філо софії спра -
вед ли вості», і від соціологічно го аналізу, і від оцінки пра ва [3].

Дер жа ва, за Кель зе ном, конс ти туюєть ся пра во по ряд ком. Дер -
жа ва і пра во — то тожні. «У своїй якості політич ної ор ганізації дер -
жа ва є пра во по ря док», «цент ралізо ва ний по ря док при му су», «дер -
жав ний пра во по ря док» [4]. Та ким чи ном, дер жа ва вис ту пає тут
у двох вимірах: як па ну ван ня і як пра во («пра во ва функція»). І хо ча
пра во і вла да не те са ме, са мо по собі пра во не мо же існу ва ти без
вла ди, а то му пра во, відповідно до «чис тої те орії пра ва», є «спе ци -
фічний по ря док чи ор ганізація вла ди».

У дійсності пра во ва дер жа ва, як особ ли вий тип дер жа ви, це ли -
ше та, на дум ку Кель зе на, яка відповідає ви мо гам де мок ратії і пра -
во вої без пе ки. От же, пра во ва дер жа ва — «віднос но цент ралізо ва -
ний пра во по ря док, відповідно до яко го відправ лен ня пра во суд дя
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і уп равління грун туєть ся на за ко нах (тоб то на за галь них пра во вих
нор мах), прий ня тих об ра ним на ро дом пар ла мен том за учас тю чи
без участі гла ви дер жа ви; чле ни уря ду відповідальні за свої ак ти; су -
ди не за лежні; а та кож га ран ту ють ся певні гро ма дянські сво бо ди,
особ ли во сво бо да вірос повідань, сво бо да совісті і сло ва» [5].

Літе ра ту ра
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КОНС ТИ ТУЦІЙНА СКАР ГА, ЯК ФОР МА ЗА ХИС ТУ 
СВО БОД ЛЮ ДИ НИ І ГРО МА ДЯ НИ НА

Ірклієнко А.,
сту дент IV кур су, інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син,

Відкри то го Міжна род но го Універ си те ту 
роз вит ку Лю ди ни «Ук раїна».

тел. 0731027369
На у ко вий керівник: Фриць кий Ю.О., д.ю.н., про ф., 

зав.ка фед ри конс ти туційно го, адміністра тив но го пра ва 
та соціаль но
гу манітар них дис циплін

Ця те за розк ри ває сутність і зна чен ня конс ти туційної скар ги
для конс ти туційно го за хис ту пра ва лю ди ни на спра вед ли вий суд.

This article reveals the essence and significance of the constitutional
complaint for the protection of the constitutional rights to a fair trial.

Особ ли ве місце в сис темі га рантій ре алізації і за хис ту конс ти -
ту ційних прав і сво бод лю ди ни й гро ма дя ни на зай має су до вий за -
хист прав і сво бод як національ ни ми, так і міжна род ни ми су до ви -
ми інстанціями, і, зок ре ма, ор га на ми конс ти туційної юс тиції [1].

Се ред про це дур, які ви ко рис то ву ють ор га ни конс ти туційної
юрис  дикції в ба гать ох за рубіжних країнах для за хис ту прав та сво бод
лю ди ни і гро ма дя ни на, чи не най по пу лярнішим є розг ляд конс ти -
туційних скарг. У ст. 3 Конс ти туції Ук раїни закріпле но по ло жен ня,
згідно з яки ми лю ди на, її жит тя і здо ров’я, честь і гідність, не до тор -
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канність і без пе ка виз на ють ся в Ук раїні най ви щою соціаль ною
цінністю. За конс ти туційни ми при пи са ми пра ва і сво бо ди та їх га -
рантії виз на ча ють зміст і спря мо ваність діяль ності на шої дер жа ви.
Але су час на ре альність свідчить не на ко ристь за хи ще ності конс ти -
туційних прав гро ма дян за со ба ми конс ти туційно го конт ро лю. Не
сек рет, що у ба гать ох ви пад ках са ма по собі Конс ти туція ли ше дек -
ла рує ос новні пра ва й сво бо ди гро ма дян, але конк рет них ме ха ніз -
мів та га рантій від по ру шен ня не містить.

Конс ти туційна скар га — є по да не до Су ду пись мо ве кло по тан ня
що до пе ревірки на відповідність Конс ти туції Ук раїни (конс ти ту цій -
ність) за ко ну Ук раїни (йо го ок ре мих по ло жень), що зас то со ва ний
в ос та точ но му су до во му рішенні у справі суб’єкта пра ва на конс ти -
туційну скар гу [2].

Вдос ко на лен ня змісту Конс ти туції Ук раїни та, зок ре ма, мо -
дернізація ме ханізму за хис ту прав і сво бод лю ди ни й гро ма дя ни на
Конс ти туційним Су дом Ук раїни (КС), як од но го з її нап рямів, є ме -
тою про ве ден ня конс ти туційної ре фор ми в Ук раїні.

ФахівціKконс ти туціоналісти шу ка ють оп ти маль ну мо дель Ос -
нов но го за ко ну, яка за до воль ни ла б найрізно манітніші верстви на -
се лен ня.

Нині ос нов ною фор мою за хис ту прав лю ди ни і гро ма дя ни на
в Ук  раїні відповідно до За ко ну Ук раїни «Про Конс ти туційний Суд
Ук раїни» є інсти тут конс ти туційно го звер нен ня, що пев ною мірою
де що ком пен сує відсутність інсти ту ту індивіду аль ної конс ти ту цій ної
скар ги, про те пов ноцінно заміни ти її не мо же. Як заз на чив суд дя
КС у відставці В. Кам по, у вітчиз ня но му за ко но давстві є ли ше пра -
во гро ма дян на конс ти туційне звер нен ня що до тлу ма чен ня Конс -
ти туції і за конів Ук раїни, то му мож на го во ри ти про зву же ну мо дель
функціону ван ня інсти ту ту конс ти туційної юс тиції.

Конс ти туційний Суд Ук раїни в Рішенні від 05.10.2005 р.
№ 6Kрп/2005 у справі про здійснен ня вла ди на ро дом розт лу ма чив:
по ло жен ня час ти ни дру гої статті 5 Конс ти туції Ук раїни «носієм су -
ве реніте ту і єди ним дже ре лом вла ди в Ук раїні є на род» тре ба ро -
зуміти так, що в Ук раїні вся вла да на ле жить на ро дові. Вла да на ро ду
є пер вин ною, єди ною і невідчу жу ва ною та здійснюєть ся на ро дом
шля хом віль но го во ле ви яв лен ня че рез ви бо ри, ре фе рен дум, інші
фор ми без по се редньої де мок ратії у по ряд ку, виз на че но му Конс ти ту -
цією та за ко на ми Ук раїни, че рез ор га ни дер жав ної вла ди й ор га ни
місце во го са мов ря ду ван ня, сфор мо вані за Конс ти туцією та за ко  на ми
Ук раїни. Роз ви ва ю чи по зицію ор га ну конс ти туційної юрис дикції,
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мож на стве рд жу ва ти: конт роль ний ас пект де мок ратії (пе ре дусім
конс ти туційна скар га) має для гро ма дян, при наймні, не мен ше
зна чен ня, ніж конс ти ту ю ван ня дер жав ної вла ди че рез ви бо ри, ре -
фе рен ду ми й інші інсти ту ти пря мої де мок ратії [3].

Літе ра ту ра
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ІНТЕ ЛЕК ТУ АЛЬ НА ВЛАСНІСТЬ В СУ ЧАСНІЙ УК РАЇНІ —
АК ТУ АЛЬНІ ПИ ТАН НЯ МО ДЕРНІЗАЦІЇ 

ТА ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ

Ка лаш ник О.М., 5 кур с, за оч на фор ми нав чан ня, 
гру па ЗПЗ
504с, спеціаль ності «Пра воз на в ство» 

ОКР «Спеціаліст», тел. (063) 609
23
94
На у ко вий керівник: Да дер ко Л.Ф., к.ю.н., 

про ф. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва
Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 

Відкри то го міжна род но го універ си те ту 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна».

ХХІ ст. спра вед ли во на зи ва ють століттям інте лек ту аль ної влас -
ності. Але зва жа ю чи на це все од но не слід за бу ва ти, що за по ру кою су -
час но го про це су гу манізації за ко но да в ства і цивілізо ва но го прог ре су
є віль не та ефек тив не здійснен ня лю ди ною своїх прав і сво бод, у то му
числі пра ва на творчість, ре зуль та ти якої за хи ща ють ся дер жа вою. Це
за без пе чуєть ся шля хом на дан ня учас ни кам відно син сво бо ди у здійс -
ненні своїх прав і дер жав ної до по мо ги осо бам з бо ку упов но ва же них
дер жав них ор ганів. Влас не, де мок ра тич на пра во ва дер жа ва існує
для то го, щоб до по ма га ти та спри я ти лю дині у здійснені нею прав
і за кон них інте ресів, охо роні та за хис ту їх у разі по ру шен ня.

Як відо мо, за ко но да в ство Ук раїни у сфері інте лек ту аль ної влас -
ності ство рю ва ло ся в умо вах її не за леж ності, май же з чис то го ар ку -
ша. Це за ко но да в ство сь о годні ще не поз бав ле не ок ре мих істот них
не доліків, про га лин, су пе реч ли вих по ло жень, де які нор ми не уз го -
д жені між со бою то що. За ко но да вець постійно шу кає шля хи і спо -
со би йо го при ве ден ня до світо вих стан дартів та іншо го удос ко на -
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лен ня, ад же від на леж ної, надійної та ефек тив ної пра во вої охо ро ни
інте лек ту аль ної влас ності за ле жить рівень соціаль ноKеко номічно го
роз вит ку Ук раїни і, в кінце во му ре зуль таті, доб ро бут на ро ду.

Особ ливість за ко но да в ства у сфері інте лек ту аль ної влас ності
по ля гає в то му, що во но по вин но відповіда ти міжна род ним до го во -
рам, ба зу ва ти ся на дворівне во му підході в ре гу лю ванні відно син
у сфері інте лек ту аль ної діяль ності, сво бо да здійснен ня якої га ран -
туєть ся Конс ти туцією Ук раїни.

Зок ре ма, за ли ша ють ся не дос татньо виз на че ни ми роль і зна чення
інте лек ту аль ної діяль ності та інте лек ту аль ної влас ності в соціаль -
ноKеко номічно му роз вит ку Ук раїни; не виз на чені дос татньо ак ту -
альність, зміст, ви ди та місце інте лек ту аль ної влас ності в пра вовій
сис темі Ук раїни; склад об’єктів та суб’єктів пра ва інте лек ту аль ної
влас ності за чин ним за ко но да в ством Ук раїни.

Пот ре бу ють більш гли бо ко го досліджен ня фор ми охо ро ни пра ва
інте лек ту аль ної влас ності, зок ре ма осо бисті не май нові й май нові пра -
ва; ре алізація осо бис тих не май но вих і май но вих прав суб’єктів інте лек-
 ту аль ної влас ності та на у ко во те о ре тич но го аналізу й сис те ма за хис ту
пра ва інте лек ту аль ної влас ності за чин ним за ко но да в ством Ук раїни.

Оп тимізація пра вот во рен ня у сфері інте лек ту аль ної влас ності
в Ук раїні ефек тив но спри я ти ме роз вит ку на у ко во го та інте лек ту -
аль но го по тенціалу ук раїнсь кої нації, здійснен ню еко номічно го
про ри ву в умо вах світо вої еко номічної кри зи, ви хо ду до сфе ри ви -
роб ни цт ва ви со ких інно ваційних тех но логій та увійти до чис ла еко -
номічно роз ви ну тих дер жав.

На на шу дум ку, пог либ ле не вдос ко на лен ня та мо дернізація пра -
во во го ре гу лю ван ня в сфері інте лек ту аль ної влас ності спри я ти муть по -
си лен ню не ли ше пра во вої охо ро ни інте лек ту аль ної влас ності, роз вит -
ку рин ко вих відно син, ай, знач ною мірою, процвітан ню на шої країни.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРА ВО  ЗАС ТО СУ ВАН НЯ ТА СУ ДО ВОЇ
ПРАК ТИ КИ ЄВРЕЙСЬ КИХ ГРО МАД У XIX СТОЛІТТІ

Каль ян О.С., зав.ка фед ри пра воз на в ства 
Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва, к.ю.н., до ц.

Проб ле ми зас то су ван ня за конів про євреїв у Російській імперії
пре зен то вані чис лен ним ма теріалом у виг ляді збірників су до вої
прак ти ки се на ту, скла де них прак ти ку ю чи ми тоді юрис та ми, та се -
натсь ких за пи сок [3, с. 186].
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Поп ри чис лен ну і різно манітну дже рель ну ба зу історія пра во -
зас то сов чої діяль ності Се на ту в за ко но давчій сфері сто сов но євреїв
не охоп ле на су час ни ми дослідни ка ми част ко во то му, що аналіз
дже рел ви ма гає від істо риків знань у сфері юрисп ру денції.

На по чат ку ХХ століття об го во рен ня прак ти ки Се на ту у спра -
вах євреїв ви хо дить на сторінки періодич них ви дань. Відомі ад во ка -
ти Л. Ай зей берг, М. Віна вер до во ди ли ре гу ляр но до відо ма на се лен -
ня та роз’яс ню ва ли нові пос та но ви се на ту про пра ва євреїв [2].

З мо мен ту зас то су ван ня су до вих ус та нов лень 20 лис то па да 1864 р.
та прий нят тя но вих ста тутів кар но го і цивіль но го су до чи н ства ви -
ник ли прин ци по во нові умо ви для фор му ван ня су до вої прак ти ки
та за хис ту прав єврейсь ко го на се лен ня Російсь кої імперії.

Су ди, що пра цю ва ли під керівницт вом ра би на, розг ля да ли
май нові по зо ви, які ви ма га ли нез нач ної спеціалізації, тоді як ка гал
вирішу вав конфлікти, що мог ли впли ну ти на хит ку сис те му відно -
син, які пов сюд но вста нов лю ва ли ся між євре я ми та неєвре я ми.

Слід звер ну ти ува гу на по ка ран ня судів і об щи ни для зло чин ців.
Од ним із най по ши реніших по ка рань бу ло ут ри ман ня під вар тою.
Се ред по ка ран ня та ким чи ном пер ше місце зай ма ють банк ро ти —
«втікачі», або, як їх тоді на зи ва ли, про мов ля ю чи: не має в ме не.

Іншим ви дом по ка ран ня бу ло вис тав лен ня біля га неб но го стов -
па — «ку не». В од но му із за кутків ко ри до ру си на го ги, заз ви чай го лов -
ної си на го ги міста, «вис ту па ли із стіни» дві залізні шта би. Там розмі -
щу ва ли зло чин ця, при ко ву ю чи йо го за ру ки залізним лан цю гом.
Дру гим лан цю гом зло чин ця прив’язу ва ли за шию до стіни [1, с. 191].

В ок ре мих си на го гах, нап рик лад у Львівській, збе рег ла ся пам’ять
про ча си вла ди ка га лу — дві залізні шта би для лан цюгів. Су ди і ка -
галь на вла да не зас то со ву ва ли смерт ної ка ри. З до но щи ка ми роз -
прав ля ли ся без співчут тя.

Рідше зас то со ву ва ли ся по ка ран ня у виг ляді відти нан ня ор га -
нів, як бу ло по ши ре ним тоді і в неєврейсь ко му світлі.

Найбільш звич ним тілес ним по ка ран ням бу ло по бит тя па ли -
ця ми, від яко го в ба гать ох ви пад ках доз во ля ло ся відку пи ти ся гріш -
ми. Ка ра ли та кож голінням го ло ви чи відрізан ням бо ро ди. Подібні
за хо ди не зас то со ву ва ли ся ши ро ко, бо в роз по ряд женні ка га лу бу ло
чи ма ло інших видів по ка ран ня на кшталт виг нан ня з міста, поз бав -
лен ня пра ва зай ма ти ся ре мес лом, публічно го осу ду, поз бав лен ня
пра ва оби ра ти і бу ти об ра ним в об щинні зак ла ди.

Зва жа ю чи на ви ще вик ла де не, слід відзна чи ти, що су до ва сис -
те ма єврейсь ких гро мад Ук раїни ма ла до сить склад ний ха рак тер,

248

Секція 13 Правове регулювання  



249

місцеві су ди, до яких вхо ди ли ра бин — го ло ва та нев чені лю ди; су ди
ок ругів, що скла да ли ся з ви дат них робітників і ви ко ну ва ли функ цію
апе ляційних інстанцій; ка га ли, що розг ля да ли певні ви ди справ.
Діяльність єврейсь ких судів са ма по собі бу ла важ ли вою час ти ною
струк ту ри єврейсь кої гро ма ди, аку му лю ючи чи ма лу кількість ак ту -
аль них пов сяк ден них проб лем. З іншо го бо ку, су дові інсти ту ти ста -
ли фор мот вор чим еле мен том у ме ханізмі, зав дя ки яко му єврейсь ка
національ на мен ши на впи су ва ла ся в соціум. Цей ме ханізм функ -
ціону вав, зав дя ки роз поділу су до вих пов но ва жень у сфері су ду над
євре я ми між єврейсь кою гро ма дою і хрис ти янсь ки ми вла дою.
Част ко во це бу ло обу мов ле но і са мою єврейсь кою тра дицією.

Літе ра ту ра

1. Ор ша нс кий И.Г. Ев реи в Рос сии. Очер ки эко но ми чес ко го и об ще ст -
вен но го бы та рус ских ев ре ев / И.Г. Ор ша нс кий. — СПб.: ти пог ра фия
О.И. Бакс та, 1877. — 439 с.

2. РГИА. Ф. 1330, ед.хр 309–367, д. 1341.
3. Пол ный хро но ло ги чес кий сбор ник за ко нов и по ло же ний, ка са ю -

щий ся ев ре ев, от Уло же ния ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча до нас то я ще го
вре ме ни, от 1649–1873 г.: Изв ле че ние из пол ных соб ра ний за ко нов Рос -
сийс кой им пе рии / [сост., изд. : В.О. Ле ван да]. — СПб.: Тип. К.В. Труб ни -
ко ва, 1874. — 1184 с.

ТЕ О РЕ ТИ КО�ПРА ВО ВА 
ХА РАК ТЕ РИС ТИ КА БАН ДИ ТИЗ МУ В УК РАЇНІ

Ка ча но ва В.В.
V курс, гру па П5
зК, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Кіро вог радсь кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (095) 1816705
На у ко вий керівник: Жи ла О.В., к.юр.н.

Бан ди тизм, як криміналь но ка ра не діян ня, знайш ло своє за ко -
но дав че закріплен ня в ст. 257 Криміналь но го ко дек су Ук раїни і ви -
з на чаєть ся, як ор ганізація озб роєної бан ди з ме тою на па ду на під -
приємства, ус та но ви, ор ганізації чи на ок ре мих осіб, а та кож участь
у такій банді або вчи ню ва но му нею на паді.

При здійсненні кваліфікації не тіль ки вста нов лю ють ся фак -
тичні дані про подію зло чи ну, а й вста нов лю ють логічний зв’язок між
подією зло чи ну та конк рет ним скла дом зло чи ну. Ко ли бу де вста нов -
ле но, що оз на ки вчи не но го діян ня повністю відповіда ють оз на кам
скла ду конк рет но го зло чи ну, пе ред ба че но го КК Ук раїни, то скоєне
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вва жаєть ся зло чи ном і тоді вирішуєть ся пи тан ня про при тяг нен ня
осо би, яка йо го вчи ни ла, до криміналь ної відповідаль ності.

Бан да — це гру па осіб, тоб то об’єднан ня що най мен ше двох осіб,
кож на з яких згідно з за ко ном мо же бу ти суб’єктом бан ди тиз му. Від -
повідно до но во го криміналь но го за ко но да в ства відповідаль ності за
бан ди тизм підля гає осо ба, яка на мо мент вчи нен ня зло чи ну до сяг ла
14 років. Обов’яз ко вою умо вою при тяг нен ня осо би до криміналь ної
відповідаль ності за вчи не не суспіль ноKне без печ не діян ня є осудність.

Бан ди тизм завж ди зав дає шко ди нор мальній діяль ності дер жа -
ви у га лузі за без пе чен ня гро мадсь кої без пе ки. То му без по се реднім
об’єктом бан ди тиз му гро мадсь ка без пе ка, а до дат ко вим об’єктом,
як пра ви ло, є жит тя, здо ров’я лю дей та власність. Най частіше бан -
дитські на па ди вчи ня ють ся з ме тою за во лодіння май ном.

Об’єктив на сто ро на бан ди тиз му згідно ст. 257 КК Ук раїни ха -
рак те ри зуєть ся вчи нен ням суспіль но не без печ но го діян ня, яке мо -
же ма ти ви раз у нас туп них фор мах: 1) ор ганізація озб роєної бан ди
з ме тою на па ду на підприємства, ус та но ви, ор ганізації чи на ок -
ремих осіб; 2) участь у такій банді; 3) участь у вчи ню ва но му нею
нападі.

Озб роєність бан ди оз на чає на явність хо ча б у од но го з її учас -
ників будьKякої вог не паль ної, у то му числі глад ко ст воль ної мис -
ливсь кої чи хо лод ної зброї за умо ви, що інші чле ни гру пи зна ють про
неї та ро зуміють, що во на мо же бу ти зас то со ва на під час на падів.

Інша, пе ред ба че на ст. 257 КК Ук раїни, об’єктив на оз на ка бан -
ди тиз му по ля гає в то му, що озб роєна бан да має бу ти ор ганізо ва на
з ме тою на па ду на підприємства, ус та но ви, ор ганізації чи на ок ре -
мих осіб.

Під на па дом при бан ди тизмі на у ка криміналь но го пра ва та су -
до ва прак ти ка ро зуміють дії, спря мо вані на до сяг нен ня зло чин но -
го ре зуль та ту за до по мо гою на силь ства над по терпілим або ство -
рен ня ре аль ної заг ро зи йо го зас то су ван ня.

Та ке ро зуміння на па ду бу ло роз роб ле но ра дянсь кою на у кою
криміналь но го пра ва [2, c. 230–241], а в по даль шо му сприй ня то як
вітчиз ня ни ми [3, с. 32–36], так і російсь ки ми на у ков ця ми [4, с. 63–68;
5, с. 28–32].

Вик ла де не дає підста ви виз на ти бан ди тизм скла де ним зло чи -
ном, тоб то та ким, що скла даєть ся із двох чи біль ше зло чин них діянь,
кож не з яких, як що розг ля да ти їх ок ре мо (ізоль о ва но), предс тав ляє
со бою са мостійний зло чин, що охоп люєть ся оз на ка ми однієї статті
(час ти ни статті) КК Ук раїни [1, c. 21].
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Не виз нан ня бан ди тиз му скла де ним зло чи ном і ка те го рич на ви-
 мо га кваліфіку ва ти кож ний ко жен ви па док йо го вчи нен ня за су -
купністю зло чинів приз ве ло до вкрай не га тив них наслідків.

Як наслідок, при кваліфікації бан ди тиз му суттєве по си лен ня кри -
міналь ної відповідаль ності за бан ди тизм відбу ло ся не че рез зміну
криміналь но го за ко но да в ства, а ли ше шля хом штуч но го вве ден ня
обов’яз ко вої су куп ності зло чинів при кваліфікації бан ди тиз му.

Літе ра ту ра

1. Ба жа нов М. И. Мно же ст вен ностьп рес туп ле ний по уго лов но му пра -
ву Ук ра и ны / М. И. Ба жа нов. — Х. : Пра во, 2000. — 128 с.

2. Курс со ве тс ко го у го лов но го пра ва / [Бе ля ев Н.А., Про хо ров В.С.,
Шар го ро дс кий М.Д. и др.]. — Л. : ИздKво ЛГУ, 1973. — Т.3. — 836 с.

3. Голіна В.В. Криміно логічні та криміналь ноKпра вові проб ле ми бо -
роть би з бан ди тиз мом: соціаль ноKпра во ве і криміно логічне досліджен ня /
В. В Голіна. — Х. : РегіонKінорм, 2004. — 212 с.
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1997. — 189 с.

6. Ос но ва ни я у го лов ноKпра во во го зап ре та. Кри ми на ли за ция и дек ри -
ми на ли за ция / [Да гель П.С., Зло бин Г.А., Ке ли на С.Г. и др.]. — М. : На у ка,
1982. — 304 с.

7. Ива нов Н.Г. Некоторыевопросыпробельностиуголовно го за ко но да -
тель ства Рос сии / Н.Г. Ива нов // Пять лет действия УК РФ: ито ги и перс -
пек ти вы. — М. : Лек сЭст, 2003. — С. 27.

8. Ло па шен ко Н. А. Уго лов на я по ли ти ка / Н.А. Ло па шен ко. — М. : Вол -
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9. Зінчен ко І.О., Тю тюгін В.І. Оди ничні зло чи ни: по нят тя, ви ди, ква лі -
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господарської діяльності Секція 13



ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС АД ВО КА ТА

Ко ва лен ко А.А., сту де нт ка гру пи ПЗ
32 
Інсти ту ту Пра ва та суспіль них відно син, 

Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., до ц. ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Се ред інсти тутів цивіль но го про це су аль но го пра ва особ ли ву ува -
гу при вер тає інсти тут предс тав ни цт ва, який відрізняєть ся комп ле кс -
ним ха рак те ром. За до по мо гою ць о го інсти ту ту за без пе чуєть ся
здійснен ня прав та обов’язків тих учас ників цивіль но го про це су, які
з різних при чин не мо жуть здійсню ва ти їх у суді осо бис то. При ць о му
за кон пе ред ба чає не тіль ки ви мо ги до осіб, які мо жуть на бу ти у ци -
віль но му про цесі пра во во го ста ту су предс тав ни ка, й ок рес лює їх ко ло.

Де які пи тан ня участі ад во ка та у цивіль но му про цесі досліджу ва -
ли відомі на у ковці, про те не розв’язані проб ле ми за ли ша ють ся й нині.

Аналіз чин них за ко но дав чих актів дає підста ви для вис нов ку, що
на сь о годні ак ту аль ни ми проб ле ма ми, які пов’язані із учас тю ад во -
ка та у цивіль них про це су аль них пра вовідно си нах і пот ре бу ють не -
гай но го розв’язан ня, є такі: виз на чен ня пра во во го ста ту су ад во ка та
у цивіль но му про цесі, ви ок рем лен ня особ ли вос тей участі ад во катів
у цивільній справі у разі їх мно жин ності, досліджен ня ме ханізму
ре алізації ад во ка та ми цивіль них про це су аль них прав та обов’язків
у різних ви дах цивіль но го су до чи н ства то що

Про це су аль на діяльність ад во ка та в цивільній справі здійсню -
єть ся відповідно до норм Цивіль ноKпро це су аль но го ко дек су Ук -
раїни (далі — ЦПК Ук раїни). Виз на чи мо, чи наділяєть ся ад во кат як
предс тав ник у цивіль но му про цесі спеціаль ни ми цивіль ни ми про -
цесу аль ни ми пра ва ми, ви хо дя чи із йо го ма теріаль ноKпра во во го ста-
ту су ад во ка та як про фесійно го за хис ни ка. Від повідно до За ко ну
про «Ад во ка ту ру та ад во каць ку діяльність» (далі — За кон) предс тав -
ни цт во є ви дом ад во катсь кої діяль ності, що по ля гає в за без пе ченні
ре алізації прав та обов’язків клієнта, се ред іншо го, в цивіль но му су -
до чинстві. Ана логічні за змістом пра вові нор ми містить і ЦПК Ук -
раїни. При ць о му йо го ос нов не пра во по ля гає у вчи ненні від імені
осо би, яку він предс тав ляє, усіх про це су аль них дій, що їх має пра во
вчи ня ти ця осо ба.

Су куп ний аналіз на ве де них пра во вих норм доз во ляє зро би ти
вис но вок про те, що ад во кат, який бе ре участь у цивільній справі,
на бу ває цивіль но го про це су аль но го ста ту су до говірно го предс тав -
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ни ка, у ме жах яко го за без пе чує ре алізацію прав та обов’язків осо би,
інте ре си якої він предс тав ляє, вчи ня ю чи від її імені усі про це су -
альні дії, що їх має пра во вчи ня ти ця осо ба. Як що про а налізу ва ти
ЦПК Ук раїни та За кон на ра ху нок прав, яки ми наділяєть ся ад во кат,
здійсню ючи предс тав ни цт во у цивіль но му про цесі, мож на ви я ви -
ти, що ці за ко но давчі ак ти наділя ють йо го де що різним об ся гом
про це су аль них пов но ва жень. Так,відповідно ЦПК Ук раїни ад во кат
наділяєть ся пра вом вчи ня ти від імені осо би, яку він предс тав ляє,
усі про це су альні дії, що їх має пра во вчи ня ти ця осо ба, а та кож до -
ру ча ти ве ден ня спра ви в суді іншим осо бам. Крім то го, оскіль ки
у та ко му ви пад ку ад во кат на ле жить до кла сифікаційної гру пи осіб,
які бе руть участь у справі, він наділяєть ся за галь ни ми про це су аль -
ни ми пра ва ми та обов’яз ка ми, рег ла мен то ва ни ми у ЦПК Ук раїни.

Вод но час За кон на дає ад во ка ту під час здійснен ня предс тав ни -
цт ва шир ше ко ло пов но ва жень, а та кож пок ла дає на нь о го до дат -
кові обов’яз ки. Слід зазKна чи ти, що ці пра ва ад во ка та пе ре важ но
пов’язані із до ка зо вою діяльністю та на да ють заз на че но му суб’єкту
у цивіль них про це су аль них пра воKвідно си нах шир ший об сяг про -
це су аль них пов но ва жень у відповідній сфері.

По ряд із пра ва ми, За кон пок ла дає на ад во ка та, спеціальні
обов’яз  ки. От же, мож на стве рд жу ва ти, що ад во кат, бе ру чи участь
у цивільній справі у пра во во му ста тусі до говірно го предс тав ни ка, ви -
хо дя чи із йо го спеціаль но го ма теріаль ноKпра во во го ста ту су, наділе ний
шир шим об ся гом про це су аль них прав у сфері до ка зу ван ня та шир -
шим ко лом обов’язків, пов’яза них із за без пе чен ням інте ресів осо би,
яку він предс тав ляє, під час здійснен ня цивіль но го су до чи н ства.

ПО ЗОВ НА ДАВНІСТЬ 
ЯК ІНСТИ ТУТ ЦИВІЛЬ НО ГО ПРА ВА

Ко валь чук Д.О.
ІІІ курс, гру па ПЗ
31/14, спеціальність «Пра во»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т. В., к.ю.н., 

доц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Зна чен ня по зов ної дав ності по ля гає у то му, що са ме цей інсти -
тут цивіль но го пра ва є однією з га рантій за хис ту прав і обов’язків
осо би за національ ним за ко но да в ством Ук раїни, а са ме — виз на чає
стабільність цивіль ноKпра во вих відно син, ви хо вує та дис циплінує
учас ників цивіль ноKпра во вих відно син, є сти му лом до ак тив но го
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ви ко рис тан ня ни ми влас них прав, а з іншої сто ро ни — зміцнює до -
говірну дис ципліну.

Мож ливість за хис ту цивіль них прав у ба гать ох ви пад ках за ле жить
саме від дот ри ман ня строків, вста нов ле них за ко ном. Зок ре ма, для
за хис ту прав важ ли ве зна чен ня ма ють стро ки по зов ної дав ності.

По зов на давність — це строк, у ме жах яко го осо ба мо же звер -
ну ти ся до су ду з ви мо гою про за хист сво го цивіль но го пра ва або
інте ре су. Во на поділяєть ся на за галь ну та спеціаль ну.

По зов на давність зас то со вуєть ся су дом ли ше за за я вою сто ро ни
у спорі, зроб ле ною до ви не сен ня ним рішен ня. При ць о му, закін -
чен ня по зов ної дав ності, про зас то су ван ня якої за яв ле но сто ро ною
у спорі, є підста вою для відмо ви в по зові. Як що ж суд виз нає по -
важ ни ми при чи ни про пу щен ня по зов ної дав ності, по ру ше не пра во
підля гає за хис ту.

Крім то го, осо ба, яка ви ко на ла зо бов’язан ня після спли ву по зов -
ної дав ності, не має пра ва ви ма га ти по вер нен ня ви ко на но го, навіть
як що во на у мо мент ви ко нан ня не зна ла про сплив по зов ної дав ності.

За галь на по зов на давність ста но вить 3 ро ки (ст. 257 ЦК) і зас -
то со вуєть ся до всіх по зовів, окрім тих, для яких за ко но дав цем вста -
нов лені спеціальні пра ви ла.

Спеціаль на по зов на давність мо же вста нов лю ва ти ся за ко ном
для ок ре мих видів ви мог. Во на мо же бу ти порівня но із за галь ною
по зов ною давністю, ско ро че ною або більш три ва лою.

Ско ро че на спеціаль на по зов на давність терміном в 1 рік зас то -
со вуєть ся до ви мог та ких, як: стяг нен ня не ус той ки (пені, штра фу),
спрос ту ван ня не дос товірної інфор мації, пе ре ве ден ня на співвлас -
ни ка прав та обов’язків по куп ця, у зв’яз ку з не доліка ми про да но го
то ва ру, розірван ня до го во ру да ру ван ня, у зв’яз ку з пе ре ве зен ням
ван та жу, пош ти та ос кар жен ня дій ви ко нав ця за повіту.

По зов на давність, вста нов ле на за ко ном, мо же бу ти збіль ше на
за до мов леністю сторін. До говір про збіль шен ня по зов ної дав ності
ук ла даєть ся у пись мовій формі. Вод но час, по зов на давність, вста -
нов ле на за ко ном, не мо же бу ти ско ро че на за до мов леністю сторін.

По зов на давність об чис люєть ся за за галь ни ми пра ви ла ми виз -
на чен ня строків, вста нов ле ни ми стат тя ми 253–255 Цивіль но го ко -
дек су Ук раїни. Сам по ря док об чис лен ня по зов ної дав ності не мо же
бу ти зміне ний за до мов леністю сторін.

За га лом, по нят тя дав ності в цивіль них пра вовідно си нах не роз -
рив но пов’яза не з її пра во вою при ро дою. Як що виз на ча ти давність
як вид цивіль ноKпра во вих строків, то вирішен ня пи тан ня про її
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пра во ву при ро ду бу де за ле жа ти від трак ту ван ня пра во вої при ро ди
строків у цивіль но му праві.

Пра во ва при ро да дав ності в цивіль них пра вовідно си нах по ля -
гає в то му, що во на є юри дич ним фак том. Під давністю вза галі ро -
зуміють ви ник нен ня і при пи нен ня або втра ту си ли прав внаслідок
без пе ре рв но го здійснен ня чи без пе ре рв но го нездійснен ня їх.

Давність — це, пе ре дусім, юри дич ний факт, який спря мо ва ний
на вста нов лен ня або при пи нен ня цивіль них пра вовідно син, а не са -
мі пра вові наслідки, що їх при чи ною і є давність. А от же, по зов на
давність має зна чен ня не ли ше для осіб, чиє пра во по ру ше но. Во на
є важ ли вою та кож для осіб, які по тенційно мо жуть бу ти зви ну ва -
чені у по ру шенні чу жо го пра ва з пок ла ден ням відповідаль ності за
це чи ви ник нен ням інших не га тив них наслідків.

АДАП ТАЦІЯ ПО ДАТ КО ВО ГО ЗА КО НО ДА В СТВА УК РАЇ НИ
ДО СТАН ДАРТІВ ЄС: ПО ДАТ КО ВА ТЕРМІНО ЛОГІЯ

Ко ломієць П.В.
к.ю.н., доц. ка фед ри пра воз на в ства

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

Досліджен ня проб ле ма ти ки вдос ко на лен ня по нятійно го апа ра ту
в час тині адап тації по дат ко во го за ко но да в ства Ук раїни до стан дар тів
ЄС в умо вах дії Уго ди про асоціацію між Ук раїною та Євро пейсь ким
Со ю зом, зна хо дять ся на по чат ко во му етапі, що і виз на чає ак ту аль -
ність да ної те ма ти ки. Ре зуль та ти про ве де но го моніто рин гу на у ко вих
дис кусій що до зас то су ван ня пра во вих термінів і по нять, які виз на -
ча ють про цес інтег ру ван ня Ук раїни до ЄС, свідчать про відсут ність
од нос тай ності се ред вітчиз ня них на у ковців з при во ду єдності по -
нятійно го апа ра ту. Аналіз на у ко вих публікацій по ка зує, що се ред
на у ковців є при хиль ни ки різних влас них назв ць о го про це су, се ред
яких: «пра во ва адап тація», «імпле мен тація», «гар монізація»,
«транс фор мація», «наб ли жен ня» (та інші) до стан дартів ЄС.

Заз на че не ви ще зу мов лює не обхідність досліди ти ок рес ле ну
про б ле ма ти ку що до вдос ко на лен ня по нятійно го апа ра ту в час тині
адап тації по дат ко во го за ко но да в ства Ук раїни до стан дартів ЄС та
перс пек ти ви її вирішен ня.

От ри мав ши не за лежність та ре алізу ю чи свій національ ний стра -
тегічний курс на інтег рацію до ЄС, Ук раїна по чи на ю чи з 1994 ро ку, ра-
тифіку вав ши Уго ду про парт не р ство і співробітницт во між Ук раїною
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і Євро пейсь ки ми Співто ва ри ст ва ми та їх дер жа ва миKчле на ми, про -
во дить ак тив ну політи ку для за без пе чен ня всебічно го вход жен ня Ук -
раїни в євро пейсь кий політич ний, еко номічний і пра во вий про с тір
та ство рен ня пе ре ду мов для на бут тя Ук раїною член ства у Євро пейсь -
ко му Со юзі. По зи тив ним ре зуль та том цієї дер жав ної політи ки є ра -
тифікація Уго ди про асоціацію між Ук раїною та Євро пейсь ким Со ю -
зом від 16 ве рес ня 2014 ро ку. «Ро зуміючи всю важ ливість си ту ації,
зва жа ю чи на вже існу ючі не доліки в по дат ко во му за ко но давстві та
ви никлі за ос танній час, нові проб ле ми, маємо всі підста ви стве рд -
жу ва ти, що су час на ук раїнсь ка дер жа ва біль ше не мо же об хо ди ти ся
тим ча со ви ми прог ра ма ми в справі по дат ко вої політи ки в фінан со -
воKеко номічній сфері, тоб то нас та ла по ра тісно го міжна род но го
спів робітницт ва, виз на чен ня пріори тет них йо го за дач». В ць о му
руслі важ ли вим ас пек том є ак тив на участь на у ковців в пи тан нях як -
найш вид шо го прий нят тя рішень що до ре фор му ван ня вітчиз ня ної
по дат ко вої сис те ми. Маємо надію, що дис кусія сто сов но єдності зас -
то су ван ня по нятійно го апа ра ту в час тині йо го пра во вої адап тації до
стан дартів ЄС за вер шить ся по зи тив ним рішен ням. Ціка вою є дум ка
О. Му ра ши на, який досліджу ю чи те о ре ти коKме то до логічний ас пект
проб ле ми іден тич ності національ них пра во вих сис тем в умо вах гло -
балізації, стве рд жує, що істот ним чин ни ком світо во го роз вит ку
є взає модія національ них пра во вих сис тем в умо вах гло балізації, їх
діалог на ос нові збе ре жен ня пра во вої іден тич ності. По ру шен ня пи -
тан ня про ак ту альність помірко ва них і не у пе ред же них на у ко вих
підходів до вка за ної проб ле ми, на дум ку вче но го, є вкрай важ ли вим.

Слуш ною, в да но му ви пад ку є дум ка С.С. Алексєєва, який вва -
жає, що не обхідни ми умо ва ми раціональ но го ви ко рис тан ня термі -
но логії є: а) єдність терміно логії. Од на кові терміни, що ви ко рис то -
ву ють ся при фор му лю ванні юри дич них норм, по винні ма ти то тож не
зна чен ня; неп ри пус ти мо для поз на чен ня од них і тих же по нять ви -
ко рис то ву ва ти різні терміни; б) за галь но виз на ченість терміно логії.
Ви ко рис то ву вані терміни по винні от ри ма ти виз нан ня в на уці і прак-
 тиці; в) стійкість терміно логії. Неп ри пус ти мо без особ ли во ва го мих
при чин відмов ля ти ся від раніше ви ко рис то ву ва ної терміно логії,
вво ди ти по ряд з прий ня ти ми інші, на дум ку де я ких ав торів, більш
«вдалі» терміни. Чіткість за ко но дав чої мо ви пе ред ба чає, що юри дич -
ні терміни та по нят тя ма ють вжи ва ти ся логічно та послідов но не тіль -
ки в текс тах за ко но дав чих актів, а й в на у ко вих роз роб ках і по шу ках
вче них. Хо ча, при ць о му слід ма ти на увазі, що в праві існу ють по -
нят тя, зас то су ван ня яких є не доціль ним або навіть не без печ ним.
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ПРОБ ЛЕМНІ ПИ ТАН НЯ НА БУТ ТЯ ПРА ВА ВЛАС НОСТІ
В УК РАЇНІ

Конд рать е ва А.В.
ІІІ курс, гру па ПЗ
31/14, спеціальність «Пра во»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т. В., к.ю.н., 

доц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Власність є тією фун да мен таль ною ос но вою, що за без пе чує іс -
ну ван ня будьKяко го суспільства. Інсти тут пра ва влас ності посідає
цент раль не місце в сис темі цивіль но го пра ва будьKякої пра во вої
сис те ми, в то му числі пра во вої сис те ми Ук раїни.

За гальні за са ди та підста ви на бут тя пра ва влас ності виз на чає
гла ва 24 ЦК Ук раїни (статті 328–345). Відповідно до неї підста ва ми
на бут тя пра ва влас ності мо жуть бу ти будьKякі обс та ви ни, що не за -
бо ро нені за ко ном (ч. 1 ст. 328 ЦК Ук раїни), оскіль ки роз маїття їх
ду же ве ли ке (події, до го во ри, юри дичні вчин ки, цивільні ста ни,
юри дич на су купність, то що) ви ни кає проб ле ма виз на чен ня їхнь о го
співвідно шен ня та взаємозв’яз ку, ієрархії.

Пе ре дусім слід заз на чи ти, що існує поділ підстав на бут тя пра ва
влас ності на пер винні та похідні, відо мий ще з часів римсь ко го пра ва.

Існує точ ка зо ру, відповідно до якої при поділі підстав ви ник -
нен ня пра ва влас ності на пер винні та похідні мо жуть бу ти ви ко рис -
тані обид ва кри терії. Так, заз на чаєть ся, що до похідних спо собів
на бут тя пра ва влас ності на ле жать такі, при яких на бут тя пра ва влас -
ності у суб’єкта ви ни кає внаслідок во ле ви яв лен ня по пе реднь о го
влас ни ка. При пе ре ході пра ва влас ності має місце пра во нас туп ни -
цт во, оскіль ки пра ва на прид ба ну річ внаслідок похідно го спо со бу
такі, які бу ли у по пе реднь о го влас ни ка.

Про те більш вда лим ви даєть ся поділ підстав на бут тя пра ва
влас ності на пер винні і похідні за до по мо гою вра ху ван ня «обґрун -
то ва ності прав». Суть та ко го підхо ду по ля гає в то му, що пер вин ни -
ми про по нуєть ся вва жа ти такі спо со би на бут тя пра ва влас ності, де
пра ва влас ни ка не ґрун ту ють ся на пра вах інших осіб (во ни ви ни ка -
ють впер ше), а похідни ми — такі, що при пус ка ють, що пра во на бу -
ва ча ґрун туєть ся на праві відчу жу ва ча речі. Та кий підхід до поділу
спо собів на бут тя пра ва влас ності на пер винні та похідні виг ля дає
цілком логічним, оскіль ки від спо со бу на бут тя пра ва влас ності за -
ле жить ха рак тер пре тензій, які мо жуть бу ти за яв лені до влас ни ка.
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Од нак зустрічаєть ся в літе ра турі й дум ка про те, що поділ спо -
собів на бут тя пра ва влас ності за різни ми кри теріями не має прак тич -
но го зна чен ня, оскіль ки за ко но да в ство Ук раїни з поділом на пер -
винні та похідні спо со би ви ник нен ня пра ва влас ності не пов’язує
будьKяких пра во вих наслідків.

До пер вин них підстав на бут тя пра ва влас ності відно сять, зок -
ре ма, такі спо со би, пе ред ба чені ЦК Ук раїни: ви го тов лен ня но вої
речі (ст. 331); пе ре роб ка речі (ст. 332); прив лас нен ня за галь но до -
ступ них да рів при ро ди (ст. 333); без ха зяй на річ (статті 335, 344); зна -
хідка (стат ті 337–339); без дог ляд на до маш ня тва ри на (статті 340–342);
скарб (ст. 343); на бу валь на давність (ст. 344); при ва ти зація (ст. 345)
то що. Похідни ми підста ва ми на бут тя пра ва влас ності є до говір та
спад ку ван ня.

На відміну від поділу підстав на бут тя пра ва влас ності на пер -
винні та похідні, кот рий дос татньо де таль но аналізуєть ся прак тич но
у кож но му підруч ни ку та посібни ку з цивіль но го пра ва, співвідно шен -
ня універ саль них та спеціаль них підстав ви ник нен ня пра ва влас -
ності у вітчиз няній літе ра турі за ли шаєть ся май же не дослідже ним.
Проб ле ми у дослідженні підстав ви ник нен ня пра ва влас ності під
таким ку том зо ру знач ною мірою пов’язані з відсутністю чітких за сад
відне сен ня заз на че них підстав до універ саль них чи спеціаль них.

Пра во влас ності, як інсти тут цивіль но го пра ва Ук раїни, має бу -
ти поділе ний на два виз на чаль них ви ди: пра во при ват ної влас ності
та пра во публічної влас ності.

Пра во при ват ної влас ності мо же бу ти виз на че не як пра во при -
ват ної осо би во лодіти, ко рис ту ва ти ся, роз по ряд жа ти ся то що на -
леж ним їй май ном у влас но му інте ресі. А пра во публічної влас ності
як рег ла мен то ва на нор ма ми пра ва мож ливість суб’єктів публічних
відно син ви ко рис то ву ва ти на влас ний роз суд у ме жах своєї ком пе -
тенції май но, яке їм на ле жить.

У свою чер гу, пра во публічної влас ності охоп лює такі різно ви -
ди, як: пра во влас ності Ук раїнсь ко го на ро ду; пра во дер жав ної влас -
ності; пра во влас ності АР Крим; пра во ко му наль ної влас ності.

Фак то ром, який об’єднує усі різно ви ди пра ва публічної влас ності,
є на явність у цих відно си нах влад но го еле мен ту, який по ля гає в то му,
що влас ник, здійсню ючи своє пра во влас ності, біль шою або мен шою
мірою ви ко рис то вує свої пов но ва жен ня як суб’єкта публічно го пра ва.
Спе цифічним є й об’єкт цих відно син: май но, що вхо дить до скла ду
публічної влас ності. Ра зом із тим їх відрізняє той са мий об сяг пов но -
ва жень як суб’єкта публічно го пра ва, так і суб’єкта пра ва влас ності.
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Ви хо дя чи з ви ще заз на че но го, мож на дійти вис нов ку, що на да ний
мо мент в ук раїнській юри дичній на уці є не дос татнім тра дицій не роз -
різнен ня пер вин них та похідних підстав ви ник нен ня пра ва влас ності.
Існує не обхідність до дат ко во го чітко го розрізнен ня пра ва влас ності на
універ сальні та спеціальні, що дасть змо гу чітко виз на чи ти їх спів -
відно шен ня та взаємозв’язок, ієрархію, і та ким чи ном спрос тить ви ко -
рис тан ня цих прав, і змен шить кількість про га лин в за ко но давстві.

ПРОБ ЛЕ МИ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ МО ЛОДІ ЖИТ ЛОМ

Кор жук Х.Я.
3 курс, гру па ПРк
31, нап рям підго тов ки «Пра воз на в ство»,

Хмель ниць кий ко ледж Універ си те ту «Ук раїна», 
к.тел. (097) 114-32-91

На у ко вий керівник: Гал ко О.М., стар ший вик ла дач

На сь о годнішній день особ ли во гост ро та ак ту аль но пос тає
проб ле ма за без пе чен ня мо лоді жит лом. Ад же са ме мо лодь має від -
чу ва ти те, що дер жа ва дбає про неї і на ма гаєть ся виріши ти її най не -
обхідніші пот ре би, в т.ч. і в житлі.

Конс ти туція Ук раїни у своїй ст. 47 за по чат ку ва ла закріплен ня
прав гро ма дян Ук раїни на жит ло, заз на чив ши, що ко жен має пра во на
жит ло, а дер жа ва ство рює умо ви, за яких кож ний гро ма дя нин ма ти ме
змо гу по бу ду ва ти жит ло, прид ба ти йо го у власність або взя ти в орен ду.

В роз ви ток цих по ло жень і са ме для спри ян ня мо лоді у вирі -
шенні їх жит ло вих пи тань бу ло прий ня то За кон Ук раїни «Про спри -
ян ня соціаль но му ста нов лен ню та роз вит ку мо лоді в Ук раїні» від
05.02.1993 ро ку.

У да но му за коні заз на че но, що при відве денні зе мель них діля -
нок для індивіду аль но го жит ло во го будівницт ва ор га ни місце во го
са мов ря ду ван ня зат ве рд жу ють кво ти діля нок, які на да ють ся мо ло -
дим сім’ям під будівницт во жит ла. Про те, аналіз за ко но да в ства
свідчить про не ре алізо ваність цієї нор ми.

В зв’яз ку із цим 29 ве рес ня 2015 ро ку на сайті Офіційно го ін тер-
нетKпредс тав ни цт ва Пре зи ден та Ук раїни бу ла за реєстро ва на елект -
 рон на пе тиція № 22/011636Kеп про на дан ня зе мель них діля нок для
за бу до ви (пер шо чер го во), в містах, се лах для мо ло дих сімей за
спро ще ною про це ду рою. Та кож про по ну ва ло ся зо бов’яза ти ор га ни
місце во го са мов ря ду ван ня на да ва ти без пе реш код ну інфор мацію
(са ме цю інфор мацію най важ че от ри ма ти) про вільні ділян ки землі
і роз ро би ти схе му пер шо чер го вості в от ри манні зе мель ної ділян ки
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для мо ло дих сімей під за бу до ву. Ро зуміючи, що от ри ман ня зе мель -
них діля нок в ве ли ких містах, та ких як Київ, Харків, Львів — ма -
лой мовірна, бу ло зап ро по но ва но на да ва ти землі в 10–20 кіло мет -
ровій зоні нав ко ло та ких міст.

Од нак, заз на че на елект рон на пе тиція наб ра ла ли ше 25 го лосів
з 25000 не обхідних і відповідно не бу ла підтри ма на, а от же це свід -
чить про те, що мо лодь са ма не ба жає пок ра щен ня си ту ації з на дан -
ням їй зе мель них діля нок під будівницт во жит ла, або ж не є дос -
татньо ак тив ною в роз вит ку та підтримці дос туп них прог рам та
сервісів, які на да ва ли б їм до дат ко вих пре фе ренцій.

Все ж та ки найбільш дієвою і ре алізо ва ною, на на шу дум ку,
є прог ра ма мо лодіжно го жит ло во го кре ди ту ван ня, що вре гуль о ва на
Пос та но вою КМУ від 29.05.2001 р. № 584 «Про по ря док на дан ня
піль го вих дов го терміно вих кре дитів мо ло дим сім’ям та оди но ким
мо ло дим гро ма дя нам на будівницт во (ре ко н струкцію) і прид бан ня
жит ла», яка вста нов лює умо ви та по ря док одер жан ня заз на че них
кре дитів і виз на чає, що мо ло ди ми гро ма дя на ми ра ху ють ся такі, що
ма ють вік до 35 років включ но, тоб то не до сяг ли 36 років.

Хо ча існу ю чий про ект За ко ну Ук раїни «Про мо лодь» пе ред ба чає
нор ма тив не ско ро чен ня віку мо лоді з існу ю чих 35 років до 28 років,
що, тим са мим, за ли шить на сь о годні відне се ну до мо лоді час ти ну
гро ма дян по за ме жа ми мо лодіжних дер жав них жит ло вих прог рам.

Та кож мо лодь, яка пе ре се ляєть ся у тру до не дос татні сільські на -
се лені пунк ти, місце ва мо лодь, зай ня та в сільсь ко му гос по дарстві,
їх соціальній сфері, за без пе чуєть ся жит лом за ра ху нок Дер жав но го
бюд же ту Ук раїни.

Особ ли во ж ак ту аль но сь о годні пос та ло пи тан ня за без пе чен ня
жит лом са ме тих мо ло дих гро ма дян, які є учас ни ка ми АТО та внут -
рішніми пе ре се лен ця ми че рез війсь кові дії на сході на шої країни.

Так, сім’ям учас ників АТО на да но пріори тет не пра во на от ри -
ман ня піль го во го кре ди ту за ра ху нок коштів ста тут но го капіта лу
Дер жав но го фон ду спри ян ня мо лодіжно му жит ло во му будівницт ву.
Діючі дер жавні жит лові прог ра ми після вне сен ня до них змін мо -
жуть ста ти оп ти маль ним ме ханізмом за без пе чен ня жит лом і внут -
рішньо пе реміще них осіб, що об го во рю ва ло ся 13 груд ня 2016 ро ку
під час про ве ден ня кон фе ренції «Го ло си зі Схо ду», ор ганізо ва ною
Нор везь кою ра дою у спра вах біженців в Ук раїні.

Отож, як ба чи мо, існує безліч проб лем із за без пе чен ням мо лоді
жит лом, що пот ре бу ють їх ак тив но го та по ряд із тим, ви ва же но го
вирішен ня.
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ОС НОВНІ ХА РАК ТЕРНІ РИ СИ 
ГРО МАДЯНСЬ КО ГО СУСПІЛЬСТВA

Ко рякіна Т.В., сту де нт ка I курсу, 
гру па ПЗ
11, спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
до ц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна»

Гро ма дянсь ке суспільство, йо го інсти ту ти обу мов лені без по се -
редніми життєви ми пот ре ба ми та інте ре са ми лю дей.

Ха рак тер ною ри сою ав то ном но го індивіда з йо го пот ре ба ми та
інте ре са ми є ант ро по логічним виміром, ак тив ним чин ни ком як фор -
му ван ня ок ре мих інсти туцій гро ма дянсь ко го суспільства, так і йо го
функціону ван ня як цілісної сис те ми суспіль них відно син, зас но ва них
на при ват них інте ре сах. Жит тя, сво бо да, без пе ка осо бис тості, при ват -
на власність є еле мен тар ни ми пот ре ба ми існу ван ня лю ди ни і гро ма дя -
ни на, які роб лять мож ли вим її цивілізо ва не спілку ван ня з інши ми
людь ми, виз на ча ють соціальні фор ми життєдіяль ності, а то му й ста -
нов лять ос новні цінності гро ма дянсь ко го суспільства. Індивід, су куп -
ність індивідів, на сам пе ред тих, які на ле жать до «се реднь о го кла су»,
ста нов лять якісну ха рак те рис ти ку ви ник нен ня, функціону ван ня та
роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства. Са ме на фун да менті своїх осо -
бис тих інте ресів, їх єдності та спіль них проб лем, що пос та ють на шля -
ху їх здійснен ня, індивіди ут во рю ють ті чи інші гро мадські об’єднан ня.

Гро ма дянсь ке суспільство відоб ра жає вста нов лен ня еле мен тар но-
го соціаль но го зв’яз ку між індивіда ми. Зви чай но, спіль не існу ван -
ня лю дей не мож ли ве без то го, щоб во ни всту па ли у взаєми ни між
со бою. Ви ник нен ня найп ростіших соціаль них взаємин між ок ре -
ми ми індивіда ми є ха рак тер ною оз на кою та кої пер вин ної соціаль -
ної фор ми спілку ван ня лю дей, якою є гро ма дянсь ке суспільство.
Сто сун ки гро ма дянсь ко го суспільства ста нов лять фун да мент як со -
ціаль ної, так і дер жав ної ор ганізації. Во ни опо се ред ко ву ють гли бинні
плас ти життєдіяль ності як ок ре мо взя то го індивіда, так і су спільст -
ва й дер жа ви в ціло му. Та ким чи ном, ста нов лен ня гро ма дянсь ко го
суспільства відоб ра жає істо рич ний пе рехід лю дей від їх при род но го
ста ну, ізоль о ва но го існу ван ня в нап рям ку до цивілізо ва них форм
соціаль но го спілку ван ня.

У свою чер гу дер жа ва як сис те ма публічних відно син в за галь -
но національ но му масш табі вис ту пає віднос но відок рем ле ною від
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еле мен тар них міжлюдсь ких сто сунків, а то му й більш відда ле ною
від індивіда, вто рин ною, складнішою фор мою соціаль ної інтег рації,
яка от ри мує внаслідок ць о го не тіль ки до дат кові ре сур си влад но го
впли ву на суспільні відно си ни, але й певні мож ли вості для узур -
пації влад них пов но ва жень. Гро ма дянсь ке суспільство у відповід -
них гро мадсь ких інсти ту тах, має влас ний устрій, зовнішню фор му
сво го існу ван ня у виг ляді різно манітних за своїм конк рет ним спря -
му ван ням об’єднань індивідів. Се ред цих інсти тутів — сім’я, церк -
ва, при ватні чи ко лек тивні підприємства, ко мерційні ор ганізації,
об’єднан ня за інте ре са ми, профспілки, ор га ни гро мадсь кої са мо -
діяль ності, гро мадські ор ганізації, політичні партії, не дер жавні за -
со би ма со вої інфор мації.

Го лов ною оз на кою цих інсти тутів є те, що во ни ут во рю ють ся
не дер жа вою, а са ми ми індивіда ми, і то му їх ре аль не функціону ван ня
є по каз ни ком гро ма дянсь кої зрілості суспільства, усвідом лен ня ним
своїх влас них пот реб, рівня йо го са мосвідо мості. Са ме від ефек тив -
ності функціону ван ня інсти тутів гро ма дянсь ко го суспільст ва за ле -
жить ав то ри тет та ре альні мож ли вості впли ву гро мадсь кої дум ки на
дер жав ноKвладні інсти ту ти. Се ред інсти тутів гро ма дянсь ко го су -
спільства слід ви ок ре ми ти політичні партії та ру хи, оскіль ки во ни
вис ту па ють своєрідною «пе рехідною лан кою» від пот реб і інте ресів
гро ма дянсь ко го суспільства, які від то го на бу ва ють зна чен ня полі -
тич них пріори тетів, до влас не ор ганізації і здійснен ня дер жав ної
вла ди. З од но го бо ку, діяльність політич них партій спря мо ва на на
сфе ру гро ма дянсь ко го суспільства, звідки аку му лю ють ся політичні
наст рої та сподіван ня на се лен ня, а з іншо го — на здо бут тя дер жав ної
вла ди і ва желів уп равління в за галь но національ но му масш табі для
здійснен ня політич них нас та нов та прог рам, що сто суєть ся відте пер
без по се редньо проб ле ма ти ки функціону ван ня політич ної сис те ми.

От же, дослідив ши ос новні гро ма дянсь ке суспільство ми дізна -
ли ся про су купність гро мадсь ких інсти тутів, які сфор мо вані на доб -
ровіль них за са дах, діють на са мов ряд них за са дах у ме жах Конс ти -
туції та за конів, за по се ред ни цт вом яких індивіди віль но ре алізу ють
свої ос новні при родні пра ва і сво бо ди.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРА ВО ВОЇ РЕ ГЛА МЕН ТАЦІЇ 
ПРЕДС ТАВ НИ ЦТ ВА В ГОС ПО ДАРСЬ КО МУ ПРО ЦЕСІ

Ко сар Ю.М.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (099) 481
90
83
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

Відповідно до ст.ст. 1, 21 Гос по дарсь ко го про це су аль но го ко дек су
Ук раїни підприємства, ус та но ви і ор ганізації, інші юри дичні осо би
(зок ре ма, іно земні), гро ма дя ни, які здійсню ють підприємниць ку
діяльність без ство рен ня юри дич ної осо би і в ус та нов ле но му по ряд -
ку на бу ли ста ту су суб’єкта підприємниць кої діяль ності є сто ро на ми
в су до во му про цесі — по зи ва ча ми і відповіда ча ми. Спра ви юри дич -
них осіб у гос по дарсь ко му суді ве дуть їх ор га ни, що діють у ме жах
пов но ва жень, на да них їм за ко но да в ством та ус та нов чи ми до ку мен -
та ми, че рез сво го предс тав ни ка. Керівни ки підприємств та ор га -
нізацій, інші осо би, пов но ва жен ня яких виз на чені за ко но да в ством
або ус та нов чи ми до ку мен та ми, по да ють до гос по дарсь ко го су ду до -
ку мен ти, що посвідчу ють їх по са до ве ста но ви ще [1].

Предс тав ни ка ми юри дич них осіб мо жуть бу ти та кож інші осо -
би, пов но ва жен ня яких підтве рд жу ють ся довіреністю від імені під -
приємства, ор ганізації. Довіреність ви даєть ся за підпи сом керівни -
ка або іншої упов но ва же ної ним осо би та посвідчуєть ся пе чат кою
підприємства, ор ганізації. Пов но ва жен ня сто ро ни або третьої осо -
би, від імені юри дич ної осо би мо же здійсню ва ти її відо соб ле ний
підрозділ, як що та ке пра во на да но йо му ус та нов чи ми або інши ми
до ку мен та ми [2, c. 37].

Гро ма дя ни мо жуть вес ти свої спра ви в гос по дарсь ко му суді осо -
бисто або че рез предс тав ників, пов но ва жен ня яких підтве рд жу ють ся
но таріаль но.

При звер ненні до гос по дарсь ко го су ду з по зов ною за я вою або
з за пе ре чен ня ми що до по зо ву інших осіб юри дичній особі доціль -
но до да ва ти на леж ну копію до ку мен та про дер жав ну реєстрацію на
підтве рд жен ня най ме ну ван ня, ор ганізаційноKпра во вої фор ми,
місцез на ход жен ня юри дич ної осо би.

З ор ганізаційноKпра во вої фор ми юри дич ної осо би гос по дарсь -
кий суд вба чає, які до ку мен ти є не обхідни ми для підтве рд жен ня
пов но ва жень ор га ну (керівни ка та ко го ор га ну) здійсню ва ти предс -
тав ни цт во юри дич ної осо би у суді.
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От же, інсти тут предс тав ни цт ва у гос по дарсь ко му суді має важ ли -
ве зна чен ня для гос по дарсь ко го про це су в спра вах за хис ту суб’єк тив-
них прав і за кон них інте ресів сторін і третіх осіб, оскіль ки сприяє
пов но му здійснен ню їхніх про це су аль них прав і обов’язків.

Уза галь нив ши нор ма тивні по ло жен ня що до здійснен ня предс -
тав ни цт ва в гос по дарсь ко му су до чинстві мож на да ти нас туп не виз -
на чен ня предс тав ни цт ву в гос по дарсь ко му про цесі — це діяльність
предс тав ни ка при розг ляді спра ви в су до во му про цесі, що здійс -
нюєть ся від імені осо би, яку предс тав ля ють із ме тою до сяг ти для
неї найбільш спри ят ли во го рішен ня, а та кож для на дан ня до по мо -
ги в ре алізації своїх прав. Діяльність предс тав ни ка в гос по дарсь ко му
про цесі скла даєть ся з юри дич них дій, які йо му до ру чає здійсни ти
осо ба, що він предс тав ляє. Та ким чи ном, предс тав ни цт во в гос по -
дарсь ко му суді — це пра вовідно шен ня, у си лу яко го од на осо ба (су -
до вий предс тав ник) здійснює про це су альні дії в ме жах на да них йо -
му пов но ва жень від імені та в інте ре сах осо би, яку він предс тав ляє
(сто ро ни, третьої осо би), внаслідок чо го без по се редньо для ос тан -
нь о го ви ни ка ють пра ва й обов’яз ки

Літе ра ту ра

1. Гос по дарсь кий про це су аль ний ко декс Ук раїни // Відо мості Вер хов -
ної Ра ди Ук раїни. — 1992. — № 6. — С. 56

2. Гос по дарсь кий про цес: нав чаль ний посібник / В.І. Го ре вий, А.М. Ку -
ліш, В.Д. Чер над чук. — 3Kтє ви дан ня, вип рав ле не і до пов не не. — Су ми :
Сумсь кий дер жав ний універ си тет, 2013. — 308 с.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ СУСПІЛЬ НО ГО ЛА ДУ
СТА РО ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Крав цо ва В.В.
I курс, гру па ПЗ
11, спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
до ц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 
Відкри то го міжна род но го універ си те ту 

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

Спе цифіку суспіль но го уст рою давньої Індії скла ло жорстко фік -
суєть ся поділ лю дей за замк ну тим гру пам, які на зи ва ли ся «Вар ни»,
що оз на чає «роз ряд лю дей, якості, колір і т.п.». Та кий поділ не зустрі -
чаєть ся в інших дер жа вах Схо ду. Більшість вче них пов’язу ють по я ву
варн з брах мансь кої релігією. У відповідність з релігійни ми пог ля да-
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ми, а потім дер жав ни ми ак та ми, лю ди на род жу ють ся і на ле жать все
жит тя до однієї з 4Kх варн. Вар ни є замк нуті і спад кові гру пи лю дей.
Кож на вар на наділя ла ся різним об ся гом прав і обов’язків. Пра ви ла
по ведінки членів різних варн на зи ва ли ся «Дхар ма». Її по ру шен ня
вик ли ка ло релігійноKмо раль не за суд жен ня і ма ло час то пра во вий
наслідок. Все жит тя інду са виз на ча ла ся на лежністю до вар ни, тоб -
то про фесія, по са да, розмір спад щи ни, тяжкість по ка ран ня, йо го
ім’я, одяг, по ря док хар чу ван ня.

Од на з ле генд го во рить про те, що з уст пер во че ло ве ка ви ник ла
вар на жерців, яка на зи ва ла ся Брах ма ни, з рук — вар на воїнів і ад -
міністра торів, яка на зи ва ла ся Кшат рии, з стег на — вар на об щин -
ни ків, яка на зи ва ла ся вайшья, з сту пень — вар на не за мож них і не -
пов ноп рав них, яка на зи ва ла ся Шуд ри.

Перші 3 вар ни бу ли пов’язані з Аріями і вва жа ли ся по чес ни ми. Їх
на зи ва ли «Двічі на род жені», так як в ди тинстві по відно шен ню до них
ви ко ну вав ся об ряд дру го го на род жен ня, який на зи вав ся «Ініціація»,
що да ва ло пра во на от ри ман ня про фесії, за нят тям предків та ін.

Брах ма ни по винні бу ли зай ма ти ся вив чен ням свя щен них книг,
які на зи ва ли ся «Ве ди», нав чан ням лю дей, вчи нен ням релігійних
об рядів. Во ни по винні бу ти ото чені особ ли вою по ша ною, з ни ми
по ви нен ра ди ти ся цар. Жит тя і май но брах манів в пов но му об сязі
за хи ща ло ся дер жа вою.

Вар на кшатріїскла ла ся на базі ро до вої війсь ко вої знаті. З них
фор муєть ся війсь ко ва і дер жав на зна ти, з їх чис ла по ви нен відбу ва -
ти ся цар. Їм та кож на ле жа ли ве ликі ділян ки землі.

Вар на вай шиївклю ча ла тру до ве на се лен ня. Во ни не ма ли тих
привілеїв, яки ми наділя ли ся вищі вар ни, але во ни ста ви ли ся до дві -
чі на род же ним і різко відрізня ли ся по по ло жен ню від вар ни шудр.

Шуд ри — це на щад ки дравіда ми. Шуд ри бу ли найбільш безп -
рав ної Вар ною. Релігія і пра во ство рю ва ли ви со ку прірву між шуд -
ра ми і двічі на род же ни ми. Во ни не мог ли вив ча ти ве ди, учав ство -
вать в релігійних об ря дах, де во ни ма ли зе мель ною власністю і
підда ва ли ся найбільш жорстким по ка ран ням.

Та ким чи ном ми мо же мо зро би ти вис нов ки що з пли ном ча су
в по ло женіварн відбу ва ють ся зміни

1. Зни жуєть ся ста тус вар ни вайшья, які втра ча ють свої арійські
привілеї, в то му числі об ряд дру го го на род жен ня. Кіль ка підви щив -
ся ста тус вар ни шудр.

2. Приєднан ня до дер жа ви но вих пле мен приз во ди ло до то го,
що во ни вклю ча ли ся в вар ну шудр. Це вик ли ка ло опір ро до вої знаті.
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3. Змен шуєть ся кількість кшатріїв, які ги ну ли під час чис лен -
них воєн. Збіль ши ло ся чис ло брах манів, які по чи на ють зай ма ти ся
нев лас ти ви ми спра ва ми.

Ці про це си приз ве ли до ви ник нен ня все ре дині варн дрібніших
підрозділів, які на зи ва ли ся кас ти. Так по ча ла оформ ля ти ся кас то ва
сис те ма, яка зберігаєть ся в Індії і по сей день.

Кас та — це гру па лю дей, зай ня тих у певній сфері діяль ності. Їх
відмінність від варн по ля га ло в то му, що це бу ли про фесійні кор по -
рації з чіткою внутрішнь ою ор ганізацією, тоб то во ни ма ли свої ор га ни
уп равління, ка си взаємо до по мо ги, свої об ря ди і т.д. Од нак до кас ти,
та кож як і до Варні, лю ди на ле жа ли від на род жен ня і до кінця жит тя.
Всь о го в Ста ро давній Індії бу ло біль ше 2000 каст. Бу ли ще дві гру пи
на се лен ня, які пе ре бу ва ли за рам ка ми вар но воKкас то вої сис те ми:

1. Ра би. Рабство ма ло патріар халь ний ха рак тер. Бу ло кіль ка ка -
те горій рабів в за леж ності від дже ре ла рабства. Бу ла за бо ро не на са -
моп ро да жа в рабство для предс тав ників пер ших трь ох варн. Ста но -
ви ще рабів у Індії бу ло декіль ка найк ра щим в порівнянні з інши ми
дер жа ва ми: во ни мог ли ма ти сім’ю, май но, їх за бо ро ня ло ся вби ва -
ти, бу ли об ме жен ня в по ка ран ня.

2. Не до тор канні, які на зи ва ли ся «парії». Їх ста тус виз на чав ся
релігійни ми уяв лен ня ми про не чис то ту де я ких пред метів і про фе сій,
тоб то во ни зай ма ли ся ри баль ством, за боєм тва рин, при би ран ням
сміття і т.д. Їхнє ста но ви ще бу ло гірше, ніж де я ких ка те горій рабів.

ФІЛО СОФСЬКІ АС ПЕК ТИ СУ ЧАС НО ГО ПІДХО ДУ 
ДО РО ЗУМІННЯ ПРА ВА

Крав чен ко А.П., к.ю.н., доц. ка фед ри пра ва і фінансів
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва

ВНЗ «Відкри то го міжна род но го універ си те ту 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

На сь о годнішній день у пра во вих досліджен нях та про цесі юри -
дич но го нор мот во рен ня людсь ка, гу манітар на зна чущість зай має
пріори тет не місце. Прак ти ка нор мо зас то су ван ня до во дить те, що
нев ра ху ван ня або не дос татнє вра ху ван ня соціаль но го еле мен ту при
роз робці та ух ва ленні юри дич них актів приз во дять до низь кої ефек -
тив ності їх зас то су ван ня або вза галі роб лять їх «неп ра цю ючи ми».
Че рез це у пра воз навстві все біль ше відчу ваєть ся не обхідність ор -
ганізації та про ве ден ня на у ко вих досліджень із комп ле кс ним зас то -
су ван ням ме тодів різних на ук.
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Cвітог ляд ний підхід до пізнан ня пра ва доз во ляє по яс ни ти за -
гальні за ко номірності пра ва як соціаль но го яви ща, спри я ти вста -
нов лен ню то го, на яких за галь них підста вах здійснюєть ся виз нан ня
існу ю чо го та на леж но го, пе рет во рен ня абстра кт них форм пра ва на
конк ретні юри дичні фор ми, юри дичні пра ви ла, нор ми по ведінки
відповідно до вста нов ле них діючою в да них істо рич них обс та ви нах
юри дич ною на у кою об’єктив них за ко номірнос тей ге не зи су, функ -
ціону ван ня та роз вит ку пра во вої дійсності. Філо софсь кий підхід до
пра ва, до поділу й сис те ма ти зації пра во вих по нять відби ває за галь -
ну за ко номірність інтен сив но го інтег раційно го про це су в сис темі
нау ко вих суспільствоз нав чих знань, де спос терігаєть ся син тез фі ло -
софсь ко го і при ват но на у ко во го підходів до пізнан ня не тіль ки за ко -
номірнос тей роз вит ку суспіль них відно син як та ких, а й пізнан ня
взаємозв’язків при ро ди і суспільства, зок ре ма при ро ди і пра ва. До -
реч но тут на га да ти тверд жен ня Ге ге ля про те, що «філо софсь кий поділ
вза галі, не є зовнішній поділ, не зовнішня кла сифікація на яв но го ма -
теріалу, що здійсне на відповідно до од но го або кіль кох виз на них за сад
поділу, а іма не нт не розрізнен ня, що здійснюєть ся са мим по нят тям».

У про цесі пізнан ня пра во вих явищ вітчиз ня не пра воз на в ство має
ви ко рис то ву ва ти за галь но на у кові ме то до логічні підхо ди до різно -
манітних про явів суспіль но го бут тя та ос но ву ва тись на єдиній логіці
соціаль но го про це су і вра хо ву ва ти ре альні пот ре би прак тич ної діяль -
ності. Пе ре дусім йдеть ся про пот ре би прак ти ки де мок ра тич ної транс -
фор мації ук раїнсь ко го суспільства, роз вит ку но вих для не за леж ної
Ук раїни політич них, влад ноKдер жав них, еко номічних, відно син і, бе -
зу мов но, про пот ре би са мо го про це су дер жав ноKпра во во го ре гу лю -
ван ня. На го ло шу ю чи на не обхідно му взаємозв’яз ку спеціаль но го те -
о ре ти коKме то до логічно го знан ня про пра во, пра во ве ре гу лю ван ня
суспіль них відно син із соціаль ною філо софією, не обхідно зверну ти
особ ли ву ува гу на пев ну спе цифіку їх на у ко вої взаємодії, виділя ю чи
при ць о му де які якісні особ ли вості влас не те орії пра воз на в ства. У за -
гальній те орії пра ва по нят тя «пра во» от ри мує спеціаль не юри дич не
тлу ма чен ня, в пев но му ро зумінні розг ля даєть ся як річ «у собі», са -
мостійний пред мет досліджен ня й ви ко рис тан ня в суспільній прак -
тиці, як пев на юри дич на фор ма інших суспіль них відно син.

Соціаль ноKфіло софські по ло жен ня та вис нов ки про пра во як
соціаль не яви ще по винні слу жи ти не тіль ки відправ ним пунк том
змісту те орії пра ва, а й бу ти од ним із фун да мен таль них мо ментів
ць о го змісту. У те орії пра воз на в ства пра во як соціаль не яви ще от -
ри мує спеціаль ну, конк рет ну на у ко ву ха рак те рис ти ку як юри дич ної
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фор ми пра ва, йо го нор ма тив ної сто ро ни. Це дає мож ливість ви я ви -
ти роль і функції пра ва не тіль ки як різно ви ду соціаль но го ре гу ля то -
ра суспіль них ду хов них і ма теріаль них відно син, а й юри дич ної ос но -
ви та своєрідно го політич но го інстру мен ту дер жав но го уп равління
кла со во струк ту ро ва ним суспільством. Роз роб лен ня за галь ної те орії
національ но го пра воз на в ства по вин но спи ра ти ся на по зи тивні знан -
ня не тіль ки про за ко но да в ство, про юри дичні відно си ни, а й про
пра во як соціаль не яви ще, йо го роль в ор ганізації суспіль но го жит тя.

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ЗАК РИТ ТЯ
КРИМІНАЛЬ НО ГО ПРО ВАД ЖЕН НЯ

Кушнір О.О.
I курс, гру па ПР(с)
1.1, спеціальність «Пра во»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни 
Універ си те ту «Ук раїна», к.тел. (095) 654-60-47

На у ко вий керівник: Моч кош Я.В., к.юр.н., доц.

Зак рит тя криміналь но го про вад жен ня (криміналь ної спра ви)
бу ло пред ме том досліджен ня про тя гом ба гать ох де ся тиліть. У зв’яз -
ку з прий нят тям Криміналь но го про це су аль но го ко дек су Ук раїни
2012 р. (далі — КПК Ук раїни) заз нав пев них змін як про це су аль ний
по ря док зак рит тя криміналь но го про вад жен ня, так і підста ви до та -
ко го зак рит тя. То му, не ви ни кає сумніву що до ак ту аль ності
досліджен ня да но го пи тан ня.

Всі ви ди звіль нен ня від криміналь ної відповідаль ності мож на
кла сифіку ва ти за та ки ми кри теріями:

І. За леж но від то го, пра вом чи обов’яз ком су ду є звіль нен ня
осо би від криміналь ної відповідаль ності, виділя ють два ви ди та ко -
го звіль нен ня: імпе ра тив не (обов’яз ко ве) і диск реційне (фа куль та -
тив не, не о бов’яз ко ве);

ІІ. В за леж ності від пок ла ден ня на осо бу пев них обов’язків,
звіль нен ня осо би від криміналь ної відповідаль ності мо же бу ти бе -
зумов ним та умов ним. Бе зу мов не звіль нен ня оз на чає, що осо ба звіль -
 няєть ся від криміналь ної відповідаль ності ос та точ но, без по во рот но.
Та ке звіль нен ня не ста вить ся в за лежність від по даль шої по ведінки
осо би після ви не сен ня пос та но ви (ух ва ли) про її звіль нен ня;

ІІІ. В за леж ності від то го, якою час ти ною КК Ук раїни во ни ре -
гу лю ють ся, виділя ють за гальні ви ди звіль нен ня (пе ред ба чені нор -
ма ми За галь ної час ти ни) та спеціальні ви ди звіль нен ня (пе ред ба -
чені нор ма ми Особ ли вої час ти ни).
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КК Ук раїни, в статті 44, пе ред ба чає та кож звіль нен ня від кри -
мі наль ної відповідаль ності на підставі за ко ну Ук раїни про амністію
та ак та по ми лу ван ня. Звіль нен ня від криміналь ної відповідаль ності
у зв’яз ку з при ми рен ням з по терпілим як різно вид звіль нен ня від
криміналь ної відповідаль ності. Відповідно до ст. 46 КК Ук раїни осо ба,
яка впер ше вчи ни ла зло чин не ве ли кої тяж кості, звіль няєть ся від кри -
міналь ної відповідаль ності, як що во на при ми ри ла ся з по тер пілим
та відшко ду ва ла зав дані нею збит ки або усу ну ла за подіяну шко ду.

Стат тя 46 КК Ук раїни пе ред ба чає звіль нен ня від криміналь ної
відповідаль ності тіль ки в ви пад ку вчи нен ня зло чи ну не ве ли кої тяж -
кості. Згідно із ч. 2 ст. 12 КК Ук раїни, це та кий зло чин, за який пе ред -
ба че не по ка ран ня у виг ляді поз бав лен ня волі на строк не біль ше двох
років, або інше, більш м’яке по ка ран ня. Зва жа ю чи на тен денцію до
гу манізації криміналь но го пра ва, вва жаємо, що до ць о го пе реліку
зло чинів по винні вклю ча ти ся і зло чи ни се редньої тяж кості. То му та -
ке ж по ло жен ня, на на шу дум ку, слід закріпи ти і в КК Ук раїни.

Підста вою звіль нен ня осо би від криміналь ної відповідаль ності
у зв’яз ку з при ми рен ням із по терпілим, заз ви чай, є пев на по зи тив -
на по ведінка осо би після вчи нен ня зло чи ну, ре зуль та том якої є при -
ми рен ня цієї осо би з по терпілим. Аналіз ст. 46 КК Ук раїни доз во -
ляє зро би ти вис но вок, що підста ва звіль нен ня від криміналь ної
відповідаль ності за цією стат тею вклю чає в се бе два еле мен ти:

1) при ми рен ня осо би, яка вчи ни ла зло чин з по терпілим;
2) відшко ду ван ня зав да них нею збитків або усу нен ня за по дія -

ної шко ди.
Вва жаємо, не мож на вес ти мо ву про при ми рен ня в то му ви пад -

ку, як що по терпілий пе ре бу ває у служ бовій, ма теріальній чи інші
за леж ності від підоз рю ва но го, об ви ну ва че но го чи підсуд но го і суб’єк -
ту, який ве де про цес, ста ло відо мо, що при ми рен ня відбу ло ся під
тис ком са ме цих обс та вин.

От же, од ним з мож ли вих нап рямів по даль ших на у ко вих роз ро -
бок є досліджен ня проб лем участі за хис ни ка у ході ре алізації при -
мир ниць ких про це дур по криміналь ним спра вам. Ак ту альність да -
но го нап рям ку підси люєть ся й тим, що, пра во на за хист по вин но
відповіда ти кри терію без пе ре рв ності йо го здійснен ня. В свою чер -
гу, під без пе рервністю за хис ту у криміналь но му про цесі слід ро -
зуміти за без пе чен ня дер жа вою умов здійснен ня ефек тив но го пра -
во во го за хис ту про тя гом всь о го ча су здійснен ня криміналь но го
пе ресліду ван ня.
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АК ТУ АЛЬНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВІДНОВ ЛЕН НЯ
ВІЙСЬ КО ВИХ СУДІВ В УК РАЇНІ

Лас то вець ка А., сту дент гру пи ЗПЗ
53
16/C 
Інсти ту ту Пра ва та суспіль них відно син, 

Універ си тет «Ук раїна».
На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., до ц. ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Існу ван ня війсь ко вих судів в Ук раїні розг ля да ло ся не од но ра зо -
во під час ре фор му ван ня су до вої сис те ми. Ука зом ексKпре зи ден та
Ук раїни 14 ве рес ня 2010 ро ку бу ло ліквідо ва но інсти тут війсь ко вих
судів. Як ре зуль тат ви ник ла проб ле ма здійснен ня ефек тив но го пра -
во суд дя, у спра вах, суб’єкта ми яких вис ту па ють війсь ко вос луж бов -
ці, так як розг ляд та ких справ пок ла дав ся на су ди за галь ної юрис -
 дикції. Ліквідація війсь ко вих судів не спри я ла роз вит ку су до у ст рою
в дер жаві як пла ну ва ло ся, а нав па ки — за го ст ри ла проб ле му пра во -
суд дя, внаслідок війсь ко вих дій на сході країни, які приз ве ли до
збіль шен ня кіль кості війсь ко вих зло чинів. Вар то заз на чи ти, що це
вже посп ри я ло віднов лен ню війсь ко вих про ку ра тур в Ук раїні.

Війсь кові су ди діяли у складі Зброй них Сил Ук раїни. Їх пов но -
ва жен ня пе ред ба ча ли розг ляд справ: з криміналь них справ про зло -
чи ни, які ви ни ка ють у сфері війсь ко вих пра вовідно син, сто сов но
війсь ко вос луж бовців та інших осіб, виз на че них за ко ном. На війсь ко-
вос луж бовців пок ла даєть ся особ ли вий пра во вий ста тус. Це зу мов -
лює існу ван ня спе цифічних суспіль них відно син у сфері про ход -
жен ня та не сен ня війсь ко вої служ би, а та кож підви ще ну суспіль ну
не без печність війсь ко воKкриміналь них пра во по ру шень, зок ре ма
вій сь ко вих зло чинів. Заз на чені зло чи ни ма ють свої особ ли вості: спе -
ціаль ний об’єкт — вста нов ле ний за ко но да в ством по ря док не сен ня
або про ход жен ня війсь ко вої служ би; спеціаль ний суб’єкт — війсь -
ко вос луж бо вець або війсь ко во зо бов’яза ний під час про ход жен ня
нав чаль них (чи пе ревірних) або спеціаль них зборів

Та ким чи ном:
— діяльність суб’єктів пра вовідно син у війсь ковій сфері ре гу -

люєть ся ве ли чез ним ієрархічним ма си вом актів за ко но да в ства що -
до по ряд ку про ход жен ня війсь ко вої служ би, відом чи ми нор ма тив -
ноKпра во ви ми ак та ми, нас та но ва ми, інструкціями за нап рям ка ми
війсь ко вої діяль ності, уп равління, збе ре жен ня, обс лу го ву ван ня та
ви ко рис тан ня зброї, бойо вої і спеціаль ної техніки, більшість з яких
є ак та ми об ме же но го дос ту пу. За гальні су ди, не за без пе чені та ки ми
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акта ми, та умо ва ми їх зберіган ня, то му ви ни кає не обхідність зібран -
ня та зберіган ня та ких відом чих нор ма тив ноKпра во вих актів, що
чітко здійсню ва ти меть ся війсь ко ви ми су да ми;

— війсь кові су ди ши ро ко ви ко рис то ву ва ли прак ти ку виїзних
су до вих засідань шля хом мобіль но го, опе ра тив но го розг ля ду справ,
особ ли во під час війсь ко вих нав чань, у відда ле них гарнізо нах, на
особ ли во ре жим них об’єктах та у війсь ко вих час ти нах, які пе ре бу -
ва ють за ме жа ми Ук раїни у складі ми рот вор чих кон тин гентів. Спе -
цифіка та ких засідань як найк ра ще прис то со ва на до умов про ве -
ден ня Ан ти те ро рис тич ної опе рації на сході країни;

— за гальні су ди до ць о го ча су не за без пе чені сис тем ни ми архі -
ва ми таємних нор ма тив ноKпра во вих актів, які не обхідні при зак ри -
то му розг ляді ок ре мих справ, що пов’язані з до дер жан ням ви мог
охо ро ни дер жав ної таємниці. За гальні су ди не ма ють ка те го ро ва -
них приміщень, де по винні зберіга тись архівні нор ма тив ноKпра вові
ак ти. У свою чер гу, судді за галь ної юрис дикції не ма ють спеціаль -
них до пусків та не мо жуть пра цю ва ти з та ки ми до ку мен та ми;

— на яв на низь ка за галь на та спеціаль на про фесійність суддів
за галь ної юрис дикції, наслідком чо го є повіль ний розг ляд су до вих
справ. Судді війсь ко вих судів ма ють війсь ко ву спеціаль ну фа хо ву
підго тов ку, яка про яв ляєть ся в на яв ності ви щої юри дич ної та війсь -
ко вої освіти, прак тиці та досвіді про ход женні війсь ко вої служ би.
На відміну від суддів цивіль них судів, во ни обізнані з прак ти кою
ре алізації норм ста тутів ЗСУ, що по зи тив но впли ває на опе ра тив ну
ефек тивність ви не сен ня пра во суд но го рішен ня. Від терміну про тя -
гом яко го війсь ко вос луж бо вець пе ре бу ває під су дом, за ле жить рі -
вень бойо вої го тов ності війсь ко вої час ти ни, стан війсь ко вої діяль -
ності осо бо во го скла ду. Ад же важ ливість пок ла де них на війсь кові
час ти ни бойо вих зав дань, зок ре ма під час не сен ня бойо во го чер гу -
ван ня не доз во ляє на три ва лий час відволіка ти війсь ко вос луж -
бовців від ви ко нан ня обов’язків війсь ко вої служ би.

Підсу мо ву ю чи ви ще заз на че не, на на шу дум ку мож на зро би ти
вис но вок, віднов лен ня інсти ту ту війсь ко вих судів є надз ви чай но
ак ту аль ним і важ ли вим зав дан ням, що пос тає нині пе ред дер жа -
вою. Такі су ди пок ли кані вирішу ва ти спе цифічні зав дан ня, ви ко -
нан ня яких не при та ман не іншим су дам. То му, нас туп ним кро ком
має бу ти віднов лен ня в сис темі за галь ної юрис дикції війсь ко вих
судів, ство рен ня кваліфіко ва но го шта ту війсь ко вих суддів та за без -
пе чен ня віль но го дос ту пу до пра во суд дя усіх війсь ко вос луж бовців
Ук раїни.
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ДЕР ЖАВ НА БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ле мякіна А.О., сту де нт ка ІІ курсу, 
гру па Пз
23\16к, спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
до ц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син
Відкри то гоміжна род но го універ си те ту

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

Кож на лю ди на про жи ває в своїй дер жаві, в якій є свої пра ва, свій
менталітет, свої обов’яз ки а та кож, як не прик ро, свої проб ле ми. В на -
шій країні, проб лем ду же ба га то. Од ною з най важ ливіших проб лем
вва жаєть ся несп ра вед ливість пра во во го ре гу лю ван ня криміналь ної
відповідаль ності се ред гро ма дян та дер жав них чи нов ників. Ос но -
вою за ко но дав чо го ре гу лю ван ня пи тань при тяг нен ня чи нов ників
до відповідаль ності за дії, що зав да ли шко да суб’єкту підприєм ниць -
кої діяль ності, є Конс ти туція Ук раїни, стат тя 56 якої пе ред ба чає,
що ко жен має пра во на відшко ду ван ня за ра ху нок дер жа ви чи ор -
ганів місце во го са мов ря ду ван ня ма теріаль ної та мо раль ної шко ди,
зав да ної не за кон ни ми рішен ня ми, діями чи бездіяльністю ор ганів
дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, їх по са до вих
і служ бо вих осіб при здійсненні ни ми своїх пов но ва жень.

Дер жор га ни час то злов жи ва ють про ве ден ням різно манітних
пе ревірок — пла но вих та по зап ла но вих. У підсум ку їх про ве ден ня
час то ви да ють ся при пи си, ак ти та інші до ку мен ти, на підставі яких
дер жор га ни на ма га ють ся неп ра вомірно ви би ти різно манітні штра -
фи, а підприємці ви му шені вит ра ча ти свої ре сур си на їх ос кар жен -
ня або ж розв’язу ва ти проб ле ми «по лю бов но» — за до по мо гою ха -
барів. З ме тою от ри ман ня різно го ро ду неп ра вомірних ви на го род
про ти підприємців мо жуть по ру шу ва ти ся кримінальні спра ви з не -
на леж ною пра во вою кваліфікацією за стат тя ми Криміналь но го ко -
дек су з по даль шим зак рит тям та ких справ.

Юрис ти відзна ча ють, що чин не за ко но да в ство у сфері при тяг нен -
ня чи нов ників до відповідаль ності дос татньо роз ви ну те, в ба гать ох ви -
пад ках упов но ва жені предс тав ни ки ор ганів дізнан ня, по пе ред нь о го
слідства, про ку ра ту ри всіма дос туп ни ми за со ба ми на  ма га ють ся при -
му си ти пост раж да лих відмов ля ти ся від звер нен ня за відшко ду ван ням.

При тяг нен ня чи нов ни ка до відповідаль ності — пи тан ня но мер
один для кож но го бізнес ме на, що зіштовх нув ся з про тип рав ною
діяльністю «слуг дер жа ви». Прак ти ка свідчить про те, що дер жа ва
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доб ровіль но і без при му су у виг ляді відповідних ста тей Криміналь -
но го ко дек су Ук раїни ніко ли не хо че відповіда ти за свої дії, що зав -
да ли шко ди суб’єктам гос по дарсь кої діяль ності.

Вва жаю, що з ме тою за без пе чен ня прав підприємців не обхідно
на за ко но дав чо му рівні закріпи ти солідар ну відповідальність ор га -
ну та конк рет ної по са до вої чи служ бо вої осо би та ко го ор га ну, що,
в свою чер гу, на дасть мож ливість особі, якій зав да но шко ди, оби ра -
ти, хто нес ти ме відповідальність, ви хо дя чи з на яв них мож ли вос тей
відшко ду ван ня шко ди.

Тож, ви хо дя чи з ць о го мож на зро би ти вис но вок, що наші дер -
жавні ор га ни вла ди, зовсім не не суть ніякої від повіль ності, за скоє -
ний про тип рав ний вчи нок.

Для то го, щоб, на ша країна по ча ла жи ти кра ще, потрібно для
по чат ку, зро би ти рівноп равність між зви чай ни ми людь ми та упов -
но ва же ни ми осо ба ми ор ганів дер жав ної вла ди.

ПРА ВО ВЕ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ СУСПІЛЬ НИХ ВІДНО СИН
ЯК ПРЕД МЕТ ЮРИ ДИЧ НИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лит ви нен ко А.А.
5 кур с, за оч на фор ма нав чан ня, гру па ЗПЗ
504с 

спеціаль ності «Пра воз на в ство» ОКР «Спеціаліст»
На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 

доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 
Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 

Відкри то го міжна род но го універ си те ту 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

Су часні про це си пра вот во рен ня і дер жа вот во рен ня в Ук раїні
зму шу ють вітчиз ня ну на у ко ву спіль но ту не ли ше більш ре тель но
ста ви тись до пи тань на у ко во го за без пе чен ня заз на че них про цесів,
про що, до речі пи сав ака демік В. Тацій, але й поKно во му пе ре ос мис-
лю ва ти ба зові те орії і по нят тя, які опи су ють роль пра ва у про цесі
йо го впли ву на роз ви ток Ук раїнсь кої дер жа ви і суспільства. Особ -
ли во з ог ля ду на те, що на разі в Ук раїні од но час но відбу ва ють ся два
вкрай важ ливі про це си, яки ми є «про цес фор му ван ня і гро ма дянсь -
ко го суспільства, і пра во вої дер жа ви».

Слід заз на чи ти, що дер жа ва в про цесі роз роб ки та ви дан ня
чітких нор ма тив них актів, які вка зу ють міру доз во ле но го і не доз во -
ле но го, ре гу лює суспільні відно си ни у та кий спосіб, що би убез пе -
чи ти йо го від свавілля, га ран ту ва ти сво бо ду і спра вед ливість.
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Вся пра вот вор ча діяльність не тіль ки не роз рив но пов’яза на
з діяльністю ор ганів дер жав ної вла ди, але й ре алізуєть ся ци ми ор га -
на ми відповідно до пок ла де них на них конс ти туцією та за ко на ми
пов но ва жень. Скажімо, відповідно до статті 7 За ко ну Ук раїни «Про
цент ральні ор га ни ви ко нав чої вла ди» від 17 бе рез ня 2011 ро ку, ос -
нов ни ми зав дан ня ми міністер ства як ор га ну, що за без пе чує фор му -
ван ня та ре алізує дер жав ну політи ку в одній чи декіль кох сфе рах, є:
за без пе чен ня нор ма тив ноKпра во во го ре гу лю ван ня; виз на чен ня
пріори тет них нап рямів роз вит ку; інфор му ван ня та на дан ня роз’яс -
нень що до здійснен ня дер жав ної політи ки; уза галь нен ня прак ти ки
зас то су ван ня за ко но да в ства, роз роб лен ня про по зицій що до йо го
вдос ко на лен ня та вне сен ня в ус та нов ле но му по ряд ку про ектів за -
ко но дав чих актів, актів Пре зи ден та Ук раїни, Кабіне ту Міністрів
Ук раїни на розг ляд Пре зи ден тові Ук раїни та Кабіне ту Міністрів Ук -
раїни; здійснен ня інших зав дань, виз на че них за ко на ми Ук раїни та
пок ла де них на нь о го ак та ми Пре зи ден та Ук раїни.

Пра во ве ре гу лю ван ня як особ ли вий пред мет аналізу су час ної
на у ки те орії дер жа ви і пра ва, не обхідно досліджу ють ся у двох ос -
нов них ас пек тах.

З од но го бо ку — як один з видів за галь но го соціаль но го ре гу -
лю ван ня, яке має на меті ор ганізацію суспіль них відно син та за без -
пе чен ня ста ло го роз вит ку суспільства за до по мо гою тих чи інших
ме тодів впли ву на суспільство в ціло му та на ок ре мих індивідів.

З іншо го бо ку — як спе цифічний вид діяль ності дер жа ви, яка за
до по мо гою сис те ми пра во вих за собів прак тич но ре алізує та юри -
дич но га ран тує упо ряд ку ван ня суспіль них відно син, здійсню ючи
цілесп ря мо ва ний вплив на ті суспільні відно си ни, які об’єктив но
пот ре бу ють на сво го ре гу лю ван ня.

З ць о го пог ля ду пра во ве ре гу лю ван ня ха рак те ри зуєть ся пев -
ною сис те мою оз нак, які мо жуть бу ти роз поділені на дві найбільш
за гальні гру пи. ПоKпер ше — це за гальні оз на ки пра во во го ре гу лю -
ван ня, поKдру ге — спеціальні оз на ки пра во во го ре гу лю ван ня.

За гальні оз на ки пра во во го ре гу лю ван ня, які влас не і доз во ля ють
відме жу ва ти да ний тип ре гу ля тив но го впли ву на суспільні відно си ни
від всіх інших, пов’язані з йо го дер жав ною за без пе ченістю і мо жуть бу -
ти оха рак те ри зо вані чи як без по се редні наслідки заз на че ної дер жав ної
за без пе че ності пра во во го ре гу лю ван ня, чи як яви ща, що тісно з нею
взаємо пов’язані. Та ким чи ном, розк рив ши зміст ос нов них оз нак пра -
во во го ре гу лю ван ня, доціль но зро би ти нас туп ний крок і пе рей ти до
досліджен ня сис те ми спеціаль них оз нак пра во во го ре гу лю ван ня.
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КО ЛЕК ТИВ НИЙ ДО ГОВІР ЯК НЕ ОБХІДНА ПЕ РЕ ДУ МО ВА
ФОР МУ ВАН НЯ ЕФК ТИВ НО ГО ПРА ВО ВО ГО ПО ЛЯ

В СФЕРІ ТРУ ДО ВИХ ВІДНО СИН

Лит ви нен ко О.І.
ІV курс, гру па ПРз
41, нап рям підго тов ки «Пра во»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номік і пра ва, 
к.тел. (0532) 50
99
66

На у ко вий керівник: Ша ра ва ра Р.І., к.е.н., доц.

У юри дичній на уці ко лек тив ний до говір розг ля даєть ся як
інсти тут тру до во го пра ва і як ло каль ний пра во вий акт. Ста нов лен -
ня і роз ви ток соціаль но го парт не р ства в Ук раїні доз во ляє розг ля да -
ти ко лек тив ний до говір і ко лек тивні уго ди як важ ливі пра вові фор -
ми соціаль но го парт не р ства, за до по мо гою яких уз год жу ють ся
інте ре си працівників і ро бо то давців.

Як пра вові ак ти ко лек тив ний до говір та уго да ре гу лю ють ко лек -
тивні тру дові відно си ни, що ви ни ка ють між предс тав ниць ки ми ор га -
на ми, ор ганізаціями працівників і ро бо то давців з при во ду вста нов лен -
ня умов праці, їх зас то су ван ня, здійснен ня конт ро лю за ви ко нан ням
ко лек тив но го до го во ру, уго ди, вне сен ня змін і до пов нень то що.

Кон венції і ре ко мен дації МОП, а та кож Євро пейсь ка соціаль -
на хартія (пе рег ля ну та) 1996 р., Хартія Співто ва ри ст ва про го ловні
соціальні пра ва тру дя щих 1989 р. од ним з най важ ливіших прин -
ципів ко лек тив ноKдо говірно го про це су виз на ють прин цип віль них
і доб ровіль них ко лек тив них пе ре го ворів та ко лек тив них до го во -
рів [1, с. 39].

На сь о годні існує пот ре ба вирішен ня проб ле ми обов’яз ко вості
ук ла дан ня ко лек тив них до го ворів не за леж но від чи сель ності пра -
цю ючих. Вно сить ся про по зиція що до вве ден ня до за ко но да в ства
нор ми про обов’яз ковість ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів. Вис -
лов люєть ся дум ка про відсутність не обхідності ук ла дан ня ко лек -
тив но го до го во ру ли ше на підприємствах з нез нач ною кількістю
працівників (при ць о му вка зуєть ся навіть точ на чи сельність пра -
цю ючих — не біль ше 25 чо ловік). Із обов’яз ко вості ук ла дан ня ко лек -
тив но го до го во ру на всіх підприємствах, в ус та но вах, ор га ні за ці ях
не за леж но від форм влас ності і гос по да рю ван ня, ви ду діяль ності
і галу зе вої на леж ності з чи сельністю пра цю ючих 15 і біль ше чо ловік
ви хо дять та кож ав то ри про ек ту За ко ну «Про вне сен ня змін і до пов -
нень до За ко ну Ук раїни «Про ко лек тивні до го во ри і уго ди».
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Та кий підхід су пе ре чить міжна род ноKпра во вим ак там, зок ре ма
ра тифіко ва ним Ук раїною кон венціям МОП.У за ко но давстві Бол -
гарії, Угор щи ни, Польщі, Чехії, Сло вач чи ни, Сербії, Ру мунії не має
пря мих вказівок на обов’яз ковість ук ла ден ня ко лек тив но го тру до -
во го до го во ру, нав па ки, зас то со вуєть ся вислів «ко лек тив ний до го -
вір мо же ук ла да тись» [2, с. 112]. Вод но час вста нов люєть ся неп ри -
пус тимість відмо ви будьKякої зі сторін від про по зиції всту пи ти
у пе ре го во ри з ук ла ден ня ко лек тив но го до го во ру від дру гої упов но -
ва же ної сто ро ни (ли ше в Бол гарії ця ви мо га пе ред ба че на у Ко дексі
що до ро бо то дав ця; не містить та кої ви мо ги ру мунсь кий за кон). Та -
кий підхід відповідає міжна род ним стан дар там пра ва на ве ден ня
ко лек тив них пе ре го ворів і на ук ла ден ня ко лек тив них до го ворів.

На на шу дум ку, пра во на ук ла дан ня ко лек тив но го до го во ру не
мо же об ме жу ва тись зва жа ю чи на чи сельність пра цю ючих. І як що
будьKяка зі сторін на по ля гає на по чат ку про це су пе ре мо вин та по -
даль шо му ук ла данні ко лек тив но го до го во ру, то да ний про цес не
по ви нен наш тов ху ва ти ся на юри дичні пе ре по ни.

Літе ра ту ра

1. Страв риш С.В. Соціаль не парт не р ство на рин ку праці Ук раїни /
С.В. Страв риш. — К., 1998. — 264 с.

2. Се ми гин Г.Ю. Со ци аль ное парт не р ство в сов ре мен ном ми ре /
Г.Ю. Се ми гин. — К., 2006. — 273 с.

КОНТ РОЛЬ ОПО ДАТ КУ ВАН НЯ 
У СФЕРІ БАНКІВСЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Ліпсь кий В.В.
аспірант ка фед ри конс ти туційно го, адміністра тив но го пра ва 

та соціаль но
гу манітар них дис циплін, 
Відкри тий міжна род ний універ си тет

роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», к.тел. 097
539
04
26
На у ко вий керівник: Са ра на С.В., к.ю.н., доц.

В по дат ковій сис темі бан ки ви ко ну ють подвійну роль. Як
суб’єк ти по дат ко вих відно син во ни є плат ни ка ми біль шості по дат -
ків, які на за галь них підста вах здійсню ють до бюд жетів всіх рівнів.
Од но час но, бу ду чи по се ред ни ка ми між дер жа вою і плат ни ка ми по -
датків, во ни здійсню ють пе ре ка зи по дат ко вих пла тежів, від своє -
час ності яких за ле жить пов но та об сягів на пов нен ня дер жав ної каз -
ни [1, с. 56].
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Банк, як по дат ко вий агент, прирівня ний згідно з По дат ко вим
кодек сом Ук раїни [2] до плат ни ка по датків, є осо бою, на яку пок ла-
де но обов’язок об чис лю ва ти, ут ри му ва ти та пе ре ра хо ву ва ти по да -
ток із до ходів плат ни ка по датків. У відно си нах що до пе ре ра ху ван ня
по датків до бюд же ту, в яких бан ки вис ту па ють як «по се ред ни ки»
мож на виділи ти такі особ ли вості: поKпер ше, бан ки спри я ють ре алі -
зації по дат ко вих прав та обов’язків, оскіль ки ви ко ну ють до ру чен ня
плат ників по датків, по дат ко вих агентів, інших зо бов’яза них осіб
віднос но пе ре ра ху ван ня по датків до бюд жетів; поKдру ге, бан ки не ма -
ють влас но го май но во го інте ре су у та ких по дат ко вих пра вовідно си -
нах, і, поKтретє, за кон не пок ла дає на бан ки інших обов’язків, по -
в’я за них із кош та ми плат ників, крім їх пе ре ра ху ван ня [3, с. 143].

Крім то го, на бан ки пок ла де но функцію по дат ко во го і ва лют но го
конт ро лю, яка по ля гає в на данні інфор мації що до відкрит тя ра хун -
ків клієнтам та що до їх фінан со воKгос по дарсь ких опе рацій, своє -
час ності пе ре ра ху ван ня по датків, ви ко нан ня до ру чень що до при зу -
пи нен ня опе рацій на ра хун ках клієнтів то що. Виз на ча ю чи важ ли ву
роль банків у по дат ковій сис темі, не обхідно заз на чи ти, що во ни
є ос нов ни ми се ред інвес торів ре аль но го сек то ра еко номіки, чим за -
без пе чу ють збіль шен ня кіль кості плат ників по датків та ство рен ня
до дат ко вих ма теріаль них благ, підви щу ю чи та ким чи ном дохідність
бюд жет ної сис те ми [1, с. 56].

Підсу мо ву ю чи ви ще на ве де не мож на зро би ти вис но вок, що конт-
 роль пи тань опо дат ку ван ня у сфері банківсь кої діяль ності є ду же
динамічним і важ ли вим про це сом, оскіль ки банківсь ка сфе ра швид -
ко роз ви ваєть ся і на бан ки де далі біль ше пок ла даєть ся обов’язків
що до конт ро лю за на ра ху ван ням і спла тою по дат ко вих пла тежів.
При ць о му, конт роль опо дат ку ван ня в банківській сфері поділяєть -
ся на конт роль за діяльність плат ників по датків з бо ку банків, які
в них обс лу го ву ють ся, конт роль за спла тою по датків з до ходів плат -
ників, які во ни от ри му ють від коштів розміще них у бан ках та конт -
роль бан ку за своїми по дат ко ви ми пла те жа ми, як плат ни ка по дат -
ку. Та ким чи ном, охоп люєть ся до сить ши ро ка сфе ра по дат ко во го
конт ро лю з бо ку банківсь ких ус та нов і во на має тен денцію до роз ши -
рен ня за ра ху нок на дан ня бан кам до дат ко вих пов но ва жень у даній
сфері.

Літе ра ту ра

1. Клюс ко Л.А. Опо дат ку ван ня банківсь кої діяль ності в Ук раїні та ос -
новні нап ря ми йо го вдос ко на лен ня / Л.А. Клюс ко, Я.Г. Підсо сон на //
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ПРОБ ЛЕ МИ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
РИН КУ ЦІННИХ ПА ПЕРІВ

Лісний І.А.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (099) 441
55
73
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

Пи тан ня що до ефек тив ності тієї чи іншої мо делі рин ку до сить
дис кусійне, особ ли во вра хо ву ю чи ос тан ню світо ву фінан со ву кри -
зу. Од ним з го лов них не доліків анг лоKаме ри кансь кої мо делі світо -
ви ми екс пер та ми бу ло виз на но не дос татній рівень адек ват но го дер -
жав но го ре гу лю ван ня. Рин ки пе ре рос ли ту ре гу ляцію, яка бу ла
вста нов ле на. Роз ви ва ю чи вітчиз ня ний ри нок цінних па перів, нам
потрібно обов’яз ко во вра хо ву ва ти світо вий досвід не тіль ки з пи -
тань ме ханізмів торгівлі фінан со ви ми інстру мен та ми, а з пог ля ду
не обхідності роз вит ку адек ват ної сис те ми ре гу лю ван ня [3, с. 88].

Са ме то му ук раїнсь кий фон до вий ри нок для інвес торів виг ля дає
не ефек тив ним. Ук раїнсь ко му рин ку при та манні такі оцінки: низь ка
ліквідність ук раїнсь ко го рин ку, що відби ваєть ся, в пер шу чер гу, на
йо го ви сокій во ла тиль ності в порівнянні з більшістю країн. Та ким чи -
ном, во ла тильність ук раїнсь ко го рин ку в триKчо ти ри ра зи ви ща за во -
ла тильність роз ви не них ринків. Це сприяє то му, що вартість цінних
па перів збіль шуєть ся швид ше на стадії підйо му, ко ли на ри нок за хо -
дять крупні по купці, і зни жуєть ся швид ше на спаді, ко ли інвес то ри
ма со во праг нуть от ри ма ти готівку в обмін на цінні па пе ри. Маємо ри -
нок на яко му пе ре важ на більшість опе рацій но сить спе ку ля тив ний
ха рак тер, май же відсутні опе рації інвес тиційно го спря му ван ня. То му
іно земні інвес то ри бу дуть, швид ше за все, ку пу ва ти па пе ри на рин ку
цих країн, зва жа ю чи на пе ре оцінку вітчиз ня них цінних па перів,
а внут рішнім інвес то рам не вис та чає ліквідності та при та ман на зай -
ва паніка, че рез нев пев неність у стабіль ності рин ку [2].
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Роз ви не ний і відкри тий фон до вий ри нок у країні ха рак те ри зує,
як пра ви ло, силь ну, і стабіль ну еко номіку, сприяє за лу чен ню інвес -
торів із інших країн. Як відо мо, рин ки країн, що роз ви ва ють ся для
інвес торів ста ють все більш при ваб ли ви ми, то му що са ме в пе рехід но -
му періоді роз роб ля ють ся біль ше но вих про ектів, націле них на вдос -
ко на лен ня еко номіки, вик ли ка не не обхідністю. Відповідно, у ба га -
тьох ас пек тах ук раїнсь кий фон до вий ри нок ду же да ле кий від зраз ка,
що зму шує шу ка ти нові шля хи, стра тегії роз вит ку, вдос ко на лен ня
для то го, щоб ство ри ти пов ноцінний сек тор фінан со вої сфе ри.

Слід виділи ти нап ря ми підви щен ня ефек тив ності функціону -
вання ук раїнсь ко го фон до во го рин ку, які не обхідно закріпи ти в нор -
матив ноKпра во вих ак тах, з ура ху ван ням пе рехідної еко номіки в країні:
з’ясу ван ня по тенційних мож ли вос тей, на ла год жен ня тісної спів -
праці в рам ках міжна род них ор ганізацій із ме тою ство рен ня по зи -
тив но го іміджу ук раїнсь ко го фон до во го рин ку се ред за рубіжних
і вітчиз ня них інвес торів; роз ши рен ня кіль кості фінан со вих інстру -
ментів, дос туп них для інвес торів, пов ноцінне впро вад жен ня в обіг
похідних цінних па перів; при ве ден ня нор ма тив ної ба зи та ре гу лю -
ван ня фінан со вих пос луг у відповідність зі світо ви ми стан дар та ми;
підви щен ня рівня за ко но дав чо го за хис ту прав інвес торів та інших
учас ників рин ку цінних па перів;

Нез ва жа ю чи на існу ючі не доліки, ри нок цінних па перів Ук раї -
ни має ве ли ку по тенційної си лою. Най го ловніше і пра виль не тут —
вра ху ва ти всі не доліки й про га ли ни і пос та ра ти ся ви ко на ти біль шу
час ти ну умов, які до по мо жуть йо му вий ти на гідний рівень.
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ЕТА ПИ РОЗ ВИТ КУ 
ОСВІТНЬ О ГО ЗА КО НО ДА В СТВА УК РАЇНИ

Май бо ро да В.М.
І курс, гру па ПР(с)
1.1, спеціальність «Пра во»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (0332) 78
06
73
На у ко вий керівник: Куш пе тюк О.І., к.і.н., доц.

Освітня діяльність є мо гутнім чин ни ком роз вит ку ду хов ної куль -
ту ри, відтво рен ня інте лек ту аль них і про дук тив них сил суспільства,
за по ру кою гро ма дянсь ко го ми ру і май бутніх успіхів у зміцненні
й ут ве рд женні ав то ри те ту Ук раїни як су ве рен ної, не за леж ної, де мок -
ра тич ної, соціаль ної та пра во вої дер жа ви — пов ноп рав но го чле  на
євро пейсь кої та світо вої спіль но ти.

Ос нов ною ме тою дер жав ної політи ки в га лузі освіти є ство рен -
ня умов для роз вит ку осо бис тості і твор чої са мо ре алізації кож но го
гро ма дя ни на Ук раїни, онов лен ня змісту освіти та ор ганізації нав -
чаль ноKви хов но го про це су відповідно до де мок ра тич них ціннос -
тей, рин ко вих за сад еко номіки, су час них на у ко воKтехнічних до сяг -
нень. Уп ро довж 1991–2017 рр. національ не освітнє за ко но да в ство
пройш ло склад ний шлях роз бу до ви та роз вит ку.

1991–1996 рр. — підго тов ка та по ча ток ство рен ня за ко но дав чої
ба зи національ ної сис те ми освіти: ух ва лен ня за конів «Про освіту»,
«Про на у ко ву та на у ко воKтехнічну діяльність», зат ве рд жен ня Дер -
жав ної національ ної прог ра ми «Освіта: Ук раїна ХХІ століття». У цей
період бу ло виз на че но ос но ви дер жав ної політи ки у сфері ви щої
освіти, роз роб ле но сис те му дер жав но го уп равління ви щої освітою
в Ук раїні та вста нов ле но пов но ва жен ня ор ганів дер жав ної вла ди
і гро мадсь ко го са мов ря ду ван ня в сис темі уп равління освітою, виз -
на че но ос новні прин ци пи освіти, закріпле но дер жавні стан дар ти
освіти та ін.

1996–2001 рр. — прий нят тя Конс ти туції Ук раїни та відбу ло ся
вне сен ня змін і до пов нень до За ко ну «Про освіту», зат ве рд жен ня
Прог ра ми діяль ності Кабіне ту Міністрів Ук раїни що до їх ви ко нан -
ня. Са ме в цей період з ух ва лен ням За ко ну Ук раїни «Про ра тифі -
кацію Кон венції про виз нан ня кваліфікацій з ви щої освіти в Євро -
пейсь ко му регіоні», роз по чав ся про цес ре алізації Бо лонсь ко го
про це су в Ук раїні.

2002–2012 рр. — фор му ван ня нор ма тив ноKпра во вої ба зи в га -
лузі освіти шля хом ух ва лен ня низ ки за конів, які виз на ча ють стра -
тегію роз вит ку національ ної сис те ми освіти, закріплю ють її нор ма -
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ти ви, ви мо ги, стан дар ти, за ко но дав чо ре гу лю ють відно си ни всіх
струк тур них підрозділів освіти; зат ве рд жен ня стра тегічно го пла ну
дій — Національ ної докт ри ни роз вит ку освіти; за без пе чен ня інно -
ваційно го роз вит ку ви щої освіти, підви щен ня її якості та дос туп -
нос ті, ко ри гу ван ня зав дань і за ходів відповідно до за галь но го зав -
дан ня — інтег рації до євро пейсь ко го освітнь о го прос то ру.

2013–2017 рр. — ух ва лен ня Національ ної стра тегії роз вит ку
освіти Ук раїни, виз на чен ня ос нов них нап рямків по даль шо го роз -
вит ку сис те ми ви щої освіти та ре фор му ван ня за ко но да в ства на ос -
нові но во го За ко ну Ук раїни «Про ви щу освіту».

Важ ли вою подією ць о го ета пу роз вит ку національ но го освітнь о го
за ко но да в ства є ух ва лен ня За ко ну Ук раїни «Про ви щу освіту», що
вста но вив ос новні пра вові, ор ганізаційні, фінан сові за са ди функ -
ціону ван ня сис те ми ви щої освіти, зак лав ши умо ви для по си лен ня
співпраці дер жав них ор ганів і бізне су з ви щи ми нав чаль ни ми зак ла-
да ми на прин ци пах ав то номії ви щих нав чаль них зак ладів, поєд -
нан ня освіти з на у кою і ви роб ни цт вом з ме тою підго тов ки кон ку -
рен то сп ро мож но го людсь ко го капіта лу для ви со ко тех но логічно го
та інно ваційно го роз вит ку країни, са мо ре алізації осо бис тості, за без -
пе чен ня пот реб суспільства, рин ку праці та дер жа ви у кваліфіко ва -
них фахівцях.

Та ким чи ном, уп ро довж 1991–2017 рр. національ не освітнє за -
ко но да в ство пройш ло склад ний шлях роз бу до ви та роз вит ку, не од -
но ра зо во заз на ва ло суттєвих змін та ево люціону ва ло.

ОС НОВНІ РИ СИ СУ ДО ВО ГО ПРО ЦЕ СУ 
У КРАЇНАХ СТА РО ДАВНЬ О ГО СХО ДУ

Ма ка ров В.О.
I курс, гру па ПЗ
11, спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна»

У даній ро боті ми розг ля не мо ха рак терні ри си од но го з го лов -
них суспіль них інсти тутів, який ви ник ще в країнах ста ро давнь о го
схо ду, а са ме суд і виз на чи мо ха рак терні ри си су до во го про це су.

Ха рак тер ною ри сою су до во го про це су в країнах Ста ро давнь о го
Схо ду бу ло те, що в су до чинстві не про во ди ло ся відміннос тей між
цивіль ни ми і кар ни ми спра ва ми. У Єгипті, Ва ви лоні, Індії су до ва
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спра ва по чи на ла ся з по дачі по зов ної за я ви і свідчен ня в суді по зи -
ва ча, потім відповіда ча, яко го по терпілий, як пра ви ло, мав сам дос -
та ви ти в суд. Вик лю чен ня ро би ло ся для особ ли во не без печ них зло -
чинців, роз шук і арешт яких бу ли спра вою царсь ких чи нов ників.

У Ки таї спра ва мог ла по чи на ти ся не тіль ки із за я ви, але і з до но-
су в повіто ву уп ра ву або ок руж не уп равління. До нос, особ ли во сто -
сов но крадіжки і вбивств, мав бу ти точ но виз на че ним, не точність
спри чи ня ла за со бою по ка ран ня. «Пра во» на до нос за ле жа ло від со -
ціаль но го ста ну осо би, її місця в сис темі кров но ро дин нихзв’язків,
за ви нят ком до но су про зло чин про ти го су да ря і дер жа ви. Жорс то -
ко, на ос нові прин ци пу «по вер нен ня об ви ну ва чен ня», ка рав ся
брех ли вий до но щик. У ць о му ви пад ку до но щи кові заг ро жу ва ла та
ж ка ра, яка пе ред ба ча ла ся особі за прав ди вий до нос. За бо ро ня ли ся
під заг ро зою смерт ної ка ри до но си на батьків, діда, баб ку й інших
близь ких ро дичів, крім вбив ства бать ка, при яко му до нес ти мож на
бу ло навіть на матір. Підля га ли удав лен ню ра би, що до нес ли на
сво го гос по да ря, за ви нят ком об ви ну ва чен ня ос тан нь о го в за ко лоті
і зраді. За бо ро ня лись анонімні до но си, за суд жені за та ким до но сом
звіль ня ли ся. До ка зи су ду в давнь осхідних країнах, як пра ви ло, пред -
с тав ля ли самі по зи вач і відповідач. Важ ли вим за со бом до ве ден ня
бу ли по ка зан ня свідків. В Індії існу ва ло жорстке пра ви ло, ко ли сві док
по ви нен бу ти рівним за соціаль ним ста ту сом тій сто роні в про цесі,
віднос но якої він свідчить. Ли ше у разі тяж ких зло чинів (крадіжка,
на силь ство та ін.) свідки не пе ревіря ли ся ду же ре тель но. І тіль ки
при відсут ності на леж них свідків доз во ля ло ся прий ма ти свідчен ня
ди ти ни, ста ро го, уч ня (віднос но вчи те ля), ро ди ча, ра ба і жінок.

Лжесвідчен ня вва жа ло ся зло чи ном, що ка раєть ся іноді штра -
фом, рівним де ся тик ратній сумі по зо ву, або виг нан ням з країни. Та -
кож ак тив но зас то со ву ва лись по ка зан ня свідків, які до ць о го скла да ли
клят ву. У клятві вка зу ва лось по ка ран ня у разі не ви ко нан ня клят ви
або на дан ня хиб них по ка зань. Май же в усіх давнь осхідних дер жа -
вах важ ли ву роль при вирішенні май но вих справ відігра ва ли такі
до ка зи як пись мові до ку мен ти. Відмінна особ ливість до ку мен ту —
йо го фор малізм, що поєдну вав ся з діло вою стислістю. Щоб вик лю -
чи ти мож ливість вне сен ня будьKяких змін, на пра во вий до ку мент
ста ви ла ся пе чат ка. З ме тою пра виль но го йо го скла дан ня ви да ва ли ся
юри дичні довідни ки, до по мо ги, в яких при во ди ли ся прак тичні при -
к ла ди їх скла дан ня.Су до вий про цес відбу вав ся публічно, у формі
зма ган ня сторін — по терпіло го, який вис ту пав як об ви ну вач, і об -
ви ну ва чу ва но го, то му він на зи вав ся зви ну валь ноKзма галь ним. Діяв
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прин цип пре зумпції вин ності об ви ну ва чу ва но го. Га рантією від злов -
мис но го зас то су ван ня тор тур, бит тя па ли ця ми бу ло по ка ран ня слідчо -
го ка то рж ни ми ро бо та ми за смерть об ви ну ва чу ва но го під тор ту ра ми.
Су до ва спра ва вва жа ла ся закінче ною після ви дачі суд дею рішен ня, яке
він не міг зміни ти. У Єгипті, нап рик лад, во но ого ло шу ва ло ся без мо -
тивів. Суд дя без мов но прик ла дав до ло ба тієї сто ро ни, на чию ко ристь
виріше на спра ва, зоб ра жен ня істи ни, яке він но сив на шиї. Рішен ня
су ду про стра ту при во ди ло ся у ви ко нан ня не гай но і публічно.

От же дослідив ши ос новні ри си су до во го про це су у країнах дав -
нь осхідних дер жав ми дізна ли ся про відкрит тя су до во го про це су,
по ка ран ня у разі на дан ня лжесвідчень, про пе ребіг су до вих засі -
дань, роль до ку ментів у су довій справі, свідків у су до вих спра вах та
відзна чи ли їх зна чен ня для су час но го світу.

СОЦІАЛЬ НА МЕ РЕ ЖА У ДЕР ЖАВІ МАЙ БУТНЬ О ГО

Ма нуїльсь кий Д.В.
V курс, гру па МІ
51, спеціальність «Міжна род на інфор мація»,

ВМУ РОЛ (Київ), Інсти тут пра ва та соціаль них відно син
На у ко вий керівник: Афа насьєв Б. А., к. е. н., доц.

Ефек тив не функціону ван ня дер жав но го ме ханізму є за по ру кою
ста ло го роз вит ку та національ ної без пе ки будьKякої країни. У ви -
пад ку, ко ли дер жа ва сти каєть ся з кри зо вою си ту ацією зброй них
конфліктів, соціаль но го збу рен ня та еко номічно го за не па ду, адек -
ватність ал го рит му взаємовідно син дер жа ви та суспільства на бу ває
пер шо чер го во го зна чен ня, ігно ру ван ня цієї сфе ри мо же ма ти ду же
тяжкі наслідки, спри чи ни ти ліквідацію дер жа ви.

Функціону ван ня влад них інсти туцій в Ук раїні вик ли кає ду же
ба га то пи тань: мож на чу ти про екс це си, пов’язані з діями або безді -
яль ніс тю вла ди — пе рек рит тя шляхів спо лу чен ня, конфлікти з си -
ло ви ми струк ту ра ми, акції про тес ту. Рей тинг «ан ти довіри» до ор га нів
дер жав ної вла ди сяг нув най ви щої поз нач ки за всю історію не за леж -
ності Ук раїни.

Все це мож на по яс ни ти ли ше од ним чин ни ком — взаємовідно -
си ни вла ди і суспільства зайш ли у глу хий кут конфлікту, що руй нує
самі за са ди ук раїнсь кої дер жав ності. Сенс дер жа ви як ор ганізу ю чої
конструк тив ної си ли, у власній країні, втра чаєть ся. Зовнішні заг -
ро зи, прог ноз існу ван ня не за леж ної Ук раїни, мож на виз на чи ти як
вкрай не га тив ний.
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Стабільність будьKякої сис те ми ке ру ван ня виз на чаєть ся на -
явністю сис те ми зво рот но го зв’яз ку із об’єктом ке ру ван ня. Акції
гро ма дянсь кої не по ко ри свідчать са ме про це — суспільство вдаєть -
ся до про тес ту та на силь ства, оскіль ки не має іншо го шля ху відре а -
гу ва ти на невідповідність керівницт ва інте ре сам суспільства.

Ук раїні не обхідно терміно во ство ри ти діючу сис те му зво рот но -
го зв’яз ку вла ди та суспільства, вирішен ня цієї за дачі не мож ли во
без ви ко рис тан ня інфор маційних тех но логій. Доціль ним є вив чен ня
досвіду та ко го яви ща, як соціальні ме режі, що на бу ло ве ли кої по пу -
ляр ності у світі про тя гом ос танніх років. Дос татньо зга да ти роль со ці -
аль них ме реж під час подій кінця 2013 — по чат ку 2014 років, ко ли ве -
ли чезні ма си лю дей бу ли мобілізо вані, ор ганізо вані на акції про тес ту,
що приз ве ли до по ва лен ня діючо го на той час ре жи му та зміни вла ди.

Се ре до ви ще соціаль них ме реж виз на чаєть ся най ви щим сту пе -
нем соціаль ної взаємодії, ши ро ким роз пов сюд жен ням, опе ра -
тивністю ре а гу ван ня. Су часні тех но логії, доз во ля ють інтег ру ва ти ся
з інши ми сервіса ми, та ки ми, як торгівля, оп ла та, взаємодія з ор га -
на ми дер жав ної вла ди то що. Ство рен ня соціаль ної ме режі рівня
дер жа ви має всі не обхідні пе ре ду мо ви для вирішен ня існу ю чо го
конфлікту між вла дою та суспільством.

Та ка сис те ма має, знач ний по тенціал по ско ро чен ню ви датків
дер жа ви на функціону ван ня дер жав но го апа ра ту, ба га то функцій
мо жуть бу ти ре алізо вані у елект рон но му варіанті, що вик лю чає не -
обхідність в ут ри манні ве ли ко го шта ту та адміністра тив них будівель.

Функціональ на схе ма та кої соціаль ної ме режі бу де схо жа на так
зва ну «елект рон ну дер жа ву», шля хом по бу ду ван ня якої йдуть у ба -
гать ох євро пейсь ких країнах.

Учас ни ка ми та кої ме режі ма ють бу ти, з од но го бо ку, ор га ни дер -
жав ної вла ди, які вис ту па ють ко лек тив ним суб’єктом, з іншо го —
гро ма дя ни Ук раїни, що ма ють пер со налізо ва ний дос туп до ре сурсів
ме режі. Та кож не обхідно ре алізу ва ти дос туп до ме режі для під при -
ємців та ком паній, у якості юри дич ної осо би, що на дає мож ливість
не тіль ки пра цю ва ти з дер жав ни ми конт ро лю ючи ми ор га на ми, але
й вес ти ко мерційну діяльність без по се ред ників, що зни зить ви дат ки
та, відповідно, ціни на то ва ри та пос лу ги для на се лен ня. Технічні
мож ли вості для ре алізації сис те ми дав но існу ють. Інфра ст рук ту ра
за без пе чен ня дос ту пу до ре сурсів ме режі є на яв ною, а за со би іден -
тифікації учас ників не є зат рат ни ми. Мо ти вації діючих ук раїнсь ких
еліт, на жаль не пе ред ба ча ють участі у владі де мок ра тич ної гро ма ди,
і кош ту ва ти Ук раїні це мо же ду же до ро го.
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ДО ПИ ТАН НЯ СА МОСТІЙНОСТІ 
ГОС ПО ДАРСЬК О ГО ПРА ВА

Маньківсь кий О.І.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (095) 458
23
52
На у ко вий керівник: Ко роєд С.О., д.ю.н., доц.

Пра во ва сис те ма як гнуч ке та ди намічне яви ще постійно зна -
хо дить ся у полі зо ру на у ковців. Час від ча су пос та ють пи тан ня про
досліджен ня співвідно шен ня еле ментів пра во вої сис те ми. Су спіль -
ні відно си ни постійно зміню ють ся, ви ма га ю чи відповідних змін
у їх пра во во му ре гу лю ванні. Так ви ни ка ють нові пра вові інсти ту ти,
підга лузі та га лузі пра ва. Відповідно до пот реб суспільства зміню -
ють ся, нап рик лад, пред ме ти га лу зей пра ва, відповідно, транс фор -
муєть ся і їх ос нов на ме та (приз на чен ня) [1].

В ос нові пра вовідно син між людь ми ле жить гос по дарсь ка ді -
яльність, яка ви ма гає впо ряд ку ван ня із зас то су ван ням спеціаль них
інстру ментів, яки ми, в ос нов но му, на діле не гос по дарсь ке пра во.
Оче вид но, що сто сов но гос по дарсь ко го пра ва як са мостійної га лузі
юри дич ної на у ки ще дов го бу дуть то чи ти ся сло весні ба талії, оскіль -
ки не має дос товірно го стовідсот ко во го знан ня з клю чо вих (фун да -
мен таль них) за сад та кої гра дації, і са аме та кий стан справ є підста вою
для існу ван ня, як бу ло ска за но ви ще, по ляр ності ду мок на у ковців
у підході до розв’язан ня цієї проб ле ми. Біль ше то го, до сь о годні не
на бу ла до вер ше ності по зиція на у ковців сто сов но цивіль но го пра ва
як са мостійної га лузі, яке найбільш «ра ди кальні» прав ни ки став -
лять в ос но ву за пе ре чен ня са мостійності гос по дарсь ко го пра ва, і на
ґрунті яко го ніби то во но ут во ре не. Проб ле ма по род жуєть ся са мим
засто су ван ням кри теріїв, яки ми виз на че на са мостійність га лузі пра -
ва, у да но му ви пад ку — співвідно шен ням при ват но го і публічно го
у праві. Це по яс нюєть ся тим, що і пред мет, і ме тод цивіль но го пра -
ва не відповіда ють кри теріям са мостійної га лузі пра ва. Проб ле ма
ж роз ме жу ван ня і взаємодії норм публічно го і при ват но го пра ва є,
на дум ку ви дат но го ук раїнсь ко го цивіліста О. Підоп ри го ри, не тіль  ки
ме то до логічною за своїм ха рак те ром, а й ак ту аль ною як для вітчиз -
ня но го пра воз на в ства, так і для прак ти ки вітчиз ня но го дер жа во-
і пра вот во рен ня — важ ли вих скла до вих про це су де мок ра тич ної
транс фор мації ук раїнсь ко го суспільства [4]. Й.О. Пок ровсь кий заз на -
чає, що сам кри терій відмінності між пра вом публічним і при ват ним
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за ли шаєть ся не виз на че ним. Су час но му дослідни кові ць о го пи тан -
ня мо же зда ти ся, що чим далі, тим більш це пи тан ня зап лу туєть ся
й стає без надійно не розв’яз ним [3]. К.Г. Во лин ка схи ляєть ся до то -
го, що те о ре тич ним підґрун тям ви ок рем лен ня са мостійних га лу зей
пра ва у пра вовій сис темі Ук раїни по вин на за ли ша ти ся те орія двох
кри теріїв — пред ме ту і ме то ду пра во во го ре гу лю ван ня [2]. Р.Б. При -
луць кий заз на чає, що та ка те о ре тич на конструкція скла ла ся у на слі -
док двох на у ко вих дис кусій. Під час пер шої (1938–1941) біль шість
уче них вва жа ли що поділ пра ва на га лузі по ви нен здійсню ва ти ся за
та ким об’єктив ним кри терієм як пред мет пра во во го ре гу лю ван ня —
су купність од норідних суспіль них відно син, що підда ють ся ав то -
ном но му (віднос но са мостійно му) пра во во му ре гу лю ван ню.

Та ким чи ном, на ос нові ви ко на но го аналізу на у ко вих підходів сто-
 сов но виз на чен ня місця гос по дарсь ко го пра ва в сис темі пра ва Ук раїни
мож на сфор му лю ва ти та ке виз на чен ня: гос по дарсь ке пра во є уза  галь -
не ною сис те мою за галь но обов’яз ко вих пра вил по ведінки для суб’єк -
тів гос по дарсь кої діяль ності, яки ми вре гуль о ву ють ся пра во від но  си ни,
що ви ни ка ють між ни ми у ході здійснен ня гос по дарсь кої діяль ності.
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СУ ДО ВИЙ УСТРІЙ ВА ВИ ЛО НУ

Мар ти нюк Т.С.
I курс, гру па ПЗ
11, спеціальність «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н.,
до ц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна»

У Ста ро давнь о му Ва ви лоні дов гий час пра во суд дя здійсню ва ли
релігійні слу жи телі — жерці.Цар був вер хов ним суд дею, ви щою
інстанцією, що є тра диційним для усіх ранніх дер жав. За скар гою
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за суд же них або осіб, які оп ро тес то ву ва ли ви ро ки місце вих суддів за
цивіль ни ми спо ра ми, цар міг сам ви нес ти рішен ня чи до ру чи ти
розг ляд спра ви своїм чи нов ни кам.

Ха рак тер ним у про ве денні ре форм Хам му рапі су до ва сис те ма
Ста  ро давнь о го Ва ви ло ну от ри ма ла нас туп ний виг ляд: кож на об -
щи на ма ла влас ний об щин ний суд (ко легію) під го ло ву ван ням об -
щин но го ста рос ти, що приз на чав ся ца рем. А в усі ве ликі міста до -
дат ко во при з на ча ли ся «царські судді», які вирішу ва ли спра ви, що
сто су ва ли ся лю дей.

Мені відо мо що у за ко нах Хам му рапі бу ло закріпле но зна чен ня
дос товірності ма теріалів, по да них по зи ва чем та відповіда чем, і як -
що пись мові до ку мен ти у справі відсутні, сто ро ни по винні бу ли да -
ва ти клят ву пе ред бо же ст вом у храмі в при сут ності свідків.

Ціка вим є факт що для з’ясу ван ня істи ни у Ста ро давнь о му Ва -
ви лоні про тя гом усь о го періоду прак ти ку ва ли «бо жий суд» — «ор -
далії». Як що зви ну ва че но го ки да ли в річку і він то нув, йо го про ви -
на вва жа лась до ве де ною. Функції хра мо вих суддів бу ли об ме жені
ор далією (вип ро бу ван ням во дою).

Підтве рд жен ням релігійно го впли ву на су до ву сис те му Ста ро -
давнь о го Ва ви ло ну є і те, що будьKякий су до вий про цес по чи нав ся
з то го, що йо го учас ни ки йшли до хра му, де пе ред бо же ст ва ми да ва -
ли клят ву го во ри ти прав ду і дот ри му ва тись за конів.Зок ре ма, у за -
ко нах Хам му рапі є стат тя, яка відно сить розв’язан ня пи тан ня вик -
люч но до царсь кої волі. Во на сто суєть ся долі ко хан ця невірної
дру жи ни: як що чо ловік не вто пить дру жи ну — пе ре люб ни цю, «то
й цар мо же по ми лу ва ти сво го ра ба».

Та кож відо мо, що цар Хам му рапі за о хо чу вав по дан ня йо му
скарг на рішен ня суддів, оче вид но, вба ча ю чи в ць о му фор му конт ро -
лю за їх діяльністю та дот ри ман ням за кон ності. Він міг ого ло си ти
амністію, по ми лу ва ти або відда ти на смерть будьKяко го підда но го.

Ра зом із тим на прак тиці заз на чені су дові інстанції по де ку ди
об’єдну ва лись: об щин ний суд міг очо лю ва ти «царсь кий суд дя»
і тоді він од но час но ви ко ну вав роль царсь ко го су ду або об щин ний
суд об’єдну ва ли з хра мо вим в од ну ко легію.

Зок ре ма, у за ко нах Хам му рапі бу ло закріпле но зна чен ня дос -
товірності ма теріалів, по да них по зи ва чем та відповіда чем, і як що
пись мові до ку мен ти у справі відсутні, сто ро ни по винні бу ли да ва ти
клят ву пе ред бо же ст вом у храмі в при сут ності свідків.

Один із за конів по ля гав в то му що як що лю ди на вис ту пить у су -
довій справі свідком зви ну ва чен ня, але не до ка же ць о го, і як що ця
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су до ва спра ва сто су ва ла ся жит тя, то цю лю ди ну тре ба вби ти.Са ме
у до бу Хам му рапі вже з’яв ля ють ся про фесійні судді, яких приз на чав
цар. На них та кож пок ла да ли ся обов’яз ки пе ревіря ти пра вильність
спла ти по датків і конт ро лю ва ти уп равління царсь ки ми маєтка ми.
Про фесійні судді та кож об’єдну ва ли ся у ко легії по три, чо ти ри або
вісім осіб. До шта ту су до вих чи нов ників вхо ди ли помічни ки суддів,
які го ту ва ли спра ви до су до го воріння, «воїни су ду» — су дові охо -
ронці, су дові ви ко навці, пи сарі то що.

Крім то го, до розг ля ду спра ви в суді учас ни кам про це су не доз во-
ля ло ся ма ти при ватні аудієнції в суддів з ме тою уник нен ня підку пу.
Чесність, непідкупність суддів пе ревіря ла ся аген та миKпро во ка то -
ра ми. Суд дя, підоз рю ва ний у ха бар ництві, злов жи ван нях, ко рис ли -
во му розв’язанні спра ви підда вав ся су во ро му по ка ран ню — виг нан -
ню з конфіскацією май на, навіть як що був брах ма ном.

На ос нові про ве де но го досліджен ня мож на зро би ти та кий вис -
но вок: що су до ва сис те ма Ста ро давнь о го Ва ви ло ну бу ла цент ра лі зо-
ва ною, май же не за леж ною від жерців, а го лов ною підста вою су до вих
рішень ста ли перші пи сані нор ми пра ва. Відо мо що крім тра дицій них
функцій здійснен ня пра во суд дя, су дові ор га ни ви ко ну ва ли до по між -
ні функції: конт ро лю, ко ли ви ща су до ва інстанція (цар) ініціюва ла
та прий ма ла нор ми пра ва, яки ми ке ру ва ли ся су дові ор га ни під час
здійснен ня су до чи н ства.

Я ду маю, що су до вий устрій Ва ви ло ну був до сить пра виль но
по бу до ва ний як на той час. Ми вба чаємо і по зи тив, так і не га тивні
суттєві наслідки. Зок ре ма, мож на ска за ти що коріння істо рич но го
досвіду функціону ван ня су до вих ор ганів ся гає най давніших дер -
жав них ут во рень. Тоб то досліджен ня су до вої вла ди та її функцій
у істо рич них ме жах не обхідно роз по чи на ти від по чат ку відоб ра -
жен ня су до вої прак ти ки у відповідних на у ко вих кон цепціях та її
обґрун ту ван ня як однієї з гілок вла ди у дер жаві. При ць о му су до ву
вла ду ми ро зуміємо як по нят тя, яке в ме жах докт ри ни поділу вла ди
поз на чає од ну з гілок дер жав ної вла ди, ос нов не зав дан ня якої —
здійснен ня пра во суд дя.
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ЗА СА ДИ ФУНКЦІОНУ ВАН НЯ 
ДЕР ЖАВ НОЇ ВИ КО НА ВЧОЇ СЛУЖ БИ УК РАЇНИ

Мар чен ко М.Г.
до ц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син, 
Універ си тет «Ук раїна»

Цент раль ним кри терієм дієвості будьKякої гілки дер жав ної вла -
ди, бе зу мов но, є пов не та своєчас не ви ко нан ня пок ла де них на них
зав дань та функцій дер жа ви. Спро можність вла ди ліквіду ва ти роз -
рив між про го ло ше ним і здійсне ним — це не тіль ки най ко рот ший
шлях за во ю ва ти по ва гу влас но го на ро ду, але й ва го мий ар гу мент
на ве ден ня на леж но го пра во по ряд ку в дер жаві.

Про це си ре фор му ван ня діяль ності Дер жав ної ви ко нав чої слу ж би
Ук раїни (ДВС) пе ред ба ча ють кон цеп ту аль не онов лен ня ад мі ніст -
ра тив ноKпра во вих за собів здійснен ня ви ко нав чо го про вад жен ня
з ре алізації рішень судів та інших юрис дикційних ор ганів май но во -
го і не май но во го ха рак те ру.

БудьKяке ре фор му ван ня ґрун туєть ся на прин ци пах, тоб то іде -
ях, за яки ми здійснюєть ся заз на че не онов лен ня.

Про те аналіз на у ко вих дже рел спри яв ви яв лен ню знач ної кіль -
кості прин ципів ви ко нав чо го про вад жен ня, які, на на шу дум ку, по -
т ре бу ють пев ної сис те ма ти зації, за ко но дав чо го закріплен ня та вті -
лен ня у діяльність ДВС. Ме тою те зи є виз на чен ня прин ципів
функціону ван ня ДВС Ук раїни, що як ре зуль тат спри я ти ме удос ко -
на лен ню та оп тимізації вже існу ю чих на у ко воKте о ре тич них нап ра -
цю вань заз на ченій темі досліджен ня.

Важ ливість на у ко во го досліджен ня сис те ми за сад ор ганізації та
діяль ності ДВС обу мов люєть ся тим, що во ни вис ту па ють як
своєрідна не су ча конструкція, на якій ба зу ють ся і ре алізу ють ся ок -
ремі нор ми пра ва, що виз на ча ють струк ту ру, пра во вий ста тус та
пра во зас то сов ну діяльність ць о го дер жав но го ор га ну.

Та кий вче ний як В.С. Ав донін вва жає, що прин цип як по нят тя
в те орії відоб ра жає в сис темі дер жав но го уп равління за ко номір -
ності, відно си ни, взаємозв’яз ки між її еле мен та ми.

Прин ци пи син те зу ють і відби ва ють об’єктивність за конів су спіль -
но го роз вит ку, ха рак те ри зу ють ри си прак ти ки дер жав но го уп равління.

Що до про фе со ра як А.В. Анд руш ко то він вис лов лює іншу точ -
ку зо ру сто сов но прин ципів, вва жа ю чи, що на ос нові прин ципів
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ор ганізуєть ся про цес уп равління, тоб то на у ко во обґрун то ва не
впро  вад жен ня дій для здійснен ня уп равлінсь ких функцій, ви бо ру
ме тодів і прийомів уп равлінсь ко го впли ву.

Прак тич на дія прин ципів дер жав но го уп равління мо же не за -
ле жа ти від них са мих, а цілком виз на чаєть ся відно шен ням до них
лю дей. Ма ло зна ти прин ци пи, тре ба ще хотіти і мог ти зас то со ву ва -
ти їх в уп равлінсь ких про це сах на бла го суспіль ним інте ре сам.

Аналіз чин но го за ко но да в ства доз во ляє виділи ти дві гру пи
прин ципів функціону ван ня Дер жав ної ви ко нав чої служ би: за гальні
та спеціальні.

До за галь них прин ципів на на шу дум ку на ле жать: вер хо ве н ство
пра ва, за кон ності пра во вої впо ряд ко ва ності, сис тем ності, глас нос ті,
пріори тет ності прав гро ма дян, ре ор ди нації, су бор ди нації, на у ко вос ті,
комбіну ван ня, про фесіоналізму і ком пе те нт ності, пер со наль ної від -
повідаль ності, ком пе тенційності, конт ро лю, не у пе ред же ності, пла -
номірності.

До спеціаль них ми віднес ли б прин ци пи: од но осо бо вості прий -
нят тя рішен ня в конк рет но му ви ко нав чо му про вад женні, своєчас -
ності ви ко нан ня рішень, обов’яз ко вості ви мог дер жав но го ви ко нав ця,
пов но го ви ко нан ня рішень, без по се ред ності ви ко нав чої діяль ності.

Про а налізо вані на ми за са ди функціону ван ня ор ганів Дер жав -
ної ви ко нав чої служ би Ук раїни неє ви че рп ни ми. Цей пе релік мож -
на про дов жу ва ти, зву жу ва ти, а та кож здійсню ва ти відповідну кла -
сифікацію. Ад же ав то ра ми бу ли об рані для розк рит тя змісту
функціону ван ня Дер жав ної ви ко нав чої служ би ли ше виз на чальні
прин ци пи, розг ляд яких до поміг глиб ше осяг ну ти ме ту та сутність
діяль ності ць о го ор га ну дер жав ної вла ди.

Прин ци пи функціону ван ня Дер жав ної ви ко нав чої служ би
є сис те мою, в якій во ни взаємо пов’язані та взаємо за лежні. То му по -
ру шен ня од но го з них мо же приз вес ти до по ру шен ня інших. Успіх
їх ре алізації до ся гаєть ся послідов ним зас то су ван ням усієї сис те ми
прин ципів і кож но го з них ок ре мо, для за без пе чен ня за хис ту за кон -
них прав, сво бод і за кон них інте ресів гро ма дян та юри дич них осіб.
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ОБ ЧИС ЛЕН НЯ СТРОКІВ 
У ВИ КО НАВ ЧО МУ ПО ВАД ЖЕННІ

Мар чен ко М.Г.,
до ц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва,

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син, 
Універ си тет «Ук раїна»

Зав дан ням ви ко нав чо го про вад жен ня є не тіль ки пра виль не, але
і своєчас не, швид ке ви ко нан ня юрис дикційних актів, заз на че них
у За коні Ук раїни «Про ви ко нав че про вад жен ня». БудьKякі зат рим ки
і зволікан ня з ви ко нан ням підри ва ють віру ук раїнсь ких гро ма дян до
пра во суд дя і дієвість сис те ми пра во охо рон них ор ганів Ук раїни, а от -
же, зни жу ють ав то ри тет дер жав ної вла ди як фор ми керівницт ва
суспільством.

Для за без пе чен ня оп ти маль но го ре жи му тим ча со во го ви ко -
нан ня юрис дикційних актів у ви ко нав че про вад жен ня вве де ний
інсти тут про це су аль них строKків, який ра зом з інши ми інсти ту та ми
ви ко нав чо го про вад жен ня спря мо ва ний на ре алізацію її ос нов них
зав дань та функцій.

Відповідно до За ко ну Ук раїни «Про ви ко нав че про вад жен ня»,
стро ки, вста нов лені цим За ко ном, об чис лю ють ся в ро бо чих днях,
міся цях і ро ках, а та кож мо жуть виз на ча ти ся по си лан ням на подію,
яка по вин на не ми ну че нас та ти. Ра зом з тим, в од них стат тях заз на -
че но го За ко ну (ч.4 ст.4; ч.3 ст.9; ч.3, ч.4 ст.13, то що) заз на ча ють ся
са ме ро бочі дні. В інших стат тях (ч.2 ст. 23; ч.8 ст.48; ч.1 ст.52;
ч. 2,5 ст. 57) по си лан ня на ро бочі дні не має.

Нор ми За ко ну Ук раїни «Про ви ко нав че про вад жен ня», не
містять конк рет них пра вил, які вста нов лють по ря док об чис лен ня
строків зок ре ма, в ст.ст. 23, 48, 52, 57, що свідчить про не обхідність
зас то су ван ня при писів міжKна род но го до го во ру, а са ме Євро пейсь -
кої кон венції про об чис лен ня строків (даліKКон венція), у відпо від -
ності до якої ма ють ґрун ту ва ти ся йо го по ло жен ня.

Та ким чи ном нез ро зуміло як об чис лю ва ти стро ки заз на чені
в стат тях За ко ну Ук раїни «Про ви ко нав че про вад жен ня»: в ро бо -
чих, чи ка лен дар них днях, і ця не виз на ченість приз ве де до плу та -
ни ни та по ру шен ня прав сторін.

По ло жен ня ми ст.ст. 1, 2, 3 Кон венції пе ред ба че но, що ця кон вен -
ція засKто со вуєть ся до об чис лен ня строків у цивіль них, ко мер цій -
них і адмініKстра тив них спра вах, вклю ча ю чи про це ду ру сто сов но
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та ких справ, як що такі стро ки зок ре ма вста нов лені за ко ном або су -
до вим чи адміністра тив ним ор гаKном. Для цілей цієї Кон венції
термін «dies a quo» оз на чає день, з яко го по чиKнаєть ся відлік стро -
ку, а термін «dies ad quem» оз на чає день, у який цей строк спли ває.
Стро ки, об чис лені у днях, тиж нях, міся цях і ро ках, по чи на ють ся
опівночі dies a quo і спли ва ють опівночі dies ad quem. Про те по ло жен -
ня по пе реднь о го пунк ту не за ва жа ють то му, щоб та чи інша дія, яка
має бу ти здійсне на до спли ву вста нов ле но го стро ку, ви ко ну ва ла ся
у день dies ad quem ли ше до закінчен ня нор маль но го ро бо чо го ча су.
При об чис ленні стро ку су боKти, неділі та офіційні свя та вра хо ву -
ють ся. Од нак, як що dies ad quem стро ку, до спли ву яко го має бу ти
здійсне на та чи інша дія, при па дає на су бо ту, недіKлю, офіційне свя -
то чи день, який вва жаєть ся офіційним свя том, вста нов ле ний строк
по дов жуєть ся на пер ший ро бо чий день, який нас тає після них.

Зі змісту заз на че них пра во вих норм вба чаєть ся, що стро ки,
зок ре ма в адміністра тив них пра вовідно си нах, по чи на ють об чис лю -
ва ти ся опівночі дня, з яко го по чи наєть ся йо го відлік та закінчуєть -
ся відповідно опівночі дня, ко ли строк спли ває. Але, ос танній день
стро ку при па дає на на су бо ту, неділю, то він по дов жуєть ся до пер -
шо го ро бо чо го дня, який нас тає після них.

Стро ки, вста нов лені в ЦПК або су дом, об чис лю ють ся ро ка ми,
міся ця ми і дня ми, а та кож мо жуть виз на ча ти ся вказівкою на подію,
яка по вин на не миKну че нас та ти. Пе ребіг про це су аль но го стро ку
по чи наєть ся з нас туп но го дня після відповідної ка лен дар ної да ти
або нас тан ня події, з якою пов’яза но йо го по ча ток.

В ГПК та кож є знос ки на стро ки ус та нов лені не тіль ки са мим
ко дек сом, а і За ко ном. Відповідно, як що в ЗУ «Про ви ко нав че про -
вад жен ня» не має по лоKжень про по ча ток строків, то по ана логії
мож ли во зас то су ва ти нор ми ГПК, ЦПК та іншіх За конів.

При ць о му, ви хо дя чи з за галь ноп ра во вих по ло жень національ -
но го пра ва, день, з яко го по чи наєть ся відлік стро ку («dies a quo»),
по чи нає свій пе ребіг з нас туп но го дня після нас тан ня пев ної дії або
події, з якою пов’яза но йо го по ча ток.
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ЗА СА ДИ ФУНКЦІОНУ ВАН НЯ 
ДЕР ЖАВ НОЇ ВИ КО НА ВЧОЇ СЛУЖ БИ УК РАЇНИ

Мар чен ко М.Г.
до ц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син, 
Універ си тет «Ук раїна»

Цент раль ним кри терієм дієвості будьKякої гілки дер жав ної вла -
ди, бе зу мов но, є пов не та своєчас не ви ко нан ня пок ла де них на них
зав дань та функцій дер жа ви. Спро можність вла ди ліквіду ва ти роз -
рив між про го ло ше ним і здійсне ним — це не тіль ки най ко рот ший
шлях за во ю ва ти по ва гу влас но го на ро ду, але й ва го мий ар гу мент
на ве ден ня на леж но го пра во по ряд ку в дер жаві.

Про це си ре фор му ван ня діяль ності Дер жав ної ви ко нав чої
служ би Ук раїни (ДВС) пе ред ба ча ють кон цеп ту аль не онов лен ня ад мі -
ністра тив ноKпра во вих за собів здійснен ня ви ко нав чо го про вад жен -
ня з ре алізації рішень судів та інших юрис дикційних ор ганів май -
но во го і не май но во го ха рак те ру.

БудьKяке ре фор му ван ня ґрун туєть ся на прин ци пах, тоб то іде -
ях, за яки ми здійснюєть ся заз на че не онов лен ня.

Про те аналіз на у ко вих дже рел спри яв ви яв лен ню знач ної кіль -
кості прин ципів ви ко нав чо го про вад жен ня, які, на на шу дум ку, по -
т ре бу ють пев ної сис те ма ти зації, за ко но дав чо го закріплен ня та
втілен ня у діяльність ДВС. Ме тою те зи є виз на чен ня прин ципів
функціону ван ня ДВС Ук раїни, що як ре зуль тат спри я ти ме удос ко -
на лен ню та оп тимізації вже існу ю чих на у ко воKте о ре тич них нап ра -
цю вань заз на ченій темі досліджен ня.

Важ ливість на у ко во го досліджен ня сис те ми за сад ор ганізації та
діяль ності ДВС обу мов люєть ся тим, що во ни вис ту па ють як своє -
рідна не су ча конструкція, на якій ба зу ють ся і ре алізу ють ся ок ремі
нор ми пра ва, що виз на ча ють струк ту ру, пра во вий ста тус та пра во -
зас то сов ну діяльність ць о го дер жав но го ор га ну.

Та кий вче ний як В.С. Ав донін вва жає, що прин цип як по нят тя
в те орії відоб ра жає в сис темі дер жав но го уп равління за ко номір -
ності, відно си ни, взаємозв’яз ки між її еле мен та ми.

Прин ци пи син те зу ють і відби ва ють об’єктивність за конів
суспіль но го роз вит ку, ха рак те ри зу ють ри си прак ти ки дер жав но го
уп равління.

Що до про фе со ра як А.В. Анд руш ко то він вис лов лює іншу точ -
ку зо ру сто сов но прин ципів, вва жа ю чи, що на ос нові прин ципів
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ор ганізуєть ся про цес уп равління, тоб то на у ко во обґрун то ва не впро -
вад жен ня дій для здійснен ня уп равлінсь ких функцій, ви бо ру ме -
тодів і прийомів уп равлінсь ко го впли ву.

Прак тич на дія прин ципів дер жав но го уп равління мо же не за -
ле жа ти від них са мих, а цілком виз на чаєть ся відно шен ням до них
лю дей. Ма ло зна ти прин ци пи, тре ба ще хотіти і мог ти зас то со ву ва -
ти їх в уп равлінсь ких про це сах на бла го суспіль ним інте ре сам.

Аналіз чин но го за ко но да в ства доз во ляє виділи ти дві гру пи прин -
ципів функціону ван ня Дер жав ної ви ко нав чої служ би: за гальні та
спеціальні.

До за галь них прин ципів на на шу дум ку на ле жать: вер хо ве н ство
пра ва, за кон ності пра во вої впо ряд ко ва ності, сис тем ності, глас нос ті,
пріори тет ності прав гро ма дян, ре ор ди нації, су бор ди нації, на у ко вості,
комбіну ван ня, про фесіоналізму і ком пе те нт ності, пер со наль ної
від повідаль ності, ком пе тенційності, конт ро лю, не у пе ред же ності,
пла номірності.

До спеціаль них ми віднес ли б прин ци пи: од но осо бо вості прий -
нят тя рішен ня в конк рет но му ви ко нав чо му про вад женні, своєчас -
ності ви ко нан ня рішень, обов’яз ко вості ви мог дер жав но го ви ко нав ця,
пов но го ви ко нан ня рішень, без по се ред ності ви ко нав чої діяль ності.

Про а налізо вані на ми за са ди функціону ван ня ор ганів Дер жав -
ної ви ко нав чої служ би Ук раїни неє ви че рп ни ми. Цей пе релік мож на
про дов жу ва ти, зву жу ва ти, а та кож здійсню ва ти відповідну кла си фі -
кацію. Ад же ав то ра ми бу ли об рані для розк рит тя змісту функціону -
ван ня Дер жав ної ви ко нав чої служ би ли ше виз на чальні прин ци пи,
розг ляд яких до поміг глиб ше осяг ну ти ме ту та сутність діяль ності
ць о го ор га ну дер жав ної вла ди.

Прин ци пи функціону ван ня Дер жав ної ви ко нав чої служ би
є сис те мою, в якій во ни взаємо пов’язані та взаємо за лежні. То му по-
ру шен ня од но го з них мо же приз вес ти до по ру шен ня інших. Успіх
їх ре алізації до ся гаєть ся послідов ним зас то су ван ням усієї сис те ми
прин ципів і кож но го з них ок ре мо, для за без пе чен ня за хис ту за кон -
них прав, сво бод і за кон них інте ресів гро ма дян та юри дич них осіб.
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ДО ПИ ТАН НЯ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ ПУБЛІЧНО ГО 
(ГРО МАДСЬ КО ГО) ПО РЯД КУ 

В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕ ВОСТІ

Мель ник В.І.
аспірант, спеціальність 12.00.07 — те орія уп равління; 

дміністра тив не пра во і про цес; фінан со ве пра во; інфор маційне пра во,
Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,

к. тел. (097) 505
95
41
На у ко вий керівник: Ко роєд С.О., д.ю.н.

Сь о годні пи тан ня за без пе чен ня публічно го (гро мадсь ко го) по -
ряд ку в сільській місце вості на бу ває особ ли вої ак ту аль ності з ог ля ду
на події, що відбу ва ють ся на Сході Ук раїни. Не без печ на тен денція
до без ко нт роль но го по ши рен ня по всій країні вог не паль ної зброї із
зо ни про ве ден ня Ан ти те ро рис тич ної опе рації, ма со ве зу божіння
на се лен ня Ук раїни, без робіття, внутрішня міграція на се лен ня та
інші чин ни ки знач но уск лад ню ють опе ра тив ну обс та нов ку, погір -
шу ють стан публічно го по ряд ку як у ве ли ких містах, так і на сільсь -
ких те ри торіях. Як наслідок, зрос тає рівень нап ру ги, погіршуєть ся
криміно ген на си ту ація, збіль шуєть ся кількість по ру шень публічно -
го по ряд ку та ін. За та ких обс та вин час то ви ни кає пот ре ба прий ма -
ти не ор ди нарні швидкі рішен ня по охо роні публічно го по ряд ку.
Са ме та ки ми пов но ва жен ня ми наділені те ри торіальні ор га ни та
підрозділи Національ ної поліції, на які й пок ла де но обов’язок по
охо роні публічно го по ряд ку в сільській місце вості.

Пріори тет ни ми зав дан ня ми поліції, що виз на чені ст. 2 За ко ну
України «Про Національ ну поліцію», є на дан ня поліцейсь ких пос луг
у сфе рах: за без пе чен ня публічної без пе ки і по ряд ку; охо ро ни прав
і сво бод лю ди ни, а та кож інте ресів суспільства і дер жа ви; про тидії
зло чин ності [1]. Про те, провідну роль у діяль ності Національ ної
поліції відве де но са ме профілак тич ним функціям, які, з ура ху ван -
ням євро пейсь ко го век то ру роз вит ку пра во охо рон них ор ганів, на -
бу ва ють на разі но во го змісту. За у ва жи мо, що ефек тив на ро бо та по
за без пе чен ню публічно го по ряд ку ви ма гає но вих підходів і ме тодів
ро бо ти поліції як пра во охо рон ної струк ту ри но во го фор ма ту.

Оче вид но, що на леж не за без пе чен ня публічно го по ряд ку в сіль -
ській місце вості підрозділа ми поліції пе ред ба чає комп лекс поєдна -
них спіль ною ме тою за ходів пра во во го, ор ганізаційно го і так тич но го
ха рак те ру. Між тим, вар то вка за ти, що охо ро на публічно го по ряд ку
на сільсь ких те ри торіях має свої особ ли вості, без ура ху ван ням яких
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не мож ли во за без пе чи ти на леж не ви ко нан ня ос нов них обов’язків
поліцейсь ко го, що пе ред ба чені ст. 18 заз на че но го ви ще За ко ну Ук -
раїни [1]. Ро бо та працівни ка поліції на обс лу го ву ваній те ри торії
тісно пов’яза на з людь ми, їхніми проб ле ма ми, то му ос нов ни ми
фор ма ми йо го ро бо ти в сільській місце вості є наг ляд за дот ри ман -
ням гро ма дя на ми по ряд ку в гро мадсь ких місцях і зас то су ван ня за -
ходів адміністра тив но го впли ву. На пер ший план тут вар то віднес -
ти профілак тич ну функцію, що пок ла де на на поліцію за ко ном,
зв’язок з на се лен ням, яке про жи ває на те ри торії адміністра тив ної
діль ниці, гро мадсь ки ми об’єднан ня ми чи тру до ви ми ко лек ти ва ми,
спри ян ня ство рен ню гро мадсь ких фор му вань з охо ро ни публічно -
го по ряд ку на підприємствах, в ус та но вах, при зак ла дах освіти та ін.
З ог ля ду на те, що охо ро на публічно го по ряд ку пов’яза на із впли -
вом на індивіду аль ну по ведінку осо би, щоб до сяг ти ме ти профілак -
тич ної ро бо ти, працівник поліції має доб ре во лодіти си ту ацією, що
скла ла ся на ввіреній йо му те ри торії, зна ти її меш канців, їхні проб -
ле ми і життєві обс та ви ни, ро зуміти ся на їх пси хо логічно му стані
й вміти зна хо ди ти з ни ми спіль ну мо ву.

От же, успіх діяль ності працівників поліції в сільській місце вос ті
за ле жить від то го, наскіль ки доб ре він знаєть ся на спе цифіці своєї
адміністра тив ної діль ниці, во лодіє інфор мацією що до життєвих ус -
тоїв місце во го на се лен ня, їх сімей но го по бу ту, а та кож про осіб,
схиль них до скоєння адміністра тив них пра во по ру шень і зло чинів.
Профілак тич на ро бо та, що про во дить ся працівни ка ми поліції з ме -
тою за без пе чен ня публічно го по ряд ку на сільсь ких те ри торіях,
спря мо ва на, на сам пе ред, на за без пе чен ня осо бис тої без пе ки гро ма -
дян, за хист їхніх прав, сво бод і влас ності, ви яв лен ня осіб, вин них
у вчи ненні про тип рав них дій та при тяг нен ня їх до відповідаль ності.

Літе ра ту ра

1. Про Національ ну поліцію : За кон Ук раїни від 02 лип. 2015 р.
№ 580KVIII // Відо мості Вер хов ної Ра ди (ВВР). — 2015. — № 40–41. — Ст. 379.
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НОР МА ТИВНІ ЗА СА ДИ ОХО РО НИ 
ПЕР СО НАЛЬ НИХ ДАН НИХ В УК РАЇНІ

Мо нас тирь о ва М.Г.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (066) 906
46
58
На у ко вий керівник: Го рош ко А.А., к.ю.н.

В Ук раїні, на жаль, час то ігно руєть ся важ ливість пра ва на при -
ватність для нор маль но го жит тя кож ної осо би, що не відповідає
світо вим тен денціям та євро пейсь ким стан дар там.

Крім то го, час то за мов чуєть ся той факт, що по ру шен ня ви щез га -
да но го пра ва, як пра ви ло, не є відо соб ле ним, і спри чи няє низ ку по ру -
шень інших прав та сво бод лю ди ни. При ватність га ран туєть ся як за ко -
нода в ством Ук раїни, так і міжна род ни ми до ку мен та ми, обо в’яз ковість
яких виз на на всіма де мок ра тич ни ми та цивілізо ва ни ми дер жа ва ми.

Зок ре ма, стат тя 32 Конс ти туції Ук раїни пе ред ба чає [1]:
Ніхто не мо же заз на ва ти втру чан ня в йо го осо бис те і сімей не

жит тя, крім ви падків, пе ред ба че них Конс ти туцією Ук раїни. Не до пус-
каєть ся зби ран ня, зберіган ня, ви ко рис тан ня та по ши рен ня кон фі -
денційної інфор мації про осо бу без її зго ди, крім ви падків, виз на чених
за ко ном, і ли ше в інте ре сах національ ної без пе ки, еко номічно го
доб ро бу ту та прав лю ди ни.

Кож ний гро ма дя нин має пра во знайо ми ти ся в ор га нах дер жав -
ної вла ди, ор га нах місце во го са мов ря ду ван ня, ус та но вах і ор гані за -
ціях з відо мос тя ми про се бе, які не є дер жав ною або іншою за хи ще -
ною за ко ном таємни цею.

При ць о му слід зва жа ти на ро зуміння кон цепції пер со наль них
да них в Ук раїні. У За коні Ук раїни «Про за хист пер со наль них да -
них» виз на че но, що пер со нальні дані — відо мості чи су купність
відо мос тей про фізич ну осо бу, яка іден тифіко ва на або мо же бу ти
конк рет но іден тифіко ва на [1].

Пер со нальні дані мо жуть бу ти відне сені до конфіденційної ін -
фор мації про осо бу за ко ном або відповідною осо бою. Не є конфі ден -
 ційною інфор мацією пер со нальні дані, що сто су ють ся здійснен ня
особою, яка зай має по са ду, пов’яза ну з ви ко нан ням функцій дер жа-
ви або ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, по са до вих або служ бо -
вих пов но ва жень.

Тоб то, са ма осо ба мо же виз на чи ти певні дані як пер со нальні,
а об ме жен ня на та ку мож ливість є чітко виз на че ни ми.
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У зв’яз ку з чис лен ни ми звер нен ня ми гро ма дян що до прак тич но -
го зас то су ван ня де я ких по ло жень За ко ну Ук раїни «Про за хист пер со -
наль них да них» Міністер ство юс тиції на да ло відповідне роз’яс нен -
ня, у яко му є ряд важ ли вих пунктів. Зок ре ма, бу ло підтве рд же но, що
за ко но да в ством Ук раїни не вста нов ле но і не мо же бу ти вста нов ле -
но чітко го пе реліку відо мос тей про фізич ну осо бу, які є пер со наль -
ни ми да ни ми, зад ля мож ли вості зас то су ван ня по ло жень За ко ну до
різно манітних си ту ацій, що мо жуть ви ник ну ти у май бутнь о му, у зв’яз-
ку зі зміною в тех но логічній, соціальній, еко номічній та інших сфе -
рах суспіль но го жит тя.

Та ким чи ном, осо ба мо же тлу ма чи ти по нят тя «пер со нальні
дані» до сить ши ро ко.

Літе ра ту ра

1. Конс ти туція Ук раїни: За кон Ук раїни: від 28 черв ня 1996 ро ку // Відо -
мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. — 1996. — № 30.

2. Цивіль ний ко декс Ук раїни : За кон Ук раїни : від 16 січня 2003 ро ку
№ 435KIV // Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. — 2003. — № 40.

3. Ук раїнсь ке цивіль не пра во // За галь на час ти на. Ака демічний курс:
під руч н. // За ред. З.В.Ро мовсь ка. — 3Kте вид., до пов. — К. — 2013. — 672 с.

ВИЗ НАН НЯ КРЕ ДИТ НО ГО ДО ГО ВО РУ НЕДІЙСНИМ

Нос ко Н.М.
V курс, гру пи ЗПЗ
504С, спеціальність «Пра воз на в ство», 

Відкри тий міжна род ний універ си тет 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна», к.тел (063) 203
53
18

На у ко вий керівник: Са ра на С.В., к.ю.н., доц.,

Кре дит посідає важ ли ве місце у фінан совій сис темі Ук раїни.
У про цесі кре ди ту ван ня ви ни ка ють відно си ни, пов’язані з мобілі -
зацією тим ча со во віль них коштів підприємств, ор ганізацій, бюд же -
ту та на се лен ня. Ви ко рис тан ня цих коштів відбу ваєть ся на умо вах
по вер нен ня для за до во лен ня еко номічних і соціаль них пот реб дер -
жа ви [1, с. 120]. Зав дя ки фінан совій кризі кре дит ний бум в Ук раїні
змінив ся ва лом су до вих справ про виз нан ня кре дит них до го ворів
недійсни ми, у зв’яз ку з чим ак ту аль ним є аналіз підстав виз нан ня
та ких до го ворів недійсни ми та наслідків та ко го виз нан ня.

Ос нов ною при чи ною виз нан ня кре дит них до го ворів недійсни ми
слу гує су пе речність кре дит но го до го во ру ук раїнсь ко му за ко но да в ству
[2] Згідно п. 3.1. Пос та но ви Правління НБУ № 168 банк по ви нен не
прос то на да ва ти інфор мацію про орієнтов ну су куп ну вартість кре -
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ди ту, а та ка інфор мація має місти ти ся в кре дит но му до го ворі, або до -
дат ку до нь о го і бу ти на да ною у пись мовій формі[3]. Про те, на прак -
тиці, такі де талі заз ви чай бан ки не вва жа ють за потрібне впи су ва ти
в кре дит ний до говір, чим суттєво по ру шу ють чин не за ко но да в ство.

Однією із підстав виз нан ня кре дит них до го ворів недійсни ми
є ук ла ден ня та ких до го ворів в іно земній ва люті без відповідної ліцензії
[4]. Не слід та кож за бу ва ти про та ку підста ву виз нан ня кре дит но го до -
го во ру недійсним як ук ла ден ня та ко го до го во ру осо бою без пись мо вої
зго ди дру го го з под руж жя. Так су до ва прак ти ка у спра вах про виз нан -
ня кре дит них до го ворів недійсни ми за ле жить від підста ви виз нан ня
та ко го до го во ру недійсним [5]. А виз нан ня кре дит но го до го во ру не -
дійсним своїм наслідком має двос то рон ню рес ти туцію, що є яв но
не ба жа ною для учас ників кре дит них пра вовідно син.

І для вирішен ня да ної проб ле ма ти ки потрібно онов лен ня пра во -
во го та на у ко во го підхо ду до ро зуміння відно син, що ви ни ка ють за
кре дит ни ми до го во ра ми, а та кож по шук нап рямків удос ко на лен ня їх
пра во во го ре гу лю ван ня. В рам ках ць о го пос тає не обхідність пе ре ос -
мис лен ня кон цеп ту аль них підходів до кре дит но го до го во ру, усу нен -
ня су пе реч ли во го ха рак те ру де я ких те о ре тич них конструкцій, які
сто су ють ся пра во во го ре гу лю ван ня відно син за кре дит ним до го во -
ром, виз на чен ня та уточ нен ня пра во во го ста ту су кре ди то давців, з’ясу -
ван ня по ряд ку ук ла ден ня кре дит но го до го во ру то що.
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ВІДШКО ДУ ВАН НЯ ЗБИТКІВ 
У ЦИВІЛЬ НО МУ ПРАВІ УК РАЇНИ

Онопрієнко Г.В., гру па ЗПЗ
42/15 
Інсти ту ту Пра ва та суспіль них відно син, 

Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., до ц. ка фед ри цивіль но го, 

гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Відшко ду ван ня збитків є од ним зі спо собів за хис ту суб’єктив -
них цивіль них прав, який за своєю юри дич ною при ро дою є мірою
цивіль ноKпра во вої відповідаль ності. Проб ле ма відшко ду ван ня
збитків розг ля даєть ся на у ков ця ми в ме жах досліджень за хис ту ци -
віль них прав та інте ресів і відповідаль ності в цивіль но му праві.

Терміни «шко да», «збит ки», «вит ра ти» є се ман тич но од норід ни -
ми. Мож ли во то му во ни іноді ото тож ню ють ся й ви ко рис то ву ють ся
як си ноніми. На це звер таєть ся ува га зок ре ма ви щих су до вих ор га нів
при уза галь ненні ни ми су до вої прак ти ки вирішен ня спорів, пов’я -
за них з відшко ду ван ням збитків чи зав да ної шко ди. Це мож на по яс-
 ни ти іноді нед ба лим став лен ням за ко но дав ця до юри дич ної термі -
но логії. Брак уніфікації при ви ко рис танні пев них пра во вих по нять
і конструкцій за ли шаєть ся проб ле мою су час но го про це су цивіль -
но го за ко но да в ства. Терміни «шко да» і «збит ки» не обхідно роз ме -
жо ву ва ти, то му що як пра вові по нят тя во ни ма ють різне змістов не
на пов нен ня. Без пе реч ним є той факт, що обид ва во ни є не га тив ни -
ми яви ща ми для осо би й несп ри ят ли вим ре зуль та том по ру шен ня її
суб’єктив них цивіль них прав та інте ресів.

Шко дою в цивіль но му праві вва жаєть ся будьKякий утиск осо -
бис то го не май но во го чи май но во го бла га. За леж но від то го, чи має
шко да вартісну фор му, що ви ра жаєть ся в гро шо вих оди ни цях, її по -
діля ють на май но ву й не май но ву(мо раль ну). У свою чер гу ка те горія
«май но ва шко да» теж не є од норідною.За леж но від об’єкта, який
заз нає утис ку, розрізня ють шко ду, зав да ну май ну май но вим пра -
вам, жит тю чи здо ров’ю фізич ної осо би та ін.

Ус та ле ним у на уці цивіль но го пра ва є трак ту ван ня збитків як
гро шо во го ви ра жен ня май но вої шко ди. Нез ва жа ю чи на те, що згід но
з ч. 3 ст. 23 Ци віль но го Ко дек су Ук раїни мо раль на шко да, як пра ви -
ло, відшко до вуєть ся грішми або іншим май ном, та ку гро шо ву (май -
но ву) ком пен сацію не мож на на зи ва ти збит ка ми. На жаль, ст. 225
Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни до скла ду збитків вклю чає ма тері аль -
ну ком пен сацію мо раль ної шко ди. Од нак при виз на чені розміру від -
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шко ду ван ня мо раль ної шко ди вартісні роз ра хун ки не здійсню ють -
ся. Такі об чис лен ня є не мож ли ви ми з ог ля ду на те, в чо му по ля гає
мо раль на шко да (фізич ний біль, ду шевні страж дан ня, при ни жен ня
честі, гідності чи діло воїре пу тації то що). Розмір її ком пен сації зу мов -
люєть ся інши ми чин ни ка ми,зок ре ма ха рак те ром та об ся гом страж -
дань (фізич них, ду шев них, психічних таін.), яких заз нав по зи вач,
ха рак те ром не май но вих втрат (їх три валість,мож ливість віднов лен -
ня то що) та інши ми обс та ви на ми.

От же, по нят тя шко ди є шир шим за об ся гом, ніж збит ки, оскіль ки
охоп лює не тіль ки ті не га тивні наслідки пра во по ру шен ня, які мо жуть
бу ти об чис лені як збит ки, а й не май но ву (мо раль ну) шко ду, яка не
має вартісно го еквіва лен ту. Збит ки, що підля га ють відшко ду ван ню,
теж є не од норідни ми за своїм змістом. Тра диційно розрізня ють дві
скла дові збитків: ре альні збит ки й упу ще на ви го да. Кри терієм їх роз-
ме жу ван ня є фор ма про я ву не га тив них наслідків у май новій сфері
осо би, пра во якої по ру ше но.

ПРА ВО ВА МЕН ТАЛЬНІСТЬ УК РАЇНЦІВ

Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н., 
доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна»

У на у ковій літе ра турі існує ба га то виз на чень терміна «мен таль -
ність». Сам термін «мен талітет» був уве де ний предс тав ни ком куль -
тур но-ант ро по логічно го нап рям ку — ет но ло гом Л. ЛевіKБрю лем
(1857–1939) і зас нов ни ка ми історіог рафічної шко ли «Ан на ли»
М. Бло ком (1886–1944) і Л. Фев ром (1878–1956). мен талітет спо -
чат ку поз на чав на явність у предс тав ників пев но го суспільства за -
галь но го «ро зу мо во го інстру мен тарію», своєрідно го «пси хо ло гіч но го
ос на щен ня», що дає мож ливість індивіду аль но сприй ма ти й усві -
дом лю ва ти своє при род не й соціаль не ото чен ня, а та кож са мих се -
бе. Зго дом термін «мен талітет» став ви ко рис то ву ва ти ся й для опи -
сан ня в уза галь не но му виг ляді влас ти вос тей та особ ли вос тей
ор ганізації соціаль ної й політич ної пси хо логії лю дей, зок ре ма
політич ної свідо мості й са мосвідо мості.

Потрібно звер ну ти ува гу на те, що, по чи на ю чи з Л. ЛевіKБрю ля,
ка те горія «mentalete» (мен тальність) ста ла вжи ва ти ся не стіль ки для ха -
рак те рис ти ки особ ли вос тей ти пу мис лен ня яко гоKне будь соціаль но го
об’єднан ня або етнічної спіль ності, скіль ки для відоб ра жен ня її
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спе ци фіки в рам ках конк рет ної істо рич ної епо хи. зок ре ма, проб ле -
ми мен  таль ності первісної епо хи роз роб ляв Б. Маліновсь кий,
К. ЛевіKСтросс.

Слід заз на чи ти, що пра во ва мен тальність є ма ло дослідже ним
яви щем, яке хо ча й пов’яза не з пра во вою свідомістю та пра во вою
і політич ною куль ту рою, але слу гує лю дині на про ти ва гу свідо мості
та куль ту ри. то му для то го, щоб чітко ро зуміти ха рак тер та ких взає -
модій, ха рак тер і ви то ки національ них особ ли вос тей, не обхід на
роз роб ка і оп ра цю ван ня те орії і прак ти ки мен таль них про цесів. На -
віть у фа хо во му се ре до вищі не завж ди усвідом люєть ся те, що спо со би
впли ву пра ва, йо го ви мог ре алізу ють ся че рез дот ри ман ня норм та
прин ципів, здійснен ня пра во вих ро лей, ре аль ну участь гро ма дян
у відно си нах між дер жа вою та дер жав ни ми інсти туціями. Заз на че ний
вплив пра ва на суспільні відно си ни по ля гає у ви роб ленні постійних
ба га то век тор них ка налів спілку ван ня гро ма дян і публічних інсти -
туцій з при во ду ре алізації пра во вих ви мог, вказівок, нас та нов.

Пра во ва мен тальність — це філо софсь ке по нят тя, яке фіксує
су купність (сис те му) віковічних, стійких (ста лих) світог ляд них ар -
хетипів, прин ципів, мат риць, стан дартів, сте ре о типів пра ва пев но го
соціаль но го суб’єкта, яку зу мов лені істо рич ни ми, соціаль ноKеко -
номічни ми, політич ни ми, тра диційни ми, при род ни ми та інши ми
чин ни ка ми і ре алізу ють ся у спо со бах та фор мах йо го пра во вої жит -
тєдіяль ності. Це по нят тя відтво рює, та ким чи ном, соціаль ний фе -
но мен із склад ною нелінійною, мо заїчною, але дос татньо цілісною
струк ту рою, що ви яв ляєть ся в особ ли вос тях життєдіяль ності
соціаль них суб’єктів різно го рівня.

На ук раїнсь ку пра во ву мен тальність впли ва ють політичні ас -
пек ти. Ук раїнсь ке суспільство за над то за хоп люєть ся політич ни ми
інтри га ми, сплес ка ми на род но го нев до во лен ня, щоб звер та ти ува -
гу на відповідність соціаль но-політич них явищ пра во вим ви мо гам.
Су часній ук раїнській політичній дійсності влас тиві не тіль ки по лі -
тич на де ма гогія, по пулізм, нігілізм, іде алізм, але й ек лек тичність
уяв лень, ідей, іде о логічна сум бурність, не постійність і не послідов -
ність еко номічних, політич них, пра во вих та інших як пог лядів, так
і ре аль них рішень. До сь о годні суспільству нез ро зумілі цілі дер жав -
но го будівницт ва. Політич на еліта країни конк рет ної відповіді на
це не дає, об ме жуєть ся по си лан ня ми на пе рехідний ха рак тер ни -
ніш нь о го ста ну роз вит ку суспільства, на російсь ку аг ресію, якісь
об’єктивні труд нощі країни. А це ще біль ше по си лює невіру на ро ду
в ефек тивність вла ди та соціаль но-пра во ву спра вед ливість.
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ПО НЯТ ТЯ, ОЗ НА КИ ТА СТРУК ТУ РА КА ТЕ ГОРІЇ 
«ПРА ВО ВО ГО СТА ТУ СУ»

Пав лен ко І.В.
Аспірант 2 кур су, спеціальність 120007

Універ си тет «Ук раїна», к.т.: (063) 984
12
84
На у ко вий керівник: Ізуїта П.О., к.ю.н., доц.

Не обхідно заз на чи ти, що єди ної дум ки вче них з при во ду по нят тя
пра во во го ста ту су не має. Так, Н.М. Оніщен ко виз на чає пра во вий
ста тус як сис те му за ко но дав чо вста нов ле них та га ран то ва них, дер жа -
вою прав, сво бод, за кон них інте ресів обов’язків суб’єкта суспіль -
них відно син. А.В. Маль ко де що поKіншо му підхо дить до виз на чен -
ня да ної ка те горії, та ха рак те ри зує пра во вий ста тус як комп ле кс ну
інтег раційну ка те горію, що відоб ра жає взаємовідно си ни суб’єктів
суспіль них відно син, осо би і суспільства, гро ма дя ни на і дер жа ви,
індивіда та ко лек ти ва, а та кож інші соціальні зв’яз ки. В.М. Ко рельсь -
кий виз на чає пра во вий ста тус як ба га то ас пе кт ну ка те горію, що
поKпер ше, має за галь ний універ саль ний ха рак тер, вклю чає ста ту си
різних суб’єктів пра вовідно син: дер жа ви, суспільства, осо би то що;
поKдру ге, відоб ра жає індивіду альні особ ли вості суб’єктів і ре аль не по -
ло жен ня їх у сис темі ба га то манітних суспіль них відно син; поKтретє,
пра во вий ста тус мо же бу ти ре алізо ва ний без обов’язків, що ко рес пон -
ду ють ся пра вам, без юри дич ної відповідаль ності в не обхідних ви пад -
ках, без пра во вих га рантій; поKчет вер те, ка те горія пра во вий ста тус
виз на чає пра ва і обов’яз ки суб’єктів у сис тем но му виг ляді, що дає змо -
гу здійсни ти порівняль ний аналіз ста тусів різних суб’єктів для
відкрит тя но вих шляхів для їх вдос ко на лен ня. Ви ще заз на че ну по зи -
цію підтри мав і Г.А. Бо ри сов, до дав ши до виз на чен ня пра во во го ста ту -
су те, що да на ка те горія ха рак те ри зуєть ся ще й цілісністю, чіткою
струк турністю, виз на че ним по ряд ком взаємодії йо го ком по нентів.

Уза галь нив ши зга дані ви ще на у кові по ло жен ня, мож на виз на -
чи ти пра во вий ста тус як ба га то ас пе кт ну, комп ле кс ну, універ саль ну
ка те горію, що має чітку стабіль ну струк ту ру та вста нов лює ха рак тер
і прин ци пи взаємодії суб’єктів суспіль них відно син між осо бою,
а та кож шля хом виз на чен ня прав, обов’язків та га рантій їх ре алі -
зації, виз на чає місце суб’єкта пра вовідно син.

Що до сту пе ня дослідже ності да ної те ми в юри дичній літе ра -
турі, то тут скла ла ся подвійна си ту ація. Існує ба га то мо ног рафій,
підруч ників, робіт де по нят тя пра во вий ста тус досліджуєть ся в різ них
ас пек тах; пра во вий ста тус осо би, гро ма дя ни на, ор ганів дер жав ної
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вла ди, дер жа ви то що. Про те за галь не по нят тя «пра во вий ста тус» ок -
ре мо не досліджу ва ло ся. А, оскіль ки, при ро да, струк ту ра та зміст, пра -
во во го ста ту су є однією з клю чо вих ка те горій юри дич ної на у ки, яка
дає змо гу виз на чи ти ха рак тер, сутність та ступінь взаємодії всіх учас -
ників суспіль них відно син, ак ту альність да ної те ми є без пе реч ною.

Ме тою досліджен ня є по нят тя, змісту та при ро ди ка те горії пра во -
во го ста ту су. До сяг нен ня цієї ме ти бу де за без пе че но ре алізацією нас -
туп них зав дань: обґрун ту ван ня ав торсь ко го виз на чен ня пра во во го
ста ту су як за галь но те о ре тич ної ка те горії, досліджен ня струк ту ри, при -
ро ди та місця ка те горії пра во вий ста тус у сис темі пра во вих по нять.

Пра во вий ста тус як юри дич на ка те горія не ли ше виз на чає стан-
дар ти мож ли вої та не обхідної по ведінки, що вста нов лює ступінь
взаємодії дер жа ви, суспільства і осо би, а й за без пе чує нор маль ну
життєдіяльність соціаль но го се ре до ви ща.

Підсу мо ву ю чи ви ще ска за не, на на шу, дум ку, до струк ту ри пра -
во во го ста ту су осо би як інтег ро ва но го по нят тя на ле жать: а) пра вові
нор ми, що виз на ча ють ста тус (мо ва йде про нор ми конс ти туційно го
та по точ но го за ко но да в ства, міжна родні до го во ри); б) ос новні пра ва,
сво бо ди, за конні інте ре си та обов’яз ки; в) пра во суб’єктність; г) право -
ві прин ци пи; д) гро ма дя н ство; е) га рантії пра ва і сво бо ди; ж) юри дич -
на відповідальність; з) пра вовідно си ни за галь но го (ста тус но го) ти пу.

От же, пра во вий ста тус є склад ною ка те горією, що ха рак те ри зу єть  -
ся, сис темністю, універ сальністю та комп лексністю. Во на віді грає над -
 з ви чай но важ ли ву роль в ор ганізації суспіль них відно син, оскіль ки,
шля хом вста нов лен ня прав, обов’язків, а та кож га рантій їх ре алі зацій,
виз на чає ос но во по ложні прин ци пи взаємодії суб’єк тів пра во відно син
та виз на чає місце конк рет но го суб’єкта в суспільст ві. Пра во вий ста тус
ха рак те ри зуєть ся чіткою сис темністю та стабіль ніс тю, що, з од но го
бо ку на дає суб’єктам відно син певні га рантії ре алі зації своїх прав,
а, з іншо го, за побігає злов жи ван ню на да ни ми їм пра ва ми.

АРАБСЬ КИЙ ХАЛІФАТ

Па на сюк О.А.,
3 кур с, гру пи ПЗ
33 спеціаль ності «Пра воз на в ство» 

ко лед жу «Освіта» Універ си те ту «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Ор ловсь ка I.Г., к.ю.н., 

доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації

Арабсь кий халіфат ви ник у ІІV ст. на Аравійсь ко му півост рові
в ре зуль таті роз па ду первісно об щин но го ла ду, тоб то ро доп лемінних
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відно син у арабів. Ство ре на в 662 році релігійноKполітич на об щи на
Му ха ме да роз пов сю ди ла вла ду Іслам на Аравію, Іспанію, Північну
Аф ри ку, Єги пет, Сірію, Іран, Ірак, Персію, дер жа ви Се редньої Азії,
Північну Індію. Ця ве ли чез на Імперія проісну ва ла до ХІІІ ст. і відо -
ма як Арабсь кий Халіфат.

Халіфат як се реднь овічна дер жа ва склав ся в ре зуль таті об’єд -
нан ня арабсь ких пле мен, цент ром роз се лен ня яких був Аравійсь -
кий півострів, роз та шо ва ний між Іра ном і ПівнічноKСхідною Аф -
ри кою. Гла вою арабів по ви нен був ста ти про рок — «пос лан ник
Ал ла ха на землі».Му хам мед стве рд жу вав, що ісламсь ке вчен ня не
су пе ре чить двом раніше по ши ре ним релігіям — іудаїзму та хрис ти -
я н ства, а тіль ки підтве рд жує та уточ нює їх. Згідно з докт ри ною ісла -
му, вла да релігійна невідділь на від світсь кої і є ос но вою ос тан ньої,
у зв’яз ку з чим іслам ви ма гав бе зу мов ної по ко ри Бо гу, про ро ку
і «тим, хто має вла ду». За до по мо гою но вої релігії і війсь ко вих за гонів
гро ма ди по ча ла ся бо роть ба з суп ро тив ни ка ми но вої політич ної
струк ту ри. Му суль мансь ка дер жа ва де я кий час після Му хам ме да за -
ли ша ла ся те ок ратією в сенсі виз нан ня її справжнім во лодінням Бо га
і в сенсі праг нен ня ке ру ва ти дер жа вою за за повідя ми Бо га і прик ла -
дом йо го Пос лан ни ка. Пер ше ото чен ня про ро каKпра ви те ля скла да -
ло ся з муд жахіров (виг нанців, що бігли ра зом з про ро ком з Мек ки)
і ан сарів (помічників), во ни бу ли зібрані у привілейо ва ну гру пу, що
от ри ма ла пра во на вла ду. Після смерті про ро ка ста ли оби ра ти но вих
од но осо бо вих вождів му суль ман — халіфів (зас туп ників про ро ка).

Ха рак тер ни ми ри са ми му суль мансь ко го суспіль но го ла ду бу ли
доміну ю че ста но ви ще дер жав ної влас ності на зем лю з ши ро ким ви -
ко рис тан ням рабсь кої праці у дер жав но му гос по дарстві, відсутність
чітко ви ра же них ста но вих груп, особ ли во го ста ту су у міст, будьKяких
сво бод і привілеїв. Оскіль ки юри дич не ста но ви ще осо бис тості ви -
зна ча ло ся вірос повідан ням, на пер ший план вис ту пи ли відмінності
у пра во во му ста тусі му суль ман і не му суль ман. Пер ше став лен ня до
підко ре них не му суль ман відрізня ло ся тер пимістю: во ни зберіга ли
са мов ря ду ван ня, свою мо ву і власні су ди. Не му суль ма ни по винні
бу ли но си ти одяг, який відрізняв їх від му суль ман, пос та ча ти арабсь ке
війсь ко про дук та ми, во ни не мог ли всту па ти в шлюб з му суль ма на -
ми, спла чу ва ти по зе мель ний по да ток. На пер шо му етапі роз вит ку
халіфат предс тав ляв со бою віднос но цент ралізо ва ну те ок ра тич ну мо-
нархію. У ру ках халіфа бу ла зо се ред же на ду хов на (іма мат) і світсь ка
(емірат) вла да, яка вва жа ла ся не поділь ною і не об ме же ною. На далі
го лов ним рад ни ком і ви щою по са до вою осо бою при халіфі був візир.
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До чис ла важ ли вих чи нов ників при дворі ста ви ли ся та кож на чаль ник
осо бис тої охо ро ни халіфа, завіду вач поліцією і особ ли вий чи нов ник,
який здійснює наг ляд за інши ми по са до ви ми осо ба ми. Цент раль ни ми
ор гана ми бу ли спеціальні уря дові кан це лярії — ди ва ни. Ди ван
внутрішніх справ конт ро лю вав фінан сові ор га ни, зай мав ся дос тав кою
пош ти і дер жав них ван тажів, ке ру вав будівницт вом, ре мон том доріг.

Місце вий чи нов ниць кий апа рат у підко ре них країнах за ли шав -
ся не до тор ка ним, зберіга ли ся і старі ме то ди уп равління. Те ри торія
халі фа ту бу ла розділе на на провінції, ке ро вані, як пра ви ло, війсь -
ко ви ми намісни ка ми — еміра ми, які бу ли відповідальні ли ше пе ред
халіфом. Емір заз ви чай приз на ча ли ся халіфом з чис ла своїх наб ли -
же них. У ві дан ні емірів пе ре бу ва ли озб роєні си ли, місце вий адмі -
ністра тив но-фінан со вий і поліцейсь кий апа рат. Еміри ма ли по -
мічників — наїбів.

Дрібні адміністра тивні підрозділи в халіфаті (міста, се ли ща)
уп рав ля ли ся по са до ви ми осо ба ми різних рангів і най ме ну вань. Не -
рідко ці функції пок ла да ли ся на керівників місце вих му суль мансь ких
релігійних гро мад — стар шин (шейхів). Су дові функції в халіфаті
бу ли відок рем лені від адміністра тив них. Місце ва вла да не ма ли права
втру ча ти ся в рішен ня суддів.

Вер хов ним суд дею вва жав ся гла ва дер жа ви — халіф. З роз ши рен -
ням кор донів дер жа ви ісламські бо гос ловські та за ко ноз нав чий по -
бу до ви підда ва ли ся впли ву більш освіче них іно родців та іновірців.
Це поз на чи ло ся на тлу ма чен нях Сун ни і тісно пов’яза но го з ним
фик ха (за ко ноз на в ства). Ве ли ка роль армії в халіфаті виз на ча ла ся
са мої докт ри ною ісла му. Ос нов ною стра тегічною за да чею халіфів
вва жа ло ся за во ю ван ня те ри торії, на се леній не му суль ма на ми, шля -
хом «свя щен ної війни». Бра ти в ній участь зо бов’язані бу ли всі пов -
нолітні і вільні му суль ма ни, але в крайнь о му ви пад ку доз во ля ло ся
най ма ти для участі в «свя щен ної війни» і за го ни «невірних» (не му -
суль ман).
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КРИМІНАЛЬ НА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
У СФЕРІ ГОС ПО ДА РЮ ВАН НЯ

Па на сюк О.А., 
ІІІ курс, ко ледж «Освіта», гру па ПЗ
33/15К, 

спеціальність «Пра воз на в ство», (093) 547
24
82, 
е
mail: olesa6739@ukr.net

На у ко вий керівник: Да дер ко Л.Ф., к.ю.на ук, доц., 
про ф. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Криміналь на відповідальність за зло чи ни у сфері гос по дарсь -
кої діяль ності пе ред ба че на нор ма ми, які зна хо дять ся у розділі VII
Особ ли вої час ти ни Криміналь но го ко дек су Ук раїни, який на ра хо -
вує 38 ста тей (ст. 199–235).

За леж но від ви до во го об’єкту зло чи ни у сфері гос по дарсь кої
діяль ності мож на кла сифіку ва ти як:

1. Зло чи ни про ти по ряд ку обігу гро шей, цінних па перів, інших
до ку ментів у ст. 199 заз на чаєть ся, що ви го тов лен ня, прид бан ня, пе -
ре ве зен ня, пе ре си лан ня, вве зен ня в Ук раїну з ме тою ви ко рис тан ня
при про да жу то варів, збу ту або збут підроб ле них гро шей, дер жав них
цінних па перів, білетів дер жав ної ло те реї, ма рок ак циз но го збо ру
чи го лог рафічних за хис них еле ментів, підроб ле ної національ ної ва -
лю ти Ук раїни у виді банк нот чи ме та ле вої мо не ти, іно зем ної ва лю -
ти, дер жав них цінних па перів чи білетів дер жав ної ло те реї — ка ра -
ють ся поз бав лен ням волі на строк від трь ох до се ми років. Ст. 224
ви го тов лен ня, збут чи ви ко рис тан ня підроб ле них не дер жав них
цінних па перів ка ра ють ся штра фом від однієї ти сячі до двох ти сяч
не о по дат ко ва них мінімумів до ходів гро ма дян з поз бав лен ням пра ва
обійма ти певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до
трь ох років. Ст.223–2 по ру шен ня по ряд ку вве ден ня реєстру влас ників
імен них цінних па перів ка ра ють ся штра фом від трь ох до п’яти ти сяч
не о по дат ко ва них мінімумів гро ма дян з поз бав лен ням пра ва обійма ти
певні по са ди чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трь ох років.
Ст. 200 не за конні дії з до ку мен та ми на пе ре каз платіжни ми карт ка ми
та інши ми за со ба ми дос ту пу до банківсь ких ра хунків, елект рон ни ми
гро шима, об лад нан ня для їх ви го тов лен ня ка ра ють ся штра фом від
трь ох до п’яти ти сяч не о по дат ко ва них мінімумів гро ма дян.

2. Зло чи ни про ти сис те ми опо дат ку ван ня. До цієї гру пи на ле -
жать: ст.212 ухи лен ня від спла ти по датків, зборів (обов’яз ко вих пла -
тежів) ка раєть ся штра фом від однієї до двох ти сяч не о по дат ко ва них
мінімумів гро ма дян з поз бав лен ням пра ва обійма ти певні по са ди
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чи зай ма ти ся пев ною діяльністю на строк до трь ох років. ст. 204 не -
за кон не ви го тов лен ня, зберіган ня, збут або транс пор ту ван ня з ме тою
збу ту підак циз них то варів, ст. 216 не за кон не ви го тов лен ня, підроб -
лен ня, ви ко рис тан ня або збут не за кон но ви го тов ле них, одер жа них
чи підроб ле них ма рок ак циз но го збо ру чи конт роль них ма рок.

3. Зло чи ни про ти сис те ми бюд жет но го ре гу лю ван ня. До цих
зло чинів на ле жать: по ру шен ня за ко но да в ства про бюд жет ну сис те -
му ст. 210 КК, ви дан ня нор ма тив ноKпра во вих актів або роз по ряд -
чих актів, які зміню ють до хо ди і ви дат ки бюд же ту всу пе реч вста -
нов ле но му за ко ном по ряд ку ст. 211 КК.

4. Зло чи ни про ти сис те ми ва лют но го ре гу лю ван ня: ст.207 КК ухи -
лен ня від по вер нен ня ви руч ки в іно земні ва люті. Ст.208 не за кон не
відкрит тя або ви ко рис тан ня за ме жа ми Ук раїни ва лют них ра хунків.

5. Зло чи ни про ти по ряд ку пе реміщен ня че рез мит них кор дон
Ук раїни — ст. 201 КК конт ра бан да.

6. Зло чи ни про ти по ряд ку зай нят тя підприємниць кою чи ін -
шою гос по дарсь кою діяльністю: ст.202 КК по ру шен ня по ряд ку зай -
нят тя гос по дарсь кою та банківсь кою діяльністю.

7. Зло чи ни про ти прав і за кон них інте ресів кре ди торів.
8. Зло чи ни про ти доб ро совісної кон ку ренції.
9. Зло чи ни про ти за кон них інте ресів спо жи вачів.
10. Зло чи ни про ти по ряд ку при ва ти зації.
Чис ленність ви щев ка за них груп зло чинів мож на по яс ни ти різ -

ноха рак терністю та не од норідністю по ся гань. У ціло му на ве де ну кла -
сифікацію мож на вва жа ти та кою, що ґрун туєть ся на чин но му кри -
міналь но му за ко но давстві і доз во ляє спе цифіку кож ної із виділе них
груп зло чин них по ся гань. Що сто суєть ся по ка ран ня за вка зані зло -
чи ни, то спектр їх до волі ши ро кий — від штрафів до поз бав лен ня
волі з конфіскацією май на.

ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ ПРЕДС ТАВ НИ ЦТ ВА АД ВО КА ТОМ
ІНТЕ РЕСІВ В ГОС ПО ДАРСЬ КО МУ ПРО ЦЕСІ

Пет рен ко А.О.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (050) 877
68
85
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

На сь о годні в Ук раїні ак ту аль ним є пи тан ня за ко но дав чо го за -
кріплен ня мож ли вості от ри ман ня учас ни ка ми гос по дарсь ко го про -
це су юри дич ної до по мо ги в особі ад во ка та, хо ча ст. 59 Конс ти туції
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Ук раїни пе ред ба чає пра во на за хист всім учас ни кам су до во го про це -
су. То му ак ту аль ним є досліджен ня на те о ре тич но му рівні особ ли вос -
тей участі ад во ка та в гос по дарсь ко му про цесі, йо го прав і функцій.

На дум ку О. Задніпровсь ко го, ад во кат є спеціаль ним са мос тій -
ним суб’єктом цивіль но го, гос по дарсь ко го, криміналь но го й адмініст -
ра тив но го про це су, що здійснює в будьKяко му суді тіль ки од ну функ -
цію — спри ян ня за хис ту за кон них прав і сво бод осо би, що
пред с тав ляєть ся ним, із об ме же ни ми пра ва ми й обов’яз ка ми і пред -
став ни цт во йо го інте ресів шля хом на дан ня юри дич ної до по мо ги [3].

Відповідно до чин но го Гос по дарсь ко го про це су аль но го ко дек -
су (далі ГПК), участь ад во ка та як предс тав ни ка сторін і третіх осіб
у гос по дарсь ко му про цесі не обхідно розг ля да ти ли ше че рез приз му
інсти ту ту про це су аль но го предс тав ни цт ва. За галь ноп рий ня тим
є виз на чен ня предс тав ни цт ва в гос по дарсь ко му про цесі як діяль -
ності предс тав ни ка при розг ляді спра ви в су до во му про цесі, що
здійснюєть ся від імені осо би, яку предс тав ля ють із ме тою до сяг ти
для неї найбільш спри ят ли во го рішен ня, а та кож для на дан ня до по -
мо ги в ре алізації своїх прав.

Про це су альні пра ва й обов’яз ки ад во ка та як предс тав ни ка виз -
на ча ють ся, ви хо дя чи з об ся гу прав та обов’язків тієї осо би, яку він
предс тав ляє, і в ме жах пов но ва жень, які закріплені в довіре ності
(ор дері, угоді). Од нак, у предс тав ни ка відсутні са мостійні про це су -
альні пра ва й обов’яз ки. То му мож на стве рд жу ва ти, що ад во ка та як
предс тав ни ка не мож на вва жа ти са мостійним учас ни ком гос по -
дарсь ко го про це су.

Та ка діяльність для ад во ка та, а са ме, предс тав ни цт во в гос по -
дарсь ко му су до чинстві — це вид публічноKпра во вої діяль ності, зміс -
том якої є на дан ня кваліфіко ва ної юри дич ної до по мо ги довіри те -
леві (клієнтові).

Спи ра ю чись на це, мож на стве рд жу ва ти, що предс тав ни цт во
в гос по дарсь ко му про цесі для ад во ка та скоріш є од ним із видів
діяль ності, при здійсненні якої він ре алізує ба га то функцій.

Предс тав ни цт во, як вид діяль ності ад во ка та в гос по дарсь ко му
про цесі, охоп лює і вклю чає різні нап ря ми. Зок ре ма, такі, як на дан -
ня юри дич них по рад і кон суль тацій, підго тов ка і скла дан ня різних
юри дич них, у то му числі про це су аль них, до ку ментів (нап рик лад,
за питів, довідок із за ко но да в ства, по зов них за яв, відзивів на по -
зовні за я ви, за яв, апе ляційних і ка саційних скарг то що), зби ран ня
до казів, по дан ня їх су ду й участь у дослідженні до казів, участь у су -
до вих засідан ня на різних стадіях про це су.

господарської діяльності Секція 13



Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок, що в Ук раїні існує пот -
ре ба вдос ко на лен ня закріплен ня пра во во го ста ту су ад во ка та як про -
це су аль но го предс тав ни ка в гос по дарсь ко му про цесі. То му вва жаємо
за не обхідне в ГПК Ук раїни пе ред ба чи ти, що ад во кат у гос по дарсь -
ко му про цесі має пра во здійсню ва ти предс тав ни цт во і на да ва ти до ві -
ри те лю юри дич ну до по мо гу в суді на підставі ор де ра або уго ди, а та -
кож мо же бу ти предс тав ни ком осо би за довіреністю з об ся гом прав
і обов’язків, виз на че них довіри те лем у вка заній довіре ності. У та ко -
му ви пад ку ад во кат вправі бу де вчи ня ти пе ред ба чені За ко ном Ук -
раїни «Про ад во ка ту ру та ад во катсь ку діяльність» всі пок ла дені на
нь о го функції, не бу де об ме же ний у своїх пов но ва жен нях і змо же
здійсню ва ти за хист за кон них прав і сво бод кож но го гро ма дя ни на.
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ПЕРС ПЕК ТИ ВИ ЗАП РО ВАД ЖЕН НЯ 
ДВО ПА ЛАТ НО ГО ПАР ЛА МЕН ТУ В УК РАЇНІ

Пись мен на О.Б.
4 курс, гру па ПР
41, нап рям підго тов ки «Пра воз на в ство»,

Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 
Універ си те ту «Ук раїна»,

к.тел. (096) 8878549
На у ко вий керівник: Яки мен ко А. А., вик ла дач

Струк ту ра пар ла мен ту є однією з важ ли вих ха рак те рис тик як
са мо го пар ла мен ту, так і дер жа ви за га лом, що справ ляє до сить знач -
ний вплив на рівень ефек тив ності діяль ності ви що го предс тав ниць -
ко го ор га ну дер жа ви, йо го здатність відоб ра жа ти соціальні і політи -
коKте ри торіальні впли ви, які існу ють у суспільстві. На су час но му
етапі роз вит ку суспільства існу ван ня дво па лат но го пар ла мен ту
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вип ли ває з фор ми дер жав но го уст рою та пот ре би в оп тимізації нор -
мот вор чої діяль ності пар ла мен ту. Вибір між од ноK чи дво па лат ним
пар ла мен том насп равді не є та ким прос тим зав дан ням. Най пер ше,
існу ван ня дво па лат них пар ла ментів пов’язу ють із дер жа ва ми, які
ма ють фе де ра тив ний дер жав ний устрій, оскіль ки од на з па лат ви ни -
кає як ор ган, що реп ре зен тує всю націю за га лом, а дру га скла даєть ся
з де пу татів, які предс тав ля ють кож ну час ти ну фе де рації. Та кож од ним
з важ ли вих зав дань функціону ван ня су час них дер жав є пи тан ня ви -
бо ру найбільш оп ти маль ної конфігу рації політич них інсти тутів, яка
б знач ною мірою спри я ла роз вит ку відкри то го, стабіль но го і кон -
солідо ва но го де мок ра тич но го суспільства. Роз маїття цих варіантів ба -
га то в чо му за ле жить від спо со бу об ран ня за ко но давців, пов но ва -
жень, яки ми во лодіють за ко но давчі ор га ни та інших пи тань, нав ко ло
яких то чить ся нап ру же на дис кусія се ред політиків та екс пертів. Од -
ним із клю чо вих є вибір інсти туціональ ної струк ту ри пар ла мен ту: од -
но па лат но го (уніка ме раль но го) чи дво па лат но го (біка ме раль но го).

Ідея про не обхідність ство рен ня струк ту ри пар ла мен ту за прин -
ци па ми біка ме ралізму бу ла предс тав ле на в ук раїнсь ко му політич но -
му дис курсі впро довж усіх років не за леж ності. Са ме то му перші про -
ек ти Конс ти туції місти ли у собі два варіан ти відповідних розділів,
а са ме: у тексті по да ва ла ся мо дель біка ме раль но го пар ла мен ту, а у до -
дат ках — той са мий розділ, але з уніка ме раль ною струк ту рою. Так,
пер ший про ект дво па лат ної струк ту ри пар ла мен ту Ук раїни містив ся
ще у про екті Конс ти туції від 1992 ро ку (в тексті яко го, втім, як ва -
ріант по да ва ла ся і мо дель од но па лат но го пар ла мен ту).

Впро довж усієї новітньої історії Ук раїни ідея зап ро вад жен ня дру -
гої па ла ти пар ла мен ту постійно ви ри нає у пра во вих дис кусіях і що ра зу
про хо дить у кон тексті як скла до ва ре фор ми політич ної сис те ми Ук раї -
ни. Во на ви яв ляєть ся у ході конс ти туційних транс фор мацій чи то у ви -
г ляді но вої Конс ти туції (1994–1996 ро ки), чи то у виг ляді її ко рек ції.

Не зва жа ю чи на те, що під час про ве ден ня ре фе рен ду му 16 квіт ня
2000 р. от ри ма ло підтрим ку ви борців са ме пи тан ня про не обхід -
ність ство рен ня у пар ла менті верхньої па ла ти, дис кусію з цієї проб -
ле ми так і не бу ло за вер ше но. При хиль ни ки біка ме ралізму от ри ма -
ли та кий по туж ний ар гу мент як пря ме схва лен ня на ро ду, од нак за
цим схва лен ням без по се редньо не бу ло конк рет но го про ек ту ре -
фор ми. От же, прак тич на ре алізація заз на че ної час ти ни ре фе рен ду -
му зно ву пос та ла пе ред пи тан ням доціль ності.

Та ким чи ном, дис кусія про не обхідність впро вад жен ня біка ме -
ралізму в Ук раїні на цей час за ли шаєть ся відкри тою. Досі відсутні
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ро бо ти, прис вя чені комп ле кс но му вив чен ню мож ли вос тей і варі -
антів зап ро вад жен ня і роз вит ку дво па лат ної мо делі пар ла мен ту. Ще
біль шої ак ту аль ності те ма дво па лат но го пар ла мен ту на бу ває са ме
у наш час, ко ли ук раїнсь ка політич на сис те ма (і, зок ре ма, пар ла мент)
ви я ви ла ся у складній си ту ації і не мо же ефек тив но пра цю ва ти.

От же, кла сич на мо дель дво па лат ності пе ред ба чає існу ван ня верх -
ньої па ла ти від те ри торіаль но го або регіональ но го предс тав ни цт ва
і нижньої па ла ти від політич но го чи індивіду аль но го де пу татсь ко го
предс тав ни цт ва. Зап ро вад жен ня верхньої па ла ти Пар ла мен ту є од -
ним із найбільш дис кусійних пи тань у суспільстві та на у ко во му се ре -
до вищі Ук раїни. От же, є оче вид ним, що рішен ня про фор му ван ня
в Ук раїні дво па лат но го пар ла мен ту є ду же важ ли вим. Са ме то му, во но
по вин не ґрун ту ва ти ся не на політич них амбіціях, емоціях або до мов -
ле нос тях пев них політиків. Прий нят тя ць о го рішен ня пе ред ба чає ре -
тель не оп ра цю ван ня за ко но да в ства що до зап ро вад жен ня біка ме -
ралізму в Ук раїні та перс пек ти ви йо го мож ли во го функціону ван ня.

ЦИВІЛЬ НО�ПРА ВО ВИЙ ЗА ХИСТ ПРА ВА ВЛАС НОСТІ
НА ЗЕ МЕЛЬНІ ДІЛЯН КИ: 

ДЕ ЯКІ ПИ ТАН НЯ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ

Піщансь кий А.А.
V курс, гру па 52 Пр 16 з, спеціальність «Пра во»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, 
к.тел. (097) 639
21
22

На у ко вий керівник: Ко ломієць П.В.,
к.ю.н., доц. ка фед ри пра воз на в ства

Пос та но вою КМУ від 1 бе рез ня 2017 ро ку № 109 вне сені де які
зміни в ме ханізм пра во во го ре гу лю ван ня суспіль них відно син у сфе -
рі цивіль ноKпра во во го за хис ту пра ва влас ності на зе мельні ділян ки.
Зок ре ма, у пункті 5 По ряд ку виз на чен ня та відшко ду ван ня збитків
влас ни кам землі та зем ле ко рис ту ва чам, зат ве рд же но му пос та но вою
КМУ від 19 квітня 1993 ро ку № 284 заз на че но, що збит ки відшко -
до ву ють ся влас ни кам землі і зем ле ко рис ту ва чам, у то му числі орен -
да рям, підприємства ми, ус та но ва ми, ор ганізаціями та гро ма дя на -
ми, що їх за подіяли, за ра ху нок влас них коштів не пізніше ніж
про тя гом од но го міся ця після зат ве рд жен ня актів комісій, а у разі
ви лу чен ня (ви ку пу) зе мель них діля нок — після прий нят тя відпо -
відним ор га ном ви ко нав чої вла ди або ор га ном місце во го са мов ря -
ду ван ня рішен ня про ви лу чен ня (ви куп) зе мель них діля нок в ме жах

312

Секція 13 Правове регулювання  



313

їх пов но ва жень у період до дер жав ної реєстрації підприємством,
уста но вою, ор ганізацією або гро ма дя ни ном ре чо во го пра ва на зе -
мель ну ділян ку у по ряд ку, вста нов ле но му За ко ном Ук раїни від
01.07.2004 ро ку № 1952KIV «Про дер жав ну реєстрацію ре чо вих прав
на не ру хо ме май но та їх об тя жень». У разі ви лу чен ня (ви ку пу) зе мель-
них діля нок, які пе ре бу ва ють у влас ності фізич них або юри дич них
осіб, для суспіль них пот реб чи з мо тивів суспіль ної не обхідності
збит ки відшко до ву ють влас ни кам землі і зем ле ко рис ту ва чам, у то -
му числі орен да рям, відповідні ор га ни ви ко нав чої вла ди або ор га ни
місце во го са мов ря ду ван ня, які прий ня ли рішен ня про ви лу чен ня
(ви куп) зе мель них діля нок.

4 черв ня 2017 ро ку на бе ре чин ності За кон Ук раїни від
07.02.2017 ро ку № 1834KVIII «Про дос туп до об’єктів будівницт ва,
транс пор ту, елект ро е нер ге ти ки з ме тою роз вит ку те ле ко муніка -
ційних ме реж», який виз на чає пра вові, еко номічні та ор ганізаційні
за са ди за без пе чен ня дос ту пу до інфра ст рук ту ри об’єктів будівницт -
ва, транс пор ту, елект ро е нер ге ти ки, ка бель ної ка налізації елект -
розв’яз ку, бу дин ко вої роз поділь ної ме режі для роз та шу ван ня
технічних за собів те ле ко мунікацій з ме тою за без пе чен ня роз вит ку
інфор маційно го суспільства в Ук раїні, вста нов лює пов но ва жен ня
ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів місце во го са мов ря ду ван ня, виз на -
чає пра ва та обов’яз ки осіб, які бе руть участь у та ких гос по дарсь ких
відно си нах. Зок ре ма, підпунк том 3 пунк ту 5 розділу VI ць о го За ко -
ну вне сені зміни до статті 31 За ко ну Ук раїни від 18.11.2003 ро ку
№ 1280KIV «Про те ле ко мунікації». Особ ли вої ува ги, на на шу дум ку,
пот ре бу ють нас тупні нор ми цієї статті: 1) пункт 1 «1. Розміщен ня на
зе мель них ділян ках об’єктів будівницт ва, що є час ти ною те ле ко му -
нікаційних ме реж, здійснюєть ся відповідно до За ко ну Ук раїни від
17.02.2011 ро ку № 3038KVI «Про ре гу лю ван ня місто будівної діяль -
ності»; 2) пункт 10 «10. Опе ра то рам, про вай де рам те ле ко мунікацій
або упов но ва же ним ни ми осо бам доз во ляєть ся в по ряд ку, вста нов -
ле но му за ко но да в ством, прок ла да ти ка бельні підземні, підводні та
на земні лінії те ле ко мунікацій че рез мос ти, ту нелі, ко лек то ри, ву -
лиці, шля хи, будівлі, ліси і во ди, а та кож ви ко рис то ву ва ти для ць о -
го опо ри ліній елект ро пе ре дачі та опо ри інфра ст рук ту ри об’єктів
будівницт ва, транс пор ту, елект ро е нер ге ти ки.». Не мен шої ува ги по -
т ре бу ють і за ко но давчі ви мо ги пунк ту 6 розділу VI За ко ну Ук раї ни
від 07.02.2017 ро ку № 1834KVIII «Про дос туп до об’єктів будів ницт -
ва, транс пор ту, елект ро е нер ге ти ки з ме тою роз вит ку те ле ко му ніка -
ційних ме реж», яким вста нов ле но нас туп не: «6. Кабіне ту Міністрів
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Ук раїни з дня опубліку ван ня ць о го За ко ну: прий ня ти пе ред ба чені
цим За ко ном нор ма тив ноKпра вові ак ти; при вес ти свої нор ма тив но-
пра вові ак ти у відповідність із цим За ко ном; за без пе чи ти пе рег ляд
та при ве ден ня міністер ства ми та інши ми цент раль ни ми ор га на ми
ви ко нав чої вла ди їх нор ма тив ноKпра во вих актів у відповідність із
цим За ко ном.».

ДЕ ЯКІ ПИ ТАН НЯ ПРА ВО ВО ГО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Плетінь О.Г.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (050) 233-42-13
На у ко вий керівник: Ко роєд С.О., д.ю.н., доц.

Під пра во вим за без пе чен ням підприємниць кої діяль ності ро -
зумієть ся комп лекс юри дич них норм, закріпле них у Конс ти туції
Ук раїни, за ко но дав чих, нор ма тив ноKпра во вих ак тах і ак тах
індивіду аль но го ха рак те ру, які вста нов лю ють пра ви ла по ведінки
суб’єктів підприємницт ва при здійсненні ни ми гос по дарсь кої
діяль ності, а та кож виз на ча ють міру відповідаль ності за по ру шен ня
цих пра вил. От же, во но за суб’єктив ним ста ном має подвійну пра -
во ву при ро ду: поKпер ше, з пог ля ду публічно го пра ва ор га ни
публічної адміністрації сто сов но суб’єктів підприємницт ва є, з од -
но го бо ку, зо бов’яза ни ми і ма ють за без пе чу ва ти їхні за конні пра ва
та інте ре си, із дру го го бо ку, у ви пад ку по ру шен ня ни ми прав спо -
жи вачів, ан ти мо но поль но го, по дат ко во го, еко логічно го за ко но да в -
ства — ма ють пра во зас то со ву ва ти сто сов но них за хо ди адміністра -
тив но го при му су. ПоKдру ге, з пог ля ду при ват но го пра ва во ни не
ма ють пра ва втру ча ти ся в діяльність суб’єктів гос по да рю ван ня, що
ви яв ляєть ся в різних фор мах за хис ту підприємців та ут во рен ня для
них спри ят ли во го підприємниць ко го се ре до ви ща [2 с. 217].

Досліджу ю чи стан роз вит ку еко номічних відно син, мож на конс -
 та ту ва ти, що за ко но да в ство пе рес та ло бу ти фун да мен том пра во во -
го ре гу лю ван ня і не за без пе чує ви ко нан ня дер жав них, га лу зе вих
і регіональ них прог рам соціаль ноKеко номічно го роз вит ку. Су часні
умо ви гос по да рю ван ня пот ре бу ють упо ряд ку ван ня і вдос ко на лен -
ня національ ної пра во вої сис те ми, зок ре ма, прий нят тя ефек тив них
підприємниць ких за конів. Під ефек тивністю пра во во го за без пе -
чен ня підприємниць кої діяль ності слід ро зуміти на явність очіку ва -
но го ре зуль та ту від уп ро вад жен ня за ко но да в ства в заз на ченій сфері
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еко номіки для до сяг нен ня пос тав ле ної ме ти за ра ху нок ре алізації
тих пра во вих за собів, які виз на чені за ко ном. Ви хо дя чи з ць о го виз на-
чен ня, змістом ефек тив ності за конів що до пра во во го за без пе чен ня
підприємниць кої діяль ності є ре алізація комп лек су про фесіональ -
но роз роб ле них пра во вих за собів для до сяг нен ня нас туп них цілей:
підви щен ня спро мож ності еко номіки, на си чен ня внутрішнь о го
рин ку спо жив чи ми то ва ра ми національ но го ви роб ни цт ва, за без пе -
чен ня соціаль но го за хис ту гро ма дян, за во ю ван ня за рубіжних
ринків, світо во го еко номічно го впли ву, кваліфіко ва ної ро бо ти апа -
ра ту уп равління у сфері дер жав но го ре гу лю ван ня заз на че ної сфе ри.
За ко но дав ча ефек тивність еко номіки до ся гаєть ся як за ра ху нок оп -
ти маль но го змісту за конів і мінімізації не га тив них наслідків при їх
ре алізації, так і за на яв ності конструк тив но го еко номікоKпра во во го
ме ханізму із за без пе чен ня ви ко нан ня уря до вих, га лу зе вих і ре -
гіональ них ціль о вих прог рам [2 с. 48–49].

Ме тою підприємниць ких за конів по вин но бу ти еко номічне за -
цікав лен ня суб’єктів підприємницт ва свідо мо ви ко ну ва ти дер жавні
ви мо ги і сумлінне ви ко нан ня ор га на ми публічної адміністрації
своїх функцій у сфері ре гу ля тор ної політи ки з ме тою вста нов лен ня
гос по дарсь ко го пра во по ряд ку. Роз роб ля ти за ко ни по винні не де пу -
та ти, а ком пе тентні кваліфіко вані юрис ти, здатні вклас ти у про ект
за ко ну гли бокі знан ня еко номіки, ве ли кий досвід гос по да рю ван ня,
вміння конк рет но і змістов но вис лов лю ва ти дер жавні ви мо ги з ура -
ху ван ням інте ресів то ва ро ви роб ників і підприємців, дер жа ви,
суспільства і гро ма дян.

Літе ра ту ра
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МІЖНА РОДНІ ВІДНО СИ НИ — 
ІСТОРІЯ І ПРАК ТИ КА РОЗ ВИТ КУ

Плетнь о ва А.С.
І курс, гру па МІ
11/16, спеціальність «Міжна род на інфор мація»

На у ко вий керівник: Афа насьєв Б.А., к.е.н., 
доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації 

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна»

Під міжна род ни ми відно си на ми ро зуміють сис тем ну су куп -
ність політич них, еко номічних, на у ко воKтехнічних, соціаль них, дип-
 ло ма тич них, пра во вих, воєнних, гу манітар них зв’язків і відно син
між ос нов ни ми суб’єкта ми світо во го співто ва ри ст ва, до яких відно -
сять ся: дер жа ва, на род, суспільні та гро мадські ру хи, ор ганізації.

Де далі міцніє тен денція до роз ши рен ня кіль кості учас ників
міжна род них відно син за ра ху нок не дер жав них і при ват них суб’єк тів.
Про те дер жа ви на сь о годні ще за ли ша ють ся го лов ни ми суб’єкта ми
міжна род них відно син. Це по яс нюєть ся тим, що са ме дер жа ви кон -
це нт ру ють у собі політич ну вла ду, во лодіють ме ханізмом си ло вих,
ма теріаль них, дип ло ма тич них, іде о логічних за собів та інсти тутів
для про ве ден ня міжна род ної політи ки.

Окрім дер жав, чле на ми міжна род ної спіль но ти є міжна родні
ор ганізації (нап рик лад, всесвітні ор ганізації сис те ми ООН), кіль кість
яких на сь о годні ста но вить близь ко двох со тень. Міжна родні ор га -
нізації по лег шу ють вре гу лю ван ня де я ких міжна род них конфліктів.
Крім ць о го існує близь ко трь ох ти сяч так зва них «не у ря до вих ор -
ганізацій», які пок ли кані на міжна род но му рівні без при бут ко вої
ме ти розв’язу ва ти найрізно манітніші зав дан ня (на у кові досліджен -
ня, гу манітарні акції, за хист прав лю ди ни, охо ро на довкілля то що).

У сис темі міжна род них відно син діє ве ли чез на кількість взає мо зу -
мов ле них чин ників, які ма ють вра хо ву ва ти ся усіма учас ни ка ми
міжна род но го жит тя. Се ред них мож на виділи ти ге ог рафічний, де мог -
рафічний, еко номічний, воєнний, куль тур ний, національ ний, на у ко -
воKтехнічний, фак тор гро мадсь кої дум ки, міжна род но го пра ва та ін.

Прак тич но міжна родні відно си ни охоп лю ють усі різно ви ди
гро мадсь ких і при ват них відно син, які пе ред ба ча ють пе ре тин дер -
жав но го кор до ну людь ми, то ва ра ми, іде я ми. За те орією міжна род -
них відно син во ни роз поділя ють ся на такі ви ди:

— за сфе ра ми суспіль но го жит тя — еко номічні, політичні, во -
єнноKстра тегічні, куль турні, іде о логічні;
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— на ос нові взаємодіючих суб’єктів — міждер жавні, міжпар тійні,
відно си ни між різни ми не у ря до ви ми асоціаціями, при ватні та ін.

Міжна родні відно си ни здійсню ють ся на та ких рівнях, як гло -
баль ний (за галь но пла не тар ний), регіональ ний(аф ри кансь кий,
азіатсь кий, євро пейсь кий та ін.), ло каль ний(східноєвро пейсь кий,
північно а ме ри кансь кий та ін.). З точ ки зо ру сту пе ня нап ру же ності
міжна род них відно син мож на го во ри ти про їхні ста ни — стабіль -
ності, су пер ни цт ва, во рож нечі, довіри, співробітницт ва, війни та ін.

На відміну від внутрішнь о політич но го жит тя кож ної дер жа ви,
міжна родні відно си ни не ма ють єди но го цент ру уп равління. Тут
діють стіль ки ре гу лю ючих центрів, скіль ки є учас ників міжна род -
них відно син. А це оз на чає, що перш за все го лов ну роль у міжна -
род них сто сун ках ма ють відігра ва ти пе ре го во ри, співробітницт во,
то ле рантність, взаємодія та ін.

Спи ра ю чись на чис ленні досліджен ня, давні і су часні, на ре алії
те орії і прак ти ки міжна род но го жит тя не обхідно та кож до да ти, що
сь о годні вже є певні нап ра цю ван ня з історії і те орії міжна род них
відно син (роз ви ну то по нятійну ба зу, роз роб ле но схе ми та ме то ди
струк тур но го і функціональ но го аналізу), соціології міжна род них
відно син (ви роб ле но підхо ди до аналізу міжна род них відно син як
особ ли во го ви ду суспіль них відно син) та низ ка міждис циплінар них
роз ро бок, до яких на ле жать гло балізаційні та світо сис темні те орії.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ СТА ТУ СУ ДЕР ЖАВ НО ГО СЛУЖ БОВ ЦЯ

По бе ре жець А.І.
ПЗ
52, спеціаль ності «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Олефір В.І., д.ю.н., 
про ф. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го і криміналь но го пра ва 

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син

Пра во вою ос но вою діяль ності дер жав них служ бовців в Ук раїні
є За кон Ук раїни «Про дер жав ну служ бу», в яко му виз на чаєть ся пра -
во вий ста тус, по ход жен ня, пи тан ня служ бо вої кар’єри, при пи нен -
ня ста ту су та ма теріаль не за без пе чен ня служ бовців.

Крім ць о го за ко ну, діяльність дер жав них служ бовців рег ла мен -
ту ють і інші за ко но давчі ак ти, нап рик лад, Ко декс за конів про пра -
цю Ук раїни, за ко ни Ук раїни «Про про ку ра ту ру», «Про опе ра тив -
ноKроз шу ко ву діяльність», «Про дер жав ний за хист працівників
су ду і пра во охо рон них ор ганів» та ін.
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Пер ший вид служ би — за галь на служ ба — пе ред ба чає про ход -
жен ня її у сфе рах дер жав но го сек то ра ви роб ни цт ва, в ор га нах транс -
пор ту, торгівлі, в ор га нах, зав дан ням яких є за без пе чен ня внут -
рішньої стабіль ності дер жа ви, в нав чаль них, на у ко вих ус та но вах,
зак ла дах охо ро ни здо ров’я, куль ту ри, у муніци паль них ут во рен нях.

Служ бо вець (і це особ ливість юри дич но го ста ту су) — учас ник
спе цифічно го пра вовідно шен ня, оскіль ки всту пає, з од но го бо ку,
у тру дові пра вовідно си ни, пов’язані з осо бис тим про фесійним ста но -
ви щем, тру до ви ми пра ва ми та обов’яз ка ми, із са мим про це сом праці,
а з іншо го бо ку — у адміністра тив ноKпра вові, пов’язані з ви ко нан ням
ви мог служ би, уп равлінсь ких функцій (вла довідно шен ня). От же,
служ бо вець є суб’єктом подвійно го (пар но го) пра вовідно шен ня.

Про фесійна служ ба — це адміністра тив ноKпра во ве відно шен ня
служ бов ця, який пе ре бу ває на по саді в дер жав них ор га нах, об’єд -
нан нях гро ма дян, ор га нах місце во го са мов ря ду ван ня, не дер жав них
струк ту рах за приз на чен ням, об ран ням, кон кур сом, конт рак том,
до цих ор ганізацій влас ни ка, що мас своїм змістом обов’яз ко ву
діяльність по ре алізації уп равлінсь ких функцій,

Про фесійна служ ба як пра во вий інсти тут — це су купність норм,
що на ле жать до різних га лу зей пра ва і виз на ча ють по ря док всту пу на
служб), най нят тя, її про ход жен ня, пра ва та обов’яз ки служ бовців
(норм тру до во го й адміністра тив но го пра ва); по ря док опо дат ку ван ня,
ма теріаль но го сти му лю ван ня (тру до ве і фінан со ве пра во); нор му -
ван ня, оп ла ту праці, соціаль не стра ху ван ня, сумісницт во, ре жим ви-
роб ни чо го про це су (тру до ве пра во); юри дич ну відповідальність то що.

Що сто суєть ся ви мог, які став лять ся до гро ма дян при вступі на
дер жав ну служ бу, то мож на виділи ти дві гру пи та ких ви мог: за гальні
та спе цифічні.

До пер шо го ви ду на ле жить за бо ро на пе ре бу ва ти на дер жавній
службі в одній ус та нові чи підприємстві осо бам, які є близь кою
ріднею між со бою або сво я ка ми, як що їхнє од но час не пе ре бу ван ня
на службі пов’яза не з підпо ряд ко ваністю чи підконт рольністю од -
но го з них іншо му.

На дер жав ну служ бу не прий ма ють ся недієздатні, а та кож осо -
би, поз бав лені, за ви ро ком су ду пра ва пе ре бу ва ти на пев них по са дах
у апа раті дер жав но го уп равління. В ок ре мих га лу зях ця за бо ро на ре -
гу люєть ся ти по ви ми інструкціями, зат ве рд жу ва ни ми цент раль ним
га лу зе вим ор га ном. За бо ро няєть ся суміщен ня дер жав них по сад
з при ват ни ми. Це вик лю чає мож ливість бу ти учас ни ка ми будьKяко -
го при ват но го тор го во го, про мис ло во го підприємства і т. п.
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Ніяких інших об ме женії за ко но да в ством не пе ред ба че но. На -
віть біль ше, пе ред ба че но криміналь ну відповідальність за відмо ву
у прийомі на ро бо ту в дер жа па рат з мо тивів вагітності, го ду ван ня
ди ти ни груд дю або на яв ності ди ти ни віком до 3Kх років. С та кож
не за кон ною відмо ва в прий нятті на ро бо ту з та ких підстав, як со -
ціаль не по ход жен ня, стать, май но вий стан, національ на на леж -
ність, ко лиш ня су димість, за суд жен ня батьків чи ро дичів, оскіль ки
та ке не пе ред ба че но спеціаль ни ми за ко на ми.

До спеціаль них ви мог сто сов но всту пу на про фесійну служ бу
мож на віднес ти віко вий ценз; на явність спеціаль ної освіти; вче них
сту пенів, звань; прак тич но го ста жу зі спеціаль ності; стан здо ров’я; —
при не сен ня при ся ги; скла ден ня кваліфікаційно го іспи ту; про хо -
джен ня ста жу ван ня,

УП РАВЛІННЯ ОПО ДАТ КУ ВАН НЯМ ФІЗИЧ НИХ ОСІБ
В УК РАЇНІ

Поліщук В.Ю.
V курс, гру па
ПЗ
51/16м, спеціаль ності «Пра воз на в ства»,

На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І.,
проф. ка фед ри ЦГКП, к.ю.н., доц.

1. Ос нов ни ми зав дан ня ми уп равління є:
— за без пе чен ня ор ганізації роб ти Уп равління з пи тань конт ро -

лю за дот ри ман ням по дат ко во го за ко но да в ства, пра виль ності об -
чис лен ня, пов но ти і своєчас ності спла ти до бюд жетів по датків з ФО
та єди но го внес ку, своєчас ності по дан ня плат ни ка ми по датків дек -
ла рацій, роз ра хунків та інших до ку ментів, пов’яза них з об чис лен -
ням по датків, єди но го внес ку;

— на дан ня ме то дич ної та прак тич ної до по мо ги підпо ряд ко ва -
ним ДПІ з пи тань дот ри ман ням по дат ко во го за ко но да в ства, пра -
виль ності об чис лен ня, пов но ти і своєчас ності спла ти до бюд жетів
по датків з ФО та єди но го внес ку, своєчас ності по дан ня плат ни ка -
ми по датків дек ла рацій, роз ра хунків та інших до ку ментів, пов’яза -
них з об чис лен ням по датків, єди но го внес ку.

2. Ос новін функції уп равління опо дат ку ван ня фізич них осіб
пе ред ба ча ють ор ганізацію та конт роль за своєчасністю, дос -
товірністю та пов но тою на ра ху ван ня і спла ти:

— по дат ку за зем лю з фізич них осібKпідприємців;
— по дат ку на не ру хо ме май но, відмінне від зе мель ної ділян ки;
— ПДФО;
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— по датків, зборів, внесків са мо зай ня ти ми осо ба ми;
— дер жав но го ми та;
— єди но го внес ку пе ред ба че но го за ко ном;
— збо ру за пер шу реєстрацію транс по рт но го за со бу то що.
Крім ць о го уп равління опо дат ку ван ням пе ред ба чає скла дан ня

пла нуKграфіка про ве ден ня до ку мен таль них пла но вих пе ревірок
ФОП; ор ганізацію про ве ден ня до ку мен таль них та ка ме раль них пе -
ревірок са мо зай ня тих фізич них осіб, які не є суб’єкта ми гос по да -
рю ван ня; здійснен ня спеціаль ної пе ревірки відо мос тей що до осіб,
які пре тен ду ють на зай нят тя по сад, пов’яза них із ви ко нан ням функ -
цій дер жа ви або місце во го са мов ря ду ван ня, та на по са ди суддів;
стяг нен ня еко логічно го по дат ку, ПДВ з ФОП та наг ляд за пра во -
мірністю бюд жет но го відшко ду ван ня їм ПДВ; аналітич ноKінфор -
маційне за без пе чен ня конт роль ноKпе ревіроч ної ро бо ти та про ве -
ден ня аналізу що до уп равління ри зи ка ми з ме тою виз на чен ня
форм та об сягів мит но го та по дат ко во го конт ро лю; ор ганізацію ро -
бо ти з ри зи ка ми несп ла ти по датків для фор му ван ня пла нуKграфіка
пе ревірок; здійснен ня про вад жен ня у спра вах про адміністра тивні
пра во по ру шен ня у ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном; зас то су ван ня
санкцій за по ру шен ня норм за ко но да в ства, конт роль за до дер жан -
ням яко го пок ла де но на ДФС; здійснен ня мит но го конт ро лю шля -
хом про ве ден ня до ку мен таль них пе ревірок; про ве ден ня по дат ко -
во го конт ро лю за транс фе рт ним ціно ут во рен ням, за ва лют ни ми
опе раціями, своєчасністю про ве ден ня роз ра хунків та опо дат ку ван -
ням у сфері ЗЕД фізич них осіб та са мо зай ня тих осіб та ор ганізація
ро бо ти зі скла дан ня звітності що до ста ну роз ра хунків плат ників по -
датків та зборів з бюд же том та спла ти єди но го внес ку.

ПРО ПРО ГА ЛИ НИ 
В МІЖНА РОД НО�ПРА ВО ВО МУ РЕ ГУ ЛЮ ВАННІ 

ПЕ РЕ ВЕ ЗЕН НЯ ВАН ТА ЖУ МОРСЬ КИМ ТРАНС ПОР ТОМ

По пов А.А., к.ю.н., доц. ка фед ри пра ва,
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.т. (066) 148-14-49

Дер жа ви, зацікав лені в тор го вель но му мо реп лавстві, за всіх ча -
сів на да ва ли пиль ну ува гу роз вит ку національ но го морсь ко го за ко -
но да в ства. Але роз ви ток відно син у сфері тор го вель но го мо реп ла в -
ства, на дан ня їм міжна род но го ха рак те ру за жа да ли роз роб ки но вих
ме тодів пра во во го ре гу лю ван ня. Це при ве ло до по я ви пра во вих
норм, що спеціаль но ре гу лю ють цей вид міжна род них відно син.

320

Секція 13 Правове регулювання  



321

За раз мож на виділи ти три пра вові ре жи ми, що рег ла мен ту ють
пе ре ве зен ня ван тажів, закріплені різни ми міжна род ни ми до го во ра ми:

1. Міжна род на кон венція про уніфікацію де я ких пра вил, що
сто су ють ся ко но са ментів, підпи са на 25 серп ня 1924 р. в Брюс селі,
відо ма як Га азькі пра ви ла [1].

2. Про то кол про зміну Міжна род ної кон венції про уніфікацію
де я ких пра вил, що сто су ють ся ко но са ментів, підпи са ної в Брюс селі
25 серп ня 1924 p., відо мий у світі як Пра ви ла Вісбі [2].

3. Кон венція Ор ганізації Об’єдна них Націй про морсь ке пе ре -
ве зен ня ван тажів, прий ня та в Гам бурзі в 1978 p., зі всту пом в си лу
1 січня 1992 p., офор ми ла третій пра во вий ре жим у сфері морсь ко -
го пе ре ве зен ня ван тажів [3].

Тим не менш, до жод ної з наз ва них угод, нор ми яких пов’язані
з морсь ки ми пе ре ве зен ня ми, Ук раїна не приєдна ла ся. Це по род жує
чи ма ло проб лем, які мог ли б бу ти вирішені у разі ра тифікації
міжна род них до го ворів.

Так, ст. 908 Цивіль но го ко дек су Ук раїни (далі за текс том — ЦК
Ук раїни) вста нов лює, що пе ре ве зен ня ван та жу здійснюєть ся за до -
го во ром пе ре ве зен ня. За гальні умо ви пе ре ве зен ня виз на ча ють ся
по ряд з ЦК Ук раїни інши ми за ко на ми, транс по рт ни ми ко дек са ми
(виз на чаль ним для морсь ких пе ре ве зень є са ме Ко декс тор го вель -
но го мо реп ла в ства Ук раїни), інши ми нор ма тив ноKпра во ви ми ак та -
ми та пра ви ла ми, що ви да ють ся відповідно до них (ч.2 ст.908 ЦК
Ук раїни) [5]. Тоб то за гальні умо ви пе ре ве зен ня виз на ча ють ся ЦК
Ук раїни, а та кож транс по рт ним за ко но да в ством, яке вклю чає різні
нор ма тивні ак ти, які мо жуть існу ва ти у та ких фор мах: 1) ак ти за ко -
но да в ства Ук раїни; 2) до го во ри суб’єктів транс по рт них відно син;
3) зви чаї; 4) міжна родні до го во ри; 5) інші ак ти за ко но да в ства (пре -
це ден ти, кор по ра тивні нор ми то що). Відповідно при вре гу лю ванні
пра вовідно син у сфері морсь ко го пе ре ве зен ня зас то со ву ють ся нор -
ми КТМ Ук раїни, ЦК Ук раїни та Гос по дарсь ко го ко дек су Ук раїни.

Розг ля да ю чи ас пек ти пра во во го ре гу лю ван ня пра вовідно син
у сфері морсь ко го пе ре ве зен ня ван тажів, слід заз на чи ти, що во ни
ви ни ка ють, як пра ви ло, між суб’єкта ми гос по да рю ван ня, тоб то ви -
ни ка ють гос по дарські зо бов’язан ня. Ос нов ним нор ма тив ним ак -
том, що ре гу лює пра вовідно син суб’єктів гос по дарсь кої діяль ності,
є ГК Ук раїни [4].

Зас то су ван ня КТМ Ук раїни, ЦК Ук раїни та ГК Ук раїни при ук ла -
данні до го во ру морсь ко го пе ре ве зен ня мо же ви я ви ти ся підста вою
ви ник нен ня колізій та су пе реч нос тей. Так, на дум ку В. Мусієнко,
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«і хо ча на явність суб’єкта гос по да рю ван ня та май но воKгос по дарсь ких
відно син мо же бу ти підста вою відне сен ня до го во ру морсь ко го пе ре -
ве зен ня до гос по дарсь ко го до го во ру, про те до говір морсь ко го пе ре ве -
зен ня ван тажів слід ук ла да ти згідно з ЦК Ук раїни» [6, c. 123–124].

Але ми вва жаємо, що з цією точ кою зо ру, бе зу мов но, мож на по-
го ди ти ся, ли ше ко ли йдеть ся про внутрішні морські пе ре ве зен ня,
а що до міжна род них морсь ких пе ре ве зень, то ці відно си ни ре гу лю -
ють ся перш за все міжна род ноKпра во ви ми ак та ми та фіксу ють ся
у стан да рт них про фор мах чар терів та ко но са мен тах.
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ЩО ДО ПРА ВО ВИХ ЗА САД ОХО РО НИ ПРАЦІ В УК РАЇНІ

Са ли га І.П.
І курс, гру па ПРс
1.1., спеціальність «Пра воз на в ство»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни
На у ко вий керівник: Піка люк С.С., ст.вик ла дач

Охо ро на праці — це склад на сис те ма пра во вих, соціаль ноKеко -
номічних, куль тур ноKполітич них, еко логічних, на у ко вих, ор ганіза -
цій ноKтехнічних, санітар ноKгігієнічних і ліку валь ноKпрофілак тич них
за ходів та за собів, які ре алізо ву ють ся спеціаль но упов но ва же ни ми
юри дич ни ми та фізич ни ми осо ба ми для за без пе чен ня на леж них
умов праці з ме тою за побіган ня заг ро зи жит тю та здо ров’ю пра -
цівни ка у про цесі ви ко нан ня ним тру до вої діяль ності, а та кож збе -
ре жен ня та спри ян ня підви щен ню йо го пра цез дат ності.
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Oхо роні праці влас тиві нас тупні оз на ки: 1) соціаль на; 2) еко но -
мічна; 3) пра во ва; нор ма тив ноKпра вові ак ти ре гу лю ють суспільні про -
це си у сфері за побіган ня заг ро зам для най ви щої соціаль ної цін -
ності у нашій країні — лю ди ни; 4) конт роль ноKнаг ля до ва; 5) зв’язок
з інши ми на у ка ми (соціологія, без пе ка життєдіяль ності, еко логія,
гігієна й фізіологія праці, пси хо логія, інже нер на пси хо логія,
технічна ес те ти ка то що).

Істо ри коKпра во вий аналіз ста нов лен ня та роз вит ку охо ро ни
праці охоп лює 4 ета пи, а са ме: І етап (IV століття до на шої ери —
XVII століття на шої ери); ІІ етап ста нов лен ня та роз вит ку охо ро ни
праці (XVIII — по ча ток ХХ століття); ІІІ етап ста нов лен ня та роз -
вит ку охо ро ни праці (по ча ток — кінець ХХ століття); ІV етап ста нов -
лен ня та роз вит ку охо ро ни праці (1991 р. — до нинішнь о го ча су).

Пра во ве ре гу лю ван ня охо ро ни праці є цілесп ря мо ва ною ді яль -
ністю дер жа ви за до по мо гою пра во вих за собів по упо ряд ку ван ню,
юри дич но му закріплен ню, охо роні та за хис ту суспіль них відно син,
що пов’язані із за без пе чен ням на леж них умов праці з ме тою за по -
біган ня існу ван ня заг ро зи жит тю та здо ров’ю працівни ка у про цесі
ви ко нан ня ним тру до вої діяль ності, а та кож збе ре жен ня та спри ян -
ня підви щен ню йо го пра цез дат ності.

В ієрархічній струк турі за ко но да в ство, яке ре гу лює відно си ни
у сфері охо ро ни праці, розміще но нас туп ним чи ном: 1) Конс ти ту -
ція Ук раїни; 2) міжна родні нор ма тив ноKпра вові ак ти, які ра тифіко -
вані Вер хов ною Ра дою Ук раїни, в соціальній сфері; 3) Ко декс за -
конів про пра цю Ук раїни, За кон Ук раїни «Про охо ро ну праці» та
інші за ко ни Ук раїни; 4) підза конні нор ма тив ноKпра вові ак ти у сфе -
рі охо ро ни праці.

Су час но му ста ну нор ма тив ноKпра во во го ре гу лю ван ня охо ро ни
праці при та манні нас тупні оз на ки: 1) дек ла ра тив ний ха рак тер біль -
шості норм у сфері охо ро ни праці; 2) відсутність ме ханізму їх ре алі -
зації, а та кож за без пе чен ня ре аль но го конт ро лю та наг ля ду за охо -
ро ною праці на ви роб ництві; 3) відсутність здійснен ня ши ро ко го
спект ру за ходів що до охо ро ни праці як з бо ку дер жа ви, так і з бо ку
ро бо то дав ця; 4) на явність про га лин і колізій у за ко но давстві у сфері
охо ро ни праці; 5) існу ван ня по ряд із гла вою «Охо ро на праці» в Ко -
дексі за конів про пра цю За ко ну Ук раїни «Про охо ро ну праці»,
у зв’яз  ку з чим то чать ся чис ленні дис кусії з при во ду сис те ма ти зації
за ко но да в ства у сфері праці.

Ка те горія прин ципів охо ро ни праці має своє юри дич не під ґрунтя.
Прин ци пи дер жав ної політи ки в га лузі охо ро ни праці (пе ред ба чені
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За ко ном Ук раїни «Про охо ро ну праці»). Прин ци пи охо ро ни праці —
це вихідні за са ди, керівні ос но во по ложні ідеї, які виз на ча ють нап ря ми
та зміст дер жав но го ре гу лю ван ня у сфері охо ро ни праці й ха рак те ри -
зу ють ся сис темністю і взаємо уз год женістю, за галь ноз на чу щістю, за -
галь но обов’яз ковістю, стабільністю, пред мет ною виз на ченістю,
універ сальністю, ре гу ля тивністю, а та кож послідовністю у ре алізації.

Не обхідно виділи ти нас тупні оз на ки прин ципів охо ро ни праці:
1) істо рич ний ха рак тер; 2) об’єктив на зу мов леність; 3) ре гу ля тив -
ність; 4) нор ма тивність; 5) універ сальність; 6) обов’яз ковість; 7) сис -
темність; 8) стабільність; 9) пред мет на виз на ченість.

Оз на ка ми сис те ми прин ципів охо ро ни праці є такі: 1) зу мов ле -
ність суспіль них відно син, які рег ла мен ту ють ся вка за ною сис те мою,
пред ме том пра во во го ре гу лю ван ня; 2) цілісність, що розг ля даєть ся
як ор ганізаційноKструк тур на єдність усіх прин ципів охо ро ни праці;
3) са мостійність кож но го ок ре мо го прин ци пу охо ро ни праці; 4) ієрар -
хічна струк ту ро ваність прин ципів охо ро ни праці у їх сис темі.

ДО ПИ ТАН НЯ ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ 
ПО ДАТ КО ВИХ ПРА ВОВІДНО СИН 

НА ОС НОВІ ПО ДАТ КО ВИХ РЕ ЖИМІВ

Са ра на С.В.
Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

доц. ка фед ри конс ти туційно го, адміністра тив но го пра ва 
та соціаль но
гу манітар них дис циплін, 

к.ю.на ук, доц., к.тел. (050) 404-50-36

З ог ля ду на су часні умо ви пра во во го ре гу лю ван ня суспіль них
відно син, вар то відміти ти, що во ни є да ле ко не іде аль ни ми та пот -
ре бу ють по даль шо го вдос ко на лен ня і адап тації до ре алій та пот реб
суспіль но го жит тя, в пер шу чер гу підприємниць ко го се ре до ви ща. І це
мож ли во ре алізу ва ти че рез зас то су ван ня по дат ко вих ре жимів, які
б вра ху ва ли спе цифіку гос по дарсь кої діяль ності ок ре мих суб’єк тів
і підприємниць ких струк тур в то му числі.

На да ний час, у По дат ко во му ко дексі закріпле на на явність за -
галь но го і спеціаль но го по дат ко вих ре жимів [1]. Спеціальні по дат -
кові ре жимів є не обхідни ми і доціль ни ми в су час них умо вах, оскіль -
ки ма ють на меті за без пе чи ти зрос тан ня діло вої ак тив ності пев но го
ко ла плат ників по датків, які зай ма ють ся підприємниць кою діяль -
ністю та ви роб ни цт вом сільсь ко гос по дарсь кої про дукції [2, с. 236].

324

Секція 13 Правове регулювання  



325

По ряд з яки ми, хо ча і не закріпле ний за ко но дав чо але фор маль но
існу ю чим є про це су аль ноKпро це дур ний по дат ко вий ре жим, який
спря мо вуєть ся на ре гу лю ван ня по дат ко вих пра вовідно син шля хом
забез пе чен ня ре алізації ма теріаль них при писів по дат ко во го за ко но-
да в ства, що зу мов лює йо го скла дові у виг ляді за галь но го, особ ли во го
та спеціаль но го ре жимів [3, с. 32–93, 109–136]. Відповідно фор му -
єть ся пев на сис те ма пра во во го ре гу лю ван ня по дат ко вих пра вовід -
но син на ос нові по дат ко вих ре жимів, що відповідає ма теріаль ним
нор мам за галь но го та спеціаль но го по дат ко вих ре жимів [4, с. 105].

Та ким чи ном, пра во ве ре гу лю ван ня по дат ко вих пра вовідно син
на ос нові по дат ко вих ре жимів мо же ви ко рис та ти сис те му поєднан -
ня ма теріаль них та про це су аль них скла до вих, що в су куп ності доз -
во лить ство ри ти цілісну ба зу для нор ма тив ноKпра во во го ре гу лю -
ван ня до пов ню ючи ма теріальні нор ми (за галь но го і спеціаль но го
ре жимів), про це су аль ни ми (про це су аль ноKпро це дур но го ре жи му),
які да дуть змо гу за без пе чи ти на леж ну ре алізацію пер ших. При ць о -
му про це су аль ноKпро це дур ний по дат ко вий ре жим є не од норідним,
так як об’єднує за галь ний, особ ли вий і спеціаль ний ре жи ми, які
співвідно сять ся з ре жи ма ми ма теріаль ноKпра во во го ре гу лю ван ня.
І ос таннє та кож дає більш ши рокі мож ли вості для нор ма тив но-
пра во во го ре гу лю ван ня у по дат ко воKпро це су альній сфері доз во ля -
ю чи вра хо ву ва ти індивіду альні особ ли вості та пот ре би тих чи інших
плат ників.

Літе ра ту ра

1. По дат ко вий ко декс Ук раїни від 2 груд ня 2010 ро ку № 2755KVI [Елект-
рон ний ре сурс] // Офіційний сайт Вер хов ної Ра ди Ук раїни. — Ре жим дос ту-
пу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755K17

2. Ко ломієць П.В. По нят тя та пра вові ас пек ти спеціаль но го по дат ко -
во го ре жи му в Ук раїні / П.В. Ко ломієць // На у ко вий вісник Львівсь ко го
дер жав но го універ си те ту внутрішніх справ. Серія юри дич на. — 2013. —
Вип. 1. — С. 231–238.

3. Са ра на С.В. Про це су аль ноKпро це дурні по дат кові ре жи ми: Мо  но -
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номіки і пра ва Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю ди ни
«Ук раїна», 2015. — 155 с.

4. Са ра на С.В. Уза галь нен ня пра во во го ре гу лю ван ня по дат ко вих пра -
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НОР МИ ЦИВІЛЬ НО�ПРО ЦЕ СУ АЛЬ НО ГО ПРА ВА: 
ПО НЯТ ТЯ, МЕЖІ ДІЇ ТА РЕ АЛІЗАЦІЯ 

В ЦИВІЛЬ НО МУ СУ ДО ЧИНСТВІ

Товс та С.П., 
ад во кат, стар ший вик ла дач ка фед ри Пра воз на в ства 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна»;

Сах но О.М., 
сту дент 4 кур су 41ПР13з гру пи Пра воз на в ства 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна»

Зміни за ко но да в ства, по я ва до корінно но вих ка те горій цивіль -
них справ (особ ли во, в ок ре мо му про вад женні) та їх складність
вик ли ка ли ре аль ну пот ре бу у дослідженні та вдос ко на ленні цивіль -
них про це су аль них норм, що ре гу лю ють відно си ни, пов’язані зі
здійснен ням пра во суд дя.

Але нові по ло жен ня співісну ють із раніш чин ни ми, і не завж ди
має місце уз год женість між ни ми, що вик ли кає певні труд нощі в су -
довій прак тиці.

Слід звер ну ти ува гу, що нор ми цивіль но го про це су аль но го пра -
ва здійсню ють ре гу лю ван ня пра вовідно син, які ви ни ка ють, зміню -
ють ся і при пи ня ють ся при здійсненні пра во суд дя, а та кож за без пе -
чу ють втілен ня на прак тиці ос но во по лож них за сад су до чи н ства,
ре алізація яких сприяє па ну ван ню за кон ності, підви щує пра во сві -
домість і ви хо вує по ва гу до ви мог за ко но да в ства в ціло му.

Нор ма цивіль но го про це су аль но го пра ва — це вста нов лені або
санкціоно вані дер жа вою за галь но обов’яз кові, фор маль но виз на -
чені пра ви ла по ведінки ор ганізаційноKпро це дур но го ха рак те ру, які
з ме тою рег ла мен тації по ряд ку здійснен ня пра во суд дя в цивіль них
спра вах, закріплю ють пра ва й обов’яз ки учас ників про це су та про -
це ду ру вчи нен ня ни ми про це су аль них дій, а та кож за хи щені від
мож ли вих по ру шень за хо да ми дер жав но го при му су чи інши ми про -
це су аль ни ми за со ба ми.

Кож на нор ма цивіль но го про це су аль но го пра ва по ряд із за галь -
но по ши ре ни ми ри са ми, що при та манні нор мам всіх без ви нят ку
га лу зей пра ва, наділе на ря дом спе цифічних, влас ти вих ли ше їй, оз нак,
се ред яких не обхідно обов’яз ко во виділи ти нас тупні: 1) спря мо вані
на ви ко нан ня зав дань цивіль но го су до чи н ства — та ких як охо ро на
прав чи за кон них інте ресів фізич них, юри дич них осіб, дер жа ви або
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вчи нен ня ок ре мих про це су аль них дій; пок ли кані за без пе чу ва ти своє -
часність, не у пе ред женість і пов но ту розг ля ду та вирішен ня цивіль них
справ; 2) пе ре бу ва ю чи у тісно му взаємозв’яз ку з інши ми га лу зя ми пра-
ва, цивіль ноKпро це су альні нор ми вис ту па ють за со ба ми ре алізації
на прак тиці та за хис ту по ру ше них чи ос по рю ва них прав суб’єктів
ма теріаль ноKпра во вих відно син; 3) цивіль ний про цес, що ви ни кає
по конк ретній справі, обс лу го вуєть ся не ок ре ми ми нор ма ми — що ра -
зу за лу чаєть ся прак тич но вся га лузь цивіль ноKпро це су аль но го пра ва,
тоб то повністю задіюєть ся склад на, внутрішньо уз год же на і цілісно
струк ту ро ва на нор ма тив на сис те ма; 4) ха рак те ри зу ють ся ор ганіза -
ційноKпро це дур ним ха рак те ром, вик ла де них у них при писів, які
закріплю ють де таль ну рег ла мен тацію (спосіб та послідовність вчи -
нен ня, а та кож фор му ви ра жен ня ре зуль татів) усіх про це су аль них
дій учас ни ка ми су до чи н ства, що роз ра хо ва на на не од но ра зо ве ви -
ко рис тан ня в ти по вих, пов то рю ва них си ту аціях; 5) особ ли вим ад -
ре са том норм цивіль но го про це су аль но го пра ва вис ту пає су до вий
ор ган, який наділе ний влад ни ми (су до ви ми) пов но ва жен ня ми в про-
цесі розг ля ду та вирішен ня цивіль них справ; 6) дот ри ман ня норм
цивіль но го про це су аль но го пра ва за без пе чуєть ся різни ми пра во ви -
ми за хо да ми (га рантіями), в то му числі цивіль ни ми про це су аль ни -
ми за со ба ми за хис ту і відповідаль ності.

Про а налізу вав ши існу ючі тверд жен ня про струк тур ну бу до ву
норм цивіль но го про це су аль но го пра ва, пе ре ко нані, що во ни мо жуть
бу ти об’єднані в чо ти ри ве ликі гру пи (кла сич на, ду алістич на, комп ле -
кс на та фа куль та тив на течії). Про те кож на нор ма цивіль но го про це су -
аль но го пра ва скла даєть ся з трь ох обов’яз ко вих струк тур них еле мен -
тів: гіпо те зи, дис по зиції та санкції, не за леж но від то го, чи закріплені
во ни в тексті однієї статті цивіль но го про це су аль но го за ко ну.

Та кож, слід заз на чи ти, що по нят тя «за хо ди про це су аль но го при-
му су» шир ше від по нят тя «санкції цивіль но го про це су аль но го пра ва».
Якщо перші спря мо вані, на сам пе ред, на уник нен ня чи при пи нен ня
пра во по ру шен ня, то санкції нор ми цивіль но го про це су аль но го пра -
ва є ніби кінце вою оцінкою, ре акцією дер жа ви на здійсне не по ру шен -
ня пра во вих при писів, що мо же і не ви ра жа ти ся в при му со вості.

Ре алізація норм цивіль но го про це су аль но го пра ва — це за ко но -
дав чо закріпле на, уз год же на, послідов на діяльність су ду та учас ників
цивіль но го про це су, яка з ме тою за хис ту по ру ше них, не виз на них чи
ос по рю ва них прав, сво бод і інте ресів, по ля гає у втіленні при писів
нор ми цивіль но го про це су аль но го пра ва в цивіль них про це су аль них
пра вовідно си нах і здійснюєть ся за до по мо гою різних спо собів і форм.
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Спо со би ре алізації норм цивіль но го про це су аль но го пра ва — це
конк ретні шля хи та кої діяль ності, які ха рак те ри зу ють ся внутріш -
нім про я вом втілен ня в цивіль них про це су аль них відно си нах при -
писів норм цієї га лузі пра ва у чітко виз на че ний за ко но да в ством
спосіб — вчи нен ням ак тив них дій чи у виг ляді бездіяль ності.

Акт зас то су ван ня цивіль них про це су аль них норм — це ви да -
ний ком пе те нт ним ор га ном дер жа ви в про цесі здійснен ня пра во -
суд дя в цивіль них спра вах, про го ло ше ний іме нем Ук раїни і наділе -
ний за кон ною си лою цивіль ноKпро це су аль ний актKдо ку мент, що
містить дер жав ноKвлад ний, індивіду аль ноKконк рен тий при пис що -
до ре алізації норм цивіль но го про це су аль но го пра ва для за хис ту,
віднов лен ня чи виз нан ня прав, сво бод чи інте ресів та обов’язків
суб’єктів цивіль них про це су аль них пра вовідно син.

Стадій пра во зас то су ван ня за вер шу ють ся конт ро лем за ви ко -
нан ням ак та зас то су ван ня нор ми цивіль но го про це су аль но го пра -
ва, що доз во ляє сфор му лю ва ти послідовні ета пи зас то су ван ня нор -
ми цивіль но го про це су аль но го пра ва так:

1. Вста нов лен ня фак тич них обс та вин спра ви,
2. Вибір і аналіз норм цивіль но го про це су аль но го пра ва,
3. Пос та нов лен ня ак та зас то су ван ня нор ми цивіль но го про це -

су аль но го пра ва,
4. Конт роль за ви ко нан ням при писів пра во зас то сов чо го ак та.

ДО ПИ ТАН НЯ ІСТО РИЧ НО ГО 
ТА ЗА РУБІЖНО ГО ДОСВІДУ 

ПРА ВО ВО ГО РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ ТРУ ДО ВОЇ ФУНКЦІЇ

Се ме нюк О.Ю.
І курс, гру па ПРсз
1.1., спеціальність «Пра воз на в ство»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни
На у ко вий керівник: Піка люк С.С., ст.вик ла дач

Тру до ва функція є істо ри коKпра во вою ка те горією, яка фор му -
ва ла ся до сить склад но та послідов но. Ста нов лен ня та роз ви ток тру -
до вої функції без по се редньо пов’язані зі зміна ми соціаль ноKеко -
номічних та політич них умов у суспільстві. Од нак тру до ва функція
завж ди роз ви ва лась і досліджу ва лась ра зом з по нят тям тру до во го до -
го во ру. На ос нові істо рич но го досліджен ня мож на ви ок ре ми ти такі
стадії фор му ван ня тру до вої функції: (а) до ре во люційний період
(1835–1917 ро ки), в яко му пра ця ста ла го лов ною фор мою ор гані -
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зації суспільства. Во на суп ро вод жу ва ла ся роз вит ком про мис ло вості
та на ко пи чен ням по чат ко во го капіта лу, але дер жав ний вплив спря -
мову вав ся на підтрим ку вла ди ро бо то дав ця. Ре гу лю ван ня най му праці
здійсню ва ло ся в рам ках цивіль но го за ко но да в ства. Зго дом Л.С. Таль
ви су нув но ву юри дич ну кон цепцію до го во ру про пра цю, виділив ши
тру до вий до говір у са мостійний пра во вий інсти тут. Та кож XIX сто ліття
слід вва жа ти по чат ком фор му ван ня тру до во го пра ва як са мостійної
га лузі пра ва; (б) ра дянсь кий період (1917–1991 ро ки). Він ха рак те ри -
зуєть ся по чат ком пра вот вор чої діяль ності дер жа ви в фор му ванні тру -
до во го за ко но да в ства, важ ли вим кро ком у ць о му кон тексті бу ло
прий нят тя пер шо го КЗпП 1918 ро ку. Здійснен ня про я ву тру до вої
функції відбу ва ло ся че рез по нят тя «рід ро бо ти», або «ко ло обов’яз -
ків», а іноді «ро бо та по відповідній про фесії, спеціаль ності і по саді».

Вчен ня про тру до ву функцію роз роб ля ло ся з ура ху ван ням но -
вих соціаль ноKеко номічних умов, уточ ню ючи виз на чен ня та ос новні
еле мен ти тру до вої функції. Ха рак тер ним є те, що тру до вий до говір
зай має цент раль не місце в тру до во му праві і йо му прис вя чуєть ся
ок ре мий розділ в КЗпП 1971 ро ку. В цей період здійснюєть ся ви ок -
рем лен ня тру до вої функції як ок ре мої ка те горії; (в) су час ний пе -
ріод (1991 р. — по те перішній час) За цей час тру до ва функція не
знайш ла сво го відоб ра жен ня на за ко но дав чо му рівні, але до сить
стрімкий і ди намічний роз ви ток наб ра ла на докт ри наль но му. То му
не обхідне закріплен ня тру до вої функції на за ко но дав чо му рівні і ві -
доб ра жен ня тру до вої функції в но во му Тру до во му ко дексі Ук раїни.

До сить цінні дані від прак ти ки за рубіжних країн з при во ду
вдос ко на лен ня і роз вит ку національ но го тру до во го за ко но да в ства.
Більшість країн прий ня ли і удос ко на ли ли та кий акт як Тру до вий
ко декс. На наш пог ляд, про а налізу вав ши ак ти національ но го за ко -
но да в ства, мож на ска за ти, що во ни де що зас тарілі і не в змозі ре гу -
лю ва ти су часні пра вові відно си ни, які бу ду ють ся зовсім за інши ми
прин ци па ми, ніж ті, що бу ли в ра дянські ча си.

За до по мо гою впро вад жен ня низ ки змін у національ не за ко но -
да в ство, яке сто суєть ся пи тан ня ре гу лю ван ня тру до вої функції пра -
цівни ка, та їх успішна ре алізація в пра во во му полі ство рить умо ви
для пов ноцінних про цесів у пра во во му ре гу лю ванні.

В Рес публіці Біло русь, а са ме в її Тру до во му ко дексі заз на че но,
що в змісті тру до во го до го во ру ле жить тру до ва функція як обов’яз -
ко ва умо ва тру до во го до го во ру.

Країни Євро пейсь ко го Со ю зу підійшли до вирішен ня пи тань,
пов’яза них з ук ла ден ням тру до вих до го ворів, спе цифічно, во ни не
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вима га ють на яв ності стан да рт но го тру до во го до го во ру як за зміс том,
так і за фор мою. Вар то вка за ти, що у Ве ли коб ри танії на сь о годніш ній
день існує до сить ши ро ке ко ло нор ма тив них актів, які ре гу лю ють це
пи тан ня. На відміну від за ко но да в ства Ве ли коб ри танії віднос но сфе ри
тру до во го до го во ру, за ко но да в ство Фе де ра тив ної Рес публіки Німеч -
чи ни ре гу люєть ся як тру до вим за ко но да в ством, так і нор ма ми цивіль -
но го за ко но да в ства. Найбільш ши ро ке ко ло пи тань охоп ле но в рам ках
за ко но да в ства Франції, там вста нов ле но, що тру до вий до говір підпо -
ряд ко вуєть ся пра ви лам цивіль но го пра ва при відсут ності спеціаль ної
рег ла мен тації в за ко но давстві про пра цю. У той же час, у Франції діє
Тру до вий ко декс із вра ху ван ням кон венцій та ре ко мен дацій Міжна -
род ної ор ганізації праці, що на да ло мож ливість при вес ти тру до ве за -
ко но да в ство цієї країни до ус та ле них міжна род них стан дартів і нор ма -
тив но го ре гу лю ван ня тру до вих відно син. По ряд з Францією існує ряд
країн, де тру до ва функ ція знайш ла своє відоб ра жен ня на за ко но дав чо -
му рівні, а та кож заз на че на як не обхідна умо ва тру до во го до го во ру.
До та ких країн відно сить ся Угор щи на та Бол гарія.

Виз на чен ня, чи має працівник відповідну кваліфікацію для
зай  нят тя по са ди або ви ко нан ня ро бо ти заз ви чай оцінюєть ся ро бо -
то дав цем. У ба гать ох за рубіжних країнах ро бо то да вець по ви нен ке -
ру ва ти ся вик люч но рішен ням атес таційної комісії, до скла ду якої
має бу ти вклю че но предс тав ни ка відповідної профспілки або іншо го
предс тав ниць ко го ор га ну працівників. Це є до сить хо ро шим прик ла -
дом для то го, щоб відоб ра зи ти да ну нор му в на шо му за ко но давстві.
Що сто суєть ся вип ро бу ван ня, то в ць о му пи танні національ не за -
ко но да в ство наб ли зи лось до за рубіжних стан дартів: вип ро бу валь -
ний строк є ро бо чим ча сом, про тя гом яко го працівник ви ко нує
тру до ву функцію, мак си маль ний строк вип ро бу ван ня виз на чаєть ся
тру до вим за ко но да в ством і за ле жить від стро ку тру до во го до го во ру,
а та кож від ха рак те ру ви ко ну ва ної працівни ком ро бо ти.

ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ ФОРМ РЕ АЛІЗАЦІЇ 
ЦИВІЛЬ НОЇ ПРА ВО СУБ’ЄКТНОСТІ

Си зен ко Д.О.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (099) 618-13-80
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

Най по ши ренішою та най доцільнішою пра во вою фор мою ре алі -
зації пра во суб’єктності вис ту пає цивіль ноKпра во вий до говір. У ч.1
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ст.11 ЦК Ук раїни виз на че но, що до го во ри (кур сив наш — О. З.) та
інші пра во чи ни вис ту па ють підста ва ми ви ник нен ня цивіль них прав
та обов’язків. У даній нормі за ко но да вець ви во дить до говір на пер ше
місце, підкрес лю ючи тим са мим роль двос то ронніх пра во чинів —
до го ворів.

Слід ска за ти, що з адміністра тив ни ми ак та ми та рішен ня ми су ду
до го во ри збли жує те, що всі во ни на ле жать до юри дич них актів —
пра вомірних дій суб’єктів, ме тою яких є ви ник нен ня, зміна або при-
пи нен ня цивіль них пра вовідно син, тоб то спря мо ва них на до сяг -
нен ня пра во вих наслідків. Між адміністра тив ни ми ак та ми та до го -
во ра ми як підста ва ми ви ник нен ня цивіль них прав та обов’язків
існу ють та кож певні відмінності. Як слуш но заз на чаєть ся в пра во вій
літе ра турі, адміністра тивні ак ти, поKпер ше, мо жуть бу ти здійснені
тіль ки ор га ном дер жав ної вла ди чи місце во го са мов ря ду ван ня в ме -
жах ком пе тенції, в той час до го во ри вчи ня ють ся та кож інши ми
учас ни ка ми цивіль них відно син. ПоKдру ге, адміністра тивні ак ти,
спря мо вані на вста нов лен ня цивіль них пра вовідно син, завж ди по -
род жу ють і певні адміністра тивні наслідки, тоді як до го во ри за своєю
при ро дою спря мо вані на ви ник нен ня, зміну або при пи нен ня са ме
цивіль них прав та обов’язків. ПоKтретє, ор ган, який здійснив адмі -
ністра тив ний акт, сам не стає учас ни ком цих пра вовідно син, а осо -
ба, що вчи ни ла пра во чин із ме тою ус та нов лен ня цивіль них пра -
вовідно син, не одмінно стає їх учас ни ком [1, с. 499].

Цивіль ноKпра во вий до говір ся гає своїм корінням ще у ча си
римсь ко го при ват но го пра ва, прой шов ши ти ся чолітній шлях сво го
роз вит ку. Римські юрис ти розг ля да ли цивіль ноKпра во вий до говір
як двос то рон ню уго ду, у якій ви ра же на во ля двох сторін, спря мо ва -
на на до сяг нен ня або при пи нен ня пра во во го ре зуль та ту — ви ник -
нен ня, зміну чи при пи нен ня прав та обов’язків [4, с. 281].

Роз ви ток рин ко вої еко номіки та підприємницт ва до корінно
зміни ли роль та зна чен ня до го во ру, роз ши ри ла ся сфе ра йо го зас то -
су ван ня, з’яви ло ся ба га то но вих до го ворів, до говір ви ко рис то ву ють
як засіб по до лан ня мо но полії у про цесі при ва ти зації і кор по ра ти -
зації, де далі біль шо го по ши рен ня на бу ває до говірна фор ма ство -
рен ня ко мерційних струк тур, у ба гать ох ви пад ках до говір стає єди -
ним ре гу ля то ром відно син [5, с. 719].

От же, за леж но від то го, в яко му ас пекті і на якій стадії розг ля да -
ти до го во роз датність, до говір на бу ває різних зна чень, вис ту па ю чи при
ць о му і юри дич ним фак том, і фор мою існу ван ня пра вовідно шен ня,
і пра во чи ном. Ці ка те горії вис ту па ють са мостійни ми ас пек та ми
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дого во ру. Із ць о го при во ду В.В. Луць ро бить слуш не зас те ре жен ня:
«У конк рет но му аналізі юри дич них явищ завж ди слід розк ри ва ти їх
сутність, вста нов лю ва ти, зок ре ма, що ро зумієть ся під по нят тям
«до говір» у то му чи іншо му ви пад ку» [6, с. 15].

От же, сутність до го во ру в кон тексті йо го ро зуміння як ос нов ної
пра во вої фор ми ре алізації цивіль ної пра во суб’єктності юри дич ної
осо би по ля гає в то му, що він вміщує у собі всі еле мен ти її до го во роз -
дат ності. Та кий вис но вок вип ли ває із то го, що до говір вис ту пає юри -
дич ним фак том, на підставі яко го ви ни ка ють до говірні відно си ни,
у нь о му пе ред ба ча ють ся ви мо ги що до ви ко нан ня до говірно го зо бо в’я -
зан ня, а та кож умо ви та фор ми відповідаль ності за йо го по ру шен ня.
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ШЛЮБ ЯК СКЛА ДО ВА ЧАС ТИ НА СІМЕЙ НО ГО ПРА ВА

Смірнов О.Г., 4 курс, ПЗ
41/13, спеціальність «Пра во»,
Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, 

Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т. В., к.ю.н., 

доц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Шлюб є по чат ком і яд ром сім’ї, він пов’яза ний пе ре важ но з на ро -
д жен ням дітей та їх ви хо ван ням, а то му дер жа ва не мо же за ли ши ти
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йо го по за пра во вою рег ла мен тацією в про ти ва гу дружбі, яка такій
рег ла мен тації не підля гає. Ха рак тер ни ми особ ли вос тя ми шлю бу
є взаємна лю бов, мо раль на і ма теріаль на підтрим ка, спіль не ви хо -
ван ня дітей. На ше суспільство ви ма гає від своїх членів дот ри му ва -
ти ся пра вил мо ралі в пи тан нях шлю бу та сім’ї.

Шлю бом є сімей ний со юз жінки та чо ловіка, за реєстро ва ний
у ор гані дер жав ної реєстрації актів цивіль но го ста ну (ст.21 п. 1 СКУ).

За ко но да в ства су час ної ери, зок ре ма за ко но да в ство Ук раїни,
здебіль шо го пе ред ба ча ють рівні пра ва та обов’яз ки шлюб них парт -
нерів. Од нак, у різні епо хи і в різних країнах, пра ва чо ловіка та жінки
відрізня ли ся й мо жуть відрізня ти ся й сь о годні. Навіть у дер жа вах, де
про го ло ше на рівність парт нерів, суспіль на мо раль час то вста нов -
лює свої, відмінні від за ко ну, нор ми по ведінки шлюб них парт нерів.
Заз ви чай мо раль за суд жує по заш любні ста теві відно си ни, од нак,
суспільство час то до волі лег ко про щає под руж ню зра ду чо ловікові
й має не од ноз нач не став лен ня що до по ведінки дру жи ни. В де я ких
суспільствах под руж ня зра да з бо ку дру жи ни стро го ка раєть ся за ко -
ном. До та ких суспільств на ле жать, зок ре ма, суспільства, які жи -
вуть за за ко на ми шаріату.

В Ук раїні не вва жаєть ся ук ла де ним шлюб, який не за реєстро ва -
ний в РАЦС, зок ре ма, з точ ки зо ру за ко но да в ства не є од ру же ни ми
осо би, які ук ла ли шлюб в цер ков них ус та но вах — до йо го реєстрації
в РАЦС. Сімей ний ко декс Ук раїни від 10 січня 2002 ро ку містить
ви раз «жінка та чо ловік, які про жи ва ють однією сім’єю, але не пе -
ре бу ва ють у шлюбі між со бою, або в будьKяко му іншо му шлюбі».
Терміни «цивіль ний шлюб», «фак тич ний шлюб», «співжит тя» в Сі -
мей но му ко дексі Ук раїни відсутні.

Пра вові нор ми, що ре гу лю ють по ря док та умо ви йо го ук ла дан ня,
є по чат ко вою стадією пра во во го ре гу лю ван ня осо бис тих не май но -
вих та май но вих відно син між под руж жям. Зга дай мо, що стат тя 51
Конс ти туції Ук раїни — ос нов но го За ко ну на шої дер жа ви — вста -
нов лює, що сім’я, ди ти н ство, ма те ри н ство і батьківство охо ро ня ють -
ся дер жа вою. Во на без пе реч но зацікав ле на у зміцненні та стабіль ності
шлю бу і то му здійснює конт роль за йо го ук ла дан ням і при пи нен -
ням та за хи щає шлю би, ук ла дені в ор га нах РАЦ Су. Жо ден інший
ор ган не має пра ва оформ ля ти шлюб.

Вся кий шлюб, як що до нь о го підхо ди ти з пра во во го бо ку є в кож -
но му ви пад ку аб со лют но конк рет ним пра вовідно си на ми, тоб то став -
лен ням, що по род жує певні пра ва та обов’яз ки. Реєстрація шлю бу це
юри дич ний акт. У су куп ності з уго дою на вступ в шлюб він ство рює
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шлюб ний со юз, як цілісне і склад не пра вовідно шен ня між под руж -
жям. Особ ли ву ува гу слід приділи ти та ко му но вов ве ден ню Сімей -
но го ко дек су 2002 р., як шлюб ний до говір, який мо жуть ук ла да ти
як осо би, які по да ли за я ву про реєстрацію шлю бу, так і под руж жя.
У шлюб но му до го ворі под руж жя вре гуль о ву ють май нові відно си ни,
виз на ча ють май нові пра ва та обов’яз ки їх як под руж жя та як бать -
ків. Та кий до говір не мо же ре гу лю ва ти осо бисті не май нові відно си -
ни под руж жя, або такі ж відно си ни між ни ми та діть ми.

От же, шлюб — це со юз, не уго да, не до говір, а са ме со юз жінки та
чо ловіка, зас но ва ний на мо но гам ної зв’яз ку. Це од нош люб ний со юз
на відміну від полігам них шлюбів, які ще зберіга ють ся в де я ких краї -
нах, де па нує му суль мансь ка релігія, що до пус кає ба га то же н ство.

Шлюб — це рівноп рав ний со юз жінки та чо ловіка. Во ни рів но -
п равні між со бою, як у відно шенні осо бис тих прав (прізви ще, місце
про жи ван ня, вибір про фесії, ви хо ван ня дітей), так і що до май на
на жи то го спіль ною пра цею під час шлю бу.

ОК РЕМІ ТЕ О РЕ ТИЧНІ ПИ ТАН НЯ 
ГОС ПО ДАРСЬ КО�ПРА ВО ВОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ

Стрюк І.В.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (066) 556-17-60
На у ко вий керівник: Ко роєд С.О., д.ю.н., доц.

Гос по дарсь коKпра во ва відповідальність — юри дич на ка те горія,
ви роб ле на на у кою гос по дарсь ко го пра ва за дов го до прий нят тя Гос по -
дарсь ко го ко дек су Ук раїни (далі — ГК Ук раїни), про те ли ше в ос тан-
нь о му во на знайш ла своє за ко но дав че закріплен ня і виз нан ня, хоч
розк рит тя її змісту в ГК Ук раїни не мож на виз на ти пов ним та чітким.

В юри дичній літе ра турі по нят тя гос по дарсь коKпра во вої відпо -
відаль ності досліджуєть ся під різним ку том зо ру, що зу мов лює не -
од ноз нач не став лен ня до гос по дарсь коKпра во вої відповідаль ності
з бо ку на у ковців і прак тиків. При чи на ми ви ник нен ня та ко го яви ща,
як пра ви ло, на зи ва ють: 1) ба га топ ла но ве функціональ не приз на -
чен ня гос по дарсь коKпра во вої відповідаль ності в ме ханізмі пра во -
во го ре гу лю ван ня гос по дарсь ких відно син; 2) відсутність єди но го
за ко но дав чо го і докт ри наль но го підхо ду що до вста нов лен ня юри -
дич но го змісту ць о го ви ду відповідаль ності; 3) різно манітність форм,
в яких ре алізуєть ся гос по дарсь коKпра во ва відповідальність і ви ра -
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жають ся її еко номічні наслідки; 4) ши ро ке ко ло суб’єктів гос по дарсь -
коKпра во вої відповідаль ності та підстав її зас то су ван ня; 5) відсут ність
чітко виз на че них за ко но дав чих меж гос по дарсь коKпра во вої від -
повідаль ності; 6) не дос татній рівень пра во во го ре гу лю ван ня особ -
ли вос тей гос по дарсь коKпра во вої відповідаль ності в ок ре мих ви дах
гос по дарсь ких відно син, зок ре ма ор ганізаційноKгос по дарсь ких;
7) різно манітність пог лядів що до спо собів пок ла ден ня гос по дарсь -
коKпра во вої відповідаль ності [1, с. 411].

Гос по дарсь коKпра во ва відповідальність — по нят тя вуж че, ніж
понят тя відповідаль ності за пра во по ру шен ня у сфері гос по да рю ван ня
(якщо ви хо ди ти з ши ро ко го ро зуміння гос по да рю ван ня і відпо від но -
го ко ла суб’єктів, задіяних у нь о му, то відповідальність у цій сфері
мо же бу ти і цивіль ною, і адміністра тив ною, і криміналь ною, на що
в низці актів гос по дарсь ко го за ко но да в ства є прямі вказівки), то му
гос по дарсь коKпра во ву відповідальність, на на шу дум ку, слід розг -
ля да ти як ок ре мий, спеціаль ний вид відповідаль ності, що зас то со -
вуєть ся за гос по дарські пра во по ру шен ня як один із видів пра во по -
ру шень у сфері гос по да рю ван ня [2].

Уза галь ню ючи ви ще вик ла де не, слід відзна чи ти, що пра во вим за -
со бом гос по дарсь коKпра во вої відповідаль ності (фор мою ре алізації
відповідаль ності і од но час но мірою відповідаль ності) є штрафні
санкції, відшко ду ван ня збитків та опе ра тив ноKгос по дарські санк -
ції, що зас то со ву ють ся до учас ників гос по дарсь ких відно син за не ви -
ко нан ня або не на леж не ви ко нан ня ор ганізаційноKгос по дарсь ких
зо бов’язань, а та кож адміністра тив ноKгос по дарські санкції, що зас -
тосо ву ють ся до суб’єктів гос по да рю ван ня за ни ми пра вил здійснен ня
гос по дарсь кої діяль ності і є за своїм ха рак те ром публічноKпра во ви -
ми. Заз на че ну відповідальність мож на розг ля да ти як гос по дарсь -
коKпра во ву у вузь ко му (влас но му) ро зумінні.

Літе ра ту ра
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРО ВАД ЖЕН НЯ У СПРА ВАХ 
ПРО АДМІНІСТРА ТИВНІ ПРА ВО ПО РУ ШЕН НЯ 

(ПРОС ТУП КИ)

Су дак І.М., ст. вик ла дач ка фед ри «Пра воз на в ство» 
Іва но
Франківсь ка філія ВНЗ «Відкри то го міжна род но го 

універ си те ту роз вит ку лю ди ни Ук раїни», 
тел. (050) 984
52
43

Про вад жен ня у спра вах про адміністра тивні пра во по ру шен ня
в наш час є до сить по ши ре ни ми. Во ни охоп лю ють май же всі сфе ри
на шо го жит тя, діяль ності ус та нов, підприємств, ор ганізацій та на -
сам пе  ред дер жа ви. Роз ви ток про це су аль ної фор ми не обхідна умо ва
і по каз ник ста ну де мок ратії та за кон ності у дер жаві і в ць о му відно -
шенні на ле жить про ро би ти ве ли ку ро бо ту в ок ре мих сфе рах дер -
жав но го жит  тя. Про це су аль на фор ма це юри дич на конструкція, яка
закріплює пра вильні шля хи ре алізації влад них пов но ва жень, рі шен ня
юри дич них справ.

Те о ре ти коKпра во ве досліджен ня пи тань про вад жен ня у спра вах
про адміністра тивні пра во по ру шен ня має на меті:

— про ве ден ня су час них на у ко воKте о ре тич них досліджень в га -
лузі адміністра тив но го про це су;

— пов но го аналізу адміністра тив ної про це су алізації для ство -
рен ня сис те ми адміністра тив ноKпро це су аль но го за ко но да в ства,
націле ної на ре алізацію конс ти туційно го по ло жен ня про поділ вла -
ди, на за хист прав і сво бод гро ма дян, а та кож на дер жа вот во рен ня;

— поліпшен ня ор ганізації і функціону ван ня ви ко нав чих ор га -
нів дер жав ної вла ди.

Суб’єктивізм, не ком пе тентність, свавілля, злов жи ван ня при
здійс ненні дер жав ної вла ди при но сять суспільству знач ну шко ду.
Це є неп ри пус ти мим у пра вовій дер жаві. І до ти по ки не бу дуть про -
ве дені серйозні за хо ди в країні з пра во вої про це су алізації ма те -
ріаль них прав, ре аль них зру шень у за хисті прав гро ма дян, що їм на -
дає Конс ти туція Ук раїни та інші за ко ни, не бу де.

З ме тою за без пе чен ня своєчас но го і пра виль но го розг ля ду справ
про адміністра тивні пра во по ру шен ня, а та кож ви ко нан ня по ним
пос та нов за ко но да в ство пе ред ба чає мож ливість зас то су ван ня за хо -
дів про це су аль но го за без пе чен ня про вад жен ня. За своїм юри дич ним
ха рак те ром во ни предс тав ля ють со бою різно видність адміністра -
тив ноKпо пе ред жу валь них і адміністра тив ноKпри пи ню валь них за ходів.
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Отож, у ви пад ках, пря мо пе ред ба че них за ко но дав чи ми ак та ми
Ук раїни, з ме тою при пи нен ня адміністра тив них пра во по ру шень,
ко ли ви чер па но інші за хо ди впли ву, до пус ка ють ся адміністра тив не
зат ри ман ня осо би, осо бис тий ог ляд, ог ляд ре чей і ви лу чен ня ре чей
та до ку ментів. Ці за хо ди зас то со ву ють ся в зв’яз ку з ви яв лен ням оз -
нак пра во по ру шен ня або при дос татніх підста вах для при пу щен ня
про на явність та ких оз нак. Ос нов не приз на чен ня цих за ходів по ля гає
в то му, щоб ство ри ти не обхідні умо ви для ре алізації норм ма те ріаль -
но го пра ва, які ус та нов лю ють відповідальність за пра во по ру шен ня.
При чо му їхнє зас то су ван ня слу жить цілям ре алізації пе ре важ но
адміністра тив них стяг нень.

Як підсу мок, мож на ска за ти нас туп не. Про вад жен ня в спра вах
про адміністра тивні пра во по ру шен ня виз на чаєть ся, як низ ка
послідов них дій упов но ва же них ор ганів (по са до вих осіб), а у де я -
ких ви пад ках інших суб’єктів, які згідно з нор ма ми адміністра тив -
но го за ко но да в ства здійсню ють за хо ди, спря мо вані на при тяг нен -
ня пра во по руш ників до відповідаль ності і за без пе чен ня ви ко нан ня
ви не се ної пос та но ви.
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПО НЯТ ТЯ БАНК РУ Т СТВО

Та ра сен ко А.О.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (097) 437
02
71
На у ко вий керівник: Ко роєд С.О., д.ю.н., доц.

По нят тя «банк ру т ство» зустрічаєть ся ще в се реднь овічних дже ре -
лах пра ва італійсь ких міст, де ви ко рис то ву ва лись терміни fuggitivi —
ко ли не спро мож ний борж ник тікав від своїх кре ди торів, та
decoctor — яке оз на ча ло пос ту по ве змен шен ня май на борж ни ка.
У римсь ко му праві не по вер нен ня бор гу виз на ча ло ся як не без пе ка
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для жит тя борж ни ка та приз во ди ло до обов’яз ко во го за хоп лен ня
йо го май на кре ди то ра ми.

Слід на го ло си ти на то му, що терміни «несп ро можність», «неп -
ла то сп ро можність» і «банк ру т ство» в різних дер жа вах вжи ва ють ся
у різних зна чен нях, і все ж у біль шості ви падків банк ру т ство є част -
ко вою несп ро можністю, її криміналь ним ви дом. Крім то го, сам по
собі термін «банк ру т ство» має більш вузь ке зна чен ня порівня но
з «несп ро можністю».

Що сто суєть ся ук раїнсь ко го за ко но да в ства, то сь о годні існує
декіль ка за ко но дав чих актів, які да ють виз на чен ня по нят тю «банк -
ру т ство». Перш за все, відповідно до ст. 209 Гос по дарсь ко го Ко дек -
су Ук раїни банк ру т ство — це нез датність борж ни ка відно ви ти свою
пла то сп ро можність та за до воль ни ти виз нані су дом ви мо ги кре ди -
торів інак ше, як че рез зас то су ван ня виз на че ної су дом ліквідаційної
про це ду ри [1].

Як виз на че но в за коні Ук рай ни «Про віднов лен ня пла то сп ро -
мож ності борж ни ка або виз нан ня йо го банк ру том», банк ру т ство —
виз на на гос по дарсь ким су дом несп ро можність борж ни ка відно ви ти
свою пла то сп ро можність за до по мо гою про це дур са нації та ми ро вої
уго ди і по га си ти вста нов лені в по ряд ку, виз на че но му цим За ко ном,
гро шові ви мо ги кре ди торів не інак ше, як че рез зас то су ван ня лік -
відаційної про це ду ри, а неп ла то сп ро можність — несп ро мож ність
суб’єкта підприємниць кої діяль ності ви ко на ти після нас тан ня вста -
нов ле но го стро ку гро шові зо бов’язан ня пе ред кре ди то ра ми не інак -
ше, як че рез віднов лен ня йо го пла то сп ро мож ності [2].

Предс тав ни ки еко номічної дум ки, на да ю чи смис ло во го за ба рв -
 лен ня терміну «банк ру т ство», ба зу ють своє мис лен ня на уточ ню ючих
ка те горіях, здебіль шо го зу мов ле них роз вит ком рин ко вої еко номіки
та про я ву її наслідків. Так, най частіше клю чо ви ми по зиціями в трак -
ту ванні банк ру т ства вис ту па ють: несп ро можність (повністю ото тож -
нюєть ся з «банк ру т ством), не за довіль не ста но ви ще суб’єкта гос по -
да рю ван ня, пев на міра відповідаль ності, наслідок не за довіль но го
уп равління, ре зуль тат кри зи, точ ка в життєво му циклі підприємства.

Що сто суєть ся пра во во го ас пек ту по нят тя банк ру т ства, то у пра-
вовій літе ра турі во но тісно пов’яза не з «несп ро можністю». Про а на -
лізу вав ши по зиції вче них, мож на виділи ти три ос нов них підхо ди.
Так, згідно з пер шим, під несп ро можністю ро зуміють за яв ле ну борж-
ни ком або виз на ну арбітраж ним су дом не мож ливість за до воль ни ти
в пов но му об сязі ви мо ги кре ди торів за гро шо ви ми зо бов’язан ня ми
та зо бов’язан ня з вип ла ти обов’яз ко вих пла тежів, що приз ве ло до
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зас то су ван ня до борж ни ка про це ду ри зовнішнь о го уп равління з ме-
тою віднов лен ня йо го пла то сп ро мож ності, а під банк ру т ством —
стан, що призвів до зас то су ван ня до борж ни ка про це ду ри кон ку рс но -
го про ве ден ня про це су з ме тою про порційно го за до во лен ня ви мог
кре ди торів у ме жах на яв них ак тивів борж ни ка. Дру гий підхід по ля гає
в то му, що терміни «банк ру т ство» і «несп ро можність» вжи ва ють ся як
взаємо замінні, як си ноніми. При хиль ни ки треть о го під хо ду заз на ча -
ють, що банк ру т ство — по нят тя вик люч но криміналь ноKпра во ве,
знач ною мірою обу мов ле не цивіль ноKпра во вою несп ро можністю.
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2. Про віднов лен ня пла то сп ро мож ності борж ни ка або виз нан ня йо го
банк ру том : За кон Ук раїни від 11.08.2013 № 2343K12 // Відо мості Вер хов -
ної Ра ди Ук раїни. — 1992. — № 31. — С. 440.

ШЛЯ ХИ РЕ ФОР МУ ВАН НЯ ОР ГАНІВ ПРО КУ РА ТУ РИ

Те ре щук О.О., 
І курс, гру па ПР
11, нап рям підго тов ки «Пра во»,
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій 

Універ си те ту «Ук раїна»,
к.тел. (097) 240
14
23

На у ко вий керівник: Гал ко О.М.,
ст. вик ла дач ка фед ри пра воз на в ства

Нині особ ли ва ува га при ку та до проб ле ми ре фор му ван ня ор -
ганів про ку ра ту ри як од но го з го лов них суб’єктів пра во охо рон ної
сис те ми Ук раїни. І це не див но, ад же і ши ро ко про а нон со вані ре фор -
ми і уже про ве дені де які з них, а са ме ре фор му ван ня сис те ми місце -
вих про ку ра тур Ук раїни, свідчать про чи малі зру шен ня в сис темі
пра во охо рон ної діяль ності.

Про те це ли ше перші не зовсім впев нені кро ки у ць о му нап -
рям ку. Ад же пи тан ня пов но ма сш таб но го ре фор му ван ня про ку ра ту -
ри в числі інших пра во охо рон них ор ганів за раз є надз ви чай но ак ту -
аль ним для Ук раїни, що виз на но на най ви що му рівні і заз на че но
в За коні Ук раїни «Про ос но ви національ ної без пе ки Ук раїни».

Як заз на че но на офіційно му сайті Ге не раль ної про ку ра ту ри Ук -
раїни — із на бут тям чин ності но вим За ко ном Ук раїни «Про про ку -
ра туру» ра зом із прий ня ти ми не що дав но поп рав ка ми до нь о го ми роз -
по чи наємо про цес сис тем но го ре фор му ван ня ор ганів про ку ра ту ри
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Ук раїни, ос но вою яко го має ста ти якісне онов лен ня її керівно го
скла ду. На ше го лов не зав дан ня — відкри ти двері про ку ра ту ри для
ком пе те нт них, мо ти во ва них і по ряд них лю дей, які здатні зміни ти
сис те му з се ре ди ни та праг нуть пе рет во ри ти її та ким чи ном, аби во -
на дійсно слу жи ла інте ре сам Ук раїнсь ко го на ро ду. Відкри тий, чес -
ний і про зо рий кон ку рс ний відбір — єди ний спосіб зро би ти це.

Отож, ре фор му ван ня ор ганів про ку ра ту ри роз по ча ло ся із її ни -
зо вої пер вин ної лан ки — місце вих про ку ра тур, а са ме їх керівників
та зас туп ників.

Онов лен ня кадрів в ор га нах про ку ра ту ри пе ред ба чав кон ку рс ний
відбір місце вих про ку рорів. Од нак як що спер шу 60% кан ди датів бу -
ли людь ми не зі ста рої сис те ми, то після двох етапів не за леж но го
тес ту ван ня їх за ли ши ло ся ли ше 22%. А після інтерв’ю з кан ди да та ми
з бо ку відбірко вих комісій, де з се ми членів по чо ти ри приз на ча ли -
ся генп ро ку ра ту рою, ли ше 3% успішних кан ди датів бу ли но ви ми
в ор га нах про ку ра ту ри. Де пу тат від «Са мо по мочі», го ло ва ан ти ко -
рупційно го коміте ту пар ла мен ту Єгор Со болєв наз вав це прос то «ро -
тацією» ста рих кадрів. За га лом, відповідно до За ко ну Ук раїни «Про
вне сен ня змін до За ко ну Ук раїни «Про про ку ра ту ру» що до удос ко -
на лен ня та особ ли вос тей зас то су ван ня ок ре мих по ло жень» від
02.07.2015 р. № 578KVIII, пе ред ба че но змен шен ня за галь ної чи сель нос -
ті працівників ор ганів про ку ра ту ри до 1 січня 2018 ро ку з 15000 осіб
до 10000 осіб.

На сь о годні цей про цес три ває, в то му числі і шля хом уже заз на -
че но го ре фор му ван ня ор ганізаційної струк ту ри ни зо во го рівня про -
ку рорсь кої сис те ми — місце вих про ку ра тур. Що ж сто суєть ся ре фор -
му ван ня усієї сис те ми Про ку ра ту ри Ук раїни, то існу ють декіль ка
ідей, се ред яких: про дов жи ти кон кур си на рівні регіональ них і Ге -
не раль ної про ку ра ту ри або ж зак цен ту ва ти ува гу на діяль ності
кваліфікаційноKдис циплінар ної комісії, яка із 15 квітня 2016 ро ку
заб ра ла пев ну час ти ну пов но ва жень у Ге не раль но го про ку ро ра. Ця
комісія зай маєть ся пи тан ня ми відбо ру і звіль нен ня про ку рорів.

Чи не го ловні надії пок ла да ють ся у сис темі про ку ра ту ри Ук раї ни
на діяльність прин ци по во но во го струк тур но го підрозділу — Спе -
ціалізо ва ної ан ти ко рупційної про ку ра ту ри (САП), на яку пок ла  де но
здійснен ня нас туп них функцій: 1) здійснен ня наг ля ду за до дер жан -
ням за конів під час про ве ден ня до су до во го розсліду ван ня, яке здійс -
нюєть ся Національ ним ан ти ко рупційним бю ро Ук раїни; 2) підтри -
ман ня дер жав но го об ви ну ва чен ня у відповідних про вад жен нях;
3) предс тав ни цт во інте ресів гро ма дя ни на або дер жа ви в суді у ви пад -
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ках, пе ред ба че них За ко ном Ук раїни «Про про ку ра ту ру» і пов’яза них
із ко рупційни ми або пов’яза ни ми з ко рупцією пра во по ру шен ня ми.

Сь о годнішня ак тив на по зиція САП із ого ло шен ням підоз ри та
об ран ням за побіжно го за хо ду до тим ча со во відсто ро не но го го ло ви
Дер жав ної фіскаль ної служ би Ук раїни Ро ма на Насіро ва то му яск -
ра ве свідчен ня. Не дар ма Пре зи дент Ук раїни П. По ро шен ко за я -
вив, що «це є ду же яск ра вим прик ла дом: пер ше — що в Ук раїні
ство ре на ефек тив на ан ти ко рупційна про ку ра ту ра, дру ге — яск ра -
вим до ка зом то го, що во на є аб со лют но не за леж на».

АК ТУ АЛЬНІ ПРОБ ЛЕ МИ 
БО РОТЬ БИ З КІБЕРЗ ЛО ЧИННІСТЮ В УК РАЇНІ

Тим чи шин А.М.
завіду вач ка фед ри «Пра воз на в ство» Іва но
Франківсь кої філії 

Універ си те ту «Ук раїна», к.ю.н., доц., к. тел. (097) 901
77
40

В умо вах сь о го ден ня, терміно логія, накш талт «кіберз ло чин -
ність», «зло чи ни у сфері ви ко рис тан ня ІТ», «не санкціоно ва не втру -
чан ня» — вже пе рес та ли бу ти рідкістю та ста ли відо ми ми будьKяко му
пе ресічно му ко рис ту ва чеві пер со наль ним комп’юте ром. Проб ле -
мам про тидії зло чин ності у сфері ви ко рис тан ня комп’ютер них тех -
но логій приділя ють ува гу у своїх досліджен нях як на у ковці так
і прак ти ки, од нак, у зв’яз ку з ак тив ним роз вит ком цієї га лузі, це
пи тан ня за ли шаєть ся ак ту аль ним.

На дум ку фахівців, сь о годні кіберз ло чинність ста но вить знач -
но серйознішу не без пе ку, ніж ще кіль ка років то му, внаслідок ви ко -
рис тан ня зі зло чин ною ме тою новітніх інфор маційних тех но логій,
а та кож зрос та ю чої ураз ли вості су час но го суспільства, а особ ли во мо -
лоді. Нез ва жа ю чи на зу сил ля дер жав, які спря мо вані на бо роть бу
з кіберз ло чи на ми, їх кількість у світі не змен шуєть ся, а, нав па ки,
пос тійно зрос тає, прик ла дом ць о го є не що дав ня по я ва но во го, вкрай
не без печ но го зло чи ну з ви ко рис тан ням Інтер нет ме режі та соціаль них
ре сурсів, так зва них «груп смерті» у соціаль них ме ре жах «Синій кит».

Го лов ний приз «гри» — смерть. Са ме та кий, жах ли вий та кри -
ва вий виг ляд ма ють су часні вик ли ки пра во охо рон ним ор га нам,
пок ли ка ним бо ро тись з цим не без печ ним яви щем. Нап рикінці
2016 ро ку Ук раїну ско лих ну ли мо то рошні події. «Мо ре китів», «f57»,
«Ти хий Дім» «Роз бу ди ме не о 4.20» — усе це не ве ли ка час ти на груп
смерті, та ких ак ту аль них нині се ред підлітків. Чо му ак ту аль них?
То му що це гра, і во на за тя гує [1].
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На сам пе ред, слід розібра тись у при чи нах по я ви ць о го ви ду зло -
чи ну. Пси хо ло ги на зи ва ють низ ку при чин, що на їх пог ляд, штов -
ха ють підлітків до та ких кроків. Зок ре ма, вста нов ле но, що так звані
адміністра то риKку ра то ри зна хо дять май бутніх жертв у то му числі
й за деп ре сив ним до пи са ми та «ста ту сам» у соціаль них ме ре жах [2].
Інко ли діти самі до лу ча ють ся до цих груп, та своїми діями роз по чи -
на ють участь і про хо дять «кри ваві квес ти». В ціло му, при чин мо же
бу ти ба га то, од нак в од но му дум ки пси хо логів та пра во охо ронців
схо дять ся без за пе реч но — ви на батьків, і з чим важ ко не по го ди тись.

Хто ж стоїть за ци ми зло чи на ми? За да ни ми кібер поліції, ор -
ганіза то ра ми «груп смерті» є шах раї, які пе ресліду ють ме ту от ри ма -
ти че рез дітей пер со нальні дані батьків, іден тифікаційний код та
но ме ри банківсь ких кар ток [3]. Знач на час ти на цих зло чинців зна -
хо дить ся за кор до ном. На да ний час про во дить ся ряд слідчих (роз шу-
ко вих) за ходів, спря мо ва них на вик рит тя та зат ри ман ня зло чинців.

Розділі ХVI КК Ук раїни «Зло чи ни в сфері ви ко рис тан ня елект -
ронноKоб чис лю валь них ма шин (комп’ютерів), сис тем та комп’ю тер -
них ме реж і ме реж елект розв’яз ку» [4], обу мов лює, з точ ки зо ру кри -
міналь но го пра ва, кримінальні пра во по ру шен ня, що мож на віднес ти
до кіберз ло чинів, од нак, на на шу дум ку, з ог ля ду на «Кримі -
налістич ну ме то ди ку» доціль но вклю чи ти до да но го по нят тя інші
зло чи ни, для скоєння яких зас то со ву ють ся за со би ко мунікації та
ви ко рис то вуєть ся ме ре жа Інтер нет.

Підво дя чи підсум ки, заз на чи мо, що в рам ках тез до повіді не
мож ли во ґрун тов но досліди ти заз на че ну те ма ти ку. Ок рес ленні пи -
тан ня да ють пош товх для на у ко во го по шу ку як вче нимKкримі на ліс -
там, у час тині досліджен ня новітніх ме то дик ви яв лен ня, розк рит тя
та розсліду ван ня цих не без печ них зло чинів, так і для дослідників
криміналь но го пра ва — в час тині удос ко на лен ня Криміналь -
ноKпра во во го за ко но да в ства в Ук раїні. Про те, най го ловнішим вис -
нов ком є один — са ме ми, а ніхто інший, відповідаємо за на ших
дітей, не бай дужість суспільства є за по ру кою за побіган ня да но го
ви ду зло чи нам.

Літе ра ту ра

1. Ре жим дос ту пу: http://espreso.tv/article/2017/02/24/syniy_kyt
2. Ре жим дос ту пу: http://bug.org.ua/article/schoKtake
3. Ре жим дос ту пу: http://dt.ua/UKRAINE/kiberpoliciya
4. Криміналь ний ко декс Ук раїни — К.: Атіка, 2017.
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ОК РЕМІ ПИ ТАН НЯ РЕ ГУ ЛЮ ВАН НЯ СОЦІАЛЬ НОЇ
ДІЯЛЬ НОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Тімчен ко Ю.В.
IV курс, гру па ПР
21, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва, к.тел.(099) 551-78-66
На у ко вий керівник: Ко ва лен ко В.Ф., ст.вик ла дач

Соціаль на діяльність підприємства — це вкла ден ня фінан со вих
коштів до соціаль ноKеко номічно го роз вит ку тру до во го ко лек ти ву
з ме тою сти му лю ван ня про дук тив ної праці, підви щен ня кваліфі ка -
ційно го рівня пер со на лу, збе ре жен ня жит тя та здо ров’я пра цю ючих,
ство рен ня сис те ми їх соціаль но го за хис ту на рівні підприємства,
за без пе чен ня спри ят ли во го пси хо логічно го кліма ту в ко лек тиві.

Соціаль на діяльність ре гу люєть ся цент ралізо ва но і де це нт ралі -
зо вано. У цент ралізо ва но му по ряд ку дер жа ва прий має за галь но обо -
в’язкові нор ма тив ноKпра вові ак ти, а на ло каль но му рівні соціаль ний
роз ви ток тру до во го ко лек ти ву є пред ме том ре гу лю ван ня у та ких
ло каль них ак тах, як ус та новчі до ку мен ти, ко лек тив ний до говір.

Найбільш пов но відно си ни соціаль ноKеко номічно го роз вит ку
тру  до во го ко лек ти ву ре гу лю ють ся у ко лек тив но му до го ворі. Він обо -
в’яз ко во ук ла даєть ся на підприємствах, в ус та но вах, ор ганізаціях
не  за леж но від ор ганізаційноKпра во вої фор ми і фор ми влас ності, що
пе ред ба че но у п. 7 ст. 65 ГК і спеціаль них нор мах За ко ну Ук раїни
«Про ко лек тивні до го во ри і уго ди» від 1 лип ня 1993 р. У ко лек тив -
ному до го ворі виз на ча ють ся нап ря ми соціаль но го роз вит ку під при -
ємства, вста нов лю ють ся до дат кові тру дові та соціаль ноKпо бу тові
га рантії і піль ги для працівників підприємства сто сов но за без пе чен ня
зай ня тості, оп ла ти праці, ре жи му праці та відпо чин ку, ор ганізації
охо ро ни праці та оз до ров лен ня пра цю ючих і членів їх сімей, жит ло-
воKпо бу то во го за без пе чен ня, куль тур но го роз вит ку то що. Ство рен -
ня без печ них та нешкідли вих умов праці є обов’яз ком ро бо то дав ця.
Відповідні га рантії, піль ги та ком пен сації вста нов лю ють ся на дер -
жав но му рівні нор ма ми за конів Ук раїни «Про охо ро ну праці» від
14 жовт ня 1992 р., «Про за галь но обов’яз ко ве дер жав не соціаль не
стра ху ван ня від не щас но го ви пад ку на ви роб ництві та про фесійно -
го зах во рю ван ня, які спри чи ни ли втра ту пра цез дат ності» від 23 ве -
рес ня 1999 р. то що. У ко лек тив но му до го ворі сто ро ни пе ред ба ча ють
за без пе чен ня соціаль них га рантій у га лузі охо ро ни праці на рівні не
ниж чо му вста нов ле но го за ко но да в ством, їх обов’яз ки, а та кож
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комп лексні за хо ди що до до сяг нен ня вста нов ле них нор ма тивів без -
пе ки, гігієни праці та ви роб ни чо го се ре до ви ща, підви щен ня існу ю -
чо го рівня охо ро ни праці, за побіган ня ви роб ни чо му трав ма тиз му,
про фесійним зах во рю ван ням, аваріям і по же жам, виз на ча ють об ся ги
та дже ре ла фінан су ван ня заз на че них за ходів. Од ним із нап рямів
соціаль ної діяль ності підприємства є соціаль не стра ху ван ня праців -
ників. Нині існу ють чо ти ри ви ди за галь но обов’яз ко во го дер жав но го
соціаль но го стра ху ван ня осіб, які пра цю ють на умо вах тру до во го до -
го во ру: пенсійне стра ху ван ня, стра ху ван ня у зв’яз ку з тим ча со вою
втра тою пра цез дат ності, стра ху ван ня на ви па док без робіття, стра ху -
ван ня від не щас но го ви пад ку на ви роб ництві та про фесійно го зах во -
рю ван ня, які спри чи ни ли втра ту пра цез дат ності. Нев ре гуль о ва ним
за ли шаєть ся дер жав не ме дич не стра ху ван ня працівників. Та ке стра -
ху ван ня мо же здійсню ва ти ся на умо вах ко лек тив но го до го во ру че рез
ук ла ден ня до го ворів про ме дич не стра ху ван ня та ме дич не обс лу го ву -
ван ня працівників. Пе ред ба чаєть ся у ко лек тив них до го во рах та кож
до дат ко ве не дер жав не пенсійне стра ху ван ня працівників.

Літе ра ту ра

1. Гос по дарсь кий ко декс Ук раїни від 16.01.2003 № 436KIV.
2. За кон Ук раїни «Про ко лек тивні до го во ри і уго ди» від 01.07.1993

№3356KXII.
3. За кон Ук раїни «Про охо ро ну праці» від 14.10.1992 № 2694KXII.

РОЗ ВИ ТОК ПРА ВО СУД ДЯ ЯК ПРА ВО ВОЇ ФОР МИ
ДІЯЛЬ НОСТІ УК РАЇНСЬ КОЇ ДЕР ЖА ВИ

Тка чен ко Д.В.
5 кур су ден ної фор ми нав чан ня гру пи ПЗ
52с 

спеціаль ності «Пра воз на в ство» ОКР «Спеціаліст»
На у ко вий керівник: Ор ловсь ка І.Г., к.ю.н.,

доц. ка фед ри те орії пра ва та міжна род ної інфор мації
Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син

Відкри то го міжна род но го універ си те ту 
роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»

За га лом проб ле ма ти ка функціону ван ня су до вої вла ди та ре алі -
зації функцій пра во суд дя вже ста ва ла пред ме том фа хо вих юри дич -
них досліджень як вітчиз ня них, так і за рубіжних ав торів.

У ць о му сенсі пра во суд дя є не обхідною пра во вою фор мою ді -
яль ності дер жа ви, яка виз нає, конс ти туційно про го ло шує і ре аль но
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втілює у жит тя іде а ли і прин ци пи пра во вої дер жа ви. Утім, дослі джу ю -
чи пра во суд дя як од ну з пра во вих форм діяль ності дер жа ви, не обхідно
вка за ти на те, що, на відміну від інших пра во вих форм, суб’єктом яких
мо жуть вис ту па ти ор га ни дер жа ви, що на ле жать до різних гілок дер -
жав ної вла ди, суб’єктом да ної пра во вої фор ми діяль ності дер жа ви
є ли ше ор га ни су до вої вла ди. У ць о му сенсі пра во суд дя тісно спо лу че -
но з функціону ван ням су до вої вла ди як сис те ми не за леж них дер жав -
них ор ганівKсудів, зо бов’яза них від імені дер жа ви здійсню ва ти пра во -
суддя, вирішу ва ти у су до вих засідан нях пра вові спо ри і конфлікти.

Пра во суд дя — це пра во ва фор ма діяль ності дер жа ви, зміст якої
скла дає упов но ва же на діяльність дер жав них ор ганів і по са до вих
осіб су до вої вла ди що до розг ля ду і вирішен ня у вста нов ле но му за -
ко ном по ряд ку та у відповідній формі юри дич них справ, які відоб -
ра жа ють об’єктив но існу ючі у суспільстві спо ри або су пе реч ки, що
пот ре бу ють на сво го розв’язан ня че рез дер жав ноKпра во вий вплив.

Про тісний зв’язок між пра во суд дям як пра во вою фор мою ді -
яль ності і за хис том прав лю ди ни засвідчує й чин не національ не за -
ко но да в ство. Зок ре ма у чин но му Цивіль но му про це су аль но му ко дексі
України у статті 1 заз на чаєть ся, що зав дан ня ми цивіль но го су до чи н ст -
ва є спра вед ли вий, не у пе ред же ний та своєчас ний розг ляд і вирі -
шен ня цивіль них справ з ме тою за хис ту по ру ше них, не виз на них
або ос по рю ва них прав, сво бод чи інте ресів фізич них осіб, прав та
інте ресів юри дич них осіб, інте ресів дер жа ви. При ць о му здійсню -
ючи пра во суд дя, суд за хи щає пра ва, сво бо ди та інте ре си фізич них
осіб, пра ва та інте ре си юри дич них осіб, дер жавні та суспільні інте -
ре си у спосіб, виз на че ний за ко на ми Ук раїни.

Суспіль на пот ре ба у ре алізації дер жа вою функції пра во суд дя, а от -
же і у відповідній пра вовій формі діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди
не мо же вва жа тись пріори тет ною по відно шен ню до інших функцій,
яки ми, зок ре ма, є конт роль ноKнаг ля до ва або пра во охо рон на. Так са -
мо не мож на ви во ди ти діяльність дер жа ви що до ре алізації цієї функції
ли ше з са мих, так би мо ви ти, «чис тих по нять» пра ва і дер жа ви. Ця
функція ак тивізуєть ся і на бу ває зна чу щості ли ше у суспіль но му се ре -
до вищі, ко ли дер жа ва і пра во вже всту пи ли у взаємодію з суспільством
і засто со ву ють ре гу ля тив ний вплив на суспільні відно си ни.

У ць о му ас пекті заз на че на фор ма пра во вої діяль ності дер жа ви
подібна до двох інших форм, які бу ли досліджені у ць о му розділі ди-
сер таційної ро бо ти. Ра зом з тим, са ме за при чи ни свої зна чу щості для
ре гу лю ван ня суспіль них відно син, про а налізо вані ви ще три пра -
вові фор ми діяль ності дер жа ви (конт роль ноKнаг ля до ва діяльність,
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право охо рон на діяльність і пра во суд дя) на бу ва ють ви нят ко вої прак -
тич ної ва ги для су час ної Ук раїни, і без по се редньо — для про цесів
транс фор мації суспіль них відно син і їх пра во во го ре гу лю ван ня, ад же
са ме зав дя ки заз на че ним пра во вим фор мам діяль ності дер жа ви прак -
тич но ре алізу ють ся най важ ливіші прин ци пи соціаль ної, пра во вої
і де мок ра тич ної дер жа ви у її взаємодії з лю ди ною і суспільством.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПРА ВО ВО ГО СТА ТУ СУ 
ІНШИХ УЧАС НИКІВ 

АДМІНІСТРА ТИВ НО ГО СУ ДО ЧИ Н СТВА

Товс та С.П., ад во кат, ст. вик ла дач ка фед ри Пра воз на в ства 
Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 

Універ си те ту «Ук раїна»
Шу ра О.Л., 4 кур с 41ПР13з гру па Пра воз на в ства 

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна»

З ме тою за без пе чен ня об’єктив но го і своєчас но го розг ля ду і ви -
рішен ня адміністра тив них спорів за ко но да вець виз на чив та ку гру -
пу про це су аль них осіб — інших учас ників адміністра тив но го про -
це су, які не є опо нен та ми осо бам, що бе руть участь у справі. Осо би,
які є інши ми учас ни ка ми адміністра тив но го про це су, спри я ють су -
ду та осо бам, що бе руть участь у су до чинстві, а та кож, поп ри «фа -
куль та тив ний», «до поміжний» або «технічний» ха рак тер своєї учас -
ті, спри я ють здійснен ню пра во суд дя в адміністра тивній справі.

Пи тан ня пра во во го ста ту су, зав дань і функцій сек ре та ря су до -
во го засідан ня, помічни ка судді та су до во го роз по ряд ни ка, а та кож
ок ре мих прав та обов’язків свідка, екс пер та, спеціаліста, пе рек ла -
да ча у про цесі здійснен ня су дом пра во суд дя на ле жать до ко ла проб -
лем, що пот ре бу ють вив чен ня та вирішен ня пра во во го ре гу лю ван ня.
Важ ли во заз на чи ти, що праг нен ня за ко но дав ця до удос ко на лен ня
пра во вих за сад адміністра тив но го су до чи н ства Ук раїни не од но ра -
зо во зміню ва ло век тор у виз на ченні ос нов пра во во го ста ту су ок ре -
мих інших учас ників адміністра тив но го про це су і, як ре зуль тат —
відсутність сис тем но го підхо ду у ре фор му ванні за ко но да в ства на
міжга лу зе во му та га лу зе во му рівнях, що приз ве ло до «дис ба лан су»
прав та обов’язків сек ре та ря су до во го засідан ня, помічни ка судді та
су до во го роз по ряд ни ка в адміністра тив но му су до чинстві.

Так, на те перішній час пра во вий ста тус сек ре та ря су до во го за сі -
дан ня має про яв че рез приз му здійснен ня ним чис то технічних функ -
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цій. Вод но час, но ве ла за ко но дав ця — за до ру чен ням го ло ву ю чо го
у справі «ви му ше не» ви ко нан ня сек ре та рем су до во го засідан ня
функцій відсутнь о го обов’яз ко во го учас ни ка про це су — су до во го роз -
по ряд ни ка — пот ре бує від нь о го но вих знань, спеціаль них умінь то що.

Склад на си ту ація скла ла ся й нав ко ло виз на чен ня пра во во го
ста ту су помічни ка судді, оскіль ки у су довій прак тиці, всу пе реч чин -
но му про це су аль но му за ко но да в ству Ук раїни, ма ють місце ви пад ки
ви ко нан ня помічни ком судді у су до во му засіданні, з «мов чаз ної
зго ди» ос тан нь о го, функцій відсутнь о го із по важ них при чин сек ре -
та ря су до во го засідан ня і нав па ки.

Крім то го, як свідчить су до ва прак ти ка, не дос татньо уре гуль о -
ва ни ми за ли ша ють ся пи тан ня що до: уточ нен ня пра во во го ста ту су
екс пер та в адміністра тив но му су до чинстві, зок ре ма, до ка зо вої си ли
вис нов ку екс пер та; кон суль тацій і роз’яс нень спеціаліста; наслідки
неп ри бут тя у су до ве засідан ня пе рек ла да ча, до пу ще но го за кло по -
тан ням осо би, яка бе ре участь у справі, або приз на че но го з ініціати -
ви су ду то що.

За ко но да вець виз на чає, що учас ник адміністра тив но го су до чи -
н ства — це осо ба, наділе на адміністра тив ноKпро це су аль ною пра -
воз датністю, яка за пев них умов ре алізо вує влас ну адміністра тив -
ноKпро це су аль ну дієздатність для участі у про цесі здійснен ня
адміністра тив но го су до чи н ства, з ме тою за хис ту, віднов лен ня, охо -
ро ни ос по рю ва но го чи по ру ше но го пра ва, за кон но го інте ре су учас -
ни ка пра вовідно син. Інший учас ник адміністра тив но го су до чи н -
ства — це осо ба, яка, з ме тою вирішен ня зав дань адміністра тив но го
су до чи н ства, за лу чаєть ся су дом з влас ної ініціати ви або за ініціати -
ви сторін про це су, або яка всту пає в про цес на підставі за ко ну, ре -
алізу ю чи про це су альні пра ва та обов’яз ки на підставі ух ва ли су ду,
або в ме жах виз на че ної за ко ном ком пе тенції, а в разі по ру шен ня
вста нов ле них у суді пра вил або про тип рав но го пе реш код жан ня
здійснен ню адміністра тив но го су до чи н ства мо же бу ти при тяг ну -
тою до юри дич ної відповідаль ності.

Слід заз на чи ти, що пра во вий ста тус є ба га то ас пе кт ною, комп -
ле кс ною, універ саль ною ка те горією, що має чітку стабіль ну струк -
ту ру та вста нов лює ха рак тер і прин ци пи взаємодії суб’єктів суспіль них
відно син між со бою, а та кож, шля хом виз на чен ня прав, обов’язків
та га рантій їх ре алізації, виз на чає місце суб’єкта в сис темі пра во -
відно син. Виз на че но, що один учас ник про це су вод но час не мо же
ви ко ну ва ти функції іншо го учас ни ка про це су, тоб то про це су альні
функції не мо жуть суміща ти ся однією осо бою.
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ОС НОВНІ ПРИН ЦИ ПИ ТА ЦІННОСТІ 
ЦИВІЛЬ НО ГО ПРА ВА УК РАЇНИ

Туз Ю.О.
асис тент ка фед ри пра ва Луць ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Універ си те ту «Ук раїна», к. тел. (066) 616
28
14

Пи тан ня виз на чен ня прин ципів цивіль ноKпра во вої відпові -
даль ності на разі за ли шаєть ся відкри тим. Де які цивілісти ото тож -
ню ють прин ци пи цивіль ноKпра во вої відповідаль ності з прин ци па -
ми юри дич ної відповідаль ності, інші — їх роз ме жо ву ють.

Тоб то в цивіль но му праві пи тан ня що до прин ципів відпові даль -
ності пот ре бує до се бе підви ще ної ува ги цивілістів че рез не дос тат ню
йо го роз роб леність і дис кусійність.
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Пи тан ня, які досліджу ють ся, є надз ви чай но ак ту аль ни ми з ог ля -
ду на те, що прин ци пи цивіль но го пра ва, бу ду чи по ло жен ня ми
при род но го пра ва, є віднос но но ви ми для на шо го суспільства, що
ви хо ву ва ло ся на відо мих ра дянсь кою вла дою дог мах. Во ни роз ра -
хо вані на ре гу лю ван ня відно син між суб’єкта ми з роз ви не ною пра -
во вою свідомістю, пра во вою по зицією, в той час, як Ук раїнські ре -
алії є свідчен ням по зи тивістсь ко го підхо ду до ро зуміння пра ва,
про ник нен ня у цивільні відно си ни влад них тен денцій.

Прин ци пи цивіль но го пра ва відігра ють провідну роль в цивіль -
но му за ко но давстві, ос нов ним нор ма тив ним ак том яко го є Цивіль -
ний ко декс Ук раїни, і слу гу ють орієнти ром для всіх пра вовідно син,
що існу ють в при ватній сфері.

П. Рабіно вич за у ва жу вав, що чин ний Цивіль ний ко декс Ук раї ни
впер ше в ук раїнській історії на дав «при род ним» (ант роп ним, за галь -
но соціаль ним, по за дер жав ним) пра вам і сво бо дам лю ди ни без по се -
ред  ньо юри дич но го зна чен ня, виз нав їх нап рям діючим дже ре лом
суб’єктив них юри дич них прав і обов’язків у пев них суспіль них відно -
си нах. Слід звер ну ти ува гу на те, що прин ци пи цивіль но го пра ва зна -
хо дять ся у взаємозв’яз ку із за галь ноп ра во ви ми (конс ти туційни ми)
прин ци па ми, розг ля да ють ся у су куп ності із ни ми і ни ми виз на ча ють ся.

Пред ме том ре гу лю ван ня цивіль но го за ко но да в ства є не май но ві
та май нові відно си ни. В Цивіль но му ко дексі Ук раїни осо бисті не -
май нові пра ва виз на ють ся пріори тет ни ми по відно шен ню до май -
но вих. Крім то го, неп ри пус тимість втру чан ня у сфе ру осо бис то го
жит тя лю ди ни, як прин цип цивіль но го за ко но да в ства, є підтве рд жен -
ням то го, що в ос но ву ство рен ня Ко дек су пок ла де но при род но-пра-
во ву докт ри ну, якою за хи ща ють ся, першKзаKвсе, такі людські цін -
ності, як жит тя, сво бо да, здо ров’я.

Пра во ве ре гу лю ван ня май но вих відно син виз на чаєть ся, зок ре ма,
та ки ми прин ци па ми, як неп ри пус тимість поз бав лен ня пра ва влас -
ності, крім ви падків, вста нов ле них Конс ти туцією Ук раїни та за ко ном;
сво бо да підприємниць кої діяль ності, яка не за бо ро не на за ко ном та ін.
Дієвість ціннос тей пра ва, в то му числі і цивіль но го, пе ревіря ють ся
прак ти кою. Як що во ни не ста ють орієнти ром для суб’єктів пра -
вовідно син, ніве лю ють ся ни ми, зна чить в подібно му суспільстві
втілені у прин ци пах цінності та ки ми не є, а закріплені в нор ма тив -
них ак тах за са ди за ли ша ють ся дек ла рацією. За раз ук раїнсь ка дер -
жа ва зна хо дить ся на межі ка та ст ро фи. Бідність пе ре важ ної біль -
шості на се лен ня знецінює, сти рає навіть найбільші цінності, такі,
як жит тя, заміня ю чи їх псев доціннос тя ми.
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В су час них умо вах не обхідно зміни ти відно шен ня до прин ци пів
цивіль но го пра ва, оскіль ки во ни скла да ють ос но ву га лузі цивіль но -
го пра ва, а їх дот ри ман ня слу гує міри лом пра во во го ха рак те ру дер -
жа ви, ефек тив ності всієї діяль ності по ре гу лю ван ню суспіль них
відно син, які скла да ють пред мет цивіль но го пра ва, за хис ту прав та
за кон них інте ресів суб’єктів цивіль но го обігу.

АДМІНІСТРА ТИВ НО�ПРА ВО ВИЙ СТА ТУС 
ЛЮ ДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Тур диєв Р.А.
V кур с, гру пи ПЗ
51м, спеціаль ності «Пра воз на в ства»

На у ко вий керівник: Фаст О.О., доц. ка фед ри конс ти туційно го,
адміністра тив но го пра ва та соціаль но
гу манітар них дис циплін

Відповідно до статті 2 За ко ну Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної
за хи ще ності інвалідів в Ук раїні», інвалідом є осо ба зі стійким роз -
ла дом функцій ор ганізму, що при взаємодії із зовнішнім се ре до ви -
щем мо же приз во ди ти до об ме жен ня її життєдіяль ності, внаслідок
чо го дер жа ва зо бов’яза на ство ри ти умо ви для ре алізації нею прав
нарівні з інши ми гро ма дя на ми та за без пе чи ти її соціаль ний за хист.

У найбільш за галь но му сенсі під ста ту сом (від лат. status — по -
ло жен ня, ста но ви ще) ро зумієть ся пра во ве ста но ви ще (су купність
прав і обов’язків) фізич ної чи юри дич ної осо би.

Як що звер ну ти ся до тлу мач но го слов ни ка ук раїнсь кої мо ви, то
там сло во «ста тус»виз на чаєть ся, як пев ний стан чо гоKне будь (ста -
но ви ще, стан) чи ко гоKни будь.

Про те найбільш пов ни ми що до пра во во го ста ту су осо би є пог ля-
ди О. Ф. Ска кун,яка вва жає, що пра во вий ста тус осо би — це сис те ма
закріпле них у нор ма тив ноKпра во вих ак тах і га ран то ва них дер жа -
вою прав, сво бод, обов’язків, відповідаль ності, відповідно до яких
індивід як суб’єкт пра ва (тоб то як та кий, що має пра во суб’єктність)
ко ор ди нує свою по ведінку в суспільстві.

В су час них умо вах зміст пра во во го ста ту су осо би трак туєть ся
у пра воз навствів трь ох ос нов них ас пек тах:

— ото тож нюєть ся з пра во суб’єктністю;
— вста нов люєть ся нор ма тив ноKпра во ви ми ак та ми, що вста нов -

лю ють суб’єктивні пра ва та юри дичні обов’яз ки осо би;
— виз на чаєть ся нор ма тив ноKпра во ви ми ак та ми, які вста нов -

лю ють суб’єктивні пра ва та юри дичні обов’яз ки осо би в су куп ності
з їх пра во суб’єктністю.
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Адміністра тив ноKпра во вий ста тус гро ма дян є їхня адміністра -
тив на пра воз датність. Це здатність ма ти пра ва і ви ко ну ва ти обо в’яз -
ки адміністра тив ноKпра во во го ха рак те ру. Во на ви ни кає в мо мент
на род жен ня гро ма дя ни на і при пи няєть ся з йо го смер тю. Лю ди з ін -
валідністю ма ють такі ж пра ва як і будьKяка інша лю ди на, але від -
повідальність по обов’яз кам в них об ме же на.

За кон Ук раїни «Про ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів
в Ук раїні» виз на чає ос но ви соціаль ної за хи ще ності інвалідів в Ук -
раїні і га ран тує їм рівні з усіма інши ми гро ма дя на ми мож ли вості
для участі в еко номічній, політичній і соціальній сфе рах жит тя су -
спільства, ство рен ня не обхідних умов, які да ють мож ливість інва -
лідам вес ти пов ноцінний спосіб жит тя згідно з індивіду аль ни ми
здібнос тя ми і інте ре са ми.

Інваліди в Ук раїні во лодіють усією пов но тою соціаль ноKеко но -
міч них, політич них, осо бис тих прав і сво бод, закріпле них Конс ти ту -
цією Ук раїни та інши ми за ко но дав чи ми ак та ми. Цент ральні і місцеві
ор га ни ви ко нав чої вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, під -
приємства, ус та но ви і ор ганізації (не за леж но від форм влас ності і гос -
по да рю ван ня) за лу ча ють предс тав ників гро мадсь ких ор ганізацій
інвалідів до підго тов ки рішень, що сто су ють ся інте ресів інвалідів.
Диск римінація інвалідів за бо ро няєть ся і пе реслідуєть ся за за ко ном.

ДЕ ЯКІ ПИ ТАН НЯ ЗБЛИ ЖЕН НЯ 
НОР МА ТИВ НИХ ПО ЛО ЖЕНЬ ЗА КО НО ДА В СТВА 

УК РАЇНИ ТА ЄВРО ПЕЙСЬ КО ГО СО Ю ЗУ

Тур чен ко М.О.
V курс, гру па 51
ПР, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Пол тавсь кий інсти тут, к.тел. (099) 913411
На у ко вий керівник: Каль ян О.С., к.ю.н., доц.

У міжна род ноKпра во вих до ку мен тах, чин них для Ук раїни, в од -
них ви пад ках мо ва йде про гар монізацію за ко но дав чих, нор ма тив -
ноKпра во вих і ме то до логічних до ку ментів, а в інших — про взаємне
виз нан ня до ку ментів, стан дартів, гар монізацію про це дур. На підза -
кон но му рівні термін «гар монізація» вжи ваєть ся пе ре важ но для
виз на чен ня відповідності нор ма тив ноKпра во вих актів і ме то дич ної
до ку мен тації ви мо гам ди рек тив ЄС, стан дар там acquis ЄС то що.
Вод но час не вик лю чаєть ся йо го ви ко рис тан ня для ха рак те рис ти ки
відповідності національ них пра вил міжна род ним, струк ту ри та
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прин ципів по бу до ви ок ре мої га лузі національ но го за ко но да в ства
ви мо гам за ко но да в ства ЄС то що. Та ким чи ном, на за ко но дав чо му
рівні по нят тя «гар монізація» вжи ваєть ся для відоб ра жен ня пев но го
про це су чи дій у ме жах конк рет ної сфе ри відно син для до сяг нен ня
ре зуль та ту уз год же ності відповідних пра вил, про це дур, актів або їх
час тин, про те без чітко го виз на чен ня сту пе ня і ме ханізму та ко го
узгод жен ня.

Відповідно до п. 3 ст. 4 За ко ну Ук раїни «Про міжна родні до го -
во ри Ук раїни» про по зиції про ук ла ден ня міжна род них до го ворів
Ук раїни по да ють ся після про ве ден ня Міністер ством юс тиції Ук раї ни
пра во вої екс пер ти зи що до їх відповідності Конс ти туції та за ко нам
України. У разі ж вне сен ня про по зицій що до ук ла ден ня міжна род но -
го до го во ру, який вста нов лює інші пра ви ла, ніж ті, які містять ся
в актах за ко но да в ства Ук раїни, до них до да ють ся у формі порів няль-
них таб лиць про по зиції що до вне сен ня змін до відповідних актів
за ко но да в ства Ук раїни або про по зиції що до прий нят тя но вих актів.
У За коні та кож заз на че но, що підго тов ка про по зицій здійснюєть ся
Міністер ством або іншим цент раль ним ор га ном ви ко нав чої вла ди,
який ініціював про цес ук ла ден ня відповідно го міжна род но го до го -
во ру Ук раїни чи виз на че ний відповідаль ним за йо го ук ла ден ня
Пре зи ден том Ук раїни або Кабіне том Міністрів Ук раїни [1]. Нез ва -
жа ю чи на це, міністер ства та інші цент ральні ор га ни ви ко нав чої
вла ди не завж ди по да ють не обхідні про по зиції що до вне сен ня змін
до відповідних актів за ко но да в ства Ук раїни, що уповіль нює і не га -
тив но впли ває на за без пе чен ня гар монізації вітчиз ня но го за ко но -
да в ства з міжна род ним пра вом [2, с. 15].

Спи ра ю чись на досвід дер жавKчленів Євро со ю зу, про по нуємо
оп ра цю ва ти і зат вер ди ти на за ко но дав чо му рівні Національ ний ме -
ханізм або Національ ну прог ра му гар монізації за ко но да в ства Ук раї -
ни і за ко но да в ства ЄС, де виз на чи ти ос новні прин ци пи дії, тер міни
й дже ре ла пра ва ЄС, а та кож склас ти відповідні пла ни з гар моні -
зації вітчиз ня но го за ко но да в ства і за ко но да в ства ЄС. При ць о му
доціль но роз ро би ти Ме то до логію пра во во го наб ли жен ня (гар моні -
зації) за ко но да в ства Ук раїни до пра ва Євро со ю зу, у якій виз на чи ти
ме то ди, за со би і спо со би збли жен ня вітчиз ня но го за ко но да в ства
і за ко но да в ства Євро пейсь ко го Со ю зу. Крім то го, для порівнян -
ня за ко но да в ства Ук раїни і ЄС слід роз ро би ти слов ник термінів
acquis ЄС, пе рек лас ти пре це де нт не пра во Су ду ЄС, про вес ти фун -
да мен таль не досліджен ня відповідності за ко но да в ства Ук раїни
acquis ЄС.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ОПО ДАТ КУ ВАН НЯ СПАД ЩИ НИ

Фе до рен ко Т.В.,
к.ю.н., доц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Інсти ту ту пра ва та суспіль них відно син Універ си те ту «Ук раїна»

Пра вові ас пек ти спад ко во го пра ва ре гу лю ють ся Цивіль ним ко -
дек сом Ук раїни. Са ме він ре гу лює, зок ре ма, за гальні по ло жен ня
про ус пад ку ван ня та оформ лен ня пра ва на спад щи ну, а по ря док
опо  дат ку ван ня об’єктів спад щи ни, одер жа них плат ни ком по датків
з 1 січня 2011 р., рег ла мен туєть ся ст. 174 По дат ко во го ко дек су
України.

Аналізу ю чи по ло жен ня заз на че ної статті, мож на прослідку ва ти
пря му за лежність опо дат ку ван ня до хо ду, от ри ма но го плат ни ком
по дат ку внаслідок прий нят тя ним спад щи ни, від конк рет но го ви ду
об’єкту, який ус пад ко ва но, а та кож від кри теріїв ре зи де н ства та сту -
пе ня споріднен ня спад ко дав ця зі спад коємцем.

От же, ко ли фізич на осо ба от ри мує спад щи ну, пос тає пи тан ня:
а скіль ки во на вин на дер жаві? Як що фізич на осо ба відповідає пев -
ним кри теріям, спла чу ва ти до бюд же ту част ку від вар тості спад щи -
ни не до ве деть ся. Про те, як що во на цим кри теріям не відповідає, їй
до ве деть ся спла ти ти до дер жав ної скарб ниці пев ний відсо ток.

Са ме для опо дат ку ван ня спад щи ни мо жуть зас то со ву ва ти ся
три став ки по дат ку на до хо ди фізич них осіб: нуль о ва став ка, став ка
п’ять відсотків, а та кож вісімнад цять відсотків.

То му, ко ли фізич на осо ба от ри мує спад щи ну, зви чай но, хо че,
щоб во на опо дат ко ву ва ла ся за нуль о вою став кою, тоб то, щоб у бю -
д жет нічо го не тре ба бу ло пла ти ти. От же, на сь о годнішній день
в Ук раїні, пра во на зас то су ван ня нуль о вої став ки ма ють:

— чле ни сім’ї пер шо го сту пе ня споріднен ня, які ус пад ко ву ють
будь яку власність (окрім ви падків, ко ли або спад коємець або спад -
ко да вець є не ре зи ден том);
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— осо ба інвалід І гру пи або осо ба, яка має ста тус ди ти ни си ро ти
або, ди ти ни поз бав ле ної батьківсь ко го піклу ван ня, як що ус пад ко ву -
єть ся не ру хо ме май но, ру хо ме май но, су ма стра хо во го відшко ду ван ня.

— ди ти на інвалід, яка ус пад ко вує не ру хо ме або ру хо ме май но.
— будь яка осо ба, яка ус пад ко вує гро шові за о щад жен ня або

цінні па пе ри часів СРСР.
Но вим у за ко но давстві у ць о му ас пекті є прий нят тя в лю то му

2017 ро ку Вер хов ною Ра дою Ук раїни За ко ну «Про вне сен ня змін до
По дат ко во го ко дек су Ук раїни що до опо дат ку ван ня спад щи ни та
уточ нен ня де я ких по ло жень», який був за реєстро ва ний у пар ла мен ті
ще на по чат ку 2014 ро ку.

До ць о го ча су рідні бра ти та сест ри, ба ба та дід, як з бо ку бать -
ка, так і з бо ку ма тері, та ону ки (дру гий сту пень споріднен ня) спла -
чу ва ли 5% по дат ку за оформ лен ня спад щи ни. Найбільш гост рою
проб ле ма бу ла в сільській місце вості, де спла та по дат ку та пла та за
оцінку май на в ра зи пе ре ви щу ва ла вартість май на.

Са ме, прий нят тям ць о го За ко ну бу ло спро ще но оформ лен ня
спад щи ни для найб лиж чих ро дичів спад ко дав ця, зок ре ма тих, що
відно сять ся до дру го го сту пе ня споріднен ня з спад ко дав цем.

Зок ре ма, вста нов ле но, що опо дат ко ву ють ся за нуль о вою став -
кою по дат ку на до хо ди фізич них осіб об’єкти спад щи ни, які ус пад -
ко ву ють ся не тіль ки чле на ми сім’ї спад ко дав ця пер шо го сту пе ня
споріднен ня, як це пе ред ба че но чин ни ми ви мо га ми По дат ко во го
ко дек су Ук раїни, але й об’єкти спад щи ни, що ус пад ко вуєть ся чле -
на ми сім’ї дру го го сту пе ня споріднен ня. Та кож вста нов ле но, що не
про во дить ся оцінка відповідних об’єктів спад ку ван ня.

Вод но час, да на нор ма не роз пов сюд жуєть ся на опо дат ку ван ня
пода рунків. Чин ний п.174.6 ст.174 ПК пе ред ба чає, що по да рун ки опо-
дат ко ву ють ся за пра ви ла ми, вста нов ле ни ми для спад щи ни. Відтак,
зміна ми уточ не но, що за нуль о вою став кою опо дат ко ву ють ся ли ше
по да рун ки ро дичів пер шо го сту пе ня спорідне ності. На томість дру -
го го — опо дат ко ву ють ся за став кою 5%.

СПІВВІДНО ШЕН НЯ ПРА ВА НА ОХО РО НУ ЗДО РОВ’Я
І ПРА ВА НА ЖИТ ТЯ

Фриць кий Ю.О., д.ю.н., про ф.

Най важ ливішим і найціннішим зKпоміж осо бис тих прав і сво -
бод лю ди ни є пра во на жит тя. Все за гальність ць о го пра ва і йо го
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при род ни чий ха рак тер закріплю ють ся у міжна род ноKпра во вих до -
ку мен тах, які виз нані всіма цивілізо ва ни ми країна ми світу. Ви мо ги
міжна род ноKпра во вих актів пов ною мірою відоб ра жені в Ос нов но -
му За коні Ук раїни, зок ре ма у Пре ам булі Конс ти туції Ук раїни про -
го ло шуєть ся, що дер жа ва дбає про за без пе чен ня прав і сво бод лю -
ди ни та гідних умов її жит тя, а у ст. 3 Конс ти туції закріпле но, що
люди на, її жит тя і здо ров’я, честь і гідність, не до тор каність і без пе ка
виз на ють ся в Ук раїні най ви щою соціаль ною цінністю. Конс ти -
туційне пра во на жит тя про го ло ше но у ст. 27 Ос нов но го За ко ну Ук -
раїни: «Кож на лю ди на має невід’ємне пра во на жит тя» та га ран -
туєть ся за бо ро ною поз бав лен ня жит тя [1].

Пра во на жит тя є при род ни чим і невід’ємним. Без дот ри ман ня
ць о го пра ва всі інші пра ва не ма ють цінності і зна чен ня. Са ме то му
пра во на жит тя зна хо дить ся під мак си маль ним пра во вим за хис том,
що ба зуєть ся на Конс ти туції. Пра во на жит тя вклю чає у се бе всю
су купність прав лю ди ни у ціло му, але не співпа дає повністю з жод -
ним з них зок ре ма. Пра во на жит тя не підля гає об ме жен ню. Важ ли -
вим зви чай но є те, що пра во на жит тя за без пе че но ря дом конс ти -
туційних га рантій. Се ред них однією з ос нов них га рантій пра ва на
жит тя є сис те ма охо ро ни здо ров’я, її постійний роз ви ток, прог рес
ме дич ної на у ки, пок ра щен ня ме ди ка мен тоз но го за без пе чен ня,
удос ко на лен ня сис те ми за без пе чен ня санітар ноKепідемічно го бла -
го по луч чя. охо ро ну не прос то жит тя як підтри ман ня фізіологічно -
го існу ван ня лю ди ни. Дер жавні ор га ни вла ди та ор га ни місце во го
са мов ря ду ван ня зо бов’язані вжи ва ти всебічні за хо ди, спря мо вані
на пок ра щен ня якості жит тя лю дей. Важ ли во пам’ята ти, що навіть
лю ди на, за леж на від апа ра ту ри, яка підтри мує її фізіологічне існу -
ван ня, має пра во на жит тя і на дан ня ме ди коKсоціаль ної до по мо ги
на най ви що му рівні, яко го до сяг ло суспільство. Жит тя лю ди ни —
це фізіологічне і пси хо логічне функціону ван ня її ор ганізму як єди -
но го ціло го. Лю ди на має пра во на жит тя і при стійко му по ру шенні
вка за них функцій (па раліч, роз лад психіки), при чо му у цих ви пад ках
її жит тя у пра во во му відно шенні не мож на вва жа ти менш цінним,
ніж жит тя будьKякої іншої лю ди ни.

Більш де таль не досліджен ня пра ва на жит тя доз во ляє виділи ти
різні ас пек ти йо го ре алізації, що пов’язані з сис те мою на дан ня ме -
дич ної до по мо ги. Се ред них пра во на збе ре жен ня жит тя (індивіду аль -
ності) і пра во на роз по ряд жен ня жит тям. Пра во на жит тя в ас пекті
роз по ряд жен ня своїм жит тям про яв ляєть ся як мож ливість підда ва -
ти се бе знач но му ри зи ку і вирішу ва ти пи тан ня про при пи нен ня
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жит тя. У де я ких ви пад ках по ведінка гро ма дя ни на з ви со ким ри зи -
ком для влас но го жит тя дер жа вою не за бо ро няєть ся, а от же, опо се -
ред ко ва но виз наєть ся.

Не обхідно відміти ти той факт, що на шля ху ре алізації пра ва на
жит тя вик рис талізу вав ся но вий ас пект — еу та назія, що є надз ви -
чай но склад ною і ба га то ас пе кт ною проб ле мою.

Як що пацієнт має та ке пра во, то чи мо же ме дич ний працівник,
про фесія яко го зо бов’язує йо го до кінця бо ро ти ся з хво ро бою, за -
без пе чу ва ти, а не поз бав ля ти жит тя, за довіль ни ти про хан ня хво ро -
го? Чи пра вомірно і гу ман но відмо ви ти без надійнох во ро му у про -
ханні при пи ни ти раз і на за вж ди йо го страж дан ня, пра во по мер ти
гідно? Чи не бу де та ка відмо ва розціне на як зас то су ван ня до да ної
осо би ка ту вань, на силь ства, жорс то ко го по вод жен ня. Це ли ше нез -
нач не ко ло пи тань, які ви ни ка ють при дослідженні цієї проб ле ми,
та які ак тив но об го во рю ють ся як ме ди ка ми, так і юрис та ми, пси хо -
ло га ми і предс тав ни ка ми духівницт ва.

Література

1. Конс ти туція Ук раїни. Конс ти туція Ав то ном ної Рес публіки Крим:
Збірник нор ма тив них актів. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 80 с.

УЧАСТЬ МА ЛОЛІТНІХ ТА НЕ ПОВ НОЛІТНІХ ОСІБ
У ЦИВІЛЬ НО МУ ПРО ЦЕСІ

Хей дарі М=Є.А.
Сту де нт ки гру пи ПЗ
32, спеціаль ності «Пра воз на в ство»

На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., доц. ка фед ри цивіль но го, 
гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Інсти ту ту пра ва і суспіль них відно син 
Універ си те ту «Ук раїна»

У су довій прак тиці до сить по ши ре ни ми є ка те горії цивіль них
справ, у яких пря мо чи опо се ред ко ва но зачіпа ють ся інте ре си дітей
і які, відповідно, при вер та ють особ ли ву ува гу дер жа ви та суспільства.
За ко но да вець на ма гаєть ся знай ти оп ти маль ну мо дель су до во го про -
це су, яка доз во ли ла б усебічно вра хо ву ва ти інте ре си дітей, ефек тив -
но ре а гу ва ти на по ру шен ня їх прав і не до пус ка ти їх у май бутнь о му.

Згідно з діючим за ко но да в ством ма лоліт-нь ою вва жаєть ся осо -
ба до до сяг нен ня нею 14Kти років, а не пов нолітнь ою — осо ба у віці
від 14Kти до 18Kти років. На підставі та ко го роз ме жу ван ня пер ша гру -
па осіб має част ко ву цивіль ну дієздатність, а дру га — не пов ну цивіль -
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 ну дієздатність, що впли ває і на на бут тя ни ми про це су аль ної діє -
здат ності за леж но від то го, який пра во вий ста тус має осо ба. То му
не обхідно розг ля да ти цих осіб як мож ли вих учас ників цивіль но го
про це су ок ре мо.

Як що осо ба є не пов нолітнь ою, во на осо бис то мо же здійсню ва -
ти цивільні про це су альні пра ва та ви ко ну ва ти свої обов’яз ки в суді
у спра вах, що ви ни ка ють з відно син, у яких во на осо бис то бе ре
участь (ст. 29 ЦПК). Тоб то та ка осо ба за на яв ності пра во вих підстав
мо же бу ти суб’єктом цивіль них про це су аль них пра вовід-но син. Ви -
ня ток ста нов лять ви пад ки, ко ли участь не пов нолітньої осо би в роз -
гляді спра ви є обов’яз ко вою. Так, згідно зі ст. 1179 Цивіль но го ко дек -
су Ук раїни не пов нолітня осо ба відповідає за зав да ну нею шко ду
са мостійно на за галь них підста вах. У разі відсут ності в не пов но -
літньої осо би май на, дос татнь о го для відшко ду ван ня зав да ної нею
шко ди, ця шко да відшко до вуєть ся в частці, якої не вис та чає, або
в пов но му об сязі її бать ка ми (уси нов лю ва ча ми) або піклу валь ни ком,
як що во ни не до ве дуть, що шко ди бу ло зав да но не з їхньої ви ни.

Пе ре бу ва ю чи у про це су аль но му ста тусі сто ро ни або іншої осо -
би, яка бе ре участь у справі, не пов нолітній наділяєть ся всім комп -
лек сом прав та обов’язків, пе ред ба че них цивіль ним про це су аль ним
за ко но да в ством, та не має будьKяких пе ре ваг порівня но з пов ноліт -
німи учас ни ка ми про це су. Це пов’яза но з тим, що ос но вою цивіль -
но го про це су є дис по зи тивність, то му не за леж но від віку пев но го
суб’єкта цивіль них про це су аль них відно син, він має ши ро ке ко ло
прав та мо же віль но, на свій роз суд ни ми роз по ряд жа ти ся. Пок ла -
ден ня про це су аль них обов’язків та кож не за ле-жить від віку учас -
ни ка про це су, оскіль ки їх існу ван ня доз во ляє впо ряд ку ва ти цивіль -
не су до чи н ство та пра вовідно си ни між су дом як упов но ва же ним
дер жав ним ор га ном і заінте-ре со ва ни ми в ре зуль таті спра ви особ

При род но, що осо ба, яка не до сяг ла пов ноліття, має об ме же ну
фінан со ву спро можність і повністю або част ко во за леж на від ма те -
ріаль них мож ли вос тей своїх батьків. При ць о му слід вра хо ву ва ти, що
та ка осо ба мо же звер та ти ся до су ду са ме з ме тою вирішен ня пра во -
во го конфлікту, який ви ник між нею та од ним із батьків (бать ка ми).
То му спла та не обхідних коштів мо же ста ти для неї проб ле ма тич -
ною. За кон не містить будьKяких пільг що до оп ла ти су до вих вит рат
не пов нолітніми осо ба ми, але в да но му ви пад ку мо жуть зас то со ву -
ва ти ся за гальні по ло жен ня цивіль но го про це су аль но го за ко но-
давства, яки ми пе ред ба че но, що суд, вра хо ву ю чи май но вий стан
сто ро ни, мо же відстро чи ти або розстро чи ти спла ту су до вих вит рат,
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змен ши ти їх розмір чи звіль ни ти від їх оп ла ти (ст. 82 ЦПК). Згідно
з діючим за ко но да в ством участь ма лолітніх осіб як суб’єктів
цивіль них про це-су аль них пра вовідно син не до пус каєть ся, їх пра ва
за хи ща ють ся в суді вик люч но за кон ни-ми предс тав ни ка ми.

При ць о му не обхідно звер ну ти ува гу на по ло жен ня ст. 27K1 ЦПК
Ук раїни, яки ми пе ред ба че но, що під час розг ля ду спра ви, крім прав
та обов’язків, виз на че них ст. 27 ЦПК, ма лолітня або не пов нолітня
осо ба має та кож інші про це су альні пра ва: без по се редньо або че рез
предс тав ни ка чи за кон но го предс тав ни-ка вис лов лю ва ти свою
дум ку та от ри му ва ти йо го до по мо гу у вис лов ленні та кої дум ки; от -
ри му ва ти че рез предс тав ни ка чи за кон но го предс тав ни ка інфор -
мацію про су до вий роз-гляд; здійсню ва ти інші про це су альні пра ва
й ви ко ну ва ти про це су альні обов’яз ки, пе ред ба чені міжна род ним
до го во ром, зго да на обов’яз ковість яко го на да на Вер хов ною Ра дою
Ук раїни. Суд роз’яс нює ма лолітній або не пов нолітній особі її пра -
ва та мож ливі наслідки дій її предс тав ни ка чи за кон но го пред-став -
ни ка у разі, як що ць о го пот ре бу ють інте ре си цієї осо би і за віком та
ста ном здо ров’я во на мо же усвідом лю ва ти їх зна чен ня.

ЩО ДО МІЖНА РОД НИХ СТАН ДАРТІВ 
ДІЯЛЬ НОСТІ ОР ГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛА ДИ 

В РЕ АЛІЗАЦІЇІ ЗА ХИС ТУ ПРАВ І СВО БОД ІНВАЛІДІВ

Хло пук Ж.А.
І курс, гру па ПРс
1.1, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Освітній ступінь — Спеціаліст
Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни

На у ко вий керівник: Піка люк С.С., ст.вик ла дач

Міжна родні стан дар ти діяль ності ор ганів публічної вла ди що до
ре алізації і за хис ту прав та сво бод інвалідів — це закріплені у міжна -
род ноKпра во вих ак тах і до ку мен тах пра ви ла ре ко мен даційно го чи
обов’яз ко во го ха рак те ру та ви мо ги що до нап рямів, змісту діяль -
ності та конт ро лю ючих функцій ор ганів дер жав ної вла ди, ор ганів
місце во го са мов ря ду ван ня та інших інсти туцій, які ви ко ну ють роль
публічної вла ди, у сфері ре алізації і за хис ту прав та сво бод інвалідів.

Ос танніми де ся тиліття ми у світі роз роб ля ли ся та вдос ко на лю -
ва ли ся за галь но обов’яз кові й ре ко мен даційні міжна родні стан дар -
ти діяль ності ор ганів публічної вла ди що до ре алізації і за хис ту прав
та сво бод інвалідів. Ос нов ним нап ря ма ми та кої діяль ності на сь о -
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годні є: 1) за без пе чен ня виз нан ня у суспільстві рівності прав і сво бод
інвалідів з інши ми співгро ма дя на ми на дер жав но му та регіональ но -
му рівнях; 2) за бо ро на диск римінації за оз на ка ми інвалідності та
впро вад жен ня відповідальність за такі дії; 3) ство рен ня на леж них
соціаль них, політич них, пра во вих і еко номічних за сад життєдіяль -
ності інвалідів; 4) за лу чен ня всіх ла нок ор ганів публічної вла ди до
ре алізації і за хис ту прав та сво бод інвалідів; 5) ак тивізація з бо ку
дер жав ної вла ди, місце во го са мов ря ду ван ня, не дер жав них ус та нов
і ор ганізацій спри ян ня ре алізації і за хис ту прав та сво бод інвалідів.

Найбільш ви че рп ний та конк ре ти зо ва ний пе релік за ходів
з профілак ти ки інвалідності, ре абілітації та ме дич но го обс лу го ву -
ван ня інвалідів, які ма ють втілю ва ти в діяльність ор ганів публічної
вла ди більшість країн світу, закріпле но в Стан да рт них пра ви лах за -
без пе чен ня рівних мож ли вос тей для інвалідів, 1993 р. (Пра ви ло 2
«Ме дич не обс лу го ву ван ня»; Пра ви ло 3 «Ре абілітація»; Пра ви ло 4
«До поміжні пос лу ги»), роз роб ле них Ге не раль ною Асамб лею ООН.
Так, у дру го му пра вилі на го ло шуєть ся, що дер жа вамKчле нам слід
вжи ва ти за ходів для роз роб ки прог рам ран нь о го ви яв лен ня, оцінки
та ліку ван ня де фектів з ме тою по пе ред жен ня і змен шен ня масш -
табів інвалідності або усу нен ня її наслідків.

Що до ре абілітаційних за ходів, то дер жа вамKчле нам че рез ор га -
ни публічної вла ди зап ро по но ва но за без пе чи ти на дан ня інвалідам
пос луг з ре абілітації, спря мо ва них на до сяг нен ня та підтри му ван ня
оп ти маль но го рівня їхньої са мостійності та життєдіяль ності. На дум -
ку ав торів цих Пра вил, по зи тив но го ефек ту мож на до сяг ти за ра ху -
нок, поKпер ше, роз роб лен ня національ них прог рам ре абілітації для
всіх груп інвалідів, які по винні ба зу ва ти ся на фак тич них пот ре бах
інвалідів, а та кож прин ци пах всебічної участі у житті суспільства та
рівності. ПоKдру ге, ком пе тентні ор га ни дер жав ної вла ди ма ють на -
да ва ти мож ливість інвалідам та їхнім сім’ям осо бис то бра ти участь
у роз робці й здійсненні за ходів, пов’яза них з їхнь ою ре абілітацією.
ПоKтретє, всі дер жавні та не дер жавні служ би ре абілітації по винні
роз та шо ву ва тись за місцем про жи ван ня інвалідів. ПоKчет вер те, ор га-
нам публічної вла ди слід за без пе чи ти на дан ня інвалідам до поміж -
них прист роїв та об лад нан ня, індивіду аль ної до по мо ги і пос луг пе ре -
к ла да ча з ура ху ван ням пот реб інвалідів, оскіль ки ці за хо ди відігра ють
важ ли ву роль у ство ренні рівних мож ли вос тей.

Ок ре ме місце в сис темі міжна род них до ку ментів що до профі -
лак ти ки інвалідності, ре абілітації та ме дич но го обс лу го ву ван ня
інвалідів посіда ють ті, що сто су ють ся осіб з ро зу мо вою відсталістю,
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психічни ми зах во рю ван ня ми то що. На сам пе ред у Дек ла рації про
пра ва ро зу мо во відста лих осіб (ООН), 1971 р. ООН зак ли кає дер -
жавKчленів за без пе чи ти за хист цієї ка те горії осіб з бо ку національ -
них публічних адміністрацій шля хом на дан ня на леж но го ме дич но го
обс лу го ву ван ня, ліку ван ня, а та кож, у разі не обхідності, розміщен -
ня у відповідних спеціалізо ва них зак ла дах.

Аналіз по ло жень цих міжна род них до ку ментів доз во ляє ви ок -
ре ми ти такі міжна родні стан дар ти діяль ності ор ганів публічної вла ди
що до профілак ти ки інвалідності, ре абілітації та ме дич но го обс лу -
го ву ван ня інвалідів: — про ве ден ня сис те ма тич них і постійних за -
галь но дер жав них профілак тич них іму но логічних, ме ди коKсанітар -
них, санітар ноKгігієнічних та інших відповідних за ходів з ме тою
не до пу щен ня по ши рен ня се ред на се лен ня тяж ких хво роб, які по -
тенційно мо жуть спри чи ни ти інвалідність; — ефек тив не раннє ви -
яв лен ня у зак ла дах охо ро ни здо ров’я хво роб і травм, які мо жуть
приз во ди ти до недієздат ності осо би, зок ре ма ме дич не обс лу го ву -
ван ня на місце во му рівні; — про ве ден ня сис те ми пер вин них за -
ходів ре абілітації з ме тою не до пу щен ня пе ре хо ду будьKякої по ру -
ше ної функції ор ганізму в тяжкі фізичні, пси хо логічні чи сен сорні
по ру шен ня; — ство рен ня мож ли вос тей дос ту пу інвалідів до ви со -
ко якісних ме дич них пос луг шля хом зас то су ван ня єди них дер жав -
них стан дартів і про це дур прийо му та ліку ван ня; — на дан ня ме дич -
них пос луг і лікар ня ної до по мо ги на леж но го рівня для за до во лен ня
пот реб осіб із сен сор ни ми по ру шен ня ми, ро зу мо вою відсталістю
чи психічни ми роз ла да ми, зва жа ю чи на спе цифічні пот ре би та ких
осіб; — за без пе чен ня на дан ня інвалідам до поміжних прист роїв та
об лад нан ня, індивіду аль ної до по мо ги, соціаль них і пра во вих пос -
луг з ура ху ван ням пот реб інвалідів; — роз роб лен ня національ них
прог рам ре абілітації для всіх груп інвалідів, які по винні ґрун ту ва ти -
ся на фак тич них пот ре бах інвалідів та прин ци пах усебічної участі
у житті суспільства та рівності; — ура ху ван ня в усіх національ них
прог ра мах ре абілітації інвалідів про по зицій та ре ко мен дацій ор -
ганізацій інвалідів; — на дан ня мож ли вості інвалідам та їхнім сім’ям
осо бис тої участі у роз робці та здійсненні за ходів, пов’яза них з їхнь -
ою ре абілітацією; — ре алізація планів за ходів що до га ран ту ван ня
інвалідам, які жи вуть чи тим ча со во пе ре бу ва ють в ліку валь них або
спеціалізо ва них зак ла дах, особ ли во в психіат рич них, дот ри ман ня
та по ва ги всіх прав і сво бод лю ди ни та гро ма дя ни на.
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ПРА ВО ВА МО ДЕЛЬ РЕ АЛІЗАЦІЇ 
КОНС ТИ ТУЦІЙНО ГО ПРИН ЦИ ПУ НА ДАН НЯ 

БЕ ЗОП ЛАТ НОЇ ПРА ВО ВОЇ ДО ПО МО ГИ

Хма ра А.П.
сту де нт ка 3 кур су, гру па ПР
31, 

нап рям підго тов ки «Пра воз на в ство»,
Хмель ниць кий інсти тут соціаль них тех но логій

Універ си те ту «Ук раїна»,
к. тел. (097) 828
59
21

На у ко вий керівник: Яки мен ко А.А., вик ла дач

Ут ве рд жен ня і за без пе чен ня прав і сво бод лю ди ни є го лов ним
обов’яз ком дер жа ви. Важ ли ву роль у за без пе ченні ре алізації, за хис -
ту та охо ро ни прав і сво бод лю ди ни і гро ма дя ни на в Ук раїні як де -
мок ра тичній, пра вовій дер жаві відве де но пра ву осо би на пра во ву
до по мо гу. Так, згідно з ст. 59 Конс ти туції Ук раїни, ко жен має пра во
на пра во ву до по мо гу. У ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном, ця до по -
мо га на даєть ся бе зоп лат но. Ко жен є віль ним у ви борі за хис ни ка
своїх прав. Для за без пе чен ня пра ва на за хист від об ви ну ва чен ня та
на дан ня пра во вої до по мо ги при вирішенні справ у су дах та інших
дер жав них ор га нах в Ук раїні діє ад во ка ту ра.

Відповідно до ч. 1 ст. 90 Ко дек су адміністра тив но го су до чи н ства,
вит ра ти, пов’язані з оп ла тою до по мо ги ад во ка та або іншо го фахівця
в га лузі пра ва, які на да ють пра во ву до по мо гу за до го во ром, не суть сто -
ро ни, крім ви падків на дан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги, пе ред ба -
че них за ко ном. Згідно ст. 84 Цивіль но го про це су аль но го ко дек су Ук -
раїни, вит ра ти, пов’язані з оп ла тою пра во вої до по мо ги ад во ка та або
іншо го фахівця в га лузі пра ва, не суть сто ро ни, крім ви падків на дан ня
бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги. В іно земній прак тиці вже сфор му ва -
лась прак ти ка на дан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги гро мадсь ки ми
ор ганізаціями, ру ха ми, ад во катсь ки ми гру па ми, які фінан су ють ся
за дер жавні кош ти або ж діють на во лон терсь ких за са дах.

В пра вовій літе ра турі на по яс нен ня по ряд ку ре алізації прин ци пу
надан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги ав то ри най частіше вка зу ють
на на галь ну не обхідність прий нят тя За ко ну Ук раїни «Про пра во ву
допо мо гу», в яко му, влас не, бу де виз на че но по ря док на дан ня вка за но-
го ви ду соціаль ної до по мо ги, а по ки що нор ма пря мої дії Конс ти -
туції Ук раїни є «мерт вою». Дер жавні служ бовці та кож по си ла ють ся
на не мож ливість ре алізації вка за но го прин ци пу че рез відсутність
ме ханізму йо го ре алізації. Як відо мо, згідно з ст. 17 За ко ну Ук раїни
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«Про ви ко нан ня рішень та зас то су ван ня прак ти ки Євро пейсь ко го
су ду з прав лю ди ни». Су ди зас то со ву ють при розг ляді справ Кон -
венцію про за хист прав лю ди ни і ос но во по лож них сво бод та прак -
ти ку Євро пейсь ко го Су ду з прав лю ди ни як дже ре ло пра ва. У спра вах
де не обхідна бе зоп лат на пра во ва до по мо га, та ка пра во ва до по мо га
по вин на бу ти ефек тив ною, а фор маль не приз на чен ня юрис та са ме
по собі не є дос татнім для за без пе чен ня пра ва. Для вста нов лен ня
Су дом по ру шен ня п.3 ст. 6 Кон венції не ви ма гаєть ся до ка зу то го,
що не ефек тивність дій ад во ка та спри чи ни ла збит ки для за яв ни ка
(«Ар ти ко про ти Італії»).

У зат ве рд женій Пре зи ден том Ук раїни Кон цепції фор му ван ня
сис те ми бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги в Ук раїні на го ло ше но на
не за довіль но му стані на дан ня бе зоп лат ної пра во вої до по мо ги в Ук -
раїні і про невідповідність ос нов ним євро пейсь ким ви мо гам за без -
пе чен ня дос ту пу осо би до пра во суд дя.

На сь о годнішній день, ко ли пра вовідно си ни у дер жаві все біль -
ше уск лад ню ють ся в про цесі ак тив но го нор мот во рен ня. Для пе ре -
важ ної біль шості лю дей є проб ле мою ре алізу ва ти свої пра ва чи не
до пус ти ти своїми діями по ру шень прав інших. Про по нуєть ся ство -
рен ня те ри торіаль них ко легій юристів, ос но ву яких скла да ти муть
мо лоді спеціалісти ви пу ск ни ки юри дич них фа куль тетів ви щих нав -
чаль них зак ладів Ук раїни, які пра цю ва ти муть під керівницт вом
юристів зі ста жем ро бо ти в сфері пра ва не мен ше 10 років.

По нят тя «пра во ва до по мо га», згідно з тлу ма чен ням Конс ти ту -
ційно го Су ду Ук раїни, має бу ти бе зоп лат ною, за вик лю чен ням си ту а -
ції, ко ли осо ба са мостійно, за влас ним ба жан ням вне се пев ну пла ту,
так як обов’яз ко ва пла та за пра во ву до по мо гу є по ру шен ням прин -
ци пу рівності всіх лю дей вста нов ле но го в ст. 21 Конс ти туції Ук -
раїни. В будьKяко му ви пад ку, не за леж но від політич ної кон’юнк ту ри
та про це су роз роб ки про ек ту но вої конс ти туції, си ту ація за ли ша ти -
меть ся ак ту аль ною у зв’яз ку із не обхідністю при ве ден ня національ -
но го за ко но да в ства до ви мог Ра ди Євро пи та Кон венції про за хист
прав лю ди ни та ос нов них сво бод.
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СУ ЧАС НИЙ СТАН, ПРОБ ЛЕ МИ 
ТА ЗА КО НО ДАВ ЧЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ 

БО РОТЬ БИ ЛЕ ГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИ ВАН НЯ) 
ЗА ХОДІВ ОДЕР ЖА НИХ ЗЛО ЧИН НИМ ШЛЯ ХОМ 

АБО ФІНАН СУ ВАН НЯ ТЕ РО РИЗ МУ

Цуц ман Н.Я., сту де нт ка 5 кур су
Ден ної фор ми нав чан ня спеціаль ності «Пра во»
Кіро вог радсь ко го інсти ту ту роз вит ку лю ди ни

Керівник: Жи ла О.В., к.ю.н. 

З прий нят тям і вве ден ням в дію з 1 ве рес ня 2001 р. Криміналь -
но го ко дек су Ук раїни маємо чітке виз на чен ня по нят тя «відми ван -
ня» до ходів, одер жа них зло чин ним шля хом. Це «вчи нен ня фінан -
со вої опе рації чи ук ла дан ня уго ди з кош та ми або іншим май ном,
одер жа ним внаслідок вчи нен ня суспіль но не без печ но го про тип -
рав но го діян ня, що пе ре ду ва ло ле галізації (відми ван ню) до ходів,
а та кож вчи нен ня дій, спря мо ва них на при хо ван ня чи мас ку ван ня
не за кон но го по ход жен ня та ких коштів або іншо го май на чи во -
лодіння ни ми, прав на такі кош ти або май но, дже ре ла їх по ход жен -
ня, місцез на ход жен ня, пе реміщен ня, а так са мо на бут тя, во лодіння
або ви ко рис тан ня коштів чи іншо го май на, одер жа них внаслідок
вчи нен ня суспіль но не без печ но го про тип рав но го діян ня, що пе ре -
ду ва ло ле галізації (відми ван ню) до ходів» [1].

Для Ук раїни бо роть ба з ле галізацією до ходів, от ри ма них зло -
чин ним шля хом, є од ним із фак торів, що га ран ту ють еко номічну
без пе ку дер жа ви. Досвід 10 років після прий нят тя За ко ну Ук раїни
«Про за побіган ня та про тидію ле галізації (відми ван ню) до ходів,
одер жа них зло чин ним шля хом» (2002 р.) [2] довів, що ефек тив на
дер жав на політи ка у цій сфері мо же бу ти роз роб ле на і ре алізо ва на
ли ше шля хом нап ра цю ван ня сис те ми за ходів за ко но дав чо го ха рак -
те ру, спря мо ва них на уне мож лив лен ня (мінімізацію) зло чин них дій
в еко номіці. Бе зу мов но, відповідної пе ре орієнтації має заз на ти і пра-
во охо рон на сфе ра — МВС, су ди, про ку ра ту ра.

З ме тою імпле мен тації Ук раїною онов ле них Ре ко мен дацій FATF
Вер хов ною Ра дою Ук раїни 14 жовт ня 2014 р. прий ня то За кон Ук раїни
«Про за побіган ня та про тидію ле галізації (відми ван ню) до ходів,
одер жа них зло чин ним шля хом, фінан су ван ню те ро риз му та фінан -
су ван ню роз пов сюд жен ня зброї ма со во го зни щен ня», що спря мо -
ва ний на за хист прав та за кон них інте ресів гро ма дян, суспільства

господарської діяльності Секція 13



і дер жа ви, га ран ту ван ня національ ної без пе ки шля хом виз на чен ня
пра во во го ме ханізму за побіган ня та про тидії ле галізації (відми ван -
ню) до ходів, одер жа них зло чин ним шля хом, фінан су ван ню те ро -
риз му та фінан су ван ню роз пов сюд жен ня зброї ма со во го зни щен -
ня, а та кож фор му ван ня ба зи да них для на дан ня упов но ва же ним
ор га нам дер жав ної вла ди та ком пе те нт ним ор га нам іно зем них дер -
жав мож ли вості ви яв ля ти та розсліду ва ти зло чи ни, пов’язані
з відми ван ням гро шей та інши ми не за кон ни ми фінан со ви ми опе -
раціями [3].

Ме тою цієї Стра тегії є за ко но дав че, ор ганізаційне та інсти ту цій -
не удос ко на лен ня та за без пе чен ня стабіль но го функціону ван ня на -
ціональ ної сис те ми за побіган ня та про тидії ле галізації (відми ван ню)
до ходів, одер жа них зло чин ним шля хом, фінан су ван ню те ро риз му та
фінан су ван ню роз пов сюд жен ня зброї ма со во го зни щен ня [4].

Для до сяг нен ня заз на че ної ме ти не обхідно вжи ти та ких за хо дів:
за без пе чен ня ут ве рд жен ня Ук раїною ста ту су надійно го парт не ра
міжна род ної спіль но ти у сфері за побіган ня та про тидії ле галізації
(відми ван ню) до ходів, одер жа них зло чин ним шля хом, фінан су ван -
ню те ро риз му та фінан су ван ню роз пов сюд жен ня зброї ма со во го
зни щен ня шля хом:

1) при ве ден ня національ но го за ко но да в ства у відповідність
з ви мо га ми міжна род них стан дартів;

2) дек риміналізації та детінізації еко номічних відно син;
3) прин ци по вої, послідов ної та ефек тив ної бо роть би з те ро риз -

мом і йо го фінан су ван ням;
4) послідов ної та ефек тив ної бо роть би з ко рупцією;
5) підви щен ня рівня інвес тиційної при ваб ли вості національ ної

еко номіки для іно зем них інвес торів;
6) фор му ван ня по зи тив но го міжна род но го іміджу Ук раїни;
7) за побіган ня ви ник нен ню умов для ле галізації (відми ван ня)

до ходів, одер жа них зло чин ним шля хом, фінан су ван ня те ро риз му та
фінан су ван ня роз пов сюд жен ня зброї ма со во го зни щен ня та ін. [5].

От же, у звяз ку з ви ще вик ла де ним мож на дійти та ко го вис нов -
ку ре алізація цієї Стра тегії дасть змо гу за без пе чи ти:

1) сис тем ну ре алізацію дер жав ної політи ки у сфері за побіган ня
та про тидії ле галізації (відми ван ню) до ходів, одер жа них зло чин ним
шля хом, фінан су ван ню те ро риз му та фінан су ван ню роз пов сюд -
жен ня зброї ма со во го зни щен ня відповідно до світо вих стан дартів;

2) гар монізацію національ ної сис те ми за побіган ня та про тидії
ле галізації (відми ван ню) до ходів, одер жа них зло чин ним шля хом,
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фінан су ван ню те ро риз му та фінан су ван ню роз пов сюд жен ня зброї
ма со во го зни щен ня з міжна род ни ми стан дар та ми;

3) зни жен ня рівня ко рупційних про явів та ін..
Ре алізація Стра тегії спри я ти ме роз вит ку Ук раїни як де мок ра -

тич ної, пра во вої дер жа ви, а та кож за без пе чен ню за хис ту її націо -
наль них інте ресів, удос ко на лен ню соціаль ноKеко номічних відно -
син та фор му ван ню за сад гро ма дянсь ко го суспільства.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ЮРИ ДИЧ НОЇ ВІДПОВІДАЛЬ НОСТІ 
ЗА ПО РУ ШЕН НЯ ЗА КО НО ДА В СТВА 

В ГА ЛУЗІ ВИ КО РИС ТАН НЯ ТА ОХО РО НИ ЗЕ МЕЛЬ
ВОД НО ГО ФОН ДУ УК РАЇНИ В ЗВ’ЯЗ КУ З ВЕ ДЕН НЯМ

ГОС ПО ДАРСЬ КОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

Чічеріна М.О.
Стар ший вик ла дач ка фед ри «пра воз на в ство»

ІФФ ВМУ РоЛ «Ук раїна»

За га лом на сь о годнішній день у сфері охо ро ни зе мель вод но го
фон ду зас то со ву ють ся різні ви ди юри дич ної відповідаль ності, кож -
но му з яких при та манні індивіду альні ри си, але які та кож є скла до -
ви ми юри дич ної відповідаль ності.
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Го лов ною особ ливістю юри дич ної відповідаль ності за по ру шен ня
за ко но да в ства що до ви ко рис тан ня та охо ро ни зе мель вод но го фон -
ду є те, що во на мо же нас ту па ти за по ру шен ня не тіль ки зе мель но го,
але і вод но го за ко но да в ства Ук раїни В криміналь но му праві є та ка
ка те горія як «іде аль на су купність зло чинів», ко ли однією і тією ж дією
вин на осо ба вчи няє два чи біль ше зло чинів, пе ред ба че них різни ми
стат тя ми КК Ук раїни [1, с. 107]. Об’єктом та ких пра во по ру шень бу -
дуть вис ту па ти суспільні відно си ни з при во ду ви ко рис тан ня і охо ро ни
зе мель, заз на че них в ч.1 ст.58 ЗК Ук раїни. Для об’єктив ної сто ро ни
відповідних пра во по ру шень ха рак тер на на явність трь ох еле ментів:
про тип рав ної по ведінки, за подіян ня чи ре аль на заг ро за за подіян ня
еко логічної шко ди та при чин ний зв’язок між про тип рав ною по -
ведінкою і на не се ною еко логічною шко дою чи ре аль ною заг ро зою
за подіян ня та кої шко ди. А суб’єктив на ха рак те ри зуєть ся ви ною
пра во по руш ни ка (за ви нят ком ви падків відповідаль ності влас ни ка
дже ре ла підви ще ної не без пе ки) [5; 4, с.168; 6, с. 41–44].

Вза галі ж відповідаль ності за по ру шен ня еко логічно го за ко но -
да в ства що до ви ко рис тан ня та охо ро ни зе мель вод но го фон ду ви -
ра же на як в нор мах за галь но го ха рак те ру, так і в спеціаль них нор -
мах. Прик ла дом та ких норм мож на на вес ти по ло жен ня ЗУ «Про
охо ро ну нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща» (ст.ст. 68–70),
ЗК Ук раїни (розділ VIII, гл. 37), ВК Ук раїни (гл. 23) [6; 7; 8]. Се ред
особ ли вос тей пра во во го ре гу лю ван ня юри дич ної відповідаль ності
в оз на ченій сфері, мож на на вес ти відсутність у чин но му ЗК Ук раї ни
дис циплінар ної відповідаль ності за по ру шен ня зе мель но го за ко но -
дав ства. На на шу дум ку це є за ко но дав чим не доліком, оскіль ки час то
дис циплінар на відповідальність по вин на вис ту па ти як «іде аль на су -
купність» при зас то су ванні цивіль ноKпра во вої, адміністра тив ної або
криміналь ної відповідаль ності. До речі, ВК Ук раїни, на відміну від ЗК
Ук раїни, вже містить пов ний пе релік видів відповідаль ності, пе ред ба -
че них Конс ти туцією та за галь ною те орією пра ва (ст 110 ВК Ук раїни).
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ПРИН ЦИП ЗА КОН НОСТІ 
У ВИ КО НАВ ЧО МУ ПРО ВАД ЖЕННІ

Шев цов А.А.
ІV курс, гру па ПЗ
41, спеціальність «Пра воз на в ство»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син 
ВМУ РоЛ «Ук раїна», м. Київ

На у ко вий керівник: Мар чен ко М.Г., доц. ка фе рд ри

Ак ту альність те ми по ля гає у виз на ченні, роз’яс ненні та зас то -
су ванні прин ци пу за кон ності у ви ко нав чо му про вад женні.

Що би бу ло кра ще та змістовніше зро зуміло що зна чить прин -
цип за кон ності, по пер ше б бу ло доціль но да ти виз на чен ня прин -
ципів ви ко нав чо го про вад жен ня.

Прин ци пи ви ко нав чо го про вад жен ня — це закріплені у пра во вих
нор мах ос новні за са ди, керівні по ло жен ня, які виз на ча ють ор ганіза -
цію ор ганів дер жав ної ви ко нав чої служ би, зміст і спря мо ваність її
діяль ності, пра во вий ста тус учас ників ви ко нав чо го про вад жен ня.

На підставі те о ре тич них по ло жень, аналізу чин но го за ко но да -
в ства та прак ти ки йо го зас то су ван ня мож на ви ок ре ми ти такі прин -
ци пи ви ко нав чо го про вад жен ня:

— прин цип за кон ності — оз на чає, що дер жав ний ви ко на вець
та усі учас ни ки ви ко нав чо го про вад жен ня по винні су во ро дот ри му ва -
ти ся і ви ко ну ва ти ви мо ги за ко но да в ства про ви ко нав че про вад жен ня.

Усі сто ро ни ор ганізації та діяль ності су ду ре гу лю ють ся нор ма ми
пра ва. Але се ред них слід відрізня ти такі, що виз на ча ють найбільш
за гальні й важ ливі їх сто ро ни, які на бу ва ють, у си лу ць о го зна чен -
ня, прин ципів су до чи н ства. Прин ци пи виз на ча ють ос новні за са ди,
пра ва, спря мо вані на за без пе чен ня про це су аль ної діяль ності су ду, ос -
нов ор ганізації пра во суд дя, а та кож пра во во го ста но ви ща учас ників су -
до во го про це су. З роз вит ком дер жа ви і пра ва прин ци пи роз ви ва ють ся
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з ура ху ван ням політич них, соціаль них, еко номічних інте ресів гро -
ма дян, юри дич них осіб і суспільства.

Прин цип за кон ності ви ма гає, щоб уся діяльність ор ганів дер -
жав ної ви ко нав чої служ би бу ла підпо ряд ко ва на за ко нові, щоб усі
суб’єкти ви ко нав чих про це су аль них пра вовідно син — осо би, які
бе руть участь у ви ко нав чо му про вад женні, та осо би, які за лу ча ють -
ся до про ве ден ня ви ко нав чих дій, — су во ро дот ри му ва ли ся і ви ко -
ну ва ли ви мо ги чин но го за ко но да в ства, яке вре гуль о вує по ря док
ви ко нав чо го про вад жен ня.

Прин цип за кон ності ви ко нав чо го про вад жен ня має Конс ти -
туційну ос но ву. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конс ти туції Ук раїни [1] ор га -
ни дер жав ної вла ди та ор га ни місце во го са мов ря ду ван ня, їх по са дові
осо би зо бов’язані діяти ли ше на підставі, в ме жах пов но ва жень та
у спосіб, що пе ред ба чені Конс ти туцією та за ко на ми Ук раїни. Ця
конс ти туційна ви мо га повністю сто суєть ся ор ганів дер жав ної ви ко -
нав чої вла ди та їх по са до вих осіб — дер жав них ви ко навців — і знай -
шла свою транс фор мацію у За коні «Про ви ко нав че про вад жен ня» [2].

У виз на ченні ви ко нав чо го про вад жен ня (ст. 1) заз на чаєть ся, що
це су купність дій ор ганів і по са до вих осіб, «... які здійсню ють ся на
підста вах, у спосіб, та в ме жах пов но ва жень, виз на че них цим За ко -
ном, інши ми нор ма тив ноKпра во ви ми ак та ми, ви да ни ми відповідно
до ць о го За ко ну та інших за конів...... На ви мо гу ст. 5 ць о го За ко ну
дер жав ний ви ко на вець зо бов’яза ний вжи ва ти за ходів при му со во го
ви ко нан ня рішень, вста нов ле них цим За ко ном, не у пе ред же но,
своєчас но, пов но вчи ня ти ви ко навчі дії. А ст. 7 ць о го За ко ну [2] на
дер жав но го ви ко нав ця пок ла де но обов’язок ви ко рис то ву ва ти на -
дані йо му пра ва у точній відповідності із за ко ном і не до пус ка ти
у своїй діяль ності по ру шен ня прав та за кон них інте ресів гро ма дян
і юри дич них осіб.

Прин цип за кон ності ви ко нав чо го про вад жен ня ви ма гає, щоб
за ко нові бу ла підпо ряд ко ва на не тіль ки діяльність дер жав ної ви ко -
нав чої служ би і її по са до вої осо би — дер жав но го ви ко нав ця, але
й усіх учас ників ви ко нав чо го про вад жен ня та осіб, які за лу ча ють ся
до про ве ден ня ви ко нав чих дій.

У ч. 1 ст. 68 Конс ти туції Ук раїни [1] про го ло ше но, що гро ма дя ни
зо бов’язані не у хиль но до дер жу ва ти ся Конс ти туції Ук раїни, не по -
ся га ти на пра ва і сво бо ди, честь і гідність інших лю дей.

Осо би, які бе руть участь у ви ко нав чо му про вад женні, зо бов’я -
зані сумлінно ви ко рис то ву ва ти всі на дані їм пра ва (ч. 4 ст. 29 За ко -
ну «Про ви ко нав че про вад жен ня» [2]).
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Га рантіями прин ци пу за кон ності у ви ко нав чо му про вад женні
є конт роль за пра вильністю, пов но тою і своєчасністю ви ко нан ня
рішень дер жав ним ви ко нав цем, здійсне ний на чаль ни ком відділу
дер жав ної ви ко нав чої служ би, яко му без по се редньо підпо ряд ко ва ний
дер жав ний ви ко на вець, та керівни ком ви що го ор га ну. Га рантією
за кон ності ви ко нав чо го про вад жен ня є наг ляд, здійсню ва ний ор га -
на ми про ку ра ту ри у нор ма тив не вста нов ле но му по ряд ку (ст. 78 ць о -
го За ко ну), а та кож ос кар жен ня до су ду дій і бездіяль ності дер жав -
но го ви ко нав ця та інших по са до вих осіб дер жав ної ви ко нав чої
служ би (ст. 85 ць о го За ко ну).

Літе ра ту ра

1. Конс ти туція Ук раїни 28.06.1996 № 254к/96KВР
2. За кон Ук раїни «Про ви ко нав че про вад жен ня» від 02.06.2016

№ 1404KVIII

ПРОБ ЛЕ МИ ТА ЗА ХИСТ МА ЛО ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕ НИХ СІМЕЙ
В УК РАЇНІ

Шев цов А.А.
4 курс, гру па ПЗ
41/13, спеціальність «Пра во»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т. В., к.ю.н., 

доц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Проб ле ма соціаль но го за хис ту ма ло за без пе че них про шарків су -
спільства на сь о годнішній день є однією з найбільш ак ту аль них тем
в соціальній політиці. І це не ви пад ко во, ад же згідно з оцінка ми
ООН, яка досліджує рівень жит тя в 160 дер жа вах світу, в Ук раїні на
межі бідності пе ре бу ва ють близь ко 80% на се лен ня. Від ць о го
страж дає на сам пе ред сім’ї які відчу ва ють брак коштів на пов сяк -
денні по бу тові пот ре би лю ди ни. А зна чить і ко жен член з та кої сім’ї
відчу ває постійний стрес, а бе ручі до ува ги те що фінан сові проб ле -
ми не вирішу ють ся швид ким шля хом то мож на впев не но ска за ти
що сім’я зна хо дить ся у зоні ри зи ку.

В пер шу чер гу на не без пе ку на ра жа ють ся діти. З усіма на слід ка ми
що вип ли ва ють з обс та вин. Тим біль ше, що у нас в країні зап ро по но-
ва на соціаль на підтрим ка від дер жа ви не настіль ки хо ро ша і ефек тив -
на, як хотілось би її ба чи ти. За ко но да в ство Ук раїни в сфері за хис ту
мало за без пе че них про шарків на се лен ня, зок ре ма За кон Ук раїни «Про
про жит ко вий мінімум», За кон Ук раїни «Про дер жав ну соціаль ну
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до по мо гу ма ло за без пе че ним сім’ям» інші нор ма тив ноKпра вові ак -
ти, що ре гу лю ють пра вовідно си ни з на дан ня дер жав ної соціаль ної
до по мо ги, спря мо ва не на ре алізацію конс ти туційних га рантій пра -
ва гро ма дян на соціаль ний за хист — за без пе чен ня рівня жит тя не
ниж чо го від про жит ко во го мініму му шля хом на дан ня гро шо вої до -
по мо ги най менш соціаль но за хи ще ним сім’ям.

Од нак успішна соціаль на політи ка дер жа ви мо же бу ти в тій чи
іншій мірі дос ко на лою при умові, що дер жа вою мо же бу ти за без пе -
че но зрос тан ня еко номіки, інак ше ли ше за го ст рить ся тен денцію
невідповідності соціаль них зо бов’язань дер жа ви її фінан со вим мож -
ли вос тям. Це приз ве де до зни жен ня якості соціаль них пос луг, ма -
ло за без пе че ним верствам на се лен ня.

В Ук раїні довгі ро ки діяла сис те ма соціаль них пільг, яка віднос но
стабіль но підтри му ва ла життєвий рівень ма ло за без пе че них верств на -
се лен ня. Про те не вип рав да не збіль шен ня чис ла пільг і піль го виків,
суп ровод жу ва не безліччю по ру шень і злов жи вань при їх роз поділі,
приз ве ло до знач но го об тя жен ня еко номіки, стри мує її роз ви ток.

Пра во на соціаль ний за хист на ле жать до соціаль них прав, це од -
не з при род же них прав лю ди ни, яке виз на не світо вим співто ва ри ст -
вом і закріпле не в ос нов них міжна род ноKпра во вих до ку мен тах.
Конс ти туція Ук раїни (ст. 46) вста но ви ла пра во гро ма дян на соціаль -
ний за хист, що вклю чає пра во на за без пе чен ня в разі пов ної, част ко -
вої втра ти пра цез дат ності, втра ти го ду валь ни ка, без робіття, а та кож
у ста рості, та в інших ви пад ках, пе ред ба че них за ко ном.

Са ме за без пе чен ня пра ва гро ма дян на соціаль ний за хист здійс -
нюєть ся як в Ук раїні, так і за кор до ном за до по мо гою ок ре мої га лузі
пра ва — пра ва соціаль но го за без пе чен ня. Од нак в Конс ти туції
йдеть ся про пра во на соціаль ний за хист, а не пра во на соціаль не за -
без пе чен ня.

Соціаль не за без пе чен ня — це ор ганізаційноKпра во ва діяль ність
дер жа ви що до ма теріаль но го за без пе чен ня, соціаль но го обс лу го ву -
ван ня, на дан ня ме дич ної до по мо ги за ра ху нок спеціаль но ство ре них
фінан со вих дже рел осіб, які заз на ли соціаль но го ри зи ку, внаслідок
яко го втра ти ли здо ров’я та (або) за со би до існу ван ня і не мо жуть
ма теріаль но за без пе чи ти се бе та своїх ут ри манців.

Впро довж кіль кох ос танніх років Ук раїна про во дить ра ди каль -
не ре фор му ван ня сис те ми соціаль но го за хис ту на се лен ня. Виз на -
ча ю чи те, що рин кові пе рет во рен ня при во дять до знач но го падіння
рівня жит тя біль шості сімей та зва жа ю чи на об ме женість дер жав них
фінан со вих ре сурсів, уряд Ук раїни ство рив нові прог ра ми ад рес ної
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соціаль ної до по мо ги. Відмінною ри сою та ко го підхо ду є те, що
соціаль на до по мо га на даєть ся ли ше найбільш нуж ден ним.

При вер нен ня ува ги суспільства, дер жав них, ко мерційних, гро -
мад сь ких та інших ор ганізацій до проб лем нуж ден них лю дей, по слі -
дов но го здійснен ня політи ки, спря мо ва ної на ство рен ня соціаль них
і ма теріаль них га рантій нуж ден ним пе ред ба че но Конс ти туцією Ук раї -
ни та інши ми за ко на ми. Сь о годні на по ряд ку ден но му по шук оп ти -
маль них шляхів на дан ня соціаль ної до по мо ги та пос луг на міс це во му
рівні. Зап ро вад жен ня но вих і вдос ко на лен ня діючих со ціаль них прог -
рам да ють мож ливість оп тимізу ва ти уп равління сис те мою соціаль но го
за хис ту на се лен ня на рівні кож но го регіону, за без пе чи ти ви со ку якість
та опе ра тивність на дан ня пос луг найу раз ливішим гро ма дя нам і сім’ям.

Пи тан ня соціаль но го за хис ту гро ма дян — це по над усе пре ро -
га ти ва дер жав ної політи ки. Дер жа ва має вжи ва ти за ходів що до
вирішен ня пи тань еко номічно го ста но ви ща і га рантій соціаль но го
за хис ту гро ма дян. Але тре ба ска за ти відвер то, що сь о годні дер жа ва
не го то ва в наслідок еко номічних обс та вин за без пе чи ти ви ко нан ня
прог рам соціаль ноKорієнто ва но го нап ря му.

ДО ГОВІР КО МЕРЦІЙНОЇ КОН ЦЕСІЇ (ФРАН ЧАЙ ЗИН ГУ)

Што фель В.О.
4 кур с, спеціаль ність «Пра воз на в ство» 

Інсти тут пра ва тасуспіль них відно син
На у ко вий керівник: Ле бе ден ко В.І., 

про ф. ка фед ри гос по дарсь ко го, криміналь но го та цивіль но го пра ва 

Ко мерційна кон цесія (за рубіжні ана ло ги — фран чай зинг, фран -
ши за) — оп ти маль ний засіб за без пе чен ня роз ши рен ня бізне су ко -
мерційних ор ганізацій (заз ви чай круп них) без тя га ря ство рен ня
філій та дочірніх підприємств в певній місце вості (на те ри торії іншої
дер жа ви).

Commercial concession — a business of which is based on the com-
mercial concession agreement and is to one side of concession relations
(holder) the other party (user) for a period or without defining the term
right to use of paid set appropriate rightKholder exclusive rights to pro-
duction and (or) the sale of certain types of goods and (or) services.

Commercial concession (foreign counterparts — franchising, fran-
chise) — the best means of ensuring the expansion of commercial organi -
zations (usually large) without the burden of the establishment of branches
and subsidiaries in certain areas (in another state).
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Ко мерційна кон цесія (фран чай зинг) — один із но вих пра во вих
інсти тутів, що знай шов своє відоб ра жен ня у но во му ЦК Ук раїни.
Ко мерційна кон цесія ос но ва на на то му, що один суб’єкт під при -
ємниць кої діяль ності (пра во во лоділець) за ви на го ро ду на дає іншо -
му суб’єктові підприємниць кої діяль ності (ко рис ту ва чеві) пра во ви -
ко рис то ву ва ти свої за со би індивіду алізації (фірмо ве най ме ну ван ня,
ко мерційне поз на чен ня, знак для то варів і пос луг), пе ре дає йо му ко -
мерційну інфор мацію, що охо ро няєть ся за ко ном, і на дає постійне
кон суль таційне спри ян ня в ор ганізації підприємниць кої діяль ності.

Хо чу заз на чи ти, що до говір фран чай зин гу мо же ви ко рис то ву ва -
тись вик люч но у сфері підприємниць кої діяль ності, в зв’яз ку з чим
йо го сто ро на ми мо жуть бу ти ли ше юри дичні або фізичні осо би, які
за реєстро вані як суб’єкти підприємниць кої діяль ності. Цей до говір
є од ним з не ба гать ох вик люч но підприємниць ких до го ворів.

Ос нов ною ме тою до го во ру ко мерційної кон цесії — спри я ти
про су ван ню на ри нок пев них то варів (зок ре ма, ви со ко тех но ло гіч -
но го ус тат ку ван ня, яке, як пра ви ло, є за со бом ви роб ни цт ва інших
то варів), ви ко нан ню робіт та на дан ню пос луг.

Істот ни ми умо ва ми до го во ру ко мерційної кон цесії є пред мет
і ціна (ви на го ро да). Особ ливість пред ме та до го во ру по ля гає в то му,
що він ста но вить комп лекс вик люч них прав, які не обхідні для ви -
ко рис тан ня у певній сфері підприємниць кої діяль ності. Конк рет ний
склад та ко го комп лек су виз на чаєть ся ме тою до го во ру — спри я ти
про су ван ню на ри нок пев них то варів (робіт, пос луг). Вра хо ву ю чи
особ ли вий ха рак тер пред ме та до го во ру, не обхідно та кож вка за ти
ці ну. Як що вра ху ва ти, що вик лючні пра ва за своєю при ро дою уні -
кальні, то пла ту за ко рис ту ван ня ни ми не мож на виз на чи ти за пра -
ви лом про ціну, яка за порівнян них обс та вин пе ре важ но стя гуєть ся
за ана логічні то ва ри, ро бо ти, пос лу ги. На прак тиці ви на го ро да най -
частіше скла даєть ся з двох час тин — своєрідної «вхідної пла ти» за
приєднан ня до фірмо вої ме режі пра во во лоділь ця та нас туп них
періодич них пла тежів (що виз на ча ють ся за твер дою шка лою або
у відсот ках від при бут ку).

До говір ко мерційної кон цесії (фран чай зин гу) ши ро ко зас то со -
ву вав ся в гос по дарській діяль ності з 70Kх років, хоч уже був відо мий
в США з кінця ми ну ло го століття. За своєю сут тю фран чай зинг
є од ним із за собів на дан ня про дукції або пос луг спо жи ва чам, фор ма
ор ганізації і ве ден ня підприємниць кої діяль ності на ос нові об’єд нан -
ня ма теріаль них та фінан со вих за собів і зу силь юри дич них та фі зич -
них осіб, що за реєстро вані як суб’єкти підприємниць кої діяль ності.
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Фран чай зинг пе ред ба чає ство рен ня ши ро кої ме режі од норідних під -
приємств, які ма ють знак для то варів і пос луг (торгівель ний знак),
що об’єднує ба гать ох підприємців, які дот ри му ють ся од на ко вих
умов, сти лю, ме тодів та фор ми про да жу то варів і на дан ня пос луг,
а в де я ких ви пад ках — і при ви роб ництві то варів.

В країнах з роз ви ну тою рин ко вою еко номікою, а Ук раїна не -
стрим но ру хаєть ся до рядів та ких країн, більшість підприємств пра -
цює за схе мою фран чай зин гу в та ких сфе рах, як рес то ра ни і за ку -
сочні («МсDопаlds», «Ріzzа Нut», «Ваsкіn Rоbbіns» та ін.), ту ризм
і го тель не гос по да р ство («НоІіdау Іnc», «Sheratоn» та ін.), індустрія
бе зал ко голь них на поїв («Со саKсоlа», «Рерsі», «7UР» та ін.), сто ма -
то  логія («Саbоt»), фо то пос лу ги («Коdак», «Fujі», «АGFА» та ін.), ав -
то сервіс, будівельні та ре ко н струкційні фірми. До сить по ши ре ний
фран чай зинг і при на данні та ких видів пос луг, як бух гал терські, ау ди -
торські, юри дичні, кон сал тин гові. Схе му фран чай зин гу пос ту по во
по чи на ють ви ко рис то ву ва ти і вітчиз няні підприємці («МакKСмак»,
«Кар топ ля на ха та», «Швид ко», «ТНКKУк раїна» та ін.).

Літе ра ту ра

1. Цивіль ний ко декс Ук раїни. (Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни
(ВВР), 2003, №№ 40–44.) — С. 356.

2. Юри дич на ен цик ло педія: в 6Kти то мах., Ю.С. Шем шу чен ко. 2013 р.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ ПАТ РО НА ТУ НАД ДІТЬ МИ В УК РАЇНІ

Што фель В.О.
4 курс, гру па ПЗ
41/13, спеціальність «Пра во»,

Інсти тут пра ва та суспіль них відно син, Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Фе до рен ко Т.В., к.ю.н., 

доц. ка фед ри цивіль но го, гос по дарсь ко го та криміналь но го пра ва

Су час ний стан сімей та дітей в Ук раїні свідчить про на явність
ря ду три вож них тен денцій: низь кий рівень жит тя, без робіття, інва -
лідність, соціаль не сирітство, асоціаль ний спосіб жит тя членів сім’ї.
Од нак, існу ю ча сис те ма соціаль ної до по мо ги та підтрим ки сімей
і дітей не в змозі в пов но му об сязі виріши ти ці проб ле ми.

Ви хо ван ня дітейKсиріт в сім’ї прак ти ку ва ло ся здав на. У сімей -
но му за ко но давстві по нят тя «пат ро нат» з’яви лось у зв’яз ку з прий -
нят тям Сімей но го ко дек су Ук раїни (2002 р.). Відповідно до ст. 252
СК Ук раїни, пат ро нат над ди ти ною — це тим ча со вий дог ляд, ви хо -
ван ня та ре абілітація ди ти ни в сім’ї пат ро нат но го ви хо ва те ля на
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період по до лан ня ди ти ною, її бать ка ми або інши ми за кон ни ми
предс тав ни ка ми склад них життєвих обс та вин.

Са ме спе цифіка пат ро на ту в сімей но му праві як пра во во го
інсти ту ту ви яв ляєть ся в то му, що та ка пе ре да ча здійснюєть ся за до -
го во ром про пат ро нат, а не на підставі адміністра тив ноKпра во во го
ак ту — рішен ня ор га ну опіки чи піклу ван ня. Цей до говір ук ла -
даєть ся в пись мовій формі між ор га ном опіки і піклу ван ня та осо -
бою, яка да ла зго ду взя ти ди ти ну на ви хо ван ня (пат ро нат ним ви хо -
ва те лем). Підста вою для ук ла дан ня та ко го до го во ру є за я ва осіб, які
ви я ви ли ба жан ня взя ти ди ти ну на ви хо ван ня, з про хан ням пе ре да -
ти їм на ви хо ван ня конк рет ну ди ти ну, яка по даєть ся в ор ган опіки
та піклу ван ня за місцем про жи ван ня ди ти ни. Для пе ре дачі ди ти ни
в сім’ю пат ро нат но го ви хо ва те ля не обхідна зго да цієї ди ти ни, як що
во на в змозі її вис ло ви ти.

Пат ро нат ним ви хо ва те лем мо жуть бу ти пов нолітні гро ма дя ни,
які ба жа ють взя ти на ви хо ван ня ди ти ну, яка за ли ши ла ся без піклу -
ван ня батьків. Пат ро нат ний ви хо ва тель, на відміну від опікунів
(пік лу валь ників), зна хо дить ся в до говірних відно си нах з ор га ном
опіки і піклу ван ня і от ри мує ви на го ро ду за ви ко нан ня своїх обо -
в’язків (ст. 254 СК).

Підста ва ми для при пи нен ня до го во ру за ініціати вою ор га ну
опі ки та піклу ван ня мо жуть бу ти такі обс та ви ни як ви ник нен ня
у сім’ї не на леж них умов для ут ри ман ня, ви хо ван ня і нав чан ня ди -
ти ни, а та кож по вер нен ня ди ти ни бать кам або уси но ви те лям. Усі
пи тан ня, які ви ни ка ють в ре зуль таті дост ро ко во го при пи нен ня до -
го во ру вирішуєть ся за зго дою сторін, а при ви ник ненні спо ру —
в су до во му по ряд ку.

В 2016 році За ко ном «Про вне сен ня змін до де я ких за ко но дав -
чих актів Ук раїни що до по си лен ня соціаль но го за хис ту дітей та
підтрим ки сімей з діть ми» зап ро вад же но но ву фор му тим ча со во го
сімей но го ви хо ван ня дітейKсиріт та дітей, поз бав ле них батьківсь ко -
го піклу ван ня — сім’я пат ро нат но го ви хо ва те ля.

Са ме цим За ко ном ре гу люєть ся за без пе чен ня прав дітей, які
пе ре бу ва ють у зоні воєнних дій чи зброй них конфліктів, та дог ля ду
за ни ми відповідно до норм міжна род но го гу манітар но го пра ва. Ним
закріплюєть ся по нят тя за хис ту дітей, які пе ре бу ва ють в склад них
життєвих обс та ви нах та виз на чаєть ся ме ханізм прий нят тя рішень
що до ди ти ни на ос нові прин ци пу за без пе чен ня найк ра щих інте -
ресів ди ти ни, а та кож зап ро вад же но но ву унікаль ну для Ук раїни
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пос лу гу пат ро на ту над ди ти ною, як аль тер на ти ву інсти туційно му
(інтер нат но му) розміщен ню дітей.

От же, ме тою пат ро на ту є за без пе чен ня пра ва кож ної ди ти ни,
яка опи ни ла ся в склад них життєвих обс та ви нах, ви хо ву ва ти ся
у спри ят ли во му та без печ но му сімей но му се ре до вищі шля хом
віднов лен ня здат ності батьків (осіб, які їх заміню ють) опіку ва ти ся
ди ти ною та ви хо ву ва ти її, а в разі не мож ли вості — вчи нен ня за ходів
що до за хис ту ди ти ни та прий нят тя рішень що до її влаш ту ван ня до
постійної фор ми сімей но го ви хо ван ня, яка найбіль ше відповідає
пот ре бам ди ти ни.

господарської діяльності Секція 13



СЕКЦІЯ XIV

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ 
ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ 
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ПРОБ ЛЕ МИ ФУНКЦІОНУ ВАН НЯ 
ЗА КО НО ДАВ ЧОЇ ВЛА ДИ В УК РАЇНІ

Бон да рук О.О.
І курс, гру па ПР
1, спеціальність «Пра во»,
Луць кий інсти тут, к.тел. (066) 447
53
49
На у ко вий керівник: Бун дак О.А., к.і.н., доц.

Історія ста нов лен ня і роз вит ку інсти ту ту пар ла мен та риз му
в Ук  раїні має давні ви то ки і і є ба га товіко вою. Во на бе ре свій відлік
від Київсь кої Русі, За порізь кої Січі, Конс ти туції Пи ли па Ор ли ка
і ся гає кінця XX століття — ут ве рд жен ням Не за леж ності Ук раїни.
Ви щий за ко но дав чий ор ган Ук раїни — Вер хов на Ра да — дістав ся
в спа док від Ук раїнсь кої РСР (вес на 1990 p.).

Прин ци пи поділу вла ди в Ук раїні бу ли зак ла дені Конс ти туцією
1710 р. Про цес їх зап ро вад жен ня та ре алізації в Ук раїні, доз во ляє
зро би ти ряд вис новків: поділ вла ди здійснюєть ся ли ше за фор маль -
ною оз на кою, а ре аль но — відбу ваєть ся пе ре роз поділ влад них пов но -
ва жень між гілка ми вла ди; Пре зи дент унаслідок наділе них влад них
пов но ва жень ви ко нує ба га то функцій, при та ман них ви ко навчій
гілці вла ди; нев ре гуль о ваність на рівні за ко ну пи тань, пов’яза них із
ор ганізацією, пов но ва жен ня ми й по ряд ком діяль ності уря ду, спри -
чи няє си ту ацію зовнішньої ре гу ляції та са мо ре гу ляції йо го діяль -
ності. Виріши ти заз на чені проб ле ми та до сяг ти стабіль ної ро бо ти
пар ла мен ту, Пре зи ден та та уря ду, мож на ли ше за умо ви їх спіль ної
зацікав ле ності в по бу дові пра во вої дер жа ви. Не обхідно прий ня ти ряд
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но вих за конів, в яких бу дуть виз на чені ме ханізми взаємодії між Пре -
зи ден том, ор га на ми вла ди, гро ма дя на ми, політич ни ми партіями,
гро мадсь ки ми ор ганізаціями та ор га на ми місце во го са мов ря ду ван ня.

В Ук раїні існує од но па лат ний Пар ла мент, що відповідає конс ти -
туційній формі дер жав но го уст рою як унітар ної дер жа ви. Ке рує ВРУ
Го ло ва ВРУ, який оби раєть ся на род ни ми де пу та та ми таємним го ло су -
ван ням. У Го ло ви ВРУ є два зас туп ни ки. ВР Ук раїни пра цює сесійно.
Рішен ня ВР Ук раїни прий ма ють ся на її пле нар них засідан нях шля хом
осо бис то го го ло су ван ня на род ни ми де пу та та ми. За ко ни, прий няті ВР
Ук раїни, підпи сує Пре зи дент Ук раїни, який має пра во ве то що до них.

ВР Ук раїни прий має за ко ни у по ряд ку за ко но дав чо го про цес су,
який зу мов ле ний політич ною сис те мою, істо рич ни ми тра диціями
та інши ми фак то ра ми. За ко но дав чий про цес вре гуль о ва ний КУ,
Рег ла мен том ВР та інши ми за ко но дав чи ми ак та ми. Він має до сить
склад ну про це ду ру та ета пи.

Аналізу ю чи нап ря ми ре фор му ван ня взаємодії за ко но дав чої та ви -
ко нав чої вла ди в Ук раїні, ви яв ляєть ся не обхідність конс ти туційної ко -
рекції ус та нов чої функції пар ла мен ту. Не обхідні зміс товні зміни
в сфері пов но ва жень за ко но дав чої вла ди що до про це су фор му ван ня
ви ко нав чої вла ди, що доз во лить, з од но го бо ку, збли зи ти ці гілки дер -
жав ної вла ди, а, з іншо го, — за без пе чи ти ви ко нав чу вла ду стабіль ною
підтрим кою пар ла мен ту, що ма ти ме своїм на слідком вирішен ня проб -
ле ми за ко но дав чо го за без пе чен ня соціаль ноKеко номічно го та політи -
коKпра во во го роз вит ку дер жа ви. При ць о му заз на чені зміни по винні
знай ти своє відоб ра жен ня на най ви що му конс ти туційно му рівні.
Не за леж но від то го, хто є Пре зи ден том та який де пу татсь кий кор пус
предс тав ле ний у ВР, в Ук раїні що ра зу відтво рюєть ся про тис то ян ня
пар ла мен ту і гла ви дер жа ви, не га тивні наслідки яко го впли ва ють і на
якість за ко но дав чо го про це су і на діяльність ви ко нав чої вла ди, пе ре -
дусім уря ду. Кабінет Міністрів є постійним за руч ни ком цієї бо роть би.

З ме тою поліпшен ня якості за ко нот вор чості вкрай не обхідним
є вста нов лен ня чіткої рег ла мен тації про це ду ри прий нят тя, офі цій -
но го оп ри люд нен ня та по ряд ку наб ран ня чин ності всіх видів за ко -
нів в Ук раїні у єди но му за ко но дав чо му акті.

Сь о годні важ ли вим є вдос ко на лен ня за ко но дав чо го вре гу лю -
ван ня участі в за ко нот ворчій діяль ності ор ганів дер жав ної вла ди та
інших суб’єктів за ко нот вор чо го про це су. Го лов ни ми прин ци па ми
юри дич ної рег ла мен тації цієї діяль ності має ста ти закріплен ня її
де мок ра тич но го ха рак те ру і ство рен ня умов, які за без пе чи ли б під -
го тов ку, розг ляд і прий нят тя якісних за конів.

аспекти розвитку українського суспільства Секція 14



ОСОБ ЛИ ВОСТІ БЛА ГОДІЙНИЦТ ВА 
ВІДПОВІДНО ДО ЗА КО НО ДАВСТ ВА УК РАЇНИ

Бу рав цо ва Я.В.
ІІІ курс, гру па СР
3.1., нап рям підго тов ки «Соціаль на ро бо та»,

Луць кий інсти тут роз вит ку лю ди ни, к.тел. (099) 366 31 11
На у ко вий керівник: За ку силo О.Ю., ст. вик ла дач

ка фед ри фізич ної ре абілітації та соціаль но го за без пе чен ня

Здійснен ня бла годійної діяль ності в су часній Ук раїні ре гу люєть ся
за ко ном Ук раїни (від 16.09. 1997 ро ку № 531/ 97 ВР) «Про бла го дій -
ницт во та бла годійні ор ганізації»), який виз на чає за гальні за са ди бла -
годійницт ва, за без пе чує пра во ве ре гу лю ван ня відно син у суспільстві,
спря мо ва них на роз ви ток бла годійної діяль ності, га ран тує дер жав ну
підтрим ку її учас ни кам та ство рює умо ви для діяль ності бла годійних
ор ганізацій відповідно до чин но го за ко но да в ства Ук раїни [1, с. 4].

Бла годійницт во — це доб ровіль на без ко рис ли ва по же рт ва фі -
зич них і юри дич них осіб у на данні на бу ва чам ма теріаль ної, фінан -
со вої ор ганізаційної та іншої бла годійної до по мо ги.

Спе цифічни ми фор ма ми бла годійницт ва є ме це на т ство і спон -
сор ство. Під ме це на т ством не обхідно ро зуміти доб ровіль ну, без ко рис -
ли ву діяльність фізич них осіб з ма теріаль ної, фінан со вої та іншої
підтрим ки на бу вачів до по мо ги.

Спон со р ство — доб ровіль на безп ри бут ко ва участь фізич них
і юри дич них осіб у ма теріальній підтримці бла годійної діяль ності
з ме тою по пу ля ри зації вик люч но сво го імені (наз ви) або тор го вої
мар ки [2, c. 240].

Бла годійна діяльність не пе ред ба чає от ри ман ня при бутків і здійс -
нюєть ся в інте ре сах суспільства або ок ре мих ка те горій осіб відпо -
відно до за ко но да в ства. Конк рет на ор ганізаційноKпра во ва фор ма
бла годійної ор ганізації виз на чаєть ся зас нов ни ка ми, яки ми мо жуть
бу ти гро ма дя ни Ук раїни, іно земні гро ма дя ни, осо би без гро ма дя н -
ства, які до сяг ли 18 років, а та кож юри дичні осо би не за леж но від
форм влас ності [2, с. 16].

Ра зом з цим не обхідно підкрес ли ти, що не мо жуть бу ти зас нов -
ни ка ми бла годійних ор ганізацій ор га ни дер жав ної вла ди, місце во -
го са мов ря ду ван ня, дер жавні і ко му нальні підприємства, ус та но ви
та ор ганізації, що фінан су ють ся з бюд же ту.

Бла годійні ор ганізації ут во рю ють ся і діють за те ри торіаль ним
прин ци пом і поділя ють ся за своїм ста ту сом на все ук раїнські, міс -
цеві та міжна родні.
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До все ук раїнсь ких бла годійних ор ганізацій на ле жать ті ор гані -
зації, діяльність яких по ши рюєть ся на те ри торії Ук раїни та які ма ють
свої відділен ня, філії, предс тав ни цт ва в біль шості об лас тей Ук раїни.

Ве ли ку гру пу ста нов лять ор ганізації і бла годійні фон ди, ме тою
яких є поліпшен ня ма теріаль но го ста но ви ща і спри ян ня соціальній
ре абілітації ма ло за без пе че них, без робітних, інвалідів, а та кож по -
дан ня до по мо ги осо бам, які че рез свої фізичні або інші ви ди об ме -
женні в ре алізації своїх прав і обов’язків.

Як що аналізу ва ти бла годійні фон ди і ор ганізації за ста ту сом —
міжна род ний і все ук раїнсь кий, то пе ре ва жа ють, ті, які ут во рю ють -
ся у нашій дер жаві.

Най частіше такі ор ганізації ви ни ка ють і функціону ють у ве ли ких
містах. Найбіль ше їх за реєстро ва но у м. Києві і Київській об ласті. На -
с туп ни ми є міста Дніпро пет ровськ, До нецьк, Харків. Це по яс нюєть ся
тим, що у цих об лас тях Ук раїни кра ще роз ви ну та про мис ловість і ос -
вітньоKкуль турні зак ла ди, торгівля, як дже ре ло над ход жен ня коштів.

У су час но му суспільстві бла годійна діяльність ви ко нує значні
соціальні функції і є важ ли вим фак то ром до по мо ги на се лен ню,
роз вит ку куль ту ри, освіти і на у ки, охо ро ни здо ров’я. Ос танніми ро ка -
ми бла годійні ор ганізації де далі біль ше ува ги по чи на ють приділя ти
охо роні се ре до ви ща, підтримці бо роть би за пра ва лю ди ни, до сяг -
нен ню взаємо ро зуміння між на ро да ми.

Літе ра ту ра

1. За кон Ук раїни «Про бла годійницт во та бла годійні ор ганізації» від
16.09. 1997 ро ку № 531/ 97 ВР.

2. Сла бош пиць кий М. Ук раїнські ме це на ти: На ри си з історії ук раїнсь -
кої куль ту ри/ М.Сла бош пиць кий. — 2Kге вид., до пов. — К.: ВидKво
М.П. Коць, 2006. — 416 с.

ПРО СУ ВАН НЯ ТА ВИ КО РИС ТАН НЯ 
КОР ПО РА ТИВ НО ГО ІМІДЖУ 

У ЗВ’ЯЗ КАХ З ГРО МАДСЬКІСТЮ

Га лу за О.О., І курс, гру па ДКм
1.1, 
спеціальність «Інфор маційна, бібліотеч на та архівна спра ва»,

Луць кий інсти тут, к.тел. (0332) 78
04
29
На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., к.філол. н., доц.

Кор по ра тив ний імідж (імідж пев ної кор по рації) — це цілесп ря -
мо ва но сфор мо ва ний об раз фірми (кор по рації), пок ли ка ний
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здійсню ва ти емоційноKпси хо логічний вплив на гро мадськість, клієн -
тів, спо жи вачів з ме тою своєї по пу ля ри зації і рек ла ми [1, с. 86–87].

Кор по ра тив ний імідж прос те жуєть ся в усь о му — в імені, в емб -
лемі чи сим волі, в уніформі працівників, у зовнішнь о му виг ляді про -
дуктів, які ви роб ляє фірма, в архітек тур но му стилі будівель, у пуб -
лікаціях фірми і ба га то в чо му іншо му. Усе це спря мо ва но на те, щоб
ство ри ти у спо жи ва ча єди ний об раз ор ганізації.

PR є найбільш по ши ре ним за со бом пе ре дачі інфор мації, що
сприяє ство рен ню по зи тив но го іміджу підприємства. Ме тою PRKді -
яль ності є не тіль ки до не сен ня до ши ро кої спо жи ваць кої ау ди торії
інфор мації про то ва ри та пос лу ги підприємства, скіль ки пси хо ло -
гічний вплив на по тенційних спо жи вачів че рез роз бу до ву ху дожньо
оформ ле них об разів, що вик ли ка ють у спо жи ваць кої ау ди торії яск -
раві вра жен ня.

У про су ванні й ви ко рис танні кор по ра тив но го іміджу най важ ливі -
шу роль відігра ють за со би ма со вої інфор мації, які про по ну ють і по яс -
ню ють гро мадсь кості, парт не рам та клієнтам якісні ха рак те рис ти ки
й мож ли вості фірми, ви ко рис то ву ю чи різні за со би, ме то ди, ри ту а ли.

Од ним з ос нов них за собів спілку ван ня з жур наліста ми є прес-
реліз (повідом лен ня, підго тов ле не спеціаліста ми служ би зв’язків
з гро мадськістю, що містить важ ли ву інфор мацію для ши ро кої ау -
ди торії, нап рик лад, про відкрит тя но во го предс тав ни цт ва або філії
фірми з їхніми якісни ми ха рак те рис ти ка ми або про ви роб ни цт во
но вих то варів, про ве ден ня відкри тих чи зак ри тих тен дерів,
пресKкон фе ренцій і т. ін.).

Ефек тив ним ме то дом про су ван ня іміджу фірми є пре зен тація
як са мостійна акція, що ор ганізуєть ся і про во дить ся спеціаліста ми
служ би зв’язків з гро мадськістю спіль но з керівницт вом для предс -
тав лен ня фірми, її но вої про дукції, до сяг нень і мож ли вос тей.

Ме та пре зен тації ор ганізації — ство рен ня іміджу фірми се ред
діло вих кіл, ство рен ня або відтво рен ня спри ят ли во го об ра зу фірми,
рек ла ма імені фірми. За своєю сут тю та ка пре зен тація є час ти ною
рек лам ної ком панії ор ганізації [2, с. 424]. Ду же важ ли во відібра ти
люди ну, яка предс тав ля ти ме фірму (ор ганізацію, то вар, пос лу ги) у ви -
с тупі пе ред ау ди торією. Керівник або спеціаліст зі зв’язків з гро -
мадськістю на етапі підго тов ки пре зен тації по ви нен: вив чи ти те му
пре зен тації, підго ту ва ти ся до всту пу, підібра ти і пе ревіри ти ілюст -
ра тив ний ма теріал, відвіда ти місце май бутнь о го вис ту пу, пе ревіри -
ти об лад нан ня, пот ре ну ва ти ся у ви ко рис танні об лад нан ня, про вес -
ти май бут ню про мо ву, підго ту ва ти відповідний одяг.

380

Секція 14 Суспільно-політичні та соціокультурні 



381

Для про су ван ня кор по ра тив но го іміджу ви ко рис то вуєть ся й та -
ка фор ма ро бо ти із за со ба ми ма со вої інфор мації, а че рез них — і з ці -
ль о вою ау ди торією, як прес6кон фе ренція.

ПресKкон фе ренція — це збо ри, зустріч предс тав ників за собів
ма со вої інфор мації з діло ви ми, гро мадсь ки ми, уря до ви ми ко ла ми,
з керівницт вом фірм і ком паній з ме тою інфор му ван ня гро мадсь -
кості про ак ту альні проб ле ми й ок ремі пи тан ня. ПресKкон фе ренція
має бу ти доб ре про ду ма ною і підго тов ле ною.

Ви ко рис то вуєть ся ба га то інших форм і ме тодів про су ван ня та
ре алізації кор по ра тив но го іміджу, але всі во ни, бе зу мов но,
пов’язані з ви ко рис тан ням сис те ми ко мунікації і ЗМІ.

Літе ра ту ра

1. Біло ус В.С. Зв’яз ки з гро мадськістю (паблік рілейшнз) в еко номічній
діяль ності / В.С. Біло ус. — К. : КНЕУ, 2005. — 275 с.

РОЗ ВИ ТОК ЛОГІЧНОЇ КОМ ПЕ ТЕ НТ НОСТІ УЧНІВ 
НА УРО КАХ ІСТОРІЇ ШЛЯ ХОМ ЗА ЛУ ЧЕН НЯ 

ДА НИХ ЕКО НОМІЧНОЇ СТА ТИС ТИ КИ

Гон тар Д.А., вчи тель історії та пра воз на в ства
м. Кри вий Ріг, к.тел. (067) 739
56
85

Логічна ком пе тентність є од ним із найоб’ємніших і найрізноп -
ла новіших склад ників істо рич ної ком пе те нт ності. Сфор мо ва на
логічна ком пе тентність по ля гає в то му, що учень во лодіє пев ним
комп лек сом різно го ро ду по нять, у то му числі й су то істо рич них,
і за конів логіки, не обхідних йо му для міжо со бистісних відно син
у соціумі і розв’язан ня проб лем, що ви ни ка ють у житті; учень уміє
ар гу мен то ва но розмірко ву ва ти, ро би ти логічно обґрун то вані вис нов -
ки; вміє відрізня ти до ве дені тверд жен ня від не до ве де них, ар гу мен -
то вані суд жен ня від емоційних; уміє уза галь ню ва ти, порівню ва ти,
ви су ва ти гіпо те зи; вміє чітко вис лов лю ва ти свої дум ки [2, с. 10].
Розг ля не мо ок ремі ас пек ти роз вит ку логічної ком пе те нт ності оди -
над ця тик лас ників на прик ладі те ми «Соціаль ноKеко номічне жит тя
в Ук раїні в період пе ре бу до ви».

Період 1985–1991 рр. (відо мий під наз вою «пе ре бу до ва») мав
озна ча ти онов лен ня, політи ку ре форм, мо дернізацію всіх сфер жит -
тя, «очи щен ня» соціалізму від не га тив них на ша ру вань ми ну ло го,
на дан ня йо му гу ман но го, при ваб ли во го для на ро ду виг ля ду. Од нак
за по чат ко ва на квітне вим пле ну мом ЦК КПРС 1985 р. «стра тегія
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при с ко рен ня соціаль ноKеко номічно го роз вит ку» на прак тиці ви я -
ви ла ся про па ган ди стсь ким зак ли ком, а не доб ре про ду ма ною сис -
те мою. Спро буємо проілюст ру ва ти це на конк рет них прик ла дах:

Прик лад 1. Підприємства Мінлегп ро му УРСР зірва ли план ви -
пус ку де ше вої про дукції у 1988 р., на томість зав дан ня з ви роб лен ня
до ро гої про дукції пе ре ви ко на ли на 19% [1, с. 205]. Як міг відре а гу ва -
ти на подібні ре зуль та ти Мінлегп ром в ході пла ну ван ня на 1989 р.?
(За умов збіль шен ня об ся гу ви роб ни цт ва на 1,8 млрд руб. Пе ред ба ча ло ся
от ри ма ти 800 млн руб. (або 45%) за ра ху нок по до рож чан ня про дукції)

Прик лад 2. Ук раїна ма ла най ви щий у світі рівень ро зо ра ності
сільсь ко гос по дарсь ких угідь — 82% (у США — 16, в Європі — 30,
в СРСР — 37%). За га лом, рілля зай ма ла 57% усієї те ри торії Ук раїни,
а в сте повій зоні — 73, тоді як в СРСР — 10%. За ра ху нок ерозії рес -
публіка що ро ку втра ча ла май же 600 млн т ро дю чо го грун ту.
Внаслідок вис на жен ня землі вміст гу му су в чор но зе мах змен шив ся
з 18% до 3% [1, с. 207]. До яких наслідків в еко номіці УРСР це мог -
ло приз вес ти? (Цілко ви тий за не пад сільсь ко го гос по да р ства Ук раїни)

Прик лад 3. До літа 1989 р. гро шові до хо ди на се лен ня зрос ли на
105 млрд крб., або на 23%. Ця гро шо ва ма са не бу ла за без пе че на то ва-
рами. За 1988 р. гро ма дя ни Ук раїни збіль ши ли свої гро шові до хо ди на
7 мдрд руб., але 6,3 млрд руб. Во ни пок ла ли на ощадні книж ки: ма -
га зи ни бу ли по рожніми [1, с. 209]. До яких наслідків це мог ло приз -
вес ти? (Це мог ло зу мо ви ти різке роз ба лан су ван ня спо жив чо го рин ку)

У про цесі дис кусії учні ма ють дійти до логічно го вис нов ку про
те, що політи ка «прис ко рен ня» не мог ла да ти відчут но го ре зуль та ту
без гли бо ких якісних зру шень у сис темі ви роб ни чих відно син, без
розкріпа чен ня осо бис тої ініціати ви ви роб ни ка, без пе ре хо ду до
рин ко вих відно син.

Для по си лан ня мо ти вації нав чан ня шко ля рам доціль но на вес -
ти вис лов лю ван ня Генрі Фор да: «Старі завж ди ра дять мо ло дим за о -
щад жу ва ти гроші. Це по га на по ра да. Не зби рай те копійки. Вкла -
дай те в се бе. Я в житті не за о ща див і до ла ра, по ки не до сяг со ро ка
років» та за пи та ти: «Чи бу ло б до реч ним вис лов лю ван ня Г. Фор да
в до бу «пе ре бу до ви»? А у наш час? Ар гу мен туй те влас ну точ ку зо ру
конк рет ни ми істо рич ни ми прик ла да ми».

Літе ра ту ра

1. Єрмо лен ко А.О., Мок ро гуз О.П. Усі уро ки до кур су «Історія Ук раї -
ни». 11 клас. Стан да рт ний та ака демічний рівні / А.О. Єрмо лен ко,
О.П. Мок ро гуз. — Х.: Ос но ва, 2011. — 320 с.
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2. Ми рош ни чен ко В. Логічна ком пе тентність учнів / В. Ми рош ни чен -
ко // Історія і суспільствоз на в ство в шко лах Ук раїни: те орія та ме то ди ка
нав чан ня. — 2014. — №3. — С. 8–14.

МЕ ТО ДО ЛОГІЯ СТВО РЕН НЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИ КА

Жал ко Т.Й.
к.ф.н., доц. ка фед ри до ку мен тоз на в ства, 

інфор маційної діяль ності та комп’ютер них тех но логій
Луць кий інсти тут, к.тел. (0332) 78
04
29

До ХХ ст. по нят тя «імідж» не існу ва ло, во но не бу ло струк ту ро ва -
не, але ок ремі скла дові іміджу бу ли відомі завж ди, зок ре ма опис зов -
нішніх ха рак те рис тик та їх відповідність внутрішнь о му світу лю ди ни.

По чи на ю чи з 50Kх років XX ст., аме ри канці вва жа ють, що во ни
«про да ють» своїх май бутніх пре зи дентів, ство рю ючи політи кам ба жа -
ний імідж. І справді, уже в 1933–1934 pp. з’яви ла ся пер ша про фе сійна
імідже ва фірма Вай те ке ра і Вакс те ра, яка за без пе чу ва ла пе ре мо гу рес -
публіканців про тя гом нас туп них двад ця ти років. Ця каліфорнійсь -
ка фірма з 1935 по 1958 ро ки спла ну ва ла 75 знач них полі тич них
кам паній і пе ре мог ла у 90 відсот ках та ких кам паній. У 60Kх ро ках
подібні іміджеві фірми по ча ли з’яв ля тись у значній кіль кості.

Ме то до логія ство рен ня політич но го іміджу по ля гає в тім, що
іміджмей ке ри самі вис ту па ють як творці не обхідних політи ку подій
та рек ла му ють заз да легідь пе ред ба чені по зи тивні ре зуль та ти цих
подій. Зро зуміло, що такі події тре ба по пе редньо відре пе ти ру ва ти.
Аналізу ю чи хід цих ре пе тицій, іміджмей ке ри ство рю ють умо ви, в яких
політик мо же бу ти найбільш вигідно предс тав ле ним елек то ра ту.

Су час не те ле ба чен ня дає мож ливість ліде рам спілку ва ти ся
з на ро дом вічKнаKвіч. На жаль, це ви я ви ло ся не під си лу ба гать ом
політи кам. То му нап рикінці 50Kх років у суспільстві намітив ся пев ний
злам: пе ресічно му гро ма дя ни ну наб рид ли політи ки, а на томість
у центрі йо го ува ги опи ни ли ся «ку ми ри» — ак то ри, кіно ре жи се ри,
то що, їх по ча ли насліду ва ти в одязі, ма нері по ведінки, спо собі жит -
тя. Лю дині знач но простіше уя ви ти се бе кінозіркою, ніж пре зи ден -
том дер жа ви, од нак, це ду же уск лад ни ло пра цю су час них іміджмей -
керів, яким тре ба бу ло до дат ко во по до ла ти цю відстань.

Про цес ство рен ня іміджу політи ка, на дум ку відо мих імідж +-
мей керів, відбу ваєть ся за та ки ми ета па ми. Перш за все ок рес люєть -
ся політич на та еко номічна плат фор ма політи ка чи йо го партії, а та -
кож чітко виз на чаєть ся прог ра ма партії. Потім вив ча ють ся ре альні
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ха рак те рис ти ки політи ка — йо го ха рак тер, звич ки, ма не ра по ведін ки
то що. І тіль ки потім по чи на ють ви га ду ва ти потрібний ти паж (з ура -
ху ван ням очіку вань елек то ра ту), оскіль ки лю ди лег ше сприй ма ють
са ме ти паж, а не ре аль ну лю ди ну. Ти пажі мо жуть бу ти найрізно ма -
нітніши ми: хит рий лис, бать ко нації, гар ний хло пець, силь на лю -
ди на, яка мо же за хис ти ти, ас кет, свя тий, кот рий нічо го не хо че для
се бе, або нав па ки — діло ва лю ди на, підприємець, який сам за ро бив
гроші і знає, як зро би ти так, щоб усі ста ли ба га ти ми (ць о го ти пу ук -
раїнські ви борці по ки що не сприй ма ють).

Імідже ва політич на кам панія бу дуєть ся з ви ко рис тан ням на бо -
ру тра диційних прийомів. Політик по ви нен во лодіти ха риз мою,
йо го завж ди ма ють суп ро вод жу ва ти помічни ки та охо ронці, що до -
дає зна чу щості особі ліде ра.

Ме то до логія ство рен ня іміджу політи ка вклю чає ора торсь ке мис -
те цт во, що доз во ляє ліде рові без уск лад нень спілку ва ти ся з людь ми,
ма ти при ць о му пос тав ле ний го лос, ке ру ва ти мімікою і жес та ми; лідер
по ви нен уміти жар ту ва ти, імпровізу ва ти. Білл Клінтон, нап рик лад, уві -
йшов у свою пе ре мож ну ви бор чу кам панію з сак со фо ном в ру ках, мо -
лодіжним сти лем одя гу і по ведінки; Ліонель Жос  пен при вер нув сим -
патії про фе сорсь кою інтелігентністю, афо рис тичністю вис лов лю вань.

Імідж політи ка вклю чає й осіб з йо го найб лиж чо го ото чен ня.
Зав дан ня дру жи ни ліде ра — уміло підігра ти чо ловікові і ні в яко му
разі не ви хо ди ти за рам ки укоріне них у країні уяв лень про роль дру -
жи ни політич но го ліде ра. Підігра ють кан ди да ту і йо го друзі, од нок -
лас ни ки, од но думці.

З ог ля ду на ви щес ка за не, го во ри мо про те, що імідж по ви нен
бу ти гу маністич но оп ти маль ним, тоб то за дек ла ро вані наміри
політи ка ма ють відповіда ти йо го ре альній діяль ності.

ЕВО ЛЮЦІЯ КО РИС ТУ ВАЧІВ СУ ЧАС НОЇ БІБЛІОТЕ КИ
В УМО ВАХ РОЗ ВИТ КУ 

ІНФОР МАЦІЙНИХ БІБЛІОТЕЧ НИХ ТЕХ НО ЛОГІЙ

Іль чук Л.С.
І курс, гру па ДКм(з)
1.1, 

спеціальність ««Інфор маційна, бібліотеч на та архівна спра ва»,
Луць кий інсти тут, к.тел. (0332) 78
04
29

На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., канд.філол.н., доц.

Підго тов ка суспільства до сприй нят тя но вих знань, до сяг нень
на у ки, техніки і тех но логій в пер шу чер гу за ле жить від бібліотеч -
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ноKінфор маційних ус та нов як осе редків на у ко воKінфор маційно го
знан ня людства. Відповідно до про цесів інфор ма ти зації су спільства,
зміни, які відбу ва ють ся у бібліотеч ноKінфор маційній га лузі, го лов но
ха рак те ри зу ють ся роз ши рен ням ре су рс ної ба зи, удос ко на лен ням
форм і ме тодів ор ганізації дос ту пу до інфор мації, доміну ван ня но -
вих інфор маційних пос луг, які на да ють мож ливість ке ру ва ти інфор -
мацією на відстані. Масш таб не ви ко рис тан ня в ро боті бібліотек но -
вих інфор маційних тех но логій за без пе чує но вий рівень от ри ман ня
та уза галь нен ня знань, їх по ши рен ня та ви ко рис тан ня. Од ним з ак -
ту аль них нап рямів діяль ності бібліотек є орієнтація на ство рен ня
на у ко вої та нав чаль ної інфор мації, її індивіду алізації че рез впро -
вад жен ня но вих форм і видів на дан ня інфор маційних пос луг.

Су час на тен денція роз ши рен ня но вої ау ди торії відда ле них ко -
рис ту вачів, яка в кількісно му відно шенні знач но пе ре ви щує відві -
ду ваність чи таль них залів бібліоте ки, ілюст рує світо ву си ту ацію, що
скла ла ся в бібліотеч но му се ре до вищі. Цілком прог но зо ва ним є той
факт, що ця ау ди торія бу де збіль шу ва ти ся в міру вдос ко на лен ня
інтер нетKтех но логій та по си лен ня кількісно го й якісно го на пов нен ня
бібліотеч них сайтів. Знач ну час ти ну цієї ау ди торії ста нов лять ко рис -
ту вачі, які пот ре бу ють ціло до бо во го дос ту пу до елект рон них ка та ло -
гів бібліоте ки та пов но те кс то вої інфор мації. Са ме то му ство рен ня
вірту аль них довідко вих служб, які орієнто вані на обс лу го ву ван ня
відда ле них ко рис ту вачів та предс тав лен ня у відповідь на їхні за пи ти
не тіль ки бібліог рафічних списків і фак тог рафічних да них, а й пов но-
те кс то вих до ку ментів та по си лань на гло бальні елект ронні ре сур си,
цілком по яс нює об’єктивні при чи ни що до їх ор ганізації [1, с. 52–53].

Бібліоте ка постійно вдос ко на лює нап ря ми діяль ності, пов’я зані
з дос ту пом до знань, відповідно до тен денцій роз вит ку бібліотеч -
ноKінфор маційної га лузі, ре ко мен дацій міжна род них ор ганізацій.
Се ред пріори тет них видів діяль ності особ ли ву ува гу скон це нт ро ва но
на ор ганізації та за без пе ченні в бібліотеці віль но го дос ту пу до інфор -
мації і пос луг з ура ху ван ням конс ти туційних прав гро ма дян. Зрос -
тан ня ролі елект рон них ре сурсів та без пе реш код не на дан ня дос ту пу
до них сприяє підне сен ню бібліотеч ноKінфор маційної діяль ності та
інте лек ту аль но го і ду хов но го по тенціалу суспільства в ціло му.

Го лов на ме та но вацій у бібліотечній сфері ви со ко е фек тив не,
якісне та ком фо рт не обс лу го ву ван ня чи тачів. Зав дя ки впро вад жен -
ню су час них тех но логій знач но роз ши рюєть ся спектр пос луг та
форм предс тав лен ня бібліотеч них про дуктів. Ос таннім ча сом ус та -
но ви де далі частіше вда ють ся до вирішен ня тех но логічних зав дань
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інфор маційно го за без пе чен ня у відда ле но му ре жимі. Це пе ред ба чає
ви ко нан ня як най повнішо го комп лек су тех но логічних опе рацій.
Більшість на у ко вих та національ них бібліотек країни на да ють ко -
рис ту ва чам такі вебKпос лу ги: елект рон не дос тав лян ня до ку ментів
(ЕДД), вірту аль на довідка, фа хо ве дис танційне кон суль ту ван ня.

В умо вах сь о го ден ня Інтер нет знач но роз ши рив мож ли вості до -
с ту пу ко рис ту вачів до інфор мації, по ру шив ши мо но полію біб ліотек.
Це пев ною мірою зни жує відвіду ваність тра диційних ус та нов, яким
у су час них умо вах до во дить ся кон ку ру ва ти з ме ре же ви ми кни гар ня -
ми, інфор маційни ми аген т ства ми то що. Досліджен ня, які ре гу ляр -
но про во дять у різних країнах світу, ви я ви ли, що знач на част ка ко -
рис ту вачів Інтер не ту роз по чи на ють по шук потрібної інфор мації на
по шу ко вих сай тах і ли ше 1% — на вебKсторінці бібліоте ки.

Нинішня ау ди торія, особ ли во мо лодь, звик ла до єди но го по -
шу ко во го ряд ка, пев ної фор ми одер жан ня по шу ко вих ре зуль татів,
подібно до ро бо ти з навіга то ра ми Ян декс, Google та ін. Важ ли вою
є на явність на ек рані функціональ них кно пок, зна чу щих і дру го -
ряд них інфор маційних блоків то що.

Сь о годні та кож пот ре бує ува ги ро бо та з но ви ми ви да ми мо біль-
них прист роїв. Ад же су часні ко рис ту вачі бібліоте ки ак тив но по с лу -
го ву ють ся не ли ше пер со наль ни ми, а й план шет ни ми комп’ю те ра -
ми, мобіль ни ми те ле фо на ми, смарт фо на ми і т. п. Удос ко на лю ючи
функції по шу ку інфор мації, потрібно ство рю ва ти мож ли вості для
відда ле но го за мов лен ня (бро ню ван ня) літе ра ту ри, ЕДД, от ри ман ня
індивіду аль них ста тис тич них да них то що [3].

Не за пе ре чу ю чи ко ристі ши ро ко го ви ко рис тан ня інфор ма -
ційних ре сурсів і, зок ре ма, гло баль них ме реж, суспільство відчу ває
не га тив ний вплив комп’юте ри зації на мен талітет осо бис тості. Ми
спос терігаємо схильність ко рис ту вачів, особ ли во сту дентів, от ри -
му ва ти фраг мен тарні знан ня, не ба жан ня сис тем но ово лодіва ти
знан ня ми май бутньої про фесії. Пе ре ва жа ють за пи ти в елект рон но му
ка та лозі на те ма тичні добірки про фесійної те ма ти ки і не час то про -
с те жу ють ся за пи ти, пов’язані з куль тур ним, пси хо логічним, соціаль -
 ним роз вит ком осо бис тості. Звич ка ко рис ту вачів бра ти найдріб ні ші
довідки з комп’юте ра, як заз на ча ють вик ла дачі ви щих нав чаль них
зак ладів, не га тив но впли ває на твор чий та інте лек ту аль ний по -
тенціал осо бис тості [2].

Підсу мо ву ю чи, вар то заз на чи ти, що обс лу го ву ван ня ви ма гає ак -
цен ту ван ня ува ги на якісних ха рак те рис ти ках бібліотеч ноKінфор -
маційних та сервісних пос луг, спря му ван ня по даль ших досліджень
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на ви яв лен ня фак торів та за ко номірнос тей, які впли ва ють на по -
пит, струк ту ру кон тин ген ту ко рис ту вачів, інфор маційну по ведінку
та по пит ко рис ту вачів як на інфор маційну про дукцію, так і на ком -
фортність обс лу го ву ван ня в ціло му.
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ПАНСІОН НА ЖІНО ЧА ОСВІТА НА ПОЛ ТАВ ЩИНІ:
ІСТО РИЧ НИЙ АС ПЕКТ

Кле ва ка Л.П., к.пед.н., доц. ка фед ри соціаль ної ро бо ти
Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва 

Універ си те ту «Ук раїна», к. тел. (066) 336
91
20

Пе ре ду мо ва ми роз вит ку пансіон ної жіно чої освіти на Пол тав -
щині в кінці ХVІІІ — на по чат ку ХІХ століття бу ли: на ко пи чені
про тя гом ба гать ох років тра диції нав чан ня і ви хо ван ня дівчат дво -
рянсь ко го по ход жен ня, ма со ве за хоп лен ня ви щих верств ук раїнсь -
ко го суспільства фран цузь кою куль ту рою, що приз ве ло до по я ви на
те рені Ук раїни жіно чих пансіонів, зас нов ни ка ми яких бу ли іно зем -
ці. Так, в істо рич них дже ре лах зга ду ють ся жіночі пансіони німця
Мен ге са (діяв у м. Пол та ва в 1778–1810 рр.) та фран цузь кий жіно -
чий пансіон Жа ке (за відо мос тя ми 1798 р.).

У першій по ло вині ХІХ ст. жіно ча освіта най шир ше бу ла пред -
с тав ле на п ри ват ни ми жіно чи ми пансіона ми, які поділя ли ся на два
ви ди — німецькі і фран цузькі. Німецькі спеціалізу ва ли ся на при род -
ни чих на у ках, що мог ли зна до би ти ся при здійсненні гос по да рю ван -
ня, ад же їх ви хо ван ки прак ти ку ва лись в ариф ме тиці та до машній
еко номії. Фран цузькі пансіони здійсню ва ли у нав чаль ноKви ховній
діяль ності ак цент на пра ви лах по ведінки у суспільстві, світсь ких
нор мах і за ко нах. Відкри ва ли ся пансіони за доз во лом по пе чи те ля
Київсь ко го уч бо во го ок ру гу і місце вої вла ди.

Про ве де ний на у ко вий по шук дослідни цею О. Дру га но вою свід -
чить про те, що на те ри торії Пол тавсь кої гу бернії до 1850 р. існу ва ли
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нас тупні при ватні жіночі пансіони: Ха лансь кої (м. Пол та ва, 1844 р.),
Дей некіної (м. Пол та ва, 1845 р.), Бо ро ви ковсь кої (м. Хо рол, 1846 р.),
Плаксіної (м. Пол та ва, 1846 р.), Гор жевсь кої (м. Кре мен чук, 1851 р.),
Про кофєвої (м. Пол та ва, 1847 р.), Пла хо вої (м. Пол та ва, 1847–1848 рр.),
Мал ле нет (м. Пол та ва, 1848 р.), Сосі (м. Пол та ва, 1851 р.), Лер цер
(м. Пол та ва, 1852 р.), Нав роць кої (Пол тавсь ка гу бернія, 1852 р.),
Біголієль (Га дяць кий повіт, 1853 р.), Чор ної (м. Сня тин Лу бенсь ко -
го повіту, 1854 р.), невідо мої зас нов ниці (с. То карі Лох виць ко го
повіту, 1847 р.), Гаєвої (м. Лох ви ця, 1861 р.), Цер ниць кої (м. Пол та -
ва, 1861 р.), Алексєнко вої (м. Пол та ва, 1862 р.).

У пансіонах Пол тавсь кої гу бернії вик ла да ли ся: російсь ка, фран -
цузь ка, німець ка мо ви, а та кож ге ог рафія, ариф ме ти ка, історія, ма -
лю ван ня. Ве ли ко го зна чен ня на да ва ли вив чен ню фран цузь кої мо ви
та світсь ким ма не рам. Курс нав чан ня в пансіонах ста но вив 4–6 ро -
ків. Нав чаль ний про цес в пансіонах про дов жу ва лось цілий рік за
ви нят ком де я ких свят ко вих і вихідних днів. Що ден но про во ди лось
по чо ти ри уро ки, з яких два — до обіду і два — після.

У кож но му пансіоні ут ри му ва ло ся від 5 до 50 осіб на пла ту за на -
в чан ня, яка в кож но му зак ладі бу ла різною. Во на за ле жа ла віде ко -
номічно го ста ну гу бе рнсь ко го та повіто вих міст, місте чок, ста ту су
пансіону і мож ли вос тей батьків. У де я ких пансіонах існу ва ла гнуч ка
сис те ма пільг і пос луг, яка доз во ля ла спла чу ва ти ли ше час ти ну від
за галь ної су ми. Заз ви чай, кож ний пансіон оп ла чу вав нав чан ня
однієї або декіль кох ви хо ва нок з бідних сімей.

Для ово лодіння на вич ка ми «гар но го ви хо ван ня» у жіно чих пан -
сіонах ра за бо двічі на рік влаш то ву ва ли ве чо ри, на які зап ро шу ва ли
учнів сусідньоїчо ловічої гімназії чи ка детсь ко го кор пу су. На ве чо -
рах класні да ми і на чаль ни ця пансіону сте жи ли за тим, як ви хо ван -
ки зустріча ють гос тей, зай ма ють їх роз мо ва ми, тан цю ють, гра ють
на му зич них інстру мен тах. З 1834 р. уряд приз на чив інспек торів,
котрі здійсню ва ли наг ляд за при ват ни ми пансіона ми. В обов’яз ки
інспек то ра вхо ди ла пе ревірка відповідності ви хо ван ня го ловній
меті — жит тя на за са дах пра вос лав’я, са мо дер жа в ства, на род ності.

У другій по ло вині ХІХ століття по пу лярність пансіонів па дає
че рез кон ку ренцію з жіно чи ми інсти ту та ми та гімназіями. Про те
во ни збе рег ли своєзна чен ня в тих не ве лич ких містах, де не бу ло
інших жіно чих се редніх шкіл.

Істо рич ний досвід функціону ван ня жіно чої пансіон ної освіти
в Ук раїні та ок ре мих її регіонах мо же ста ти важ ли вим дже ре лом ре -
фор му ван ня змісту освіти з ура ху ван ням ген дер но го ас пек ту.
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ЧИ ТАН НЯ З ПРО ЕКЦІЙНИМ ЛІХТА РЕМ 
ЯК ФОР МА ОР ГАНІЗАЦІЇ ПРОСВІТИ 

СІЛЬСЬ КО ГО НА СЕ ЛЕН НЯ ПОЛ ТАВСЬ КОЇ ГУ БЕРНІЇ
(ХІХ — ПО ЧА ТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Кле ва ка Л.П., 
к. пед.н., доц. ка фед ри соціаль ної ро бо ти

Пол тавсь кий інсти тут еко номіки і пра ва 
Універ си те ту «Ук раїна», к. тел. (066) 336
91
20,

Гриш ко О.І., 
к. пед. н., доц. ка фед ри дошкіль ної освіти

Пол тавсь кий національ ний пе да гогічний універ си тет
імені В.Г. Ко ро лен ка, к. тел. (050) 597
02
41

Однією з де термінант зрос тан ня рівня освіче ності сільсь ко го
на се лен нявХІХ — на по чат ку ХХ століттяс та ли на родні чи тан ня,
що влаш то ву ва ли ся у Пол тавській гу бернії без кош тов но. У 1876 р.
бу ли зат ве рд жені «Пра ви ла про ве ден ня на род них чи тань в гу бе -
рнсь ких містах», а з 1894 ро ку на родні чи тан ня ста ли про во ди ти ся
і в повіто вих містах і се лах. У якості лек торів на род них чи тань зап -
ро шу ва ли учи телів, свя щен ників, лікарів.

На родні чи тан ня здійсню ва ли ся у другій по ло вині дня що неді -
лі у по чат ко вих шко лах і учи ли щах, сільсь ких бібліоте ках. Чи тан ня
відбу ва ли ся нас туп ним чи ном: спо чат ку лек тор за до по мо гою
«чарівно го» ліхта ря де мо н стру вав «кар тин ки» (чор ноKбілі або коль -
о рові), далі лек тор по яс ню вав «кар тин ки», тим са мим по да ю чи
підго тов ле ний заз да легідь ма теріал.

«Чарівним ліхта рем» на зи вав ся спеціаль ний про екційний при -
стрій з лінза ми і га зо вим паль ни ком, який доз во ляв про ек ту ва ти на
стіну кар ти ни, на маль о вані на склі. Скло ма ло розмір від 7х7 см до
9х12 см. На стіні зоб ра жен ня збіль шу ва ла ся в 30–35 разів. Сам ма лю -
нок на скло на но сив ся про зо ри ми фар ба ми.Такі «ліхтарі» бу ли в роз -
по ряд женні То ва ри ст ва з влаш ту ван ня на род них чи тань і май же
кож на шко ла, в залі якої відбу ва ли ся чи тан ня або лекція, ма ла свій
ліхтар. То ва ри ст во ма ло і свій склад діапо зи тивів «в фар бах і чор них» —
близь ко 17 000 штук, роз би тих на серії з відповідни ми бро шу ра ми.

У 1903–1904 рр. в на род них чи тан нях бра ли участь 7 учи телів
Лу бенсь кої жіно чої гімназії. Те ма ми чи тань у Лу бенсь ко му повіті
Пол тавсь кої гу бернії бу ли: «Пол та ва — О. Пушкін» (ви ко рис та но
11 кар ти нок), «Жи ва лю бов. Жит тя Даміана де Вес те ра» (ви ко рис -
та но 18 кар ти нок), «Про те, який виг ляд має Зем ля і наскіль ки во на
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ве ли ка» (відвідав 219 слу хач), «Про теп ло і повітря» (219 слу хач),
«Та рас Буль ба» (за три дні лекцію відвіда ло 750 слу хачів), «Про збе -
ре жен ня здо ров’я» (160 слу хачів), «Як ви ник ло кни год ру ку ван ня»
(191 слу хач), «Про Францію і фран цузів» (245 слу хачів), «Про вплив
ви тон че них мис тецтв на ду хов ний роз ви ток лю ди ни», «Про са мо -
освіту», «Хто бу ли наші пред ки і як во ни жи ли», «Жит тя Бо жої ма -
тері» та інші. По пу лярність чи тань швид ко рос ла та інші.Для не -
дос татньо гра мот ної лю ди ни чи тан ня в за гальній сис темі на род ної
освіти, крім то го, що во ни лег ко влаш то ву ва ли ся і бу ли зро зумілі
слу ха чеві, важ ливі бу ли тим, що прив ча ли на се лен ня до са мос тій -
но го чи тан ня книг. Ду же час то лю ди при хо ди ли в книж кові скла ди
для по куп ки кни ги, за змістом схо жої до прос лу ха ної те ми в ау ди -
торії са ме після чи тан ня.

До 1895 ро ку вче ним коміте том Міністер ства на род ної освіти
бу ло до пу ще но до чи тан ня 136 бро шур, але ба га то з них не вжи ва -
ли ся че рез не за довіль ний зміст.Зго дом сільсь ке на се лен ня ста ва ло все
більш гра мот ним, по си ла ли ся кло по тан ня про роз ши рен ня ка та ло -
гу, але він про тя гом 18 років за ли шав ся та ким же. Бідність ка та ло гу
відби ва ла ся на на род них чи тан нях, до во ди ло ся чи та ти бро шу ри по
кіль ка разів, а такі пов торні чи тан ня відштов ху ва ли слу хачів. Не га -
тив но впли ва ло і відсутність коштів. Чи тан ня ор ганізо  ву ва ли ся го -
лов ним чи ном за ма теріальні стат ки ор ганіза торів. У 80–90Kх ро ках
при ват на ініціати ва бу ла ха рак тер ною особ ливістю в ор ганізації на -
род них чи тань.З 1894 ро ку на да ва ли ся кош ти з гу бе рнсь ко го
земства. У 1901 році бу ли зат ве рд жені пра ви ла про на родні чи тан -
нях з ме ди ци ни, гігієни, ве те ри нарії та тва рин ни цт ва, а з 1903 р. —
з сільсь ко го гос по да р ства. З 1902 ро ку для на род них чи тань з ліхта -
рем, які влаш то ву ва ли ся при нав чаль них зак ла дах, доз во ля ли ся ви -
ко рис то ву ва ти ся кни ги, до пу щені в учнівські бібліоте ки ниж чих
нав чаль них зак ладів і в без кош товні на родні чи тальні.

На родні чи тан ня ма ли по зи тив ний вплив на освіченість сільсь -
ких жи телів, роз ви ва ли інте рес і лю бов до са мостійно го чи тан ня,
пок ра щу ва ли мо раль ний рівень. Вста нов ле но, що після відвіду ван -
ня на род них чи тань звер нен ня до бібліотек, курсів, нав чаль них
зак ладів збіль ши ла ся.

390

Секція 14 Суспільно-політичні та соціокультурні 



391

ПОЛІТИЧНІ ПЕ РЕ ДУ МО ВИ 
РОЗ ВИТ КУ ГЛО БАЛІЗАЦІЙНИХ ПРО ЦЕСІВ В УК РАЇНІ

Кузь мен ко А.С., асп. на у ко во
дослідної ка фед ри 
суспіль но
політич них на ук, 

гло балісти ки та соціаль них ко мунікацій, aluna46@ukr.net.

Гло балізація — це спіль на до ля людства. Як що де які країни — сві -
тові ліде ри зроб лять спро бу си лою прив лас ни ти ли ше собі всі до сяг -
нен ня гло балізації і йо го по зи ти ви, а не га тивні ре зуль та ти пе рек лас -
ти на плечі слаб ких країн, світо ва ка та ст ро фа ста не не ми ну чою, бо
людство зіткнеть ся з нез во рот ним про це сом гло баль ної дег ра дації.

Прий ма ю чи вик лик гло балізації, людство по вин но знай ти
в собі си ли, щоб підня тись до рівня спра вед ли вої гло балізації для
всіх на родів і для всіх гро ма дян світу. Пе ре можців у гло балізації не
по вин но бу ти й об’єктив но бу ти не мо же.

Відо мо, що на сь о годнішній день не за лежні країни ко лишні рес -
публіки СРСР, се ред них і Ук раїна, пе ре бу ва ють у центрі ува ги. Слід
ви хо ди ти з ге о політич но го місця і ролі та по тенційно го зна чен ня
Ук раїни як мо гутнь о го фак то ра стабілізації в Європі та Євразії.

З ог ля ду на стра тегічні кри терії на ших за рубіжних політич них
і еко номічних парт нерів найбіль ше цікав лять такі пи тан ня як спе -
цифіка, ха рак тер і перс пек ти ви нинішньої гли бо кої еко номічної кри -
зи і кри зи уп равління, межі мож ли во го спа ду ви роб ни цт ва, масш -
та би еко номічних мож ли вос тей і заг роз для за рубіжних інвес торів,
ємкість (нинішня і перс пек тив на) національ них ринків Ук раїни,
по тенційна кон ку рен то сп ро можність еко номіки в ціло му та її скла -
до вих час тин, еко номічні й ре сурсні ре зер ви, ре аль на мобільність
та ефек тивність ро бо чої си ли, ле галь на за хи щеність за рубіжних
інвес тицій і мож ли вості ко мерціалізації на у ко воKтех но логічно го
по тенціалу, мож ливі наслідки пов но го еко номічно го кра ху. Усі пи -
тан ня роз вит ку пе рехідної еко номіки Ук раїни є пред ме том особ ли -
вої зацікав ле ності за рубіжних аналітиків.

Ра ди кальні еко номічні ре фор ми, при ва ти зація, еко номічна де -
мок ратія, зрос та ю ча гос по дарсь ка (еко номічна) са модіяльність на -
се лен ня по си лю ють інтен сивність еко номічної ди наміки і фор му -
ють пе ре ду мо ви для соціаль ноKеко номічно го прог ре су.

На по розі XXI століття став ся ве ли чез ний гло баль ний ви бух крах
то талітар них політич них, еко номічних і соціаль них сис тем, унаслі -
док яко го кар ди наль но зміни ла ся гло баль на си ту ація і за галь на
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політич на кар ти на світу. Роз пад СРСР і світо вої сис те ми соціалізму,
ліквідація Вар шавсь ко го пак ту, реінтег рація Німеч чи ни, інтен сив -
на інтег рація Західної Євро пи, ство рен ня ве ли кої кіль кості но вих
не за леж них дер жав у Європі та Євразії, зміни політич них і соціаль -
них сис тем у но вих не за леж них країнах, по си лен ня про цесів гло -
баль ної інтег рації усе це ма ти ме ве ли чезні істо ричні наслідки. Під
впли вом цих про цесів на по розі XXI століття світ зіштовх нув ся
з низ кою но вих гло баль них проб лем, до роз вя зан ня яких він не був
і ще не є підго тов ле ним. Се ред цих но вих проб лем най важ ливіше
місце посіда ють проб ле ми ви жи ван ня, транс фор мації і роз вит ку.

Для Ук раїни, ви ник нен ня і ста нов лен ня як ве ли кої не за леж ної
євро пейсь кої дер жа ви є по суті гло баль ним істо рич ним і політич ним
фе но ме ном, проб ле ми впли ву гло баль них транс фор мацій і гло баль -
ної інтег рації повс та ли з особ ли вою си лою. Як що про тя гом най -
ближ чих 510 років Ук раїна не інтег руєть ся у світові і євро пейські
полі тичні та еко номічні струк ту ри, во на не ма ти ме істо рич ної перс -
пек ти ви як не за леж на дер жа ва.

Розв’язан ня будьKяких ак ту аль них національ них проб лем не
да дуть ба жа них ре зуль татів, як що ці розв’язан ня не ви хо ди ти муть
з пов но го ура ху ван ня впли ву гло баль них фак торів. Цим виз на ча -
єть ся особ ли ве зна чен ня роз роб ки національ них і міжна род них
стра тегій но вих не за леж них країн, се ред них і Ук раїни. Цим виз на -
чаєть ся особ ли ва ак ту альність і зна чимість на у ко вих досліджень
у га лузі політич ної і еко номічної гло балісти ки.

Вчені вва жа ють, що од ним з го лов них зав дань співробітницт ва
XXI століття є по шук мож ли вос тей для фор му ван ня гло баль них
міжна род них стра тегій співробітницт ва і за без пе чен ня на цій ос -
нові га рантій і пе ре ду мов національ ної і міжна род ної без пе ки.
Відо ма фор му ла Римсь ко го клу бу: «Мис ли ти гло баль но, діяти ло -
каль но», по вин на знай ти своє втілен ня. Не обхідно суттєво роз ши -
ри ти тра диційне виз на чен ня і ро зуміння проб ле ми міжна род ної
без пе ки (без пе ки ви жи ван ня, існу ван ня і роз вит ку) че рез гло баль -
ну інтег рацію і співробітницт во. Во на розг ля даєть ся як комп ле кс -
на, ба га то ас пе кт на проб ле ма не ли ше зав дя ки вве ден ню до дат ко -
вих чин ників і вимірів в еко номічній, еко логічній, інфор маційній
і соціальній сфе рах, але й зав дя ки «пра вам і сво бо дам» лю ди ни над
пра ва ми дер жа ви.

392

Секція 14 Суспільно-політичні та соціокультурні 



393

ОСО БИСТІСТЬ В ІСТОРІЇ: 
СПЕ ЦИФІКА ТА НЕ ОБХІДНІСТЬ ВИСВІТЛЕН НЯ

Не я сов В.В.
II курс, гру па ТРз
2.1, спеціальність «Ту ризм»,

Луць кий інсти тут,к.тел. (050) 238
41
11
На у ко вий керівник: Бун дак О.А., к.і.н., доц.

Кож на подія в історії на шої дер жа ви, як і будьKякої іншої, за ли -
шає на щад кам щось своє, не пов тор не, те, що ха рак те ри зує оз на че ну
подію якось особ ли во. Не вик лю чен ням є і події по чат ку XX сто -
ліття, які «пот ряс ли» світ в бук валь но му змісті: ре во люційні пе ри -
петії в Царській Росії, пер ша світо ва війна, роз пад імперій, поділ
світу на дві сис те ми (соціалізм та капіталізм), то що… Цей лан цю -
жок нескінчен ний.

Особ ли вої ува ги пот ре бує осо бистість, яка відігра ла пев ну роль
в історії ус та но ви, ор ганізації, дер жа ви чи світу. Ад же з вив чен ня
і висвітлен ня жит тя ок ре мих осо бис тос тей стає мож ли вим скла ден ня
цілісної кар ти ни пев ної істо рич ної події, про це су чи яви ща. Ок ремі
осо би не ли ше відігра ють пев ну роль в історії, інко ли во ни зай ма ють
важ ли ве місце в про цесі істо рич но го пізнан ня, впли ва ють на істо -
рич не мис лен ня та світог ляд. Роль лю ди ни в історії та її пізнанні
стає більш зро зумілою, як що конк ретні осо би, на родні ру хи, гро -
мадські ор ганізації, суспільні яви ща вив ча ють ся в істо рич но му часі
з по зицій аль тер на тив ності та не ми ну чості істо рич но го про це су. Іс то -
рія вчить, що якою б не бу ла роль мас, є такі сфе ри діяль ності лю дей
і жит тя суспільства, де го лов ну роль відігра ють ли ше ок ремі осо би,
які виділя ють ся своїм інте лек том, енергійною діяльністю і твор -
чістю. Ра зом з тим, є й такі сфе ри, де ли ше спіль на діяльність лю -
дей, всь о го соціуму мо же приз вес ти до якісних змін у суспільстві.

Са ме з та кої по зиції, ак ту аль ним нам ви даєть ся висвітлен ня
діяль ності ок ре мих лю дей, які відігра ли пев ну роль в ор ганізації ок -
ре мих, регіональ них ор ганізацій Все російсь ко го Се лянсь ко го Со ю -
зу (далі ВСС), ма со вої се лянсь кої ор ганізації по чат ку XX століття
в Царській Росії.

ВСС — те ма, яка пе ре бу ває у фо кусі ува ги на у ко вої гро мадсь -
кості. Пред ме том досліджен ня на у ковців є пи тан ня, які сто су ють ся
участі і ролі політич них партій у ство ренні та діяль ності ВСС, аг рар на
прог ра ма, еко номічні, пра вові та політичні пе рет во рен ня суспільст -
ва, участь та роль різних соціаль них про шарків у діяль ності цієї се -
лянсь кої ор ганізації, став лен ня до релігії та церк ви, пи тан ня що до
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політич них прав жінок, то що. І ли ше част ко во піднімаєть ся пи тан -
ня, які сто су ють ся досліджен ня осо бистісно го фак то ру в історії
ство рен ня та діяль ності ВСС. До тич но цей ком по нент висвітле ний
у на у ко вих до роб ках Д. Ко лес ни чен ко, А. Ку ре ни ше ва, Н. Бой ко,
В. Ма га ся, О. Федь ко ва, Д. Кудіно ва, О. Бун дак.

Вод но час перс пек тив ним у на у ко во му прос торі за ли шаєть ся
пи тан ня, які сто су ють ся висвітлен ня осо бистісної участі ок ре мих
лю дей та їх ролі в ор ганізації та діяль ності ВСС. Ад же конк ретні
осо би, істо ричні пос таті до сить важ ко вхо дять у пам’ять і свідомість
лю дей, тим біль ше от ри му ють виз нан ня за сво го жит тя. Ма буть, це
пов’яза но з тим, що бу ден ний рівень істо рич но го мис лен ня не ся гає
до ро зуміння зна чен ня май бутніх змін або звер шень, і ли ше прий -
дешнє суспільство мо же пра виль но оціни ти і зро зуміти роль осо би
та її діяльність. От же, мож ли вості ви ко рис тан ня чи ре алізації здіб -
нос тей, та лан ту пев ної лю ди ни за ле жить і від рівня роз вит ку су -
спільст ва, від йо го інте ресів, пот реб і мож ли вос тей ство рю ва ти умо-
ви для інте лек ту аль ної діяль ності й твор чості. Хо ча, здебіль шо го,
це відбу ваєть ся в ок ре мих, конк рет них сфе рах жит тя суспільства:
на уці, політиці, еко номіці, то що.

Сто сов но ролі лю ди ни в історії, Г.В. Бон да рен ко, во линсь кий
істо рик та краєзна вець, виділяє нас тупні ас пек ти: Пер ший — лю -
ди на — учас ник і тво рець історії; Дру гий — лю ди на — дослідник
історії і тво рець істо рич ної на у ки; Третій — лю ди на — учень і вчи -
тель, тоб то ви ко рис то вує знан ня з історії [1, c. 145].

Тоб то, пе ре ва жа ти мо же один із ас пектів, але кож на лю ди на
од но час но і досліджує, і вив чає, а ра зом з тим ви ко рис то вує і тво -
рить історію.

От же, істо рич на пос тать як на у ко ва ка те горія дає мож ливість зро-
зуміти роль осо би, кот ра мог ла бу ти як рушійною, так і галь мів ною
си лою істо рич но го про це су на пев но му етапі роз вит ку суспільства.

Літе ра ту ра

1. Бон да рен ко Г.В. Істо рич не пізнан ня: пи тан ня те орії і прак ти ки /
Г.В. Бон  да рен ко. — Луцьк: Ред.Kвид. відділ Во лин. держ. унKту ім. Лесі Ук -
раїнки, 1998. — 192 с.
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ГЕ НЕ А ЛОГІЯ АБ СУР ДУ

Німчин С.О.,
стар ший вик ла дач ка фед ри за галь но освітніх дис циплін

Пол тавсь ко го інсти ту ту еко номіки і пра ва 
ВНЗ ВМУ РоЛ «Ук раїна», тел.: (099) 742
58
52

За ро див шись як течія, яка про яв ляє постійну зацікав леність
що до пот реб кри тич них, кри зо вих си ту ацій, яка на ма гаєть ся роз -
ди ви тись лю ди ну в її «ходіннях по му ках», у пе рет во ренні жорс то -
ких істо рич них вип ро бу вань, ек зис тенціалізм слуш но закріпив за
со бою ти тул філо софії кри зи та над ла му. Од нак, своєрідність ек зис -
тенціалізму по ля гає в то му, що він, поKпер ше, ство рює про тест про -
ти осо бис тої капіту ляції пе ред гло баль ною кри зою, та поKдру ге на -
ма гаєть ся ви до бу ти апо каліпсич но го пе ре жи ван ня історії, нові
за галь носвітог лядні пос ту ла ти, нові виз на чен ня пред ме та філо -
софії, її за дач та мож ли вос тей. Ек зис тенціалісти вва жа ють, та кож,
що ка та ст рофічні події новітньої євро пейсь кої історії ого ли ли
нестійкість, тендітність, не у су не ну стійкість будьKяко го людсь ко го
існу ван ня; не тіль ки індивіду аль но го, але й ро до во го, за галь ноісто -
рич но го. Ось чо му найбільш адек ват ним та гли бо ким знан ням що -
до при ро ди лю ди ни во ни виз на ча ють свідомість осо бис тої сми рен -
ності та по ко ри, не дос ко на лості та не до лу гості, кот ри ми во лодіє
ко жен, навіть са мий не досвідче ний, замк не ний у своєму пов сяк -
ден но му досвіді індивід. К. Яс перс на зи ває цю свідомість «єди ною
не бо же ст вен ною щирістю», М.Ґай деґґер виз на чає людсь ке бут тя
як «бут тя до смерті». Уяв лен ня що до смерті, як са мо оче вид ної аб со -
лют ної межі будьKяких людсь ких по чи нань, зай має в «філо софії
існу ван ня» те ж са ме місце, що й у релігії, хо ча біль ше предс тав -
ників цієї течії не про па гу ють лю дині ніякої по тойбічної перс пек -
ти ви. Подібно релігії ек зис тенціалізм вва жає, що лю ди на не по вин -
на по ли ша ти дум ку що до усвідом лен ня своєї смерт ності, а то му
висо ко ціну ва ти все те, що ви ка зує індивіду сутність йо го прак тич них
по чи нань. Цей мо тив до сить яск ра во ви ра же но в ек зис тенційно му
вченні що до «при родніх ста но вищ» — без вихідних, доціль но
життєвих обс та вин. За Яс пер сом такі си ту ації є «шиф ром», сим во -
лом людсь ко го ста но ви ща в світі. Ос та точ на по раз ка, вто рить йо му
Сартр, єнайбільш за галь на прав да жит тя.

Знайом ля чись із тво ра ми М. Ґай деґґера та К .Яс пер са, М. Бер -
дяєва та Л. Шес то ва, М. Мер ло — Понті та Г. Мар се ля, Ж.П. Сарт -
ра та А.Ка мю, а та кож ба гать ох інших філо софів та мис ли телів
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19–20 століть, не одмінно добігаємо вис нов ку, що їх праг нен ня іс тини,
ос мис лен ня бут тя, по яс нюєть ся несп рий нят тям та за пе ре чу ван ням
існу ю чих форм соціаль но го жит тя. Найрізно манітніші фор ми
приг ноб лен ня та при ду шен ня лю ди ни — еко логічні, соціальні, по лі -
тичні, мо ральні, релігійні, ес те тичні, інфор маційні та етичні — ве ли
до зне люд не ності лю ди ни та людсь ко го суспільства, до відчу жен ня та
де гу манізації, до знецінен ня кош тов нос тей, до зніве чен ня та зни -
щен ня іде алів. Ве ле тенсь ка дер жа ва — відпо чат ку то талітар ноKбю -
рок ра тич на, а вже потім олігархічноKкла но ва ма ши на, здаєть ся, тіль-
ки й зай маєть ся тим, аби роз куйо вд жу ва ти та приг ноб лю ва ти усе
людсь ке, пе рет во рю ючи лю дей у нікчемні де талі сво го одвічноKзне -
людя но го ме ханізму, до ви ко навців най неістотніших та най бу ден ні -
ших функцій що до от ри ман ня та пе рет во рен ня усь о го в надп ри бу ток.
До цієї вар варсь кої ро бо ти по зне люд не ності лю ди ни при тя гуєть ся
весь ве ли чез ний дер жа па рат і реп ре су ючі ор га ни, за со би ма со вої
інфор мації, суспільні ор ганізації, мо лодіжні та про фесійні об’єд нан-
ня, різно го ро ду міжна родні ор ганізації. Усі си ли та всі за со би цієї
ма ши ни, здаєть ся, нап рав ле но на те, щоб все спрос ту ва ти нанівець,
усе роз ло жи ти на еле мен тарні скла дові час ти ни, за ра ди то го, щоб
кож на з них що ден но пов то рю ва ла одні й ті ж опе рації, ви ко ну ва ла
найп ростіші та не помірно жа люгідні функції. Спро щен ня, відчай -
душ на вуль га ри зація охоп лю ють усе соціаль не жит тя суспільства та
індивіда: від еко логічно го до етич но го. Врешті решт все те, що
раніше ут во рю ва ло пев ний зміст людсь ко го бут тя, суспіль не жит тя
та суспіль на пра ця, за гальні цінності, ідеї та іде а ли, найб лиж ча та
по даль ша індивіду аль на соціаль на ме та та інше — сь о годні нав па -
ки, ве де до втра ти та поз бав лен ня сен су. Мож ливість но вих уроків,
різних вит лу ма чень із ми ну ло го та сь о го ден ня го во рить ли ше про
інтенціональність на шо го мис лен ня у бутті та світі, але нічо гоні про
їх фе но мен не щи рості змісту, ні що до тем по раль ності істи ни на ших
ду мок, ні що до врешті осяг нен ня на шо го бут тя.

ЧО МУ ДІТИ І МО ЛОДЬ НЕ ЧИ ТА ЮТЬ КНИГ?

Са ра пу ло ва Є.Г.
До цент ка фед ри гу манітар них та соціаль них дис циплін

Київсь ко го славістич но го універ си те ту,
канд. пед. на ук, (097) 641
86
98

Нині ба га то батьків скар жать ся на те, що їхні діти не хо чуть чи -
та ти. Наріка ють на не ба жан ня чи та ти вчи телі, пси хо ло ги, вик ла -
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дачі се редніхKспеціаль них і ви щих нав чаль них зак ладів. Чим вик -
ли ка на ця проб ле ма?

Інте рес до кни ги зак ла даєть ся у сім’ї в ран нь о му ди тинстві. Як -
що цей період зга я ний, вип ра ви ти си ту ацію до сить склад но. Су -
часні на у кові досліджен ня по ка за ли, що, окрім суб’єктив них, існує
кіль ка гло баль них, об’єктив них ос нов них при чин відсут ності у су -
час них дітей і мо лоді інте ре су до кни ги.

При чи на пер ша — інфор маційна. БудьKякі кни ги, до яко го
б жан ру во ни не на ле жа ли, є в пер шу чер гу дже ре лом інфор мації.
Су часні діти з пер шо го ро ку жит тя див лять ся те левізор, тяг нуть ся
до комп’ю тер ної миш ки, ледь нав чив шись хо ди ти і го во ри ти, відві -
ду ють цент ри ран нь о го роз вит ку, де зак ло по тані май бутнім бать ки
на ма га ють ся ви хо ва ти з них вун деркіндів. Мо зок ди ти ни за день
настіль ки пе ре ван та жуєть ся інфор мацією, час то аб со лют но зай -
вою, що втра чає здатність до сприй нят тя, і спро би батьків по чи та -
ти ма лю ку кни гу (як пра ви ло, у вечірній час) на ти ка ють ся на стіну
не ба жан ня вис лу хо ву ва ти. Шко лярі ж за ван та жені ос таннім ча сом
настіль ки, що мож на тіль ки ди ву ва ти ся, як вза галі збе рег ли ся діти,
які не втра ти ли інте ре су до книг.

При чи на дру га — ме дич на. Ос таннім ча сом відзна чаєть ся ве ли -
чез не зрос тан ня чис ла дітей, що ма ють при кор донні роз ла ди цент -
раль ної нер во вої сис те ми, ро зу мо во го роз вит ку або ло го пе дичні
проб ле ми. Для то го, щоб чи тан ня бу ло для ди ти ни ціка вим, во на
по вин на, як мінімум, ро зуміти те, що чи тає. Як що ди ти на плу тає
бук ви, пе рес тав ляє скла ди і існу ють проб ле ми з логічним сприй -
нят тям, ди ти на не ви яв ля ти ме інте ре су до чи тан ня.

При чи на тре тя — пе да гогічна. Як най частіше відбу ваєть ся про -
цес нав чан ня чи тан ня в сім’ях? Дошкіль ни кові чи пер шок лас ни -
кові за бо ро ня ють гра ти ся і зму шу ють чи та ти, сва рять за повіль ний
темп, за по мил ки, порівню ють з інши ми діть ми, чиї успіхи у нав -
чанні знач но вищі. Такі дії фор му ють стійку відра зу до чи тан ня, яка
мо же збе рег ти ся впро довж усь о го жит тя.

При чи на чет вер та — кіно і те ле ба чен ня. Зви чай но, швид ше за
півто ри го ди ни по ди ви ти ся фільм, аніж 2 тижні чи та ти «Війну і мир».
«Швид ше» — це ва го ма пер ша при чи на відмо ви від чи тан ня. Нас -
туп на криєть ся в пе ре вазі ви ко рис тан ня декіль кох ка налів сприй -
нят тя, відсут ності не обхідності нап ру жу ва ти уя ву. Лю ди, які не чи -
та ють кни ги, не люб лять ду ма ти. Во ни оби ра ють яск раві візу альні
об ра зи. А з при го ло мш ли ви ми спе це фек та ми і з неск лад ни ми сю -
же та ми су час них фільмів, та кий вибір стає ду же зро зумілим. Лю дині
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не потрібно ду ма ти, як виг ляд має ге рой, йо го вчин ки, пей заж. Все
вже в го то во му виг ляді пос тає на ек рані.

П’ята при чи на — за хоп лен ня комп’ютер ни ми ігра ми та соц ме -
ре жа ми. Наслідки — без думні дії, «нар ко тич на» за лежність від
комп’юте ра, відсутність ча су для чи тан ня.

Шос та при чи на — проб ле ма віль но го ча су у батьків. Стом ле ним
на ро боті бать кам. Лег ше, ко ли ди ти на по ли шає їх у спо кої, зай ма ю -
чись комп’ютер ни ми ігра ми, пе рег ля дом те ле пе ре дач та ін. Для то го
ж, щоб нав чи ти ди ти ну чи та ти і при ще пи ти їй інте рес до чи тан ня,
бать кам потрібно щод ня вит ра ча ти на чи тан ня з ди ти ною пев ний час.

Сь о ма при чи на — осо бис тий прик лад. Як що ди ти на се реднь о -
го або стар шо го шкіль но го віку го во рить, що кни га їй неціка ва, то
потрібно ди ви ти ся на си ту ацію зсе ре ди ни: чи чи та ють бать ки, чи
є в ро дині кни ги, чи ку пу ють їх. Як що бать ки чи та ють, то ди ти на
бу де насліду ва ти цей прик лад. Як що ні, їм нав ряд чи вдасть ся при -
ще пи ти ди тині лю бов до чи тан ня.

Вось ма при чи на — зрос тан ня цін на якісну ди тя чу літе ра ту ру.
Щоб при ще пи ти ди тині лю бов до чи тан ня, важ ли во про по ну ва ти ди -
тині кни ги, відповідні її інте ре сам і рівню роз вит ку. То му ди тячі кни -
ги по винні бу ти за галь но дос тупні за ціною і різно манітні за змістом.

НЕ О ПУБЛІКО ВАНІ ДО КУ МЕН ТИ: 
ТЕ О РЕ ТИЧ НИЙ ТА ПРАК ТИЧ НИЙ АС ПЕК ТИ

Соб чук Р.Г.
І курс, гру па ДКм(з)
1.1, 

спеціальність «Інфор маційна, бібліотеч на та архівна спра ва»,
Луць кий інсти тут, к.тел. (0332) 78
04
29

На у ко вий керівник: Жал ко Т.Й., канд.філол.н., доц.

За сту пе нем по ши рен ня до ку мен ти поділя ють на: опубліко вані
та не о публіко вані. Не о публіко вані до ку мен ти це ті до ку мен ти, що
не пройш ли ре дакційноKви дав ни чої об роб ки, про це ду ри ти ра жу ван-
ня та не роз ра хо вані на ши ро ке роз пов сюд жен ня. Щорічно ма сив
та кої до ку мен тації зрос тає, що зу мов лює пот ре бу їх досліджен ня,
як з те о ре тич ної точ ки зо ру, так і в зв’яз ку з пот ре ба ми здійснен ня
ефек тив ної прак тич ної діяль ності. Вив чен ня різних видів, типів,
жанрів до ку ментів, не о публіко ва них зок ре ма, є важ ли вим зав дан -
ням на у ки і прак ти ки.

Об’єктивні чин ни ки при во дять фахівців до вис нов ку про не об -
хідність по шу ку но вих мож ли вос тей ово лодіння і ке ру ван ня не о пу -
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б ліко ва ни ми до ку мен та ми, а от же і про не обхідність роз вит ку до -
сліджень у ць о му нап рям ку.

По нят тя «до ку мент» є цент раль ним, фун да мен таль ним у по -
нятійній сис темі до ку мен тоз на в ства.

До ку мент спеціаль но ство рюєть ся з ме тою збе ре жен ня і пе ре -
дачі соціаль ної інфор мації в прос торі й часі. Са ме то му йо го розг -
ля да ють як дже ре ло інфор мації і засіб соціаль ної ко мунікації.

До ку мен ти ви ко ну ють офіційну, діло ву й опе ра тив ну функції,
оскіль ки во ни — пи сем ний до каз, дже ре ло відо мос тей довідко во го
ха рак те ру.

Три ва лий час го лов ним кри терієм поділу до ку ментів на опу блі -
ко вані та не о публіко вані виз на ва лась мож ливість або не мож ли вість
їх до ве ден ня до не виз на че но го ко ла ко рис ту вачів. До опубліко ва -
них відно си ли до ку мен ти, які в май бутнь о му мо жуть бу ти ви дані
поліграфічним за со ба ми дру ку, до не о публіко ва них — ті, що з яки -
хось при чин цей етап не пройш ли. Нап рик лад: ру ко пи си мо ног ра фій,
ма теріали кон фе ренцій, ста тей тим ча со во не мож ли во над ру ку ва ти
або ру ко пи си підго тов лені до де по ну ван ня, але ще не прий няті
цент ром де по ну ван ня. У та ко му ви пад ку до не о публіко ва них від -
но сять до ку мен ти, які з різних при чин не має мож ли вості ви да ва ти
тра диційни ми поліграфічни ми за со ба ми.

Поділ до ку ментів на опубліко вані та не о публіко вані є до сить
дис кусійним пи тан ням, хо ча, зви чай но, ці по нят тя істот но відріз -
ня ють ся. Термін «не о публіко ва ний» од ноз нач но за пе ре чує дру ку -
ван ня до ку мен та в по даль шо му, в да но му ви пад ку до ве ден ня
інфор мації до виз на че но го або не виз на че но го ко ла ко рис ту вачів не
мо же бу ти здійсне но вза галі, тоб то ніко ли.

Відо ма дослідни ця Г. Шве цо ваKВод ка поділяє до ку мен ти на
опубліко вані та не о публіко вані за обс та ви на ми по бу ту ван ня до ку -
мен та у зовнішнь о му се ре до вищі і вва жає, що опубліко вані до ку -
мен ти — це ви дан ня, що є од ним із за собів ма со вої ко мунікації [3].

Ок ремі фахівці більш вда ли ми вва жа ють такі терміниKвиз нач ни-
ки, як «ти ра жо вані і не ти ра жо вані на у кові до ку мен ти». Розг ля да ю -
чи висхідний і низхідний по то ки до ку ментів Г. Гольд га мер [2, с. 62]
і О. Ро щи на до не ти ра жо ва них до ку ментів відно сять такі, що ут ри -
му ють пер вин ну і вто рин ну інфор мацію про на у ко воKтехнічні до -
сяг нен ня, які не приз на чені для ти ра жу ван ня, при ць о му зго дом
пе ред ба чаєть ся їхнє відтво рен ня з до по мо гою за собів реп рог рафії.

Опубліко вані і не о публіко вані до ку мен ти міцно ввійшли до сфе ри
на у ки та техніки, а та кож до бібліоте коз на в ства, бібліог ра фоз на в ства,
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до ку мен тоз на в ства, архівоз на в ства та інших га лу зей знань, де ва го ме
зна чен ня має сам роз поділ цих до ку ментів для про ход жен ня ни ми всіх
бібліотеч ноKінфор маційних тех но логій. Але вар то за у ва жи ти, що досі
ос танні, на жаль, не ма ють нор ма тив но го закріплен ня [3, c. 72–73].

От же, ево люція по нят тя «не о публіко ва ний до ку мент» є до сить
три ва лим істо рич ним про це сом. Досі ве дуть ся дис кусії що до тер мі но -
 логії, ти по логізації до ку ментів, пер шості не о публіко ва них до ку мен -
тів, пра виль но го роз пов сюд жен ня та виз на чен ня цих до ку ментів.
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ДЖЕ РЕЛЬ НА БА ЗА ДОСЛІДЖЕН НЯ 
ІНФОР МАЦІЙНО�ДО КУ МЕН ТАЛЬ НОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ

ДЕР ЖАВ НИХ ОР ГАНІВ ВЛА ДИ 
ПЕРІОДУ УК РАЇНСЬ КОЇ ДЕР ЖА ВИ 1918 РО КУ

Фісен ко ва Є.Г.
І курс, гру па ДКм(з)
1.1, 

спеціальність ««Інфор маційна, бібліотеч на та архівна спра ва»,
Луць кий інсти тут, к.тел. (0332) 78
04
29

На у ко вий керівник: Дем’янюк О.Й., д.і.н., про фе сор

Дже рель на ба за досліджен ня інфор маційноKдо ку мен таль ної
діяль ності дер жав них ор ганів вла ди періоду Ук раїнсь кої Дер жа ви
1918 р скла даєть ся із опубліко ва них за ко но дав чих актів, збірників
до ку ментів, публіцис тич них дже рел, ме му арів, спо гадів істо рич них
діячів та архівних ма теріалів досліджу ва но го періоду роз вит ку Ук -
раїнсь кої Дер жа ви. Ма теріали, ви ко рис тані в дослідженні, доціль -
но поділи ти на такі гру пи:

1) Опубліко вані текс ти за ко но дав чих та нор ма тив них актів Ук -
раїнсь кої Дер жа ви Пав ла Ско ро падсь ко го, прий нят тя яких ма ло
ва го ме істо рич не підґрун тя.

29 квітня 1918 р. опубліко ва но «Гра мо ту до всь о го ук раїнсь ко го
на ро ду», де геть ман за я вив, що «відклик нув ся на пок лик тру дя щих мас
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Ук раїнсь ко го на ро ду і взяв на се бе тим ча со во всю пов но ту вла ди». Гра -
мо тою П. Ско ро падсь кий ого ло сив се бе геть ма ном і по яс нив го ловні
спо ну кальні мо ти ви та ких дій — заг ро за но вої ка та ст ро фи і ка те го -
ричні до ма ган ня тру до вих мас збу ду ва ти та ку дер жа ву, яка б за без пе -
чи ла на се лен ню «спокій, за кон і мож ливість твор чої праці» [1 с. 100].

Дру гий до ку мент — «За ко ни про тим ча со вий дер жав ний устрій
Ук раїни» був зво дом з се ми актів. Цей комп лект за конів, терміно во
скла де них на пе ре додні пе ре во ро ту прав ни ком О. Пал то вим, про -
тя гом усь о го періоду існу ван ня Ук раїнсь кої дер жа ви слу гу вав її
фак тич ною конс ти туцією [2, с. 199].

Важ ли вим для вив чен ня інфор маційноKдо ку мен таль ної діяль -
ності дер жав них ор ганів вла ди істо рич ним дже ре лом є «За кон про
уро чис ту обітни цю уря довців і суддів та при ся гу війсь ко вих на
вірність Ук раїнській Дер жаві», у яко му зак ла де но один із го лов них
ме ханізмів, що став невід’ємним ат ри бу том всту пу на дер жав ну служ -
бу — скла дан ня при ся ги. Текст уро чис тої обітниці цивіль них дер жав -
них служ бовців був до сить ла конічним: «Уро чис то обіцяю вірно слу -
жи ти Дер жаві Ук раїнській, виз на ва ти її дер жав ну вла ду, ви ко ну ва ти її
за ко ни і всіма си ла ми охо ро ня ти її інте ре си і доб ро бут» [3, с. 106].

Нас туп ний акт — «За кон про нор маль ний роз пис ут ри ман ня
служ бовців у цент раль них уря до вих ус та но вах цивіль них відомств»
від 26 черв ня 1918 р. зап ро вад жу вав в Ук раїнській Дер жаві ана лог
нинішньої сис те ми ка те горій по сад та рангів дер жав них служ бовців —
сис те му класів по сад та рангів пенсії уря довців, а та кож схе му по са -
до вих ок ладів.

«За кон про по ря док приз на чен ня на уря до ву служ бу» [2] був
ух ва ле ний геть ма ном 24 лип ня 1918 р. На дум ку Ю. І. Па ле хи, чо -
мусь впро вад же на П. Ско ро падсь ким сис те ма на га дує нинішню:
по ря док приз на чен ня уря дов ця за ле жав від кла су по са ди, при чо му
кан ди да ту ри для приз на чен ня геть ма ном на вищі по са ди дер жав -
них служ бовців (зас туп ни ки міністрів, ди рек то ри де пар та ментів)
по пе редньо уз год жу ва ли ся з Ра дою Міністрів.

2) Спо га ди, що ден ни ки, при ват не лис ту ван ня дер жав них, по лі -
тич них і гро мадсь ких діячів. Хо ча ме му арні ви дан ня ма ють суб’єк -
тив ний ха рак тер, про те во ни по да ють до розг ля ду інфор мацію
з пог ля ду її оче видців. Се ред цієї гру пи цінним дже ре лом інфор ма ції
про період Ук раїнсь кої Дер жа ви є «Спо га ди» П. Ско ро падсь ко го.

3) Мо ног рафії й на у кові статті вітчиз ня них та за рубіжних до -
слідників, котрі вив ча ли особ ли вості до ку мен таль но го за без пе чен -
ня діяль ності Ук раїнсь кої Дер жа ви П. Ско ро падсь ко го.
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От же, досліджен ня інфор маційноKдо ку мен таль ної діяль ності
дер жав них ор ганів вла ди періоду Ук раїнсь кої Дер жа ви Пав ла Ско -
ро падсь ко го ґрун туєть ся на за са дах вив чен ня ши ро ко го ко ла дже -
рел й аналізу до ку мен таль ної ба зи.
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1. Гра мо та до всь о го ук раїнсь ко го на ро ду — го лов ний до ку мент до би Геть -
мана ту//На у ко воKдо ку мен таль на збірка до 90Kріччя зап ро вад жен ня дер жав ної
служ би в Ук раїні / упо ряд. А. Виш невсь кий. — К. : Центр спри ян ня інст. розв.
держ. служ би при Гол. уп равлінні держ. служ би Ук раїни, 2008. — С. 100–109.

2. За кон про по ря док приз на чен ня осіб на уря до ву служ бу // На у ко во-
до ку мен таль на збірка до 90Kріччя зап ро вад жен ня дер жав ної служ би в Ук -
раїні / упо ряд. А. Виш невсь кий. — К. : Центр спри ян ня інст. розв. держ.
служ би при Гол. уп равлінні держ. служ би Ук раїни, 2008. — С. 106–107.

3. За кон про уро чис ту обітни цю уря довців і суддів та при ся гу війсь ко -
вих на вірність Ук раїнській Дер жаві // На у ко воKдо ку мен таль на збірка до
90Kріччя зап ро вад жен ня дер жав ної служ би в Ук раїні / упо ряд. А. Виш -
невсь кий. — К. : Центр спри ян ня інст. розв. держ. служ би при Гол. уп -
равлінні держ. служ би Ук раїни, 2008. — С. 104–106.

4. Па пакін Г. Архів Ско ро падсь ких: Фамільні архіви ук раїнсь кої ро до -
вої еліти дру гої по ло ви ни ХVІІ–ХХ ст. та архівна спад щи на ро ду Ско ро -
падсь ких / Г. В. Па пакін. — К. : Аттіка, 2004. — 420 с.

УК РАЇНСЬ КО�КИ ТАЙСЬКІ ВІДНО СИ НИ: 
СУ ЧАС НИЙ СТАН І ПЕРС ПЕК ТИ ВИ РОЗ ВИТ КУ

Юрківський Ю.М., асп. 3
го ро ку нав чан ня, 
спеціальність 23.00.04 — Політичні проб ле ми

міжна род них сис тем та гло баль но го роз вит ку,
ВМУ РоЛ «Ук раїна», к. тел. (067) 349-55-24

На у ко вий керівник: Бе бик В. М., д.політ.н., про ф.

Проб ле ма тво рен ня ефек тив них та оп ти маль них міждер жав них
відно син Ук раїни та Ки тайсь кої На род ної Рес публіки на су час но му
етапі є до сить ак ту аль ною з ог ля ду на зміни у гло бальній та регіо наль -
ній сис темі міжна род них відно син. Во ни пов’язані з пе рет во рен ням
КНР не ли ше на «цент ро си ло ву» дер жа ву регіону, але й дер жа ву,
яка, спи ра ю чись на ди намічне на ро щу ван ня національ но го по тен -
ціа лу посідає од ну з лідерсь ких по зицій у світо во му співто ва ристві.

У своєму по точ но му виг ляді Ки тайсь ка кон цепція «Один по яс,
один шлях» виг ля дає як один із найбільш при ваб ли вих для Ук раїни
ге о е ко номічних про ектів. На разі її клю чо ви ми пе ре ва га ми є інклю -
зивність, відкритість, вигідність для всіх учас ників, пе рехід на уні -
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фіко вані пра ви ла торгівлі, інтег рація та ко ор ди нація прог рам та
стра тегій роз вит ку країн. Ки тайсь кий про ект не су пе ре чить праг -
нен ням Ук раїни до по даль шої еко номічної співпраці та еко номічної
інтег рації з Євро пейсь ким со ю зом, і, нав па ки, мо же по си ли ти пе ре -
ва ги Ук раїни в ць о му про цесі, на да ти сти му ли до еко номічно го роз -
вит ку в ціло му. Він та кож мо же да ти аль тер на ти ву та змен ши ти не -
га тивні наслідки від роз ри ву еко номічних відно син із Росією.

По тенційно на країни, які бе руть участь у про екті но вий Шов ко -
вий шлях, при па да ти ме 55% світо во го ВВП, 70% на се лен ня пла не ти та
75% усіх відо мих енер го ре сурсів. Хо ча Ук раїна пер шою се ред Євро -
пейсь ких країн на най ви що му рівні за я ви ла про підтрим ку ки тайсь кої
ініціати ви, по даль ший роз ви ток подій в Ук раїні призвів до то го, що
досі участь Ук раїни у ць о му про екті є дек ла ра тив ною. А спро ба на по -
чат ку 2016 р. здійсни ти прак тичні кро ки що до ви ко рис тан ня про ек ту
«Один по яс, один шлях» для тран зи ту то варів з Ук раїни залізни цею до
Цент раль ної Азії та Ки таю, ви я ви ла ся еко номічно нев да лою [4].

Для то го, що би про а налізу ва ти по точні ук раїноKки тайські відно -
си ни, да вай те розг ля не мо еко номічні зв’яз ки між дво ма країна ми.
У 2015 році об сяг зовнішньої торгівлі КНР склав $3,95 трлн., при ць о-
му то ва ро обіг між Ук раїною та КНР скла дає $7,07 млрд., тоб то 0,17%
від всь о го об ся гу. Найбіль ший тор го вий парт нер Ки таю — США, із
то ва ро обігом у май же $600 млрд. — 15% від усієї зовнішньої торгівлі
Підне бес ної. Для Ук раїни із зовнішньої торгівлею у $75 млрд.,
співпра ця із Ки таєм у 2015 р. скла ла 9,4%, став ля чи Підне бес ну на
третє місце се ред найбіль ших тор го вель них парт нерів Ук раїни [3].

Згідно з да ни ми Ге не раль ної мит ної адміністрації КНР, у січ ніKве -
рес ні 2016 ро ку то ва ро обіг між Ук раїною та КНР склав 5188,2 млн.
дол. США. При ць о му, ки тайсь кий екс порт в Ук раїну — 3126,3 млн.
дол. США (збіль шен ня на 24,2%), ки тайсь кий імпорт з Ук раїни ста но -
вив 2061,9 млн. дол. США (змен шен ня на 32,0%). Саль до двос то рон -
ньої торгівлі на ко ристь КНР скла ло 1064,4 млн. дол. США [2].

На сь о годнішній день Ук раїна для Ки таю це ри нок збу ту про дук -
ції ма ши но бу ду ван ня та кої як: стан ки, ви роб ничі лінії, ав то мобілі.
Та кож КНР екс пор тує в Ук раїну елект роніку, то ва ри лег кої про мис -
ло вості (одяг, іграш ки, по бу то ву техніку), буд ма теріали, та все ін -
ше, що мо же ви роб ля ти індустріаль на дер жа ва.

За підра хун ка ми екс пертів УКАБ, за ос танні 5 років екс порт
сільсь ко гос по дарсь кої про дукції з Ук раїни до Ки таю зріс у 12 разів —
зі 103 млн дол США у 2011, до 1 240 млн дол США у 2015 році, а об -
ся ги пос та чан ня про дукції АПК до Індії збіль ши лись на 14,6% —
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з 945 млн дол США у 2011 до 1 083 млн дол США у 2015. Част ка Ук -
раїни у аг рар но му імпорті Ки таю у 2015 році скла ла 1,63%.

Спільні про ек ти, які ре алізу ють ук раїнські та ки тайські фахівці,
на ле жать до сфер ви со ких тех но логій, но вих ма теріалів, охо ро ни нав -
ко лишнь о го се ре до ви ща та ви роб ни цт ва ліків. Співпра ця з КНР
у космічній га лузі особ ли во вигідна для Ук раїни, оскіль ки дає мож -
ливість раціональ но ре алізу ва ти ук раїнсь кий космічний по тенціал.
В Ук раїні у даній сфері зву жені дже ре ла фінан су ван ня, на томість КНР
стає од ним із провідних інвес торів у дослідженні кос мо су. Нині Ук -
раїна ви ко нує 21 конт ракт із Ки таєм на за галь ну су му по над 67 млн
дол. США, ре алізує влас ну 5Kрічну прог ра му роз вит ку космічної га лузі
(2012–2017 pp.) і має кон цепцію космічної діяль ності до 2032 ро ку [1].

Зва жа ю чи на не обхідність ак тивізації діяль ності ук раїнсь кої дип -
ло матії са ме на східно му век торі, роз бу до ва відно син з ки тайсь кою
сто ро ною с до дат ко вою мож ливістю для інтен сифікації ре форм еко -
номічної та політич ної струк тур ук раїнсь ко го суспільства. Крім ць о -
го, роз ви ток відно син з КНР та кож сти му лю ва ти ме зат ве рд жен ня Ук -
раїни як ак тив но го суб’єкта у регіональній сис темі міжна род них
відно син. Спря мо ву ю чи свою діяльність на врівно ва же не за лу чен ня
до міжна род ної спіль но ти, до світо вих та регіональ них ринків, по до -
лан ня ба га то в чо му пе ри ферійно го по ло жен ня, Ук раїна сти каєть ся
з ти ми проб ле ма ми, які вже сво го ча су бу ли розв’язані чи по зи тив но
розв’язу ють ся Ки тайсь кою На род ною Рес публікою, а це та кож ак ту -
алізує цей нап рям на у ко вих розвідок.

Літе ра ту ра

1. На у ко воKтехнічне співробітницт во між Ук раїною та Ки таєм [Елект -
рон ний ре сурс] / [ВебKсайт]. По соль ство Ук раїни в Ки тайській На родній
Рес публіці та в Мон голії (за сумісницт вом). — Ре жим дос ту пу: http://china.
mfa.gov.ua/ua/ukraineKcn/science

2. Тор го вель ноKеко номічне співробітницт во між Ук раїною та Ки таєм
[Елект рон ний ре сурс] / [ВебKсайт]. По соль ство Ук раїни в Ки тайській На -
родній Рес публіці та в Мон голії (за сумісницт вом). — Ре жим дос ту пу:
http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraineKcn/trade — Наз ва з ек ра на.

3. Economic and Trade Information on China [Елект рон ний ре сурс] /
[ВебKсайт]. — HKTDC Research. — Ре жим дос ту пу: http://chinaKtradeK
research.hktdc.com/businessKnews/article/FastKFacts/EconomicKandKTradeKIn
formationKonKChina/ff/en/1/1X000000/1X09PHBA.htm — Наз ва з ек ра на.

4. Silk Road Renewed With Launch of New Commercial Transit Route
[Елект  рон ний ре сурс] / [ВебKсайт]. — The Astana Times. Ре жим дос ту пу:
http://astanatimes.com/2016/01/silkKroadKrenewedKwithKlaunchKofKnewKcom
mercialKtransitKroute/ — Наз ва з ек ра на.
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СЕКЦІЯ XVI.I

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ОЗДОРОВЧИХ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

УТИЛІЗАЦІЯ ХАР ЧО ВИХ ВІДХОДІВ 
ЗАК ЛАДІВ РЕС ТО РАН НО ГО ГОС ПО ДАРСТВ

Андрійчук Є.С.
ІІІ курс, гру па ТХ
31, спеціальність «Тех но логії хар чу ван ня»,

Інже нер но
тех но логічний інсти тут
На у ко вий керівник: Буб лик Г.А., к.т.н., доц.

Утилізація про дуктів хар чу ван ня є од ним з найак ту альніших
пи тань у сфері хар чо вої про мис ло вості в Києві і по всій Ук раїні. Ви віз,
утилізація, пе ре роб ка хар чо вих відходів — це обов’яз ко ва умо ва ро -
бо ти зак ладів рес то ран но го гос по да р ства, комбінатів, підприємств,
ком паній, що пра цю ють в сфері гро мадсь ко го хар чу ван ня. Як пра -
ви ло, утилізація відходів заз на че но го ти пу на бу ває ак ту аль ності,
ко ли хар чові про дук ти втра ча ють спо живчі влас ти вості (ми нув тер -
мін ре алізації або при дат ності про дуктів, то вар не відповідає нор -
ма тив ноKтехнічній до ку мен тації, про дук ти ма ють не то вар ний ви -
гляд та ін.). Всі про дук ти хар чу ван ня ма ють свій термін при дат ності,
ко ли цей термін закінчуєть ся, ре алізація про дукції за бо ро няєть ся —
нор ма про пи са на у відповідних за ко но дав чих ак тах.

Хар чові відхо ди мо жуть бу ти рідкі; м’які (за лиш ки при го ту ван ня
різних страв, шкірка, мез га і т. інше.); тверді відхо ди (кістки тва рин,
фрук тові кісточ ки і т. інше.). Проб ле ма утилізації хар чо вих відходів по -
си люєть ся тим, що че рез ви со ку во логість (близь ко 80%) во ни ста ють
дже ре лом розм но жен ня па то ген них мікро ор ганізмів, всіля ких пе ре -
нос ників хво роб (гри зу ни, тар га ни, му хи). В рідких сто ках хар чо вих
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про дуктів містить ся ве ли ка кон це нт рація ор ганічних кис лот. Са ме то -
му розміщен ня відходів заз на че но го ти пу на поліго нах (най де шев ший
спосіб утилізації) — вкрай не без печ но для нав ко лишнь о го се ре до ви -
ща. Проб ле ма утилізації ос таннім ча сом стає особ ли во ак ту аль ною то -
му що ве ли ка кількість відходів, вто рин них ма теріаль них ре сурсів
ство рює не спри ят ли ву обс та нов ку в еко логічно му відно шенні.

Діяльність будьKяко го тех но логічно го ви роб ни цт ва мо же приз -
вес ти до ви ник нен ня еко логічних проб лем за галь но го і при ват но го
ха рак те ру:

— вис на жен ня і за ги белі при род них еко сис тем;
— зрос тан ню стре со вих на ван та жень на лю дей;
— заб руд нен ню ото чу ю чо го се ре до ви ща
То му, еко логічно без печ на схе ма тех но логічно го ви роб ни цт ва

обов’яз ко во по вин на вклю ча ти стадії ізо ляції та зне за ра жен ня твер -
дих, рідких і га зо подібних тех но логічних відходів при їх утилізації.

Утилізація відходів пе ред ба чає здійснен ня будьKяких тех но логіч -
них опе рацій, пов’яза них зі зміною фізич них, хімічних або біоло -
гічних влас ти вос тей відходів, з ме тою підго тов ки їх до еко логічно
без печ но го зберіган ня, пе ре ве зен ня, чи ви да лен ня.

Для зак ладів рес то ран но го гос по да р ства. вра хо ву ючі віднос но
не ве ликі кіль кості відходів мо жуть бу ти ви ко рис тані утиліза то ри-
подрібню вачі, які приз на чені для утилізації ос нов ної час ти ни хар -
чо вих відходів (ово чеві, фрук тові, луш пин ня, відходів м’яса, ри би,
дрібних кісток, не доїдків).Подрібнені на ме та ле вих шне ко вих жер но-
вах і змішані з во дою. відхо ди ски да ють ся, про хо дя чи че рез жи ро у лов -
лю вачі (се па ра то ри жи ру) без по се редньо в ка налізацію. Жи ро у лов -
лю вачі (ти пу СЖ 05–0,05) приз на чені для відділен ня незв’я за них
жирів, ма сел від стічної во ди. Во ни та кож здатні відділя ти тверді за -
лиш ки їжі в з’ємну кор зи ну. Відок рем лені жи ри і мас ла за хоп лю ють ся
все ре дині відсіку із нер жавіючої сталі і ав то ма тич но ви да ля ють ся
сис те мою. Очи ще на во да ви хо дить на зовні в стічний тру боп ровід.

Вибір сис те ми утилізації відходів — спра ва інже нер но го роз ра -
хун ку з ура ху ван ням еко номічної оцінки варіантів. Але го лов ним
кри терієм завж ди має бу ти відсутність ри зиків для лю ди ни і нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща.
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ВДОС КО НА ЛЕН НЯ ТЕХ НО ЛОГІЇ 
БО РОШ НЯ НИХ КОН ДИ ТЕРСЬ КИХ ВИ РОБІВ 

ОЗ ДО РОВ ЧО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ ІЗ ДО ДА ВАН НЯМ ШРО ТУ

Ба бич Є.В, Бієнко І.О., Че кур лан Р.О., Ліпінсь ка В.В., По го сян В.М.
ІІ курс, гру па ВХП
21/16, спеціальність «Ви роб ни цт во хар чо вої про -

дукції», ко ледж «Освіта» ВМУ РоЛ «Ук раїна», м. Київ
На у ко вий керівник: Оліфер чук О.Г.

Здійсню ючи по шу кові досліджен ня по ство рен ню про дуктів хар -
чу ван ня оз до ров чо го приз на чен ня ми ма ли за ме ту вдос ко на ли ти
тех но логію ви роб ни цт ва про дуктів хар чу ван ня ба га то функціональ -
ної дії на ор ганізм лю ди ни. З цією ме тою бу ло про а налізо ва но то -
ва роз навчі ха рак те рис ти ки хар чо вих до ба вок (ХД) та побічних про -
дуктів пе ре роб ки рос лин ної си ро ви ни. В ре зуль таті аналізу
пред ме том досліджен ня об ра но шрот олійних куль тур. Ви со ка при -
род на спорідненість шро ту та бо рош на обу мов лює доцільність йо -
го до да ван ня у кон ди терські ви ро би. То му об’єктом досліджен ня
об ра но тех но логію кексів із бісквітно го тіста.

Шрот — твер дий за ли шок насіння олійних куль тур після ви лу -
чен ня з нь о го олії екстракційним ме то дом. Інши ми сло ва ми, це по біч -
ний про дукт ви роб ни цт ва рос лин них олій, от ри ма ний після екстра-
 гу ван ня олій роз чин ни ка ми або шля хом пре су ван ня. Будь який
шрот, в пер шу чер гу, цінуєть ся ве ли ким вмістом клітко ви ни, рос -
лин но го білка, вітамінів, фолієвої кис ло ти, ан ти ок си дан та ми, а та -
кож не обхідни ми для здо ров’я мікро е ле мен та ми (калієм, кальцієм,
магнієм, цин ком). Ко жен із пе ре ра хо ва них ком по нентів має важ -
ли ве зна чен ня для ме та болізму в ор ганізмі лю ди ни і розг ля даєть ся
на ми як біологічноKак тив на до бав ка (БАД) функціональ но го приз -
на чен ня. Про те, клітко ви на, як най важ ливіший ком по нент шро ту
та життєво не обхідний еле мент хар чу ван ня лю ди ни, розг ля даєть ся
на ми і як БАД і як струк ту ро ут во рю вач.

Для ви го тов лен ня ХД і цілю щих відварів ви ко рис то ву ють ся всі
час ти ни рос ли ни, але найбіль ша си ла скон це нт ро ва на в йо го насін -
ні. З них ви чав лю ють цінне мас ло, а ви су ше ну ма ку ху подрібню ють
і пе рет во рю ють на бо рош но — шрот роз то ропші. Цей ба га тий кліт -
ко ви ною по ро шок зберігає всі при родні ха рак те рис ти ки і нутрі -
єнти, ши ро ко зас то со вуєть ся в ме ди цині, дієто логії, ви роб ництві
хар чо вих про дуктів та кулінарії з ме тою ліку ван ня та профілак ти ки
ба гать ох зах во рю вань.
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Влас ти вості і ко ристь роз то ропші зу мов лені вмістом цінних
мікро е ле ментів (се ле ну, цин ку, міді та ін.), вітаміна ми (пе ре важ но
жи ро роз чин ни ми), комп лек са ми поліне на си че них жир них кис лот
та силіма ри ну — силь но го ге па топ ро тек тор но го ор ганічно го ан ти -
ок си дан ту. Силіма рин зміцнює мемб ра ни клітин печінки та сприяє
по бу дові но вих, од но час но пе рет во рю ючи от руйні ре чо ви ни (ал ко -
голь і інші ток си ни) в нешкідливі з’єднан ня. Більшість су час них
пре па ратів для ліку ван ня і підтрим ки функцій печінки ви роб ля ють -
ся са ме на ос нові силіма ри ну. Дослідни ки вва жа ють шрот роз то -
ропші універ саль ним за со бом, спря мо ва ним на очи щен ня і віднов -
лен ня всіх тка нин і сис тем людсь ко го ор ганізму. Сфе ра ак тив ності
цієї ХД вклю чає в се бе: хімічну інток си кацію, ал ко голь ну, нар ко -
тич ну, в то му числі от руєння па ра ми хло ру і от руй ни ми гри ба ми
(навіть блідою по ган кою); про ме не ву хво ро бу, наслідки про ход жен ня
хімічної та радіаційної те рапії; цук ро вий діабет та інші ен док ринні
па то логії; інфаркт, інсульт, різні сер це воKсу динні зах во рю ван ня,
ва ри коз не роз ши рен ня су дин; СНІД та інші імунні відхи лен ня;
зни жен ня гост ро ти зо ру; ожиріння, по ру шен ня хар чо во го обміну;
ток си ко зи вагітних; гіне ко логічні зах во рю ван ня.

На ла бо ра тор них за нят тях ми про ве ли дослідноKекс пе ри мен -
таль ну ро бо ту по вдос ко на лен ню тех но логії ви роб ни цт ва бісквіт ного
кек су з до да ван ням шро ту роз то ропші пля мис тої. От же, до да ю чи
шрот у тра диційні ре цеп ту ри кон ди терсь ких ви робів ми от ри муємо
про дукт оз до ров чо го приз на чен ня, спря мо ва ний на очи щен ня і від -
нов лен ня всіх тка нин і сис тем людсь ко го ор ганізму, який мож на
ре ко мен ду ва ти для за побіган ня та ліку ван ня заз на че них ви ще зах во -
рю вань. По дальші досліджен ня спря мо вані на оп тимізацію ре цеп -
ту ри но во го функціональ но го про дук ту оз до ров чо го приз на чен ня.

ТЕХ НО ЛОГІЧНІ АС ПЕК ТИ 
СТВО РЕН НЯ ХЛІБО БУ ЛОЧ НИХ ВИ РОБІВ 

СПЕЦІАЛЬ НО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ

Буг лак О.М.
ІV курс, гру пи ТХ
41, спеціаль ності «Тех но логії хар чу ван ня»

Інже нер но
тех но логічно го інсти ту ту
На у ко вий керівник: Ра ту шен ко А.Т., к.т.н., доц.

За без пе чен ня пов ноцінно го хар чу ван ня для підтри ман ня здо -
ров’я і зви чай ної життєвої ак тив ності нації є од ним з пріори тет них
зав дань кож ної цивілізо ва ної дер жа ви. Тен денції ос танніх де ся тиріч
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до погіршен ня здо ров’я на се лен ня Ук раїни, спри чи не не, здебіль шо -
го, погіршен ням йо го хар чо во го ста ту су й еко логічни ми проб ле ма -
ми, став лять пе ред дер жав ни ми діяча ми, фахівця ми у сфе рах охо -
ро ни здо ров’я та хар чо вої про мис ло вості зав дан ня по шу ку шляхів
ви хо ду з цієї склад ної си ту ації. На ос нові уза галь нен ня і сис те ма ти -
зації да них літе ра тур них дже рел що до спеціаль них про дуктів на ми
зап ро по но ва но їх кла сифікацію за приз на чен ням і по ход жен ням,
як ос нов ни ми оз на ка ми. Найбіль шо го роз вит ку знай шов на у ко вий
нап рям, пов’яза ний з роз роб кою ви робів, зба га че них фізіологіч но-
функ ціональ ни ми інгредієнта ми. На ми зап ро по но ва но гнучкі тех но -
логії хлібо бу лоч них і бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів, які бу де
мож ли во ре алізу ва ти як на підприємствах ве ли кої по туж ності
(хлібо за во ди, хлібо комбіна ти, кон ди терські фаб ри ки), так і се редньої
та ма лої по туж ності без знач них змін схем тех но логічно го по то ку
і апа ра тур но го оформ лен ня. Особ ли вий інте рес яв ля ють тех но логії
зба га чен ня хлібо бу лоч них ви робів, що пе ред ба ча ють «по вер нен ня»
тих ре чо вин, що бу ли ви да лені з зер на під час йо го пе ре роб ки у бо -
рош но. У ць о му ас пекті роз роб ле но асор ти мент хліба і бу лоч них
ви робів з ви ко рис тан ням про дуктів пе ре роб ки за родків пше ниці.

Знач ний об сяг на у ко вих досліджень ви ко нуєть ся у нап рям ку
роз роб лен ня тех но логій хлібо бу лоч них і бо рош ня них кон ди терсь -
ких ви робів з ви ко рис тан ням ціло го та подрібне но го зер на зер но -
вих та олійних куль тур. Ос нов ною ме тою да но го нап рям ку на у ко во-
дослідних робіт є роз ши рен ня асор ти мен ту про дукції підви ще ної
хар чо вої цінності з ви ко рис тан ням зер но вої си ро ви ни. Так, хліб,
ви го тов ле ний з ви ко рис тан ням яд ра насіння ви со колізи но во го та
ви со ко олеїно во го сортів со няш ни ка доз во ляє знач но зба га ти ти йо -
го не замінною аміно кис ло тою лізи ном, а та кож поліне на си че ни ми
жир ни ми кис ло та ми. Яд ро насіння со няш ни ка знайш ло ши ро ке
зас то су ван ня у роз роб ле них на ка федрі тех но логіях пісоч но го пе -
чи ва, мас ля но го бісквіту, пря ників. Особ ливістю тех но логій є спе -
ціаль на об роб ка яд ра для за побіган ня окис нен ня жирів. Ціка вою
з на у ко вої і прак тич ної точ ки зо ру є тех но логія хліба з до да ван ня
мо дифіко ва но го фос фа тид но го кон це нт ра ту (МФК), який от ри му -
ють шля хом мо дифікації фос фоліпідів за до по мо гою фер мен ту Ле -
ци та за Ульт ра, що приз во дить до зміни гідрофіль ноKліпофіль но го
ба лан су і, як наслідок, до зміни влас ти вос тей фос фа тид но го кон це нт -
рату. Ви ко рис тан ня МФК доз во ляє от ри му ва ти хлібо бу лочні ви ро би
висо кої якості з бо рош на зі зни же ни ми хлібо пе карсь ки ми влас ти вос -
тя ми, а та кож з підви ще ним вмістом фос фоліпідів. Перс пек тив ни ми
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є тех но логії ви робів з бісквітно го, пісоч но го і дріжджо во го тіста з до -
бав ка ми кріопо рошків з різних фракцій ви ног рад них ви чавків та нав -
ко лоплідни ка греч ки. Ви ко рис тан ня кріас по рошків доз во ляє зба га -
ти ти про дукцію вітаміна ми, міне раль ни ми ре чо ви на ми, ор ганічни ми
кис ло та ми та ан ти ок си дан та ми. Тех но логічний ефект від їх до да ван -
ня ви яв ляєть ся в інтен сифікації про цесів на ок ре мих стадіях ви роб -
ни цт ва, пок ра щенні струк ту ри напівфаб ри катів та го то вих ви робів,
еко номії яй цеп ро дуктів та цук ру. Та кож за їх вве ден ня спос терігаєть -
ся по дов жен ня термінів зберіган ня про дукції, що містить жи ри, за ра -
ху нок інгібу ван ня лан цю го вих віль ноKра ди каль них ре акцій.

Всі зап ро по но вані нап рям ки ство рен ня хлібо бу лоч них ви робів
з різни ми до бав ка ми є перс пек тив ни ми і ціка ви ми з точ ки зо ру по -
даль ших досліджень.

ТЕХ НО ЛОГІЇ ФУНКЦІОНАЛЬ НИХ НА ПОЇВ

Веп рик Н.О.
ІV курс, гру пи ТХ
41, спеціаль ності «Тех но логії хар чу ван ня»

Інже нер но
тех но логічно го інсти ту ту
На у ко вий керівник: Ра ту шен ко А.Т., к.т.н., доц.

Функціональ не хар чу ван ня як од на з перс пек тив них та прог ре -
сив них кон цепцій по бу до ви раціону су час ної лю ди ни що ро ку все
біль ше вхо дить у жит тя ук раїнців. Спо жи вачі країн Євро пи та Аме -
ри ки вже дав но з успіхом із за до во лен ням ви ко рис то ву ють в їжу
про дук ти наз вані функціональ ни ми, до них відно сять та ку їжу або
на пої, які містять в своєму складі спе цифічні ко рисні ком по нен ти.

На пої є од ним з найбільш роз пов сюд же них функціональ них про-
дуктів. Всі на пої з функціональ ни ми влас ти вос тя ми мож на поділи ти
на дві ве ликі гру пи: на пої за галь но го приз на чен ня та на пої спе ціаль -
но го зна чен ня.

До гру пи на поїв за галь но го зна чен ня тра диційно відно сять:
— со ковмісні на пої;
— на пої на ос нові лікарсь коKтехнічної си ро ви ни (фіто на пої);
— на пої на мо лочній ос нові;
— на пої, склад яких є комбінацією різно го ро ду ре чо вин (со ко -

вмісні на пої з до да ван ням рос лин ної си ро ви ни);
— на пої, ос но вою яких є зер но ва си ро ви на;
— зба га ченні на пої (зба га чен ня відбу ваєть ся за ра ху нок біо ло -

гічно ак тив них до ба вок або преміксів).
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Гру пу на поїв спеціаль но го приз на чен ня предс тав ля ють такі ви ди:
— спор тивні на пої (спеціальні на пої для спор тсменів які підви -

щу ють фізич ну вит ри валість пок ра щу ю чи спор тивні ре зуль та ти);
— енер ге тичні на пої (містять ко феїн та інші ак тивні ре чо ви ни,

що спри я ють підви щен ню пра цез дат ності, кон це нт рації ува ги та фі -
зич ної ак тив ності лю ди ни);

— діабе тичні на пої (на пої, які мо жуть за без пе чу ва ти профілак ти -
ку ви ник нен ня цук ро во го діабе ту, особ ли во у пацієнтів по хи ло го віку);

— на пої для дієтич но го раціону (ви ко рис то ву ють ся людь ми
з по ру шен ня ми ме та болізму, ожирінням, а та кож для ре гу лю ван ня
кіль кості спо жи тих ка лорій);

При ви го тов ленні функціональ них на поїв спеціаль но го приз -
на чен ня най частіше ви ко рис то ву ють ся на ту ральні бо танічні екст -
рак ти, і є склад ни ми ком по нен та ми функціональ них інгредієнтів.
Се ред та ких інгредієнтів виділя ють: ефірні олії, ор ганічні кис ло ти,
полі фе но ли, поліса ха ри ди, ал ка лоїди, міне ральні ре чо ви ни. На -
явність та ких ком по нентів на си чує напій унікаль ним аро ма том та
сма ком, що ро бить вжи ван ня та ко го про дук ту не ли ше ко рис ним,
а й приємним на смак.

Ор ганізм лю ди ни, який скла даєть ся на 60% із во ди, постійно
пот ре бує відповідно го на си чен ня ріди ною, особ ли во при несп ри -
ят ли вих кліма тич них умо вах, стре со вих си ту аціях, надмірних
фізич них на ван та жен нях то що. Се ред інших ме тодів гідра тації спо -
жи ва чу на даєть ся мож ливість ви ко рис то ву ва ти функціональні на -
пої. Ос нов на особ ливість та ких на поїв — це на явність од но го або
кіль кох функціональ них «ак тив них» ком по нентів, які здатні впли -
ва ти на здо ров’я, вит ри валість, адап тацію до умов зовнішнь о го се -
ре до ви ща та настрій лю ди ни.

Функціональні на пої роз роб ля ють ся для лю дей різних віко вих
ка те горій, статі, соціаль но го ста ту ту. Ви роб ни цт во функціональ них
на поїв є перс пек тив ним нап рям ком в хар човій про мис ло вості,
оскіль ки мо же пок ра щи ти рівень здо ров’я гро ма дян країни, за без -
пе чу ю чи їх ко рис ни ми ре чо ви на ми.
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ТЕХ НО ЛОГІЯ КЕКСІВ 
ЗНИ ЖЕ НОЇ ЕНЕР ГЕ ТИЧ НОЇ ЦІННОСТІ

Гру бий А.А.
ІV курс, гру па ТХ
61/16 м, спеціальність «Хар чові тех но логії», 

Інже нер но
тех но логічний інсти тут
На у ко вий керівник: Ка ла ку ра М.М., к.т.н., про фе сор

Бо рош няні кон ди терські ви ро би зай ма ють ва го ме місце у хар -
чу ванні на се лен ня і ко рис ту ють ся знач ним по пи том. Істот ним не -
доліком цієї гру пи про дуктів є низь кий вміст життєво не обхідних
есенційних ре чо вин (вітамінів, міне раль них ре чо вин, хар чо вих во -
ло кон, то що) та ви со кий вміст вуг ле водів і жирів. То му знач ний по -
пит на ці ви ро би обу мов лює не обхідність ко ри гу ван ня їхнь о го
хімічно го скла ду. Вра хо ву ю чи ви мо ги на у ки про хар чу ван ня, ви ко -
рис то ву ю чи нет ра диційні інгредієнти, ре цеп ту ри цієї гру пи ви робів
мож ли во мо де лю ва ти та ство рю ва ти про дук ти хар чу ван ня зба га чені
біологічно ак тив ни ми ре чо ви на ми. Од ним із шляхів ство рен ня та ких
про дуктів є ви ко рис тан ня до ба вок зі знач ним вмістом есенційних
ре чо вин. В якості та кої си ро ви ни мо жуть бу ти ви ко рис танні зне -
жи ре ний кис ло мо лоч ний сир та фрук тові по рош ки, а са ме з хур ми.

Роз роб ка та впро вад жен ня новітніх тех но логій бо рош ня них
кон ди терсь ких ви робів кексів з ви ко рис тан ням функціональ них
інгредієнтів є ак ту аль ною в наш час, сприяє пок ра щен ню хар чо вої
цінності, ор га но леп тич них по каз ників, зни жен ня ка лорійності.
Функціональні про дук ти хар чу ван ня — це про дук ти, приз на чені
для сис те ма тич но го спо жи ван ня у складі хар чо вих раціонів усіма
віко ви ми гру па ми здо ро во го на се лен ня, зни жу ють ри зик роз вит ку
зах во рю вань, пов’яза них з хар чу ван ням, за ра ху нок на яв них в них
функціональ них хар чо вих інгредієнтів. Тех но логія і якість бо рош -
ня них кон ди терсь ких ви робів за ле жить від якості і функціональ них
влас ти вос тей си ро ви ни. Аналіз на у ко воKпрак тич них дже рел в на -
прям ку вирішен ня ви ще заз на че них проб лем по ка зав перс пек тив -
ність ви ко рис тан ня про дуктів пе ре роб ки хур ми, а са ме по рошків
з хур ми в тех но логіях про дукції рес то ран но го гос по да р ства, що до -
з во ляє ство рю ва ти но ву про дукцію функціональ но го спря му ван ня.

Інно вацією статті є роз роб лен ня тех но логії кексів зни же ної
енер ге тич ної цінності з ви ко рис тан ням зне жи ре но го кис ло мо лоч -
но го си ру та по рошків хур ми. У якості про то ти пу бу ло об ра но ре цеп -
ту ри кек су «Сир но го». З ме тою ко рекції і зба лан со ва ності енер ге -
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тич ної цінності бу ло про ве де но заміну цук ру біло го на фрук то зу.
Час ти ну пше нич но го бо рош на, заміне но на віднов ле ний по ро шок
з хур ми, що є дже ре лом хар чо вих во ло кон, не обхідних для лю дей
з по ру шен ня ми про цесів трав лен ня, а та кож калію, заліза, магнію,
ка ро тинів і то ко фе ро лу. Сир 18% жир ності, який вхо дить до скла ду
тра диційної ре цеп ту ри кек су, бу ло заміне но на зне жи ре ний сир. До
скла ду бо рош ня но го кон ди терсь ко го ви ро бу віднов ле ний по ро шок
з хур ми вво ди ли у кіль кості 4%, 6%, 8%, 10%. По пе редні про роб ки за
ор га но леп тич ни ми по каз ни ка ми вка за ли, що вве ден ня 8% по рош ку
з хур ми не чи нить не га тив но го впли ву на струк ту ру м’якуш ки ви робів.

Ор га но леп тич на оцінка го то вих ви робів по ка за ла, що всі зраз -
ки ма ли гар ний зовнішній виг ляд та пра виль ну фор му. По ве рх ня
ви робів з до да ван ням по рош ку з хур ми більш рівна і з най мен шою
де фор мацією. Тех но логічний про цес ви роб ни цт ва да но го ви ду бо -
рош ня но го кон ди терсь ко го ви ро бу май же нічим не відрізняєть ся
від тех но логії ви роб ни цт ва тра диційної ре цеп ту ри, до даєть ся ли ше
стадія віднов лен ня по рош ку з хур ми, яка про цес не уск лад нює.

Ви ко рис тан ня по рошків хур ми і зне жи ре но го си ру у ви роб -
ництві кексів є доціль ним з ог ля ду зба га чен ня про дук ту біологічно
цінни ми білко ви ми ком по нен та ми, вітамінно міне раль ним комп -
лек са ми та спо лу ка ми ан ти ок си дан та ми, що містять ся в даній си ро-
винні. Ство рен ня но во го ви ду кек су спри я ти ме роз ши рен ню асор -
ти мен ту бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів функціональ ної дії.

ШЛЯ ХИ ПІДВИ ЩЕН НЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
БІСКВІТНИХ НАПІВФАБ РИ КАТІВ

Жар ко К.В.
VІ курс, гру па ТХ 61
16(М), спеціальність «Хар чові тех но логії»

Інже нер но
тех но логічний інсти тут, к.тел. (097) 364
22
66
На у ко вий керівник: Ка ла ку ра М.М., к.т.н, проф.

Бісквітні напівфаб ри ка ти є ви со ко ка лорійни ми ви ро ба ми
з нез ба лан со ва ним скла дом, що в ос нов но му спри чи не не ви со ким
вмістом вуг ле водів та низь ким вмістом хар чо вих во ло кон, вітамі нів,
поліне на си че них жир них кис лот. То му не дос ко налість скла ду біс -
квітно го напівфаб ри ка ту ак ту аль но бу де зміни ти, до дав ши ама ран -
то ве бо рош но та клітко ви ну висівок про са, по рош ки ка ли ни, го ро -
би ни, обліпи хи, ана насів, ба нанів.

Ко рис ну дію на ор ганізм ама ран то во го бо рош на до пов нює кліт -
ко ви на висівок про са, яка нор малізує ро бо ту шлун ко воKкиш ко во го
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трак ту, сприяє зни жен ню рівня цук ру в крові, нор малізує обмін ре -
чо вин і рівень хо лес те ри ну, підви щує імунітет ор ганізму то що.

Ви ко рис тан ня ама ран то во го бо рош на при скла данні бо рош ня -
них ком по зиційних сумішей для ви роб ни цт ва бісквітів, доз во лить
уник ну ти ма ло го пи то мо го об’єму та низь коKпо рис тої м’якуш ки
і от ри ма ти м’якуш з доб ре роз ви не ною струк ту рою по рис тості. Од -
нак, при вве денні ве ли кої кіль кості ць о го бо рош на відбу ваєть ся
зво ротній ефект, бо во но більш ак тив не, то му струк ту ра стає більш
щільнішою та менш по рис тою. То му, при до да ванні ве ли кої кіль -
кості ама ран то во го бо рош на спос терігаєть ся от ри ман ня бісквіту
з ма лою по ристістю.

Перс пек тив ною си ро ви ною для зба га чен ня бісквітних ви робів
є пло дові по рош ки, а са ме: по рош ки ка ли ни, го ро би ни та обліпи -
хи, оскіль ки свіжа пло до ва про дукція є се зон ним про дук том і не за -
без пе чує ре гу ляр но го над ход жен ня біологічно ак тив них ре чо вин
у раціон хар чу ван ня на се лен ня.

Про а налізу вав ши ор га но леп тичні по каз ни ки якості го то вих
бісквітних напівфаб ри катів виз на чи ли, що найбільш раціональ ним
є вне сен ня до бав ки пло до вих по рошків у кіль кості 6% до ма си бо рош -
на в при сут ності ПАР. У ць о му ви пад ку дослідні зраз ки ма ють пок ра -
щені спо живчі влас ти вості, в то му числі фізи коKхімічні по каз ни ки
зна хо дять ся в ме жах, рег ла мен то ва них нор ма тив ни ми до ку мен та ми.

Та ким чи ном, на ос нові аналізу ор га но леп тич них та фізи ко-хі -
мічних по каз ників якості бісквітно го напівфаб ри ка ту з різним вміс -
том по рош ку ка ли ни або го ро би ни, або обліпи хи, мож на на да ти ре ко -
мен дації що до доціль ності ви ко рис тан ня в тех но логії мас ля но го
бісквіту цих до ба вок у кіль кості 6% до ма си бо рош на за на яв ності ПАР.

У кон ди терсь ко му ви роб ництві та кож мо жуть ви ко рис то ву ва -
тись і по рош ки з тропічної си ро ви ни — ба нанів і ана насів. У біск -
вітних напівфаб ри ка тах, час ти на ре цеп тур них ком по нентів бул ла
заміне на по рош ка ми з ба нанів і ана насів. Виз на чен ня в роз роб ле -
них бо рош ня них кон ди терсь ких ви ро бах ос нов них хар чо вих ре чо -
вин та порівнян ня от ри ма них да них з їх зна чен ня ми для конт роль -
них зразків по ка за ла, що за ра ху нок по рошків зрос тає кількість
вітамінів і міне раль них ре чо вин. Крім то го, заміна пев ної кіль кості
ви со ко ка лорійних про дуктів (яєць, мас ла верш ко во го, цук ру) доз -
во ли ла суттєво зни зи ти енер ге тич ну цінність ви робів. За галь на ор -
га но леп тич на оцінка бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів з по рош -
ка ми ба нанів та ана насів не відрізня ють ся від ор га но леп тич ної
оцінки ви робів тра диційно го при го ту ван ня.
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Пок ра щен ня сма ко вих влас ти вос тей відбу ва лось за ра ху нок змен -
шен ня сту пе ню со лод кості та на бут тя приємно го сма ку за ра ху нок
по рош ко вих до ба вок.

От же, на ос нові про ве де но го аналізу хімічно го скла ду но вих
бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів мож на зро би ти вис но вок, що
ви ко рис тан ня зап ро по но ва них інгредієнтів за без пе чує от ри ман ня
ви робів ви со кої якості, зба га че них біологічно ак тив ни ми ре чо ви -
на ми та зни же ної енер ге тич ної цінності.

ЕКСТРУ ЗИВНІ ПРО ДУК ТИ 
В ХАР ЧО ВИХ КОМ ПО ЗИЦІЯХ 

ФУНКЦІОНАЛЬ НО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ

Ко лес ник Р.В.
ІV курс, гру пи ТХ
41, спеціаль ності «Тех но логії хар чу ван ня»

Інже нер но
тех но логічно го інсти ту ту
На у ко вий керівник: Ра ту шен ко А.Т., к.т.н., доц.

Од ним з найбільш ефек тив них ме тодів пе рет во рен ня влас ти -
вос тей рос лин ної си ро ви ни з ме тою при го ту ван ня на йо го ос нові різ -
номанітних хар чо вих про дуктів ви со кої якості є екструзійна об роб ка.
При екструзійній об робці ма теріал, що пе ре роб ляєть ся піддаєть ся
інтен сив но му тер моKво ло гоKме ханічній дії, що приз во дить до різних
за гли би ною зміни йо го скла до вих час тин. Екструзійна об роб ка крох -
ма ловмісної си ро ви ни доз во ляє от ри му ва ти лег ко зас во ю вані, з по -
ліпше ни ми сма ко ви ми влас ти вос тя ми хар чові про дук ти, які ви ма га -
ють нез нач ної кулінар ної об роб ки або повністю го тові до вжи ван ня.

Розрізня ють такі ви ди екструзії:
1. Хо лод на екструзія — відбу ва ють ся тіль ки ме ханічні зміни в ма -

теріалі внаслідок повіль но го йо го пе реміщен ня під тис ком і фор му -
ван ня ць о го про дук ту з ут во рен ням за да них форм.

2. Теп ло ва екструзія — по ряд з ме ханічним здійснюєть ся теп ло вий
вплив на об роб лю ва ний про дукт, при чо му про дукт підігріваєть ся із
зовні.

3. Га ря ча екструзія — про цес про во дить ся пі ви со ких швид кос -
тях і тис ках, знач но му пе ре ході ме ханічної енергії в теп ло ву, що при -
во дить до різних за гли би ною змін у якісних по каз ни ках про дук ту.

Найбіль ше по ши рен ня от ри ма ла хо лод на екструзія, зас то со ву -
вана в ос нов но му для ви роб ни цт ва ма ка рон них ви робів. Ра зом з тим,
все більш інтен сив но роз ви ва ють ся тех но логії при го ту ван ня різних
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хар чо вих про дуктів ме то да ми теп ло вої та га ря чої екструзії. Ме то дом
га ря чої екструзії ви го тов ля ють ся спу чені екстру да ти (сухі снідан ки),
які ма ють піно об раз ну по рис ту струк ту ру. Ма ла ва га при ве ли ко му об -
сязі обу мов лює два ос новні не доліки спу че них екстру да ту: для їх збе -
рі ган ня потрібні значні площі, їх транс пор ту ван ня ви ма гає знач них
вит рат. Слід та кож заз на чи ти, що в ре цеп ту ру су хих сніданків для по -
ліп шен ня сма ко вих влас ти вос тей і їх струк ту ри вно сять де я ку кіль -
кість мас ла або жи ру. Це приз во дить при зберіганні до по я ви гірко го
прис ма ку че рез про гор ка ния жирів, що зни жує три валість зберіган -
ня. Заз на чені не доліки усу ва ють ся при ви го тов ленні напівфаб ри катів
спу че них екстру да ту. Напівфаб ри ка ти ви го тов ля ють ся як пра ви ло ме -
то дом теп ло вої екструзії. Во ни яв ля ють со бою ви ро би, відфор мо вані
і ви су шені до во ло гості 8–12%. У та ко му виг ляді ви ро би ма ють
здатність до три ва ло го зберіган ня, ве ли ку щільність і міцність.

В про цесі ви го тов лен ня екстру зив них про дуктів існу ють ве ликі
мож ли вості зба га ти ти ви ро би міне раль ни ми ре чо ви на ми, мак роK
і мікро е ле мен та ми та різни ми біологічноKак тив ни ми до бав ка ми.
Вклю чен ня цих еле ментів до скла ду хар чо вих ком по зиції доз во лять
до дат ко во зба лан су ва ти струк ту ру хар чу ван ня на се лен ня Ук раїни,
зни зи ти роз ви ток ба гать ох важ ких зах во рю вань, у то му числі сер це -
воKсу дин ної сис те ми, ор ганів трав лен ня, по ру шень обміну ре чо вин
та ін. Оп тимізація по жив ної цінності раціону хар чу ван ня лю ди ни,
з ура ху ван ням ре ко мен до ва них су час них фізіологічних норм спо -
жи ван ня, не мо же бу ти до сяг ну та ли ше за ра ху нок збіль шен ня вжи -
ван ня тра диційних про дуктів хар чу ван ня і то му ви ма гає но вих на у -
ко вих і тех но логічних підходів та рішень.

ІННО ВАЦІЇ У ДЕ КО РУ ВАННІ ТОРТІВ ТА ТІСТЕ ЧОК

Ку че ря вий М.А.
VI курс, гру па ТХ 61
16 (М), спеціальність «Хар чові тех но логії»

Інже нер но
тех но логіччний інсти тут, к.тел. (067) 666-11-08
На у ко вий керівник: Ка ла ку ра М.М., к.т.н., про фе сор

Бо рош няні кон ди терські ви ро би (БКВ) во лодіють приємним
сма ком і при ваб ли вим зовнішнім виг ля дом, ко рис ту ють ся ве ли кою
по пу лярністю. У групі БКВ знач ну пи то му ва гу зай ма ють тор ти та
тіс теч ка. Тех но логії їх ви роб ни цт ва ре гу ляр но вдос ко на лю ють ся.

В Ук раїні все частіше ви ко рис то вуєть ся новітні спо со би де ко -
ру ван ня тортів та тісте чок. Од ним з інно ваційних спо собів є ви ко -
рис тан ня різних видів дзер каль ної гла зурі. Дзер каль на гла зур — це
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напівфаб ри кат, який го туєть ся за спеціаль ни ми тех но логіями. Ос -
нов ни ми інгредієнта ми ре цеп тур слу гу ють во да, цу кор, глю ко за,
шо ко лад та же ла ти на. В за леж ності від ви ду гла зурі та її приз на чен -
ня мо жуть ви ко рис то ву ва тись і інші інгредієнти (пек тин, крох маль
ку ку руд зя ний, верш ки, мо ло ко то що).

В за леж ності від ре цеп тур но го скла ду та тех но логій гла зурі кла -
сифіку ють ся на:

— Фрук тові (хо лодні) гла зурі на ос нові пек ти ну: го ту ють ся на
ос нові во ди, фрук то вих пю ре і цукрів. Пек тин на дає для стійкості
та міцності.

— Гла зурі на ос нові шо ко ла ду: скла да ють ся з рідкої час ти ни
(во да, мо ло ко, верш ки, цук ро вий си роп), різних видів шо ко ла ду, за -
 гус ників (же ла ти на або пек тин) та цукрів (глю ко за, декстро за, ін -
верт ний цу кор, цу кор пісок).

— Гла зурі на ка као ос нові по рош ку: го туєть ся при тем пе ра турі
ви ще ніж 100°С, щоб поз бу ти ся зер нис тості на смак. За ос но ву ви -
ко рис то ву ють цу кор, во ду та ка као по ро шок.

— Ка ра мель на гла зур: спер шу го туєть ся ка ра мель. Про цес ка -
ра мелізації зу пи няєть ся при до да ванні (вершків, мо ло ка, во ди). В кін -
ці до да ють за гус ни ки (же ла тин, пек тин, крох маль ку ку руд зя ний).

Ви ко рис тан ня дзер каль ної гла зурі суп ро вод жу ють ся пев ни ми
склад но ща ми, як при при го ту ванні так і ви ко рис танні. Для при го -
ту ван ня потрібно ви ко рис то ву ва ти тіль ки якісну си ро ви ну. Кож на
гла зур має пев ну тех но логію при го ту ван ня, навіть як що по скла ду
си ро ви ни во ни од на кові. На якість гла зурі впли ває тем пе ра ту ра при -
го ту ван ня, кис лотність інгредієнтів, кількість во ди та кількість цук -
ру. Гла зурі пе ре би ва ють ся спеціаль ним блен де ром, який під ку том
45° не ут во рює буль ба шок на по верхні. Май же усі ви ди гла зурі ма -
ють відсто ю ва тись у хо ло диль ни ку 12 го дин. Тем пе ра ту ра ви ко рис -
тан ня 30–40°. Ве ли ке зна чен ня має та кож фор ма тор та чи тістеч ка,
чим мен ше гост рих кутів тим кра ще бу де ля га ти гла зур. Торт має бу -
ти за мо ро же ним або охо лод же ним і без по ве рх не во го кон ден са ту.
Пра цю ва ти з гла зу ра ми потрібно ду же швид ко.

Дзер кальні гла зурі мо жуть ма ти різний ефект за зовнішнім виг -
ля дом в за леж ності від тех но логій при го ту ван ня і ви ко рис тан ня
(гла зу ру ван ня):

— ефект мар му ру — ви ко рис тан ня різних відтінків од но го кольо -
ру з чис то білою гла зу рю;

— ефект зеб ри — спо чат ку вкри ваєть ся повністю од ним коль о -
ром, потім вер ти каль но вкри ва ють різною тов щи ною смуж ки;
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— ле о пард — спо чат ку вкри ваєть ся будьKякою гла зур рю на ос -
нові шо ко ла ду і згу ще но го мо ло ка або верш ках. Звер ху на спа ту лу
на но сить ся нейт раль на гла зур будьKяко го коль о ру і про во дить ся по
усій по верхні;

— кіль ця — фор моч ки опус ка ють у хар чо ве зо ло то чи срібло та
роб лять штам пу ван ня на тор тах;.

— всесвіт — ви ко рис то ву ють біль ше 5 видів коль орів та пок ри -
ва ють у ха о тич но му по ряд ку.

Для от ри ман ня ба жа но го ефек ту коль о ро вості кон ди те ри ви -
ко рис то ву ють таб ли цю змішу ван ня коль орів http://2mb.ru/polez -
noe/tablicaKsmeshivaniyaKcvetov/

За га лом, дзер кальні гла зурі є од ним із інно ваційних спо собів де ко -
ру ван ня бо рош ня них кон ди терсь ких ви робів.

ХАР ЧУ ВАН НЯ ЯК ЗАСІБ БО РОТЬ БИ 
З ХВО РО БА МИ СУ ЧАС НОСТІ

Ла ти ше ва В.М.
II курс, гру па ВХП
21, спеціальність «Тех но логія хар чу ван ня»

Інже нер но
тех но логічний інсти тут
На у ко вий керівник: Хло пяк О.К., ст. вик ла дач

Жит тя дає нам мож ливість оби ра ти для се бе стиль жит тя та хар -
чу ван ня для за без пе чен ня дов голіття та здо ров’я. Як ска зав у своїй
Но белівській про мові ве ли кий фізіолог І. Пав лов: «Шма ток хліба
на сущ но го є, був і за ли шаєть ся однією з най го ловніших проб лем
у жит ті, дже ре лом страж дань, іноді за до во лен ня, в ру ках ліка ря —
мо гутнім за со бом ліку ван ня, в ру ках лю дей не обізна них — при чи -
ною зах во рю ван ня».

Пред мет досліджен ня — ово че ва про дукція.
Ме та досліджен ня — ство рен ня новітніх тех но логій про дукції,

от ри ман ня оп ти маль них про порцій фітоKово че вої си ро ви ни в про -
дукції, що роз роб ляєть ся.

Досліджен ня про во ди ло ся з ви ко рис тан ням се ле ри (корінь
і стеб ла), шпи на ту, кур ку ми та ци буліKпо рей. Роз роб ле ний «Міль -
фей» ство ре ний на ос нові кар топлі з ви ко рис тан ням на пов ню вачів,
ко жен шар в нь о му не се пев не функціональ не на ван та жен ня, а са -
ме профілак ти ка сер це воKсу дин них та он ко зах во рю вань.

В се лері містять ся хар чові во лок на, вітаміни C, E, PP, H, A, гру -
пи B (в т.ч. фолієва кис ло та), пек ти нові ре чо ви ни, міне ральні ре чо -
ви ни: Fe, Mg, Na, P, Ca, K. Бе таKка ро тин до по ма гає ор ганізму від
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ве ли кої кіль кості зах во рю вань. Солі калію по зи тив но впли ва ють на
сер це воKсу дин ну сис те му. До по ма гає зни зи ти ар теріаль ний тиск.
Солі магнію доб ре впли ва ють на нер во ву сис те му. Ко рис но вклю -
ча ти в раціон для профілак ти ки он ко логічних зах во рю вань.

Шпи нат — аку му ля тор ба гать ох біологічно ак тив них ре чо вин,
до скла ду яко го вхо дять: ба га то білка, ор ганічні на си чені і не на си -
чені жирні кис ло ти, клітко ви на, вітаміни A, E, C, H, K, PP, гру пи B,
бе таKка ро тин, міне ральні ре чо ви ни: Ca, Mg, Na, K, P, Fe, Zn, Cu.
Cтійкий до тем пе ра тур них впливів і зберігає вітаміни після теп ло вої
об роб ки, за мо ро жу ван ня та кон сер вації. Пот рап ля ю чи в ор ганізм,
він по пов нює за па си вітамінів і ко рис них еле ментів, це є ак ту аль ним
при авітамінозі. Зміцнює імунітет, су ди ни, сприяє конт ро лю ар -
теріаль но го тис ку і сер це во го рит му зав дя ки калію у своєму складі,
за побігає роз вит ку па то логій у дітей. Сти му лює ви роб лен ню чер во -
них кров’яних тілець зав дя ки міді в складі шпи на ту. Сприяє
профілак тиці ра ку обо до вої киш ки і прос та ти.

Кур ку ма містить у своєму складі вітаміни K, C, гру пи B та мікро -
е ле мен ти: Ca, Fe, P, I. Оскіль ки ми ви ко рис то вуємо кур ку му як
спецію, ці ком по нен ти містять ся в мікро до зах. Про те в її складі є ком -
по нен ти, які в мікрос копічних кіль кос тях ма ють по зи тив ний вплив
на ор ганізм лю ди ни. А са ме кур кумін, він на дає жов тий колір. В ході
екс пе ри ментів ме ди ки з’ясу ва ли, що кур кумін вик ли кає за ги бель па -
то логічних пух лин них клітин, не впли ва ю чи при ць о му на здо рові
кліти ни. Вжи ван ня пре па ратів з вмістом кур куміна не тіль ки при пи -
ня ло зрос тан ня, але й за побіга ло по яві но вих зло якісних ут во рень.

Ци бу ляKпо рей, до скла ду якої вхо дять вітаміни: C, E, B1, B2,
PP, ка ро тин; міне ральні ре чо ви ни: K, Ca, Mg, Mn, Fe, Ni, P, Na. До -
пома гає зни зи ти і відре гу лю ва ти ар теріаль ний тиск. Магній, фос фор
і фолієва кис ло та важ ливі ре чо ви ни для нор маль но го функціону -
ван ня нер во вої сис те ми. Мо же бу ти ефек тив ним про ти ря ду зах во -
рю вань че рез вміст квер це ти ну і де я ких інших ре чо вин, що зат ри -
му ють ріст і по ши рен ня пух лин.

Потрібно заз на чи ти, що всі з на ве де них про дуктів во лодіють од -
но час но декіль ко ма ан ти кан це ро ген ни ми влас ти вос тя ми. Склад
про дуктів у ство ренні про дукції підібра ний та ким чи ном, що роз роб -
ле на на ми про дукція має оз до ров че спря му ван ня, має хо роші ор га -
но леп тичні по каз ни ки і на лаш то ва на на бо роть бу з он ко логічни ми
зах во рю ван ня ми та зах во рю ван ня ми сер це воKсу дин ної сис те ми.
В зв’яз ку з вмістом ве ли кої кіль кості ща ве ле вої кис ло ти про дукція не
ре ко мен дуєть ся лю дям з зах во рю ван ням ни рок та печінки.
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ТЕХ НО ЛОГІЇ ВИ РОБІВ ІЗ ЗА ВАР НО ГО ТІСТА 
ДІАБЕ ТИЧ НО ГО ПРИЗ НА ЧЕН НЯ

Лю бе нок О.Б.
ас. ка фед ри тех но логії хар чу ван ня

Інже нер но
тех но логічний інсти тут

Зак ла ди рес то ран но го гос по да р ства є спе цифічною га луз зю
гос по дарсь кої діяль ності, яка має ве ликі мож ли вості для ви роб ни цт -
ва і ре алізації ви со ко якісної про дукції з вра ху ван ням до пот реб на -
се лен ня. В нинішніх умо вах довкілля ви ни кає пот ре ба в раціональ -
но му, ліку валь ноKпрофілак тич но му, дієтич но му хар чу ванні і са ме
то му в зак ла дах рес то ран но го гос по да р ства урізно манітнюєть ся
асор ти мент кулінар них та кон ди терсь ких ви робів.

Бо рош няні кулінарні ви ро би, зок ре ма із за вар но го тіста, ви ко -
рис то ву ють як гарнір до пер ших страв, як ос но ву для по дачі різних
кремів, паш тетів. На да но му етапі роз вит ку в рес то ран но му гос по -
дарстві ви ко рис то вуєть ся ре цеп ту ри за вар них напівфаб ри катів.

Існу ючі ре цеп ту ри тіста май же не містять інгредієнтів ба га тих
на біологічноKак тивні по живні ре чо ви ни. З ме тою підви щен ня
біологічної цінності за вар но го тіста на ми зап ро по но ва но ви ко рис -
тан ня топінам бу ру або по рош ку.

По ро шок топінам бу ру містить в се реднь о му 6,1% білків,
інуліну 58.8%, вуг ле водів 19,2, жирів 2,5%, вітамінів В1, В2,В3,В5, В6,
В7, від 0,18 до 18,8 мг, СK101,6 мг; міне раль них ре чо вин К, Na, Ca,
Mg, Fe, P, S, Si, Cl, від 3,89 до 386,4 мг%.

По ро шок мож на розг ля да ти як дже ре ло біологічноKак тив них
спо лук. Найцікавішим предс тав ни ком є інулін.

Під час йо го роз щеп лен ня в ор ганізмі ут во рюєть ся фрук то за,
не обхідна в хар чо во му раціоні хво рих на цук ро вий діабет. Інулін
є хар чо вим во лок ном, ос нов ни ми влас ти вос тя ми яко го є:

— зни жен ня рівня цук ру, хо лес те ри ну, тригліце ридів і фос фо лі -
підів у крові;

— зни жен ня фак торів ри зи ку сер це воKсу дин них ура жень;
— ви яв лен ня іму но мо ду лю ючої;
— ге па топ ро тек тор ної та ан ти ок си да нт ної дії;
— про тидія ви ник нен ню он ко логічних зах во рю вань;
— ви ве ден ня з ор ганізму со лей та радіонуклідів;
— мо дифікація мікроф ло ри ки шеч ни ку, спри ян ня роз вит ку бак-

терій гру пи Біфідус і пригнічен ня роз вит ку па то ген ної мікроф ло ри;
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— спри ян ня нор маль но му функціону ван ню киш ко воKшлун ко -
во го трак ту. Важ ли вою є здатність інуліну пок ра щу ва ти зас воєння
кальцію (май же на 20%).

Інулін є роз чин ним хар чо вим во лок ном, йо го здатність зв’язу ва -
ти во ду знач но ниж ча порівня но з не роз чин ни ми хар чо ви ми во лок -
на ми, то му він не підви щує ступінь ад сорбції во ди у тісті. Відо мо, що
ви со ка кон це нт рація не роз чин них во ло кон у тісті ро бить ви ро би за -
над то во ло ги ми і м’яки ми. До да ван ня інуліну не спри чи няє не ба жа -
них ефектів, текс ту ра ви робів поліпшуєть ся, во логість зни жуєть ся.
При до да ванні інуліну у тісто спос терігаєть ся підви щен ня об’єму ви -
робів. Цей ефект ви яв ляєть ся при кон це нт раціях інуліну від 2 до 6%,
при її пе ре ви щенні спос терігаєть ся змен шен ня об’єму ви робів.

На сь о годнішній день роз роб ле на про дукція оз до ров чо го приз -
на чен ня, яка пе ред ба чає ви ко рис тан ня овочів, з ви со ки ми
функціональ но — тех но логічни ми влас ти вос тя ми бу де кон ку ре нт -
но спро мож ною про дукцією.

НОВІТНІ НАП РЯ МИ В ТЕХ НО ЛОГІ ПРО ДУКТІВ
РАДІОП РО ТЕК ТОР НОЇ ДІЇ

Ше ру ди ло А.В.
5 курс, гру пи ТХ
61/16М, спеціаль ності «Тех но логії хар чу ван ня»

Інже нер но
тех но логічно го інсти ту ту
На у ко вий керівник: Ра ту шен ко А.Т., к.т.н., доц.

Якісний склад про дуктів хар чу ван ня відоб ра жає погіршен ня
еко логічної си ту ації в усь о му світі, яке обу мов ле не інтен сив ни ми
ви ки да ми у нав ко лишнє се ре до ви ще про дуктів тех но ген ної діяль -
ності лю ди ни. В Ук раїні еко логічний стан погіршуєть ся наслідка ми
аварії на ЧА ЕС, низь кою надійністю сис те ми конт ро лю за якістю
хар чо вих про дуктів та склад ною соціаль ноKеко номічною си ту ацією,
яка бе зу мов но, відоб ра жаєть ся на стані хар чу ван ня на се лен ня.

Нез ба лан со ва на струк ту ра хар чу ван ня на се лен ня Ук раїни є од -
нією із ос нов них при чин роз вит ку ба гать ох важ ких зах во рю вань,
у то му числі сер це воKсу дин ної сис те ми, ор ганів трав лен ня, по ру -
шень обміну ре чо вин та ін. Оп тимізація по жив ної цінності раціону
хар чу ван ня лю ди ни, з ура ху ван ням ре ко мен до ва них су час них фі -
зіологічних норм спо жи ван ня, не мо же бу ти до сяг ну та ли ше за ра -
ху нок збіль шен ня вжи ван ня тра диційних про дуктів хар чу ван ня
і то му ви ма гає но вих на у ко вих і тех но логічних підходів та рішень.
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На світо во му рин ку новітніх тех но логій хар чу ван ня виз на чи ла ся
тен денція до збіль шен ня кіль кості якісно но вих про дуктів, які при -
з на чені для по пе ред жен ня зах во рю вань, зміцнен ня за хис них сил
ор ганізму, зни жен ня ри зи ку впли ву ток сич них спо лук і не спри ят -
ли вої еко логічної дії. В рин ко вих умо вах, хар чо ва про мис ловість
ди намічно роз ви ваєть ся за ра ху нок впро вад жен ня но вих інтен сив них
тех но логій і ви пус ку на їх ос нові хар чо вих про дуктів оз до ров чо го та
профілак тич но го нап рям ку. Це за без пе чує умо ви для ство рен ня но -
вої кон ку рен то сп ро мож ної про дукції рес то ран но го гос по да р ства.
Зба лан со ва не за вмістом біологічно ак тив них ре чо вин хар чу ван ня,
за без пе чує охо ро ну внутрішнь о го се ре до ви ща ор ганізму і є ре аль -
ним шля хом збе ре жен ня та зміцнен ня здо ров’я лю ди ни в умо вах
постійно го еко логічно го на ван та жен ня.

У су час них умо вах ме ди коKбіологічні ви мо ги до хімічно го скла -
ду, біологічних і функціональ них влас ти вос тей хар чо вих про дуктів
не мо жуть бу ти в дос татній мірі за до во лені без ви ко рис тан ня нет ра -
диційних інгредієнтів — носіїв пев них спе цифічних радіоп ро тек -
тор них та ліку валь ноKпрофілак тич них влас ти вос тей.

В числі на у ко вих прин ципів роз роб ки тех но логії но вої кон ку -
рен то сп ро мож ної про дукції мож на виділи ти нас тупні:

1. Ви ко рис тан ня мікро нутрієнтів, дефіцит яких ре аль но має міс -
це, дос татньо ши ро ко роз пов сюд же ний і без печ ний для здо ров’я.

2. До да ван ня мікро нутрієнтів та біологічно ак тив них ре чо вин
у про дук ти ма со во го спо жи ван ня.

3. Рег ла мен ту ван ня вмісту мікро нутрієнтів у зба га че но му ни ми
про дукті.

4. Вве ден ня мікро нутрієнтів у стра ви не по вин но погіршу ва ти
спо живні її влас ти вості: змен шу ва ти вміст і зас во ю ваність інших
хар чо вих ре чо вин, суттєво зміню ва ти смак, аро мат, свіжість, ско ро -
чу ва ти термін її при дат ності.

ДОСЛІДЖЕН НЯ ЛІКУ ВАЬ НО�ПРОФІЛАК ТИЧ НОЇ ДІЇ
ТА СПО ЖИВ ЧИХ ВЛАС ТИ ВОС ТЕЙ ШРО ТУ РОЗ ТО РОПШІ

Шко ло бер да Л.М., Ко ломієць А.В.
І курс, гру па ТХ
11/16, спеціальність «Хар чові тех но логії»,

На у ко вий керівник: Оліфер чук О.Г.

Ак тив ний роз ви ток хар чо вої пе ре роб ної про мис ло вості ве де до
зрос тан ня побічних про дуктів пе ре роб ки тва рин ної та рос лин ної
си ро ви ни. Яск ра вим прик ла дом є пе ре роб ка зер но вих: виділя ю чи
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фракції тон ко го по мо лу бо рош на побічно от ри муємо висівки, або, до -
бу ва ю чи олію із зер на, от ри муємо шрот (ма ку ху). За галь новідо мо, що
обо лон ка зер на містить ве ли ку кількість біологічно ак тив них ре чо -
вин — вітаміни, на си чені й не на си чені жирні кис ло ти, поліса ха ри ди,
мікроK та мак ро е ле мен ти. Ще зовсім не дав но шрот та інші про дук ти
пе ре роб ки хар чо вої си ро ви ни відправ ля лись на відгодівлю ху добі. Од -
нак ос танні де ся тиліття відзна ча ють ся ак тив ни ми досліджен ня ми
мож ли вості ви ко рис тан ня вто рин ної си ро ви ни для хар чу ван ня лю ди -
ни. З’яви лись тех но логії пе ре роб ки про дуктів прак тич но без відходів,
що доз во ляє зба га ти ти тра диційні про дук ти хар чу ван ня біологічно ак -
тив ни ми до бав ка ми (БАД). Ме та на шої ро бо ти — досліди ти ліку валь -
ноKпрофілак тич ну дію та спо живчі влас ти вості шро ту роз то ропші.

Ви со кий вміст клітко ви ни у шроті роз то ропші зу мов лює йо го ви -
ко рис тан ня, як дієтич ної до бав ки, для профілак ти ки та ліку ван ня ши -
ро ко го ря ду хво роб, пов’яза них із по ру шен ням обміну ре чо вин, ро бо -
ти ен док рин ної сис те ми, ро бо ти шлун ко во гоKкиш ко во го трак ту
(ШКТ), при сер це воKсу дин них зах во рю ван нях, цук ро во му діабеті, от -
руєннях та ба гать ох інших хво ро бах. Роз то роп ша — лікарсь ка тра ва,
яка впро довж ба гать ох століть ви ко рис то вуєть ся як на род ний засіб
для ліку ван ня зах во рю вань печінки та жовч но го міху ра. Хар чові во -
лок на роз то ропші містять кальцій, фос фор, залізо, магній, кремній,
цинк, мідь, вітаміни А, D, Е, К і гру пи В, фла во ноїди, силіма рин.

Клітко ви на роз то ропші — силь ний аб сор бент, во на за хи щає
печінку від дії ток синів, віднов лює її, спри я ю чи ре ге не рації но вих
клітин печінки. Сти му лює виділен ня жовчі і за побігає по яві жовч -
них ка менів. Ак тив но пе реш код жає інток си кації ор ганізму, вик ли -
ка ної вжи ван ням ал ко го лю, і мінімізує ри зик ви ник нен ня наслідків
для печінки. Зав дя ки вмісту по туж но го ан ти ок си дан ту — силіма ри -
ну — за хи щає кліти ни тіла від дії віль них ра ди калів і прис ко рює
обмін ре чо вин. Вільні ра ди ка ли прис ко рю ють про цес старіння, то му
роз то роп ша сприяє збе ре жен ню мо ло дості шкіри. Оскіль ки печінка
відіграє важ ли ву роль у бо ротьбі з інфекціями, прийом роз то ропші
підви щує імунітет. Прийом роз то ропші до по ма гає поз бу ти ся неп -
риємно го за па ху з ро та, свербіння, ви си пу на шкірі, вугрів та інших
проб лем, що ви ни ка ють внаслідок по га ної ро бо ти печінки.

Не роз чинні во лок на про хо дять че рез ШКТ і за ли ша ють йо го
в незмінно му виг ляді, ви во дя чи над лиш ки хо лес те ри ну, жовчі, шла ки,
ток си ни. Роз чин на клітко ви на при за пев няє во дою на бу хає в шлун ку
і пе рет во рить ся в ге ле подібну ма су, в ре зуль таті чо го м’яко впли ває на
трав лен ня і сприяє по яві по чут тя си тості. Для схуд нен ня не обхідно,
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щоб у раціоні співвідно шен ня роз чин ної і не роз чин ної клітко ви ни
бу ло 1:3 (гру бих во ло кон має бу ти біль ше). Клітко ви на прис ко рює
про цес про ход жен ня їжі че рез ШКТ, стри му ю чи всмок ту ван ня вуг -
ле водів, жирів і цук ру, при ць о му на пе рет рав лен ня їжі ор ганізм
вит ра чає біль ше енергії — на ць о му зас но ва ний ефект схуд нен ня.

Ме дичні досліджен ня підтве рд жу ють, що дефіцит клітко ви ни
приз во дить до серйоз них по ру шень в ро боті трав ної сис те ми. До бо -
ва нор ма спо жи ван ня клітко ви ни для до рос лої лю ди ни не мен ше
25 г. Лікарі ре ко мен ду ють для до рос лих ден ну до зу — 1–2 сто ло вих
лож ки 2 ра зи на день, за пи ва ю чи склян кою ріди ни, кефіру або со -
ку, за 1 го ди ну до їжі. Під час вжи ван ня клітко ви ни потрібно збіль -
ши ти до бо вий прийом ріди ни.

Та ким чи ном, дія на ор ганізм роз то ропші, як за со бу для схуд -
нен ня, неп ря ма: внаслідок очи щен ня печінки від ток синів і нор -
малізації її функцій по чи нає очи ща ти ся весь ор ганізм, що і приз во -
дить до за галь но го зни жен ня ва ги. По даль ше на ше досліджен ня
бу де спря мо ва но на ство рен ня оз до ров чих про дуктів з ви ко рис тан -
ням шро ту роз то ропші, як БАД.

ФУД ПЕЙРІНГ
ЯК НАП РЯМ ІННО ВАЦІЙНО ГО РОЗ ВИТ КУ 

РЕС ТО РАН НО ГО БІЗНЕ СУ В УК РАЇНІ

Шпа чен ко В.B.
VI курс, гр. ТХ
61, спеціальність «Тех но логія хар чу ван ня», 

Iнже нер но
тех но логічний інсти ту ту ВМУРЛ «Ук раїна», м. Київ
На у ко вий керівник: Гав ри люк С.П., к.е.н, доц.

Су час ний рес то ран ний бізнес по ви нен за до воль ня ти не ли ше
пот ре би в раціональ но му хар чу ван ня і дозвіллі, але й ма ти про за пас
про дук тиKно вин ки, які здатні ди ву ва ти спо жи вачів і є ре зуль та том
зас то су ван ня новітніх тех но логій. Кон ку ренція на рин ку рес то ран -
них пос луг весь час по си люєть ся, і для підтрим ки зак ла ду кон ку рен -
то сп ро мож ним ви ни кає не обхідність в мо дернізації і вро вад женні
пев них но вов ве день, об’єкта ми яких мо жуть бу ти про дук ти, про це си
чи тех но логії. Са ме по нят тя «інно вація» оз на чає об’єкт, уп ро вад же -
ний у ви роб ни цт во в ре зуль таті про ве де но го на у ко во го досліджен ня
або зроб ле но го відкрит тя, якісно відмінний від по пе реднь о го ана ло -
га. Зап ро вад жені нові про дук ти або пос лу ги по винні ма ти вдос ко на -
лені спо живчі якості і бу ти ефек тив ни ми для підприємства.
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Ме тою статті є досліджен ня роз вит ку інно ваційних тех но логій
в при го ту ванні страв на ос нові поєднан ня різно манітних про дуктів,
що ма ють спільні сма кові ком по нен ти — фуд пейрінга, а та кож ефек-
тив ності йо го зап ро вад жен ня в зак ла дах рес то ран но го гос по да р ства
м. Києва. Фуд пейрінг — порівняль но но вий, і, для Ук раїни, — інно -
ваційний нап рям у роз вит ку рес то ран но го бізне су. Для про фесійних
ку харів фуд пейрінг є дже ре лом натх нен ня, оскіль ки дає мож ливість
ство ри ти аб со лют но но ву стра ву з нез ви чай ним сма ком, за па хом
і тексту рою. Ро до на чаль ни ком да но го на у ко во го нап рям ку є біохімік
Бер нар Ла ус са, який виз на чив, що ко жен про дукт має своє аро ма -
тич не поєднан ня. Аро мат стра ви є од ним з най важ ливіших оз нак,
оскіль ки нюх виз на чає 80% всіх сма ко вих відчуттів. Після аналізу
безлічі про дуктів Бер нал Ла ус са за до по мо гою екс пе рт ної гру пи
ство рив комбінацію про дуктів, які ма ють між со бою спільні аро ма -
тичні ком по нен ти і доб ре поєдну ють ся один з од ним. Для кра щої
візу аль ної орієнтації в ре зуль та тах досліджень бу ло ство ре но «дре во
фуд пейрінга», в яко му про дук ти поєдну ють ся між со бою з аро ма -
тич ної точ ки зо ру. У центрі дре ва зна хо дить ся ос нов ний про дукт,
нав ко ло нь о го — інші про дук ти, що поєдну ють ся в найк ращій мірі
з го лов ним. Всі во ни поділя ють ся на ка те горії, нап рик лад, мо лочні
про дук ти, м’ясо, спеції і т.д. Є й по каз ник сту пе ню їх сумісності: чим
ко рот ше гілка, тим кра ще поєднан ня з цент раль ним інгредієнтом.
Ось прик лад поєднан ня аро матів згідно фуд пейрінгу: шо ко лад і ци -
бу ля (шо ко лад ний мус); по лу ни ця з пар ме за ном; огірок з інжи ром.
Поєднан ня до сить нез вичні, але приємні на смак че рез вміст подіб -
них один од но му аро ма тич них ре чо вин.

Спи ра ю чись на «дре во фуд пейрінга» на ми бу ли досліджені нез -
ви чайні поєднан ня морк ви і по лу ниці з інши ми про дук та ми з аро -
ма тич ної точ ки зо ру, і на підставі от ри ма них ре зуль татів роз роб ле -
но но ву стра ву — «Брус кет та з філе кач ки і по лу ни цею». Для
заз на че ної стра ви бу ла відпраць о ва на ре цеп ту ра, скла де на тех но -
логічна кар та, про ве де на ор га но леп тич на оцінка. За ре зуль та та ми
ор га но леп тич ної оцінки сма кові якості стра ви от ри ма ли най ви щий
бал. Но ва стра ва «Брус кет та з філе кач ки і по лу ни цею» мо же бу ти
за п ро по но ва на до впро вад жен ня на підприємстві рес то ран но го гос -
по да р ства. Про ве дені досліджен ня підтве рд жу ють гіпо те зу про по -
єднан ня про дуктів за клю чо ви ми аро ма тич ни ми ком по нен та ми
і спри я ють ви ко рис тан ню да ної ме то ди ки на підприємствах рес то -
ран но го гос по да р ства. Крім то го, зап ро вад жен ня тех но логії «фуд пей -
рінг» доз во лить за лу чи ти біль шу кількість спо жи вачів за ра ху нок її
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спе цифічності, що, без сумнівно, по зи тив но поз на чить ся на ро боті
підприємства рес то ран но го гос по да р ства.

Впро вад жен ня інно вацій на підприємстві рес то ран но го гос по -
да р ства має бе зу мов ний вплив на ре зуль та тивність йо го діяль ності,
і не зва жа ю чи на пев ну не виз на ченість і не пе ред ба чу ваність ць о го
ефек ту, більшість підприємств од ноз нач но підви щу ють влас ну ком -
пе тентність, що по зиціонує їх як успішних но ва торів, пок ра щує
діло ве ста но ви ще та вик ли кає зацікав леність спо жи вачів.

ВИ КО РИС ТАН НЯ ПО РОШ КУ ЯЄЧНОЇ ШКА РА ЛУ ПИ
У ФУНКЦІОНАЛЬ НО МУ ХАР ЧУ ВАННІ

Хроп ко С.В.
ІV курс, гру пи ТХ
41, спеціаль ності «Тех но логії хар чу ван ня»

Інже нер но
тех но логічно го інсти ту ту
На у ко вий керівник: Юліна А.І., к.т.н., доц.

Ра ху ють, що найбільш важ ли ви ми мак ро е ле мен та ми для жит -
тє діяль ності ор ганізму лю ди ни є ки сень, калій, кремній, кальцій,
натрій, магній, а з мікро е ле ментів: залізо, мідь, цинк, хром, се лен,
мар га нець, йод. Во ни бу ду ють струк ту ру ске ле ту (кальцій і фос -
фор), за без пе чу ють кро вот во рен ня (залізо і мідь) і ак тивність фер -
ментів (цинк), підтри му ють ос мо тичні влас ти вості рідких се ре до -
вищ (настрій, калій).

Міне ральні ре чо ви ни скла да ють близь ко 5% ма си ор ганізму і не
за па са ють ся ни ми. Біля 2 міль ярдів лю дей пла не ти страж да ють на
дефіцит міне раль них ре чо вин. Навіть у ви со ко роз ви ну тих країнах
За хо ду за до во лен ня міне раль ни ми ре чо ви на ми мен ше 70%. В США
ос те о по ро зом хворіють приб лиз но 10% на се лен ня, в Європі 30%
жінок і 13% чо ловіків. В США щорічно фіксуєть ся 1.5 мільйонів
ви падків пе ре ло му кісток і 1 мільйон в Європі. Ці яви ща в ос нов но -
му обу мов лені нес та чею в ор ганізмі кальцію.

До бо ва нор ма спо жи ван ня кальцію 1 г, але із їжі всмок туєть ся
10–40% йо го кіль кості. Крім цієї сум ної особ ли вості в су час них
раціонах дефіцит кальцію скла дає 40%. То му нап ро шуєть ся вис но -
вок що зба га чен ня раціонів цим еле мен том не обхідно. Вчені ре ко -
мен ду ють для цієї цілі ви ко рис то ву ва ти ор ганічний іонізо ва ний
кальцій, оскіль ки він кра ще зас воюєть ся.

Іонізо ва ний кальцій в значній кіль кості зна хо дить ся в яєчній
шка ра лупі, яку тре ба тон ко змо ло ти (як бо рош но). В ній містить ся
27 міне раль них еле ментів, 36% від їх кіль кості при па дає на кальцій.
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Крім то го в шка ра лупі містять ся такі еле мен ти, як кремній і молібден.
Без кремнію вза галі не мож ли во існу ван ня нічо го жи во го. Він і мо -
лібден не обхідні для нор маль но го протікан ня біохімічних ре акцій
в ор ганізмі.

Ме тою да ної ро бо ти є роз роб ка функціональ них про дуктів з ви-
ко рис тан ням по рош ку яєчної шка ра лу пи для усу нен ня дефіци ту
мі не раль них еле ментів в раціонах оз до ров чо го хар чу ван ня для млин -
ців і ва ре ників з си ром. Ре зуль та ти досліджень зве дені в таб ли цю.

Таб ли ця
Хімічний склад страв з до да ван ням по рош ку яєчної шка ра лу пи

* Ре цеп ту ри ви ко рис тані зі «Збірник ре цеп тур страв ук раїнсь кої кухні» —
Київ: Техніка, 1992 р.

** По ро шок яєчної шкар лу пи вве де но в тісто, в кіль кості 2 г.

Досліджен ня по ка за ли, що з ор га но леп тич ної точ ки зо ру опитні
зраз ки май же ніяк не відрізня ють ся від конт роль них, за вик лю чен -
ням лег ко го за па ху яєць. В той же час ви ко рис тан ня в якості до бав -
ки по рош ку яєчної шка ра лу пи в кіль кості 2 г на порцію доз во ляє
наб ли зи ти кількість кальцію до до бо вої нор ми для лю ди ни. Оскіль -
ки по ро шок шка ра лу пи яєць є ор ганічним кар бо на том натрію, то
він зна хо дить ся в іон но му стані і пот рап ляє в ор ганізм, не ви ма гає
роз щеп лю ван ня, а відра зу зас воюєть ся.

Та ким чи ном, дослідні зраз ки бо рош ня них страв бу дуть ко рисні
дітям, підліткам, юна кам і лю дям по хи ло го віку, так як во ни по пов -
нять кількість кальцію в раціонах.
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По каз  ники
Оди -
 ни ця

виміру

Наз ва страв

Ва ре ни ки з си ром, 
вихід порції 200 г

Млинці, 
вихід порції 150 г

*Ре цеп ту ра № 413 **Опит *Ре цеп ту ра № 435 **Опит

Білок
Жир
Вуг ле во ди

г
г
г

21,6
9.0

40.0

21.7
9.1

40.2

10.8
12.2
58.7

10.9
12.2
59.0

Натрій
Калій
Кальцій

мг
мг
мг

21.6
104.0
15.7

62.1
114.0
745.0

58.0
278.0
138.0

58.6
280.0
858.0

Магній
Фос фор
Залізо

мг
мг
мг

27.5
73.2
1.3

60.0
248.0

4.0

47.0
176.0

1.6

754.0
181.0

2.0



СЕКЦІЯ XVI.ІI

СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ 
ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ

МАР КЕ ТИН ГОВІ ДОСЛІДЖЕН НЯ 
РИН КУ НА НО ПО РОШКІВ

Агеєв С.В., І курс, гру па зХТ
11/16с, 
спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ, тел. (044) 424
94
33

На у ко вий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доц.

Дослідниць ка функція мар ке тин гу яв ляє со бою фун да мент
усієї мар ке тин го вої діяль ності, яка охоп лює підго тов ку, що пе ре дує
прий нят тю будьKяко го рішен ня відповідно до кож но го еле мен ту
йо го комп лек су. Без ґрун тов но го досліджен ня ста ну, перс пек тив
роз вит ку зовнішнь о го се ре до ви ща та аналізу внутрішнь о го се ре до -
ви ща рин ку країни прак тич но не мож ли во про во ди ти гос по дарсь ку
та ко мерційну діяльність.

Однією з ос нов них проб лем будьKяко го еко номічно го дослі джен-
ня є збір інфор мації, оскіль ки за рин ко вих відно син во на є особ ли -
во цінним то ва ром, дже ре лом кон ку ре нт них пе ре ваг або не га раздів
як еко номіки в ціло му, так і, зок ре ма, кож но го підприємства. Важ -
ливість постійно го інфор маційно го за без пе чен ня обу мов ле на, пе -
ре дусім, ди намічни ми зміна ми си ту ації на рин ку, який постійно
відбу ваєть ся у зовнішнь о му мар ке тин го во му се ре до вищі.

Інфор мація з на но тех но логій вик ли ка ла у ба гать ох еко номістів
і бізнес менів пе ре важ но абстра кт ноKте о ре тич ний інте рес. Сь о годні
ви ник ла не обхідність на у ко во го ос мис лен ня прак ти ки ви ко рис -
тан ня про дукції на но тех но логій в гос по дарсь ко му житті людства
для фор му ван ня ре ко мен дацій бізне су. Клю чові сло ва всіх інфор -
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маційних та аналітич них ма теріалів з на но тех но логій в ос танні ро -
ки — ко мерціалізація і ри нок. До фор му ван ня рин ку про дукції на -
но тех но логій про яв ля ють інте рес бізнес ме ни, політи ки, вчені,
інвес то ри то що. Од нак, на сь о годні не виз на че но ос новні по каз ни -
ки ринків, їх інди ка то ри, які да ють змо гу оціню ва ти стан і тен денції
роз вит ку. Розбіжності да них за по каз ни ка ми об сягів ви роб ни цт ва і
спо жи ван ня на но по рошків, об сягів внутрішньої та зовнішньої
торгівлі, ди наміки цін, рівню дер жав ної підтрим ки, розмірів інвес -
тицій ся га ють за різни ми дже ре ла ми від 4 до 10 разів, що ство рює
серйозні проб ле ми для прий нят тя гос по дарсь ких рішень.

Прог но зо ва ний об сяг рин нку на но по рошків
Ре зуль та ти досліджень де я ких ас пектів май бутнь о го на но га лузі

на ве де но в табл. 1.

Таб ли ця 1
Прог но зо ва ний об сяг рин ку на но тех но логій, трлн. дол.

Не обхідно відзна чи ти, що існує проб ле ма у склад ності з на у ко -
во обґрун то ва ної то вар ної кла сифікації та не пов на порівнянність
в га лузі стан дар ти зації на но ма теріалів. Все це уск лад нює аналіз по -
точ но го ста ну і роз роб ку дов го ст ро ко во го прог но зу роз вит ку рин ку
на ноп ро дуктів.

До сить проб ле ма тич ним є та кож пи тан ня ви яв лен ня фак торів
по пи ту та про по зицій і ха рак те ру взаємозв’яз ку між ни ми. Ри нок
на но тех но логій пе ре жи ває свій стрімкий роз ви ток, про що свідчить
зрос тан ня інвес тицій в га лузь, а та кож кількість на у ко вих роз ро бок,
па тентів і публікацій з да ної проб ле ма ти ки.
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Екс пе рт на ор ганізація
Прог но зо ва ний об сяг рин ку,

трлн. дол.

Міtsubishi Іnstitute, прог ноз на 2015 р. 0.19

Євро комісія, прог ноз на 2015 р. ~0.26

Iunkett Research,прог ноз на 2017–2020 р. 1,3

Lux Research, прог ноз на 2019 р. 3.4

US NanoBusiness Alliance прог ноз на 2020 р. 1,3

Євро комісія, прог ноз на 2020 р. ~2.0

Уряд РФ, прог ноз на 2022 р. 0.4



ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГА ЛУЗІ НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ
ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ, 

ЯКІ БА ЖА ЮТЬ ОТ РИ МА ТИ ДРУ ГУ ВИ ЩУ ОСВІТУ

Бар да дим О.К., VІІ курс, гру па ХТ
71, 
спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Нікуліна Г.Ф., к.т.н., доц.

Ство рен ня національ ної на но тех но логічної ме режі (ННМ)
в якості од но го з фак торів при пус кає знач не збіль шен ня кад ро во го
за без пе чен ня ор ганізацій та підприємств, які пра цю ють по кож но -
му з те ма тич них нап рав лень ННМ.

Для ви ко нан ня ву за ми важ ли вих освітніх функцій підго тов ки
та пе репідго тов ки кадрів не обхідна по пу ля ри зація знань. Про важ -
ливість просвітниць кої діяль ності в сфері на но тех но логій, а та кож
необхідності пе репідго тов ки інже нер ноKтехнічно го пер со на лу на про -
мис ло вих підприємствах свідчить той факт, що, за да ни ми проф  со -
ю зу на у ковців Ук раїни за ос танні 10 років ро бо ту за кор до ном
знайш ли від 100 до 200 ти сяч ук раїнсь ких вче них, у то му числі й ті,
хто міг би склас ти еліту вітчиз ня ної на но тех но логії.

Нині на підприємствах відсутній підго тов ле ний інже нер но-
технічний пер со нал, який своєю кваліфікацією спри яв би впро ва -
джен ню еле ментів на но тех но логій в тех но логічні про це си та ви пуск
про дукції. Керівни ки біль шості підприємств не проінфор мо вані
про на у ко вий та прик лад ний по тенціал на но тех но логій.

Сь о годні до ля Ук раїна в на но тех но логічно му сек торі рин ку
скла дає 0,01%. Для по до лан ня цієї си ту ації не обхідна інно ваційна сис -
те ма підви щен ня кваліфікації та пе репідго тов ки спеціалістів, які
спри я ють впро вад жен ню в свідомість інже нер но го суспільства уяв -
лень про на но тех но логії як ра ди каль но му за собі мо дернізації вітчиз -
ня ної про мис ло вості. Ство рен ня за галь но дос туп ної міжна род ної
ме ре же вої елект рон ної ба зи робіт та провідних на у ко вих груп по
на но на уці та на но тех но логії є ме тою інтер нетKпро ек та публікацій
по на но на уці, на но тех нолгіям, а та кож баз да них вче них та інтер нет-
фо ру ма для інфор маційної підтрим ки на у ко во го співробітницт ва
між ЄС та країна миKпарт не ра ми.

Ос нов ни ми ціля ми на у ко вої та освітньої діяль ності в га лузі на -
но тех нор логій є: роз ви ток умов, при ваб ли вих для інвес тицій в знан ня
та інно вації в сфері на но тех но логій; підви щен ня кон ку рен то сп ро -
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мож ності та зай ня тості в ор ганізаціяхKучас ни ках; інтег рація на у ко -
вих досліджень, інно вацій та ви щої освіти; ство рен ня кад ро во го
по тенціалу че рез підтрим ку прог рам «ви пе ред жу валь ної пе репідго -
тов ки кадрів»; вихід на кон ку рентні рин ки Євро пи та інших країн
в сфері на но тех но логій.

Для до сяг нен ня пос тав ле них цілей ма ють бу ти вирішені нас -
тупні взаємо пов’язані зав дан ня: ство рен ня комп лек су освітніх
прог рам до дат ко вої освіти для підго тов ки спеціалістів в га лузі на -
ноіндустрії, яка бу де спри я ти фор му ван ню рин ку кваліфіко ва них
кадрів; підтрим ка освітніх про ектів, пов’яза них з роз вит ком
освітнь о го кон тен ту та су час них освітніх тех но логій.

Підго тов ка кадрів для на ноіндустрії в універ си теті по вин на
здійсню ва тись од но час но за дво ма нап рям ка ми: нав чан ня сту ден -
тів за на но тех но логічним нап рям ком (нап рик лад, «Ма теріалоз на в -
ство та тех но логія ма теріалів», «Елект роніка та на но е ле кт роніка»);
ре алізація освітніх прог рам по фізи коKма те ма тич но му, при род ни -
чо му, хімічно му та іншим нап рям кам про фесійної підго тов ки,
в рам ках яких мож ли во відкрит тя спеціалізації по на но тех но логіям
(нап рик лад, профіль «фізи ка на но ст рук тур»).

Го лов не зав дан ня в то му, щоб за без пе чи ти ство рен ня умов для
поліпшен ня якісно го скла ду на у ко вих та на у ко воKпе да гогічних кадрів;
ство рен ня сис те ми сти му лю ван ня «прип ли ву» мо лоді в сфе ру на у ки,
освіти та ви со ких тех но логій, а та кож закріплен ня мо лоді в цій сфері.

Се ред ос нов них зав дань, які потрібно виріши ти в рам ках націо -
наль ної на но тех но логічної сис те ми — інфор му ван ня суспільства
про мож ливість, перс пек ти ви та ри зи ки, пов’язані з ви ко рис тан -
ням на но тех но логій.

ТЕХ НО ЛОГІЇ ТА ТЕХ НО ЛОГІЧНА ОСВІТА

Бар да дим О.К.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Лу ка шен ко Т.Ф., к.пед.н., доц.

За род жен ня, ста нов лен ня і роз ви ток інже нер ної діяль ності та
технічної освіти є важ ли вою віхою в про цесі фор му ван ня людсь кої
цивілізації. Істо рич ний про цес ста нов лен ня і роз вит ку інже нер ної
діяль ності та інже нер ної освіти мож ли во умов но розділи ти на п’ять
етапів, відповідно до п’яти ос нов них істо рич них етапів роз вит ку
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техніки: інстру мен талізації (праінже нер ний); ме ханізації (предін -
же  нер ний); ма шинізації (влас не інже нер ний); ав то ма ти зації (роз -
ви не ний інже нер ний); кібер не ти зації (постінже нер ний).

Ко жен з цих етапів виз на чаєть ся рівнем роз вит ку на у ки і техні -
ки, ви роб ни цт ва і спо жи ван ня, соціаль ноKеко номічним та суспіль -
ноKполітич ним уст роєм суспільства, йо го освітнім рівнем; кож но му
відповідає свій ха рак тер роз вит ку інже нер ної діяль ності та відпо -
відної технічної освіти.

По нят тя «технічна освіта», яке бу ло скла до вою час ти ною спе -
ціаль ної освіти, ста ло вжи ва ти ся в се ре дині XIX століття. То му слід
виз на чи ти зміст, який вкла дав ся в це по нят тя для по даль шої ха рак -
те рис ти ки рівнів технічної освіти.

В ен цик ло пе дич но му слов ни ку Ф.А. Брок га у за і І.А. Еф ро на
1901 р. при ве де но сліду ю че виз на чен ня технічної освіти: «технічна
освіта — один з видів спеціаль ної освіти, для роз пов сюд жен ня яко го
існу ють шко ли нижчі, се редні, вищі: перші два роз ря ди да ють не об -
хідні пізнан ня для ниж чих і се редніх служ бо вих ор ганів в різних га лу -
зях про мис ло вості (для робітників і техніків), вищі шко ли го ту ють
керівників технічних робіт (інже нерів)». Із ць о го виз на чен ня ми вже
ба чи мо різні кваліфікаційні по са ди, а са ме: інже нер, технік, ро бо чий.

Пе ре лом ним мо мен том взаємодії на у ки, техніки і ви роб ни цт ва та
ре зуль та том їх тісно го взаємозв’яз ку бу ло ут во рен ня не роз рив но го
лан цюж ка «на у каKтехнікаKви роб ни цт во», в яко му на у ка зай ня ла
провідне місце, ви пе ред жа ю чи у своєму роз вит ку техніку, а техніка —
ви роб ни цт во. По ряд з провідни ми інже нер ни ми про фесіями, та ки ми
як інже нерKтех но лог і інже нерKконструк тор, з’яви ла ся пот ре ба в про -
фесії інже нерKдослідник, яка за без пе чує більш тісний зв’язок на у ки
з ви роб ни цт вом. Відбу ло ся різке уск лад нен ня комп лек су знань інже -
нер ної про фесії відповідно до роз ши рен ня сфе ри інже нер ної діяль -
ності, рос том склад ності і ба га то функціональ ності техніки.

На базі га лу зе вих і ака демічних на у ко воKдослідних інсти тутів,
універ си тетів от ри ма ла роз ви ток ор ганізація ви щої освіти і на у ки
в за галь но дер жав но му масш табі.

В су час них умо вах роз вит ку га лу зей людсь ко го знан ня ви ник -
ла не обхідність усвідом лен ня суті фе но ме на тех но логічної освіти.
Єдної точ ки зо ру в пог ляді на взаємозв’язок тех но логії та тех но -
логічної освіти се ред фахівців не має. Так, нап рик лад, тех но логію
виз на ча ють як су купність ви роб ни чих ме тодів і про цесів у певній
га лузі ви роб ни цт ва, а та кож на у ко вий опис спо собів ви роб ни цт ва.
Та кож виз на че но, що в да но му ви пад ку сутність тех но логії розк ри -
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ваєть ся че рез су купність знань, відо мос тей що до спо собів пе ре роб ки
ма теріалів, ви го тов лен ня ви робів і про цесів, які суп ро вод жу ють ці ро -
бо ти. По нят тя «тех но логія» трак туєть ся та кож як су купність на ук,
відо мос тей про спо со би пе ре роб ки тієї чи іншої си ро ви ни у напівфаб -
ри кат, у го то вий виріб; су купність про цесів та кої пе ре роб ки. Зап ро па -
но ва но виз на чен ня тех но логії як на у ки про пе рет во рен ня і ви ко рис -
танні ма терії, енергії та інфор мації в інте ре сах лю ди ни.

Тех но логічна освіта розг ля даєть ся як освіта, спря мо ва ну на
фор му ван ня і роз ви ток тех но логічної, еко логічної та еко номічної
куль ту ри осо бис тості сту дентів че рез роз ви ток твор чо го тех но логіч -
но го мис лен ня, комп лек су тех но логічних здібнос тей, якос тей осо -
бис тості: соціаль ний адап тив ності, кон ку рен то сп ро мож ності, го -
тов ності до про фесійної діяль ності.

БЕЗ ПЕ РЕ РВ НА ОСВІТА ТА ДИС ТАНЦІЙНЕ НАВ ЧАН НЯ

Білен ко В.О.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Лу ка шен ко Т.Ф., к.пед.н., доц.

Постійні і швидкі зміни ви ма га ють без пе ре рв ної підго тов ки та
пе репідго тов ки, без пе ре рв но го нав чан ня і постійної мо дернізації
вмінь, а от же, і відповідних змін у ха рак тері про фесійних кваліфі ка -
цій. Універ си те ти сь о годні от ри му ють до дат ко вий шанс вирішаль -
ної ролі в ут во ренні за ра ху нок роз ши рен ня сфе ри своєї діяль ності,
а са ме, роз вит ку без пе ре рв ної освіти.

Свідчен ням зна чи мості ідеї без пе ре рв ної освіти не ли ше для Ук-
раїни, але і для світо вої спіль но ти є факт ро бо ти міжна род них ко місій
з освіти під егідою UNESCO, про ве ден ня різно манітних кон фе рен -
цій з те ма ти ки проб лем без пе ре рв ної освіти, роз роб ка до ку ментів
гло баль но го ха рак те ру У до повіді Міжна род ної комісії з освіти для
XXI століття, яка бу ла предс тав ле на UNESCO, сфор муль о вані чо ти ри
прин ци пи без пе ре рв ної освіти: вчи ти ся пізна ва ти; вчи ти ся ро би ти;
вчи ти ся співісну ва ти; вчи ти ся жи ти. За при пу щен ням фахівців
Міжна род ної комісії з освіти, країни, які розділя ють ці прин ци пи,
в XXI столітті бу дуть праг ну ти до та кої мо делі освіти, де б бу ло вра -
хо ва но зат ре бу вані та лан ти та інти лект осо бис тості.

Дис танційне нав чан ня (ДН) — індивіду аль ний про цес пе ре дачі
та зас воєння знань, який відбу ваєть ся за опо се ред ко ва ної взаємодії
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відда ле них один від од но го учас ників нав чан ня у спеціалізо ва но му
се ре до вищі, яке ство ре не на ос нові су час них інфор маційноKко -
мунікаційних тех но логій. Дис танційна фор ма нав чан ня в Ук раїні
ба зуєть ся на дер жав них стан дар тах ви щої, про фесійноKтехнічної та
загаль ноKсе редньої освіти і ре алізуєть ся че рез сис те му ДН, яка є час -
тиною освіти Ук раїни. Кабіне том Міністрів Ук раїни бу ло зат ве рд же но
пос та но ву «Про зат ве рд жен ня Прог ра ми роз вит ку сис те ми дис тан -
ційно го нав чан ня на нас тупні ро ки». Для послідов но го ви ко нан ня
ць о го дер жав но го до ку мен ту бу ло роз роб ле но По ло жен ня про дис -
танційне нав чан ня. Ство ре но Ко ор ди наційну ра ду із комісіями за
ок ре ми ми нап ря ма ми з роз вит ку дис танційно го нав чан ня при
Міністерстві освіти і на у ки Ук раїни. Згідно з ос танніми досліджен -
ня ми, в Ук раїні близь ко 30% нав чаль них зак ладів за я ви ли про те,
що пла ну ють ор ганізу ва ти нав чан ня в дис танційно му ре жимі. Та -
кий роз ви ток сис те ми ДН має відбу ва ти ся за всіма нап ря ма ми
підго тов ки сту дентів у вищій школі. Технічні універ си те ти по винні
ста ти цент раль ною лан кою роз вит ку ви щої технічної про фесійної
освіти ДН. До ре сурсів су час но го дис танційно го нав чан ня підго -
тов ки інже нер них кадрів слід вклю ча ти інже нерні елект ронні муль -
ти медійні нав чальні кур си, вірту альні інже нерні ла бо ра торні прак -
ти ку ми на ос нові за собів мо де лю ван ня та відда ле но го дос ту пу до
ре аль но го нав чаль но го і на у ко во го ус тат ку ван ня че рез Інтер нет.
При підго товці інже нерів в рам ках дис танційно го нав чан ня не -
обхідно та кож про ве ден ня нав чаль ноKви роб ни чої прак ти ки для на -
бут тя досвіду про фесійної діяль ності.

Роз ви ток інфор маційноKциф ро вих прист роїв до по ма гає ство -
рен ню мож ли вос тей пов ноцінно го нав чан ня і для осіб, які постій но
пе ре бу ва ють по за стіна ми ВНЗ, от ри му ють зав дан ня від вик ла дачів
і в ціло му кон так ту ють з ни ми зав дя ки новітнім за со бам транс ляції
й відтво рен ня інфор мації. Пе рехідний період у ство ренні ДСН
у ме жах країни, то му низ ка пи тань є не дос ко на лим, що тим ча со во
зни жує йо го якість та ство рює проб ле му в оціню ванні якості нав -
чаль но го про це су. Од нак, не має сумнівів у то му, що в найб лиж чо му
май бутнь о му новітні, нап рик лад, кар бо нові про це со ри та інші ви -
на хо ди да дуть змо гу ор ганічно поєдна ти тра диційні та дис танційні
за со би, ство рив ши їх ефек тив ний симбіоз — ос но ву ви щої освіти
ХХІ століття. Ве ли чез ний вплив на суспільство в ціло му має та кож
ут во рен ня при ват ної ви щої освіти у світі та мо де лей фінан су ван ня
ць о го сек то ру.
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СВІТОВІ ЛІДЕ РИ РИН КУ НА НО ПО РОШКІВ

Біліно вич В.О., І курс, гру па зХТ
11/16с, 
спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ, тел. (044) 424
94
33

На у ко вий керівник: Шахнін Д.Б., к.х.н., доц.

Сь о годні на но роз роб ки ве дуть ся прак тич но у всіх га лу зях про -
мис ло вості, оскіль ки зас то су ван ня на но ма теріалів здат не зміни ти
влас ти вості тра диційних про дуктів, а от же, зро би ти то вар більш кон -
ку рен то сп ро мож ним. Бурх ли вий роз ви ток на у ко вих на но дослі джень
відби ваєть ся у ве ли чез но му по тоці публікацій: що ро ку їх з’яв ляєть -
ся близь ко 900 тис. За чис лом публікацій в тій чи іншій країні мож -
ли во оха рак те ри зу ва ти роз ви ток сек то ра в ціло му. Ліде ра ми за чис -
лом публікацій є США (близь ко 15 000 ста тей ли ше 2014 році) та
Євро па (тро хи мен ше 12 000). Знач но збіль шив ся об сяг досліджень,
про ве де них у га лузі на но тех но логій в Ки таї — біль ше 10 000 ста тей.
За за галь ною кількістю па тентів в га лузі на но тех но логій є ліде ром
США — на част ку аме ри кансь ких ком паній, універ си тетів і при ват -
них осіб при па дає близь ко 40% всіх ви да них в світі па тентів. За
офіційною ста тис ти кою, кількість на но ви на ходів пе ре ви щує 3 тис.
На но тех но логії зас то со ву ють ся в про цесі ви роб ни цт ва, як мінімум,
80 груп спо жив чих то варів і по над 600 видів си ро вин них ма теріалів,
комп лек ту ю чих ви робів і про мис ло во го ус тат ку ван ня.

За різни ми оцінка ми на одер жа ну з ви ко рис тан ням на но тех но -
логій про дукцію у 2014 році при па да ло вже 0.5% світо во го ВВП. Ба -
га то ве ли ких кор по рацій, нап рик лад, IBM, Motorola, HP, Hitachi
USA, Corning, DOW вкла да ють кош ти в роз ви ток на но тех но логій.
Га лузі роз ро бок, а от же і учас ни ки рин ку на су час но му етапі ділять -
ся на шість ос нов них ка те горій:

— об роб ка та от ри ман ня на но ма теріалів;
— на нобіотех но логія;
— прог рам не за без пе чен ня;
— на но фо тоніка;
— на но е ле кт роніка;
— на ноп ри ла до бу ду ван ня.
Найбіль ши ми спо жи ва ча ми то варів на но рин ку є ком панії з охо -

ро ни довкілля (56% від за галь но го об ся гу рин ку); сфе ра елект роніки
(20.8%); сфе ра енер ге ти ки (14.1%). На но тех но логії по ряд з інфор -
ма ційни ми та біотех но логіями слу жать фун да мен том, од ним із

та нанотехнології Секція 16.2



пріори тет них і зат ре бу ва них нап рямів інно ваційно го роз вит ку про -
мис ло вості в індустріаль но роз ви не них країнах, які ак тив но бо -
рють ся за лідерство на світо во му рин ку на ноп ро дукціі. Мож ли вості
їх різнобічно го зас то су ван ня ма ють ве ли кий по тенціал ста ло го еко -
номічно го зрос тан ня.

Перс пек ти ви ви ко рис тан ня, зок ре ма, на но по рошків, як од но -
го з видів на но ма теріалів, настіль ки при ваб ливі, що ба га то дер жав
і про мис лові кор по рації роз по ча ли ак тив но фінан су ва ти різно ма ніт ні
прог ра ми з роз вит ку досліджень і роз ро бок у цій га лузі. Очікуєть ся
зрос тан ня рин ку на но по рошків і ви робів на йо го ос нові от ри ма них
на но тех но логій. Ба га то фахівців в га лузі інвес тицій впев нені, що
найб лиж чи ми де ся тиліття ми са ме тех но логія на но по рошків ста не
ос но вою для прий дешніх фун да мен таль них змін в струк турі і спо -
со бах їх про мис ло во го ви роб ни цт ва.

Су куп ний світо вий об сяг спо жи ван ня на но ма теріалів пе ре ви -
щив по каз ник в 13 млрд. дол. Ви роб ни цт во на но по рошків є на сь -
о годні найбільш масш таб ним і роз ви не ним ко мерційним сег мен -
том рин ку на но ма теріалів. Се редні щорічні тем пи йо го зрос тан ня
ста нов лять 15%

ПРОГ НОЗ РОЗ ВИТ КУ
СВІТО ВО ГО РИН КУ НА НО ПО РОШКІВ

Га лич О.П.
І курс, гру па зХТ
11/16с, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ, тел. (044) 424
94
33

На у ко вий керівник: Габ А.І., к.х.н., доц.

На но по ро шок яв ляє со бою ма су з су хих на но час ти нок, тоб то
твер дих об’єктів, із зовнішніми розміра ми у всіх трь ох вимірах в на -
нодіапа зоні, приб лиз но від 1 до 100 нм. Про мис ло ве ви роб ни цт во
біль шості видів на но по рошків роз по ча ло ся близь ко 15 років то му.

На відміну від інших видів на но ма теріалів (на нот ру бок, фу ле рен -
ів, на но пор то що) на но по рош ки ви роб ля ють ся з ба гать ох видів си ро -
ви ни. При ць о му на но по рош ки мо жуть ма ти як подібні з вихідною си -
ро ви ною ха рак те рис ти ки, так і ма ти особ ливі влас ти вості, обу мов лені
їх розміром і бу до вою. У виг ляді на но по рошків нині ви го тов ля ють
прак тич но всі ви ди твер дих ме та ле вих еле ментів. Вит ра ти на ви роб ни -
цт во од норідних по рошків ме талів з ви со ким сту пе нем чис то ти знач -
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но вищі, ніж на ви роб ни цт во, зок ре ма, ок сидів ме талів і за ле жать
від спо со бу одер жан ня та ти пу подрібню вачів.

Існу ючі на рин ку ви ди на но по рошків умов но поділя ють на
декіль ка груп за леж но від їх перс пек тив ності та прог но зо ва ної ди -
наміки роз вит ку (табл. 1).

Таб ли ця 1
Еко номічний по тенціал ок ре мих видів на но по рошків

На рин ку виділя ють ся три гло баль них га лузі зас то су ван ня на -
но час ти нок: ви ко рис тан ня в енер ге тиці, в якості ка таліза торів,
у ви роб ництві конструкційних ма теріалів. За оцінкою ВСС Research,
об сяг світо во го рин ку на но по рошків, які ви ко рис то ву ють у заз на -
че них га лу зях, зок ре ма, в 2014 році склав 364.9 млн. дол. Приріст
у порівнянні з 2013 ро ком — 13%.

Ос нов ним ви дом про дукції на світо во му рин ку на но по рошків
є по рош ки, зок ре ма, ок сидів ме талів. У про мис ловій групі ок сидів
ме талів найбіль ший об сяг ви роб ни цт ва при па дає на три по ши рені
ви ди си ро ви ни: крем не зем, ди ок сид ти та ну і гли но зем. При ць о му
крем не зем зай має біль ше по ло ви ни всь о го ви роб ни цт ва, гли но зем —
18% і ди ок сид ти та ну — 10%. Надз ви чай но важ ли ви ми для ви ко -
рис тан ня в техніці, біології та ме ди цині є ок си ди ме талів: фе ру му;
цин ку; церію; цир конію; куп ру му; магнію; ітрію то що.

За екс пе рт ни ми оцінка ми Nanoroad SME до 2020 ро ку в усь о му
світі бу де ви го тов ле но близь ко 58 тис. на но по рошків різно го при -
зна чен ня.

Прог ноз світо во го ви роб ни цт ва на но по рошків на найб лиж чу
перс пек ти ву на ве де но в табл. 2.

Порівнян ня цих двох прог но зо ва них да них свідчить про різні
сце нарії роз вит ку ви роб ни цт ва на но по рошків.

та нанотехнології Секція 16.2

Еко номічний
по тенціал 

Ви ди на но по рошків

Ви со кий
— Складні ок си ди 
— Крем не зем, гли но зем, ок сид ти та ну 
— На но по рош ки ти та ну, на но ал мазів, нітри ду кремнію 

Се редній
— По рош ки ок сидів фе ру му, цир конію, церію а та кож

біль шості чис тих ме талів

Низь кий — На но по рош ки і похідні на ос нові міді



Таб ли ця 2
Прог ноз світо во го ви роб ни цт ва на но по рошків до 2020 р., тон / рік

На рин ку на но по рошків 16.5% ви пус ку при па дає на чисті ме та -
ли — по рош ки ніке лю і міді. Та кож за цим по каз ни ком від 13 до
14% при па дає на залізо, алюміній і ти тан відповідно.

ДИСК РЕТ НИЙ ФА ЗО ОБЕР ТАЧ 
НА ПО ВЕ РХ НЕ ВИХ АКУС ТИЧ НИХ ХВИ ЛЯХ

Ге ра си мен ко Д.О.
Аспірант ка фед ри «Елект ронні при ла ди та прист рої»,
фа куль тет елект роніки НТУУ «КПІ ім І.Сікорсь ко го», 

тел. (067) 274
62
36
Шев чен ко Б.Г.

1 курс, гру па ЕА
11М, 
спеціальність «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

Інже нер но
тех но логічний інсти тут ВМУ РоЛ «Ук раїна», 
тел. (093) 879
88
32

На у ко вий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с. 

Про тя гом ос танніх 20Kти років відбу ва лось різке зрос тан ня ство-
рен ня різно манітних функціональ них прист роїв на по ве рх не вих
акус тич них хви лях (ПАХ): од но функціональні прист рої (лінії зат -
рим ки елект рич них сиг налів, фільт ри і ре зо на то ри, уз год жу вальні
еле мен ти, роз га луд жу вачі і су ма то ри сиг налів, акус тичні фа зо обер -
тачі й ате ню а то ри) та ба га то функціональні прист рої (фільт ри фа зо -
мо дуль о ва них і час тот но мо дуль о ва них сиг налів, ге не ра то ри та під -
си лю вачі ви со ко час тот них сиг налів) [1].

Ця ро бо та прис вя че на ство рен ню диск рет но го фа зо обер та ча на
по ве рх не вих акус тич них хви лях. Фіксо ва ний зсув фа зи по ве рх не вої
акус тич ної хвилі мо же бу ти от ри ма ний за до по мо гою прос то го при -
ст рою, в яко му між вхідним і па ра лель но розміще ни ми в йо го акус -
тич но му по тоці вихідни ми зустрічноKшти ро ви ми пе рет во рю ва ча ми
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Про дукція, на но по ро шок 2013–2015 рр. 2016–2020 рр.

ніке лю 7 500 15 000

ок си ду ітрію 7 000 7 500

ок си ду церію 10 000 п/а

ди ок си ду силіцію 100 000 Біль ше 100 000

ди ок си ду ти та ну 5000 Біль ше 10 000
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на по верхні зву коп ро во ду роз та шо ва на ме та ле ва плівка східчас тої
фор ми. Кількість східців і їхня ши ри на відповіда ють чис лу й апер -
турі вихідних пе рет во рю вачів.

Різни цею дов жи ни східців плівки у парціаль них ка на лах виз на -
чаєть ся віднос не фа зо ве зміщен ня вихідних сиг налів. Диск рет на
зміна фа зи мо же бу ти ре алізо ва на пе ре ми кан ням вихідних пе рет во -
рю вачів прист рою. Одер жан ня не обхідно го фа зо во го зміщен ня
сиг на лу шля хом зміни дов жи ни ме талізації відрізняєть ся більш низь -
кими ви мо га ми до конфігу рації фа зоз су ва ю чої струк ту ри. В іншо му
відо мо му ме тоді фа зо ве зміщен ня між сиг на ла ми мо же бу ти от ри ма но
зміною прос то ро во го роз та шу ван ня пе рет во рю вачів [2]. Од нак, у ць о -
му ви пад ку розміщен ня пе рет во рю вачів ви ма гає біль шої точ ності.
Інши ми сло ва ми, ме талізація по верхні зву коп ро во ду на виз на ченій
дов жині є більш «тон ким» інстру мен том ке ру ван ня фа зою (зат рим -
кою) сиг на лу, чим зміна віднос но го роз та шу ван ня пе рет во рю вачів.

Обґрун то ва на то по логія та функціональ на схе ма 4Kх ка наль но -
го диск рет но го фа зо обер та ча із зсу вом фаз: 0; 0,5π; π; 1,5π радіан на
базі зву коп ро во да із п’єзок вар цу ST — зрізу.

Для ство рен ня фа зо во го зсу ву на зву коп ровід на пи ляєть ся
плівка алюмінія тов щи ною 0,03 мкм на всю по ве рх ню зву коп ро во -
да, а потім ме то дом фо толітог рафії фор му ють ся зустрічноKшти рові
пе рет во рю вачі та ділян ки зву коп ро во да для за без пе чен ня зсу ву фаз
в ка на лах фа зо обер та ча:

1 ка нал: ∆ψ1 = 0 і L1 = 0 (ме талізація відсут ня).
2 ка нал: ∆ψ2 = π/2 і L2 = 12,49 мм (ме талізація дов жи ною 12,49 мм).
3 ка нал: ∆ψ3 = π і L3 = 24,98 мм (ме талізація дов жи ною 24,98 мм).
4 ка нал: ∆ψ4 =3π/2 і L4 =37,47мм (ме талізація дов жи ною 37,47мм).
Фа зо обер тач розміщуєть ся у стан да рт но му кор пусі для мікрос хем.

Оскіль ки фа зо обер тач ви ко на ний на крис талі п’єзок вар цу SТKзрізу,
то в нь о го пок ра щені тер мос табільні ха рак те рис ти ки, зрос тан ня
тем пе ра ту ри до 100° С не впли ває суттєво на йо го час тотні ха рак те -
рис ти ки та втра ти при роз пов сюд женні ПАХ.

Літе ра ту ра

1. Мор ган Д. Уст рой ства об ра бот ки сиг на лов на по ве рх но ст ных акус -
ти чес ких вол нах. — М.: Ра дио и связь, 1990. — 416 с.
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ПЕ РЕТ ВО РЮ ВАЧ ЛІНІЙНО ГО ПРИС КО РЕН НЯ 
НА ПО ВЕ РХ НЕ ВИХ АКУС ТИЧ НИХ ХВИ ЛЯХ

Ге ра си мен ко Д.О.
Аспірант ка фед ри «Елект ронні при ла ди та прист рої»,
фа куль тет елект роніки НТУУ «КПІ ім І.Сікорсь ко го», 

тел. (067) 274
62
36
Шев чен ко Б.Г.

1 курс, гру па ЕА
11М, 
спеціальність «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

Інже нер но
тех но логічний інсти тут ВМУ РоЛ «Ук раїна», 
тел. (093) 879
88
32

На у ко вий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с. 

В те перішній час на базі до сяг нень акус то е ле кт роніки сфор му -
вав ся но вий нап ря мок у вимірю ванні фізич них ве ли чин — пе рет во -
рю вачі інфор мації на по ве рх не вих акус тич них хви лях (ПАХ), які
ви ко рис то ву ють ся для вимірю ван ня пе реміщен ня, швид кості та при -
с ко рен ня, си ли та тис ку, тем пе ра ту ри, во ло гості та кон це нт ра ції га -
зу ото чу ю чо го се ре до ви ща, нап ру же ності елект рич но го та магніт -
но го по ля. Ви ко рис тан ня ПАХ обу мов ле но мож ливістю ство рен ня
хвиль о вих про цесів з ма лою дов жи ною хвилі, що за без пе чує, при
зас то су ванні час тот но го або фа зо во го ме тодів вимірю ван ня, ве ли ку
чут ливість і точність пе рет во рен ня інфор мації в ши ро ко му ди на -
мічно му діапа зоні [1].

Вимірю вальні пе рет во рю вачі на ПАХ ство рю ють ся на ос нові:
— зміни фа зо вої швид кості ПАХ та акус тич ної дов жи ни лінії

зат рим ки в ре зуль таті акус то е ле кт рич но го тен зо мет рич но го ефек ту
при де фор мації зву коп ро во ду;

— зміни фа зо вої швид кості ПАХ при пе реміщенні ме ханічно го
зон ду в елект рич но му полі хвилі;

— зміни акус тич ної дов жи ни лінії зат рим ки при пе реміщенні
прий ма ча ПАХ над по ве рх нею п’єзо е ле кт рич но го зву коп ро во ду;

— зміни фа зо вої швид кості ПАХ при дії га зо во го скла ду нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща на по ве рх ню зву коп ро во ду;

— зміни фа зо вої швид кості ПАХ при дії елект рич них та маг ніт -
них полів.

В цій ро боті предс тав ле но ре зуль та ти роз роб ки дат чи ка ліній но -
го прис ко рен ня на базі акус то е ле кт рич но го тен зо мет рич но го ефек -
ту. В якості універ саль но го функціональ но го пе рет во рю ва ча ви ко -
рис то вуєть ся ви со кос табіль ний ПАХKге не ра тор, що містить лінію
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зат рим ки (ЛЗ) на ПАХ, яка вми каєть ся в ко ло зво рот но го зв’яз ку
ши ро кос му го во го підси лю ва ча.

При де фор мації зву коп ро во да віднос на девіація час то ти ПАХ-
ге не ра то ра виз на чаєть ся співвідно шен ням: ∆f/f0 ≈ ∆V/V0 – ∆L/L0, де
∆V и ∆L — зміна фа зо вої швид кості ПАХ та акус тич ної дов жи ни ЛЗ
при дії зовнішніх вимірю валь них xi, дес табілізу ю чих ξi ве ли чин та
тем пе ра ту ри ∆T.

Для підви щен ня чут ли вості дат чи ка та усу нен ня впли ву дес та бі -
лізу ю чих фак торів ви ко рис то вуєть ся ди фе ренціаль на схе ма, в якій
вихідні сиг на ли з різни ми час то та ми від ета лон но го та вимі рю валь -
но го ПАХKге не ра торів пос ту па ють на змішу вач, а потім за до по мо -
гою фільт ра низь ких час тот виділяєть ся сиг нал різни це вої час то ти,
яка містить інфор мацію про вимірю валь ну фізич ну ве ли чи ну.

Роз роб ле на фізи коKма те ма тич на мо дель дат чи ка лінійно го при -
ско рен ня опи сує за лежність набігу фа зи ПАХ від ве ли чи ни лінійно -
го прис ко рен ня, що діє на кон соль но закріпле ну плас ти ну із ніобат
літію УZKзрізу, та конструк тив них па ра метрів. Роз ра хун ки по ка за -
ли, що на цент ральній час тоті f = 90 МГц ко ефіцієнт пе рет во рен ня
дат чи ка мо же скла да ти близь ко 4,0 ел.град. / (м/с2) для діапа зо ну
прис ко рен ня 0…120 м/с2. По ка за но, що найбільш доціль но ви ко -
рис то ву ва ти час тот ний ме тод вимірю ван ня, який доз во ляє от ри ма -
ти ви со ку розділь ну здатність дат чи ка та мож ливість пе рет во рен ня
вихідно го сиг на лу у циф ро вий виг ляд.

Літе ра ту ра

1. Жов нир Н.Ф., Чер няк Н.Г., Дид ко вс кий А.А. и др. Из ме ри тель ные
пре об ра зо ва те ли фи зи чес ких ве ли чин на ПАВ // Элект ро ни ка и связь,
2003, №18. — С. 22–27.

СВІТО ВЕ ЗРОС ТАН НЯ ПРИ ВАТ НОЇ ОСВІТИ

Глад кий О.О.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Лу ка шен ко Т.Ф., к.пед.н., доц.

Зрос тан ня при ват ної ви щої освіти в усь о му світі — од на з най -
виз нач них змін за ос танні декіль ка де ся тиріч. На сь о годні близь ко
30% на чаль но го про це су в вищій освіті є при ват ним. Нез ва жа ю чи на
те, що при ват на освіта існу ва ла в ба гать ох країнах — і тра диційно
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бу ла домінант ною в та ких країнах, як Японія, Півден на Ко рея та
Філіппіни — во на ста но ви ла нез нач ну час ти ну в інших дер жа вах. Сь -
годні при ватні зак ла ди ви щої освіти, ба га то з яких бу ли ство рені для
одер жан ня при бут ку чи част ко во го при бут ку, є сек то ром, який най -
швид ше роз ви ваєть ся у світі. Країни, які ма ють по над 70% при ват них
зак ладів, вклю ча ють Індо незію, Японію, Філіппіни та Ко рею. При -
ват ний сек тор на дає освіту біль ше ніж по ло вині сту дентів у та ких
країнах, як Мек си ка, Бра зилія, Чилі. Офіційно част ка при ват них
освітніх зак ладів ста но вить нез нач ний підсек тор ви щої освіти, але має
тен денцію помітно го зрос тан ня у всіх регіонах світу, які роз ви ва ють ся.

За без пе чен ня якості ви щої освіти ста ло ос нов ним у по ряд ку
ден но му в ба гать ох країнах. Се ред го лов них кри теріїв, нап рик лад,
при підго товці магістра не обхідно виділи ти дві ос новні гру пи: уні -
вер сальні та про фесійні ком пе тенції. Аналіз біль шості міжна род -
них прог рам і до ку ментів доз во ляє виз на чи ти сліду ю че:

— до універ саль них ком пе тенцій магістра відне се но: ро зуміння
не обхідності са мостійно го нав чан ня та підви щен ня кваліфікації
про тя гом всь о го періоду про фесійної діяль ності; ви яв лен ня здат -
ності ефек тив но пра цю ва ти са мостійно в якості чле на ко ман ди за
міждис циплінар ною те ма ти кою, кон суль ту ва ти з пи тань про ек ту -
ван ня на у ко вих досліджень; вміння зна хо ди ти за рубіжних і вітчиз -
ня них парт нерів, во лодіння іно зем ною мо вою, яка доз во ляє пра -
цю ва ти із за кор дон ни ми ко ле га ми; ро зуміння ко дек су про фесійної
ети ки, норм на у ко воKдослідної діяль ності, відповідаль ності за про -
фесійну діяльність та її вплив на нав ко лишнє се ре до ви ще;

— про фесійні ком пе тенції магістра вклю ча ють: здатність про -
яв ля ти гли бокі при род ничі, ма те ма тичні про фесійні знан ня в про -
ве денні на у ко вих досліджень в перс пек тив них га лу зях про фесійної
діяль ності; участь у фун да мен таль них досліджен нях і про ек тах,
а та кож у мо дернізації су час них і ство ренні но вих ме тодів вив чен ня
в про фесійній га лузі; здатність до об роб ки, аналізу і уза галь нен ня
на у ко воKтехнічної інфор мації, пе ре до во го вітчиз ня но го та за ру біж -
но го досвіду в про фесійній діяль ності та вміння зас то со ву ва ти от -
ри мані знан ня для вирішен ня зав дань в нес тан да рт них си ту аціях,
ви ко рис то ву ван ня твор чо го підхо ду при роз робці но вих оригіналь -
них ідей і ме тодів досліджен ня й здійснен ня пре зен тацій за ре зуль -
та та ми на у ко вих досліджень; виз на ча ти, сис те ма ти зу ва ти і от ри му -
ва ти не обхідні дані у сфері про фесійної діяль ності з ви ко рис тан ням
су час них інфор мацій; ви яв ля ти здатність до пла ну ван ня і про ве -
ден ня аналітич них імітаційних досліджень з про фесійної діяль ності
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із зас то су ван ням су час них до сяг нень на у ки і техніки, пе ре до во го
вітчиз ня но го та за рубіжно го досвіду в га лузі на у ко вих досліджень,
вміти кри тич но оціню ва ти от ри мані те о ре тичні і екс пе ри мен тальні
дані і ро би ти вис нов ки, зна ти пра вові ос но ви в га лузі інте лек ту аль -
ної влас ності; вміти інтег ру ва ти знан ня в різних і суміжних га лу зях
на у ко вих досліджень і вирішу ва ти зав дан ня, які ви ма га ють абстра -
кт но го і кре а тив но го мис лен ня та оригіналь ності в роз робці кон -
цеп ту аль них ас пектів про ектів на у ко вих досліджень.

Слід заз на чи ти, що сис те ма пе ревірки ком пе тенцій у світовій
прак тиці зна хо дить ся на стадії роз роб ки.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГА ЛУЗІ НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ
ДЛЯ МО ЛО ДИХ ВЧЕ НИХ

Глад кий О.О.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Нікуліна Г.Ф., к.т.н., доц.

У рам ках пер шо чер го вих дій не обхідно пе ред ба чи ти індивіду -
аль ну підтрим ку мо ло дих дослідників, зап ро шен ня предс тав ників
провідних вітчиз ня них на у ко вих шкіл, а та кож ос на щен ня ка федр,
які є ліде ра ми в підго товці на у ко вих та на у ко воKпе да гогічних кадрів
для підприємств ви со ко тех но логічних сек торів еко номіки, су час -
ним спеціаль ним на у ко воKтехнічним ос на щен ням.

Важ ли вою умо вою про ве ден ня досліджень є зак лю чен ня до го -
ворів про співробітницт во між нав чаль ни ми зак ла да ми, ака де міч -
ни ми ус та но ва ми, підприємства ми Ук раїни та за рубіжжя, на ос нові
яких не обхідно про во ди ти ко ор ди націю на у ко вих досліджень, бра ти
участь в різно манітних кон фе ренціях, а та кож сти му лю ва ти спеціа -
лістів до на пи сан ня та за хис ту ди сер таційних досліджень. На у ко -
воKдослідниць ка діяльність по вин на бу ти ре алізо ва на при підго тов -
ці та за хисті док торсь ких та кан ди датсь ких ди сер тацій, звітів НІР,
на у ко вих ста жу ван нях, участі в на у ко вих та на у ко воKпрак тич них
кон  фе ренціях.

Для збіль шен ня кіль кості публікацій співробітників у про від них
нау ко вих за рубіжних жур на лах не обхідні певні за хо ди на рівні уні вер -
си те ту за нас туп ни ми нап рям ка ми: інтен сив не вив чен ня англійсь кої
мо ви для до сяг нен ня рівня, який доз во лить віль но та пра виль но бу -
ду ва ти на у кові текс ти на іно земній мові; вив чен ня по тенційни ми
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ав то ра ми пра вил та ви мог до на у ко вих публікацій у провідних іно -
зем них жур на лах; вве ден ня сис те ми до по мо ги в підго товці та ре да -
гу ванні ста тей, які нап рав ля ють ся в іно земні жур на ли, а та кож сти -
му лю ван ня та ких публікацій.

Для підго тов ки кадрів з прог рам ви щої про фесійної освіти за
те ма тич ни ми нап рям ка ми ННМ не обхідна за купівля нав чаль но-
ме то дич но го за без пе чен ня, роз роб ка муль ти медійних нав чаль но-
ме то дич них комп лексів но во го по коління для нав чан ня магістрів
та аспірантів в га лузі на но тех но логій за те ма тич ни ми нап рям ка ми
ННС, уч бо воKме то дич но го за без пе чен ня для підго тов ки кадрів по
прог ра мам се редньої про фесійної освіти для ННС за те ма тич ни ми
нап рям ка ми.

У рам ках нав чаль ної діяль ності не обхідно пе ред ба чи ти ро бо ту
зі шко ля ра ми, сту ден та ми, про фе сорсь коKвик ла даць ким скла дом,
співробітни ка ми та ви пу ск ни ка ми вузів, спеціаліста ми та керівни -
ка ми підприємств.

У рам ках дов гот ри ва лої прог ра ми не обхідно пе ред ба чи ти:
знач не роз ши рен ня те ма ти ки та збіль шен ня кіль кості прог рам до -
дат ко вої освіти з на но тех но логій, роз роб ле них у відповідності до
за питів ро бо то давців; ство рен ня май дан чиків для нап ра цю ван ня
досвіду у су час них тех но логіях та ме тодів нав чан ня в га лузі на но -
тех но логій; ство рен ня комп лек су освітніх прог рам, які ви ко рис то -
ву ють ре сур си освітніх ус та нов, на у ко вих центрів та бізнесKструк -
тур для підго тов ки та пе репідго тов ки кадрів.

Інтег рація освітньої, дослідниць кої та інно ваційної діяль ності
в га лузі на но тех но логій бу де спри я ти ор ганізації діяль ності на базі
усіх існу ю чих в універ си теті на у ко воKосвітніх центрів та центрів ко -
лек тив но го ви ко рис тан ня об лад нан ня. Тіль ки в ць о му ви пад ку мо -
жуть бу ти за без пе чені умо ви для роз вит ку на у ко вих шкіл та ефек -
тив ної підго тов ки мо ло дих спеціалістів. Са ме та ка ор ганізація
доз во лить ре алізу ва ти досліджен ня та роз роб ку в га лузі на но тех но -
логій, на но ма теріалів та на но сис тем, а та кож ство ри ти су час ну екс -
пе ри мен таль ну ба зу. Оскіль ки ос но ва на но тех но логій в ціло му —
фун да мен тальні досліджен ня, надз ви чай но важ ли ва ак тив на фінан -
со ва та іде о логічна підтрим ка на у ко вих досліджень.

Удос ко на лен ня нор ма тив ноKпра во вої ба зи на ноіндустрії дає змо -
гу всту пу в ННС но вих учас ників та доз во лить в повній мірі ре алізу ва-
ти по тенціал по туж них, у то му числі регіональ них на у ко воKосвітніх
та ви роб ни чих струк тур, які здійсню ють діяльність в га лузі вітчиз -
ня ної на ноіндустрії.
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СТРУК ТУ РА РИН КУ, ЦІНО ВИЙ АНАЛІЗ, 
МАЙ БУТНЄ ВИ КО РИС ТАН НЯ НА НО ПО РОШКІВ

Дмит рен ко О.І., І курс, гру па зХТ
11/16с, 
спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких

не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ, тел. (044) 424-94-33

На у ко вий керівник: Габ А.І., к.х.н., доц.

Струк ту ра рин ку на но по рошків. Ос нов ни ми спо жи ва ча ми на -
но по рошків у світі є країни з найбільш роз ви не ною на ноіндустрією —
США, Японія і ЕС. Світо ве ви роб ни цт во на но по рошків роз поділе -
но нерівномірно. Ос новні ви роб ничі по туж ності роз та шо вані
в роз ви не них країнах. У країнах (Бра зилія, Півден на Аф ри ка, Азія
то що), які ма ють ви со кий си ро вин ний по тенціал, не ви роб ля ють на -
но по рош ки у знач них об ся гах. По над дві тре ти ни світо во го ви пус -
ку на но по рошків — у США, де роз та шо ва на май же по ло ви на всіх
ви роб ників. США пос та чає свою про дукцію спо жи ва чам у Європі,
мен шою мірою — в Азії. Ці два регіони, в свою чер гу, ви роб ля ють
біль шу час ти ну об ся гу по рошків. Ра зом з тим, ба га то аме ри кансь ких
ви робників є не ве ли ки ми інно ваційни ми ком паніями, або на у ко во-
до слідни ми інсти ту та ми, які син те зу ють на но по рош ки для внут -
рішнь о го спо жи ван ня. В Азії, нав па ки, не ве ли ка кількість учас ників
рин ку ком пен суєть ся ве ли ки ми об ся га ми ви роб ни цт ва. Бе зу мов но,
в азійсь ко му регіоні є ве ликі за па си рідко зе мель них ме талів, зок ре ма,
ітрію, цир конію. В Європі роз ви не ну на ноіндустрію ма ють Німеч чи на
і Ве ли ка Бри танія. Од нак, існує дефіцит у си ро вині, оскіль ки ро до -
ви ща рідкісно зе мель них ме талів у регіоні до сить об ме жені.

Струк ту ра ви роб ни цт ва на но по рошків у різних регіонах є по -
дібною. Так, в Європі ви роб ляєть ся біль ше за об ся гом по рошків ок -
сидів ме талів (біль ше 90%), а в Азії — по рошків чис тих ме талів (до
25%). П’ять провідних ви роб ників з Північної Аме ри ки ви роб ля -
ють по над 20 видів на но по рошків, в той час, як у Європі й Азії асор -
ти мент ви роб ників рідко пе ре ви щує 10 най ме ну вань. В ос нов но му
асор ти мент ста но вить 1–5видів по рошків.

Ціно вий аналіз. Для ціно во го аналізу ри нок на но по рошків сь о год -
ні до сить склад ний. Це пов’яза но з тим, що ви роб ни ки орієнто вані
на певні га лузі ви ко рис тан ня і ви пус ка ють на но по рош ки з різни ми
ха рак те рис ти ка ми (дис персність, струк ту ра), за дані фізи коKхімічні,
ме ди коKбіологічні влас ти вості то що. При ць о му має місце от ри ман ня
на но по рошків з унікаль ни ми влас ти вос тя ми. Це і скла дає ціно вий
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по каз ник. Близь ко 60% одер жа них на но по рошків ма ють розмір
час ти нок мен ше 60 нм, а 40% — мен ше 30 нм. При виз на ченні ціни
важ ли вим є по каз ник ви со кої од норідності та чис то ти. Ціна на но -
по рош ку виз на чаєть ся індивіду аль но для кож но го конт рак ту.

Прог но зо вані дані спеціалістів що до май бутнь о го роз пов сюд жен ня
ви ко рис тан ня на но по рошків. Найб лиж чим ча сом прог но зу ють ви ко -
рис тан ня на но по рошків у тех но логіях пе ре роб ки ор ганічних і не -
ор ганічних відходів, в елект роніці та оп тиці і в якості ка таліза торів. За
прог но за ми LuxResearch і BCC Research найб лиж чим ча сом на рин -
ку з’яв лять ся легкі та стійкі фар би і стійкі до заб руд нен ня пок ри ви.

На но по рош ки ме та ле во го заліза бу дуть ви ко рис то вані для очист -
ки стічних вод. Очікуєть ся, що до 2020 ро ку їх ви ко рис тан ня бу де
доміну ва ти в тех но логіях очи щен ня і опріснен ня вод.

З роз вит ком тех но логій ви роб ництв з’явить ся но вий різно вид
мас тиль них ма теріалів. Прист рої для зберіган ня да них бу дуть функ -
ціону ва ти на мо ле ку ляр но му рівні.

Ви роб ни ки ав то мобілів ви ко рис то ву ва ти муть ок сид цир конію,
нітрид і карбід силіцію для ви роб ни цт ва ке рамічних дви гунів. Маг ніт -
ні влас ти вості ітрію да дуть змо гу поліпши ти ро бо ту дви гунів і вдос -
ко на ли ти апа ра ту ру, в якій ви ко рис то ву ють магнітноKре зо нансні
зоб ра жен ня. З’яв ляєть ся ме дич не зас то су ван ня — біологічно сумісні
імплан тан ти, зок ре ма, на ос нові ок си ду цир конію і нітри ду кремнію.

СТВО РЕН НЯ НА У КО ВО�ОСВІТНЬОЇ ЛА БО РА ТОРІЇ
З НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ — НЕ ОБХІДНИЙ КРОК

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬ НОСТІ В ЦІЙ ГА ЛУЗІ

Здор Д.А.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Ку щевсь ка Н.Ф., д.т.н., про фе сор

У да ний час світо ва спіль но та жи ве в очіку ванні чер го во го тех -
но логічно го про ри ву, пов’яза но го з роз вит ком і вив чен ням тех но -
логії із ви щим сту пе нем зас то су ван ня перс пек тив них на у ко вих роз -
ро бок. Ос новні надії, при ць о му, пов’язані з на но тех но логією — це
тех но логія, що опе рує струк ту ра ми із розміра ми по ряд ка на но мет -
ра. Ук раїна в нап рямі ство рен ня прог рам з роз вит ку та освіти в га -
лузі на но тех но логій знач но відстає від тех но логічно роз ви не них
країн, при чо му, відста ван ня но сить не тех но логічний, а інте лек ту аль-
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ний ха рак тер. Дійсно, на ла год жен ня ви роб ни цт ва шля хом за лу чен ня
за рубіжних інвес тицій і ство рен ня но вих підприємств не ви рі шує
проб лем у роз вит ку суспільства, зво дя чи країну прос то до дже ре ла
де ше вої ро бо чої си ли. Не обхідно, перш за все, роз ви ва ти освіту в цій
га лузі, підви щу ва ти рівень підго тов ки інже нер них кадрів, чим завж -
ди сла ви ла ся на ша країна. Че рез це, підго тов ка інже нер них кадрів
по вин на кар ди наль но якісно зміни ти ся.

На но мет ро вий діапа зон вимірів розміра ми 1–100 нм відкри ває
нові влас ти вості і підхо ди до вив чен ня ре чо ви ни. В ць о му діапа зоні
кар ди наль но міня ють ся чи ма ло фізич них та хімічних влас ти вос тей.
В нь о му, як ніде так близь ко, не схо дять ся фізи ка, хімія та біологія
і слід очіку ва ти на по я ву но вих явищ та ефектів, но вих фун да мен -
таль них прин ципів.

На часі ак ту аль ним є ство рен ня в ви щих нав чаль них зак ла дах
су час но го нап ря му — на ноіндустрії, спеціаль ності яко го ма ють пред -
став ля ти со бою син тез та ких га лу зей на у ки, як фізи ка, хімія, біологія,
ма те ма ти ка. На но на у ка за ро ди лась на сти ку фізи ки кон ден со ва них
сис тем, не ор ганічної та фізич ної хімії, біохімії, елект роніки і є ін -
тег ру валь ною на у кою ти пу кібер не ти ки. У пев но му сенсі на но на у ка
є своєрідним містком між атом ноKмо ле ку ляр ним та ко лоїдно дис -
пе рс ним рівня ми ма теріаль них об’єктів.

Се ред ос нов них скла до вих на у ки та освітньої діяль ності про
на но ма теріали і на но тех но логії мож на виділи ти такі: фун да мен тальні
досліджен ня влас ти вос тей ма теріалів на на но ма сш таб но му рівні;
роз ви ток на но тех но логій як для цілесп ря мо ва но го ство рен ня на -
но ма теріалів, так і для по шу ку та ви ко рис тан ня при род них об’єктів
з на но ст рук тур ни ми еле мен та ми; ство рен ня го то вих ви робів із ви ко -
рис тан ням на но ма теріалів та інтег рація на но ма теріалів і на но тех но ло -
гій у різні га лузі про мис ло вості та на у ки; роз ви ток за собів і ме тодів до -
сліджен ня струк ту ри та влас ти вос тей на но ма теріалів, а та кож ме то дів
конт ро лю й атес тації ви робів і напівфаб ри катів для на но тех но логій.

За ба гать ма прог но за ми са ме роз ви ток на но тех но логій виз на -
чить об лич чя ХХІ століття, подібно до то го, як відкрит тя атом ної
енергії, ви нахід ла зе ра і тран зис то ра виз на чи ли об лич чя ХХ сто -
ліття. А де які екс пер ти навіть пе ред ба ча ють, що XXI століття бу де
століттям на но тех но логій (за ана логією з тим, як XIX століття на зи -
ва ли століттям па ри, а XX століття — століттям ато ма і комп’юте ра).

Як що до сяг нен ня ми ну ло го століття доз во ля ють го во ри ти, що
ХХ століття бу ло століттям вузь кос пеціалізо ва них про фесіоналів,
то сь о годні, всту па ю чи до то го або іншо го нав чаль но го зак ла ду, абі -
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турієнт не мо же бу ти аб со лют но впев не ний, що профіль, на який він
зби раєть ся вит ра ти ти 5 років сво го жит тя та в по даль шо му пра цю ва -
ти за ним, років че рез 5–10 не ви я вить ся ніко му не потрібним «мот -
ло хом» у світлі су час них тех но логій. І то му ліди ру ю че ста но ви ще
в май бутнь о му, при род но, бу дуть зай ма ти лю ди з фун да мен таль ною
освітою, зас но ва ною на міждис циплінар но му підході. Ймовірно,
пос ту по во ця тен денція по ши рю ва ти меть ся й на вузівсь ку освіту, спо -
ну ка ю чи ук ла дачів нав чаль них прог рам поєдну ва ти безліч фун да мен -
таль них дис циплін в од но му курсі, керівників ви щих нав чаль них зак -
ладів — до ство рен ня на у ко воKосвітніх ла бо ра торій з на но тех но логій.

На у ко воKосвітня ла бо ра торія з на но тех но логій (НОЛН) є на у ко -
вим струк тур ним підрозділом Інже нер ноKтех но логічно го інсти ту ту
Універ си те ту «Ук раїна» і ста вить за ме ту вирішен ня ак ту аль них фун -
да мен таль них, прик лад них і на у ко воKдослідних, а та кож нав чаль но-
ме то дич них робіт з на но тех но логій, які ма ють ви со ку ак ту альність
і освітнє зна чен ня. НОЛН ство ре на для об’єднан ня і ко ор ди нації зу -
силь підрозділів Універ си те ту «Ук раїна», інсти тутів НАН Ук раїни, га -
лу зе вих інсти тутів, підриємств з про ве ден ня на у ко вих досліджень та
освітньої ро бо ти в га лузі на но тех но логій і на ук про на но сис те ми.

НОЛН є ор ганізаційною фор мою інтег рації та ко ор ди нації зу силь
нав чаль но го, на у ко во го та інно ваційноKвпро вад жу валь но го по тен -
ціалу підрозділів Універ си те ту «Ук раїна» для спіль них дій в освітній
та на у ковій сфе рах, вклю ча ю чи міжна род ну діяльність і по пу ля ри -
зацію на у ко вих знань.

У ро боті НОЛН мо жуть бра ти участь усі інсти ту ти, фа куль те ти,
ка фед ри, цент ри, ла бо ра торії та інші підрозділи Універ си те ту «Ук -
раїна», провідні на у кові ус та но ви, в яких бу де ор ганізо ва но нав чаль -
ний про цес за те ма ти кою НОЛН.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГА ЛУЗІ НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ
В УНІВЕР СИ ТЕТІ «УК РАЇНА»

Ков тун О.С.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Нікуліна Г.Ф., к.т.н., доц.

Зро зуміло, що Універ си тет «Ук раїна», як один із провідних ви щих
нав чаль них зак ладів на шої дер жа ви, не міг сто я ти ос то ронь «на но -
тех но логічних проб лем». 20 черв ня 2007 ро ку під го ло ву ван ням Пре -
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зи ден та Універ си те ту «Ук раїна», док то ра технічних на ук, ака деміка
П.М. Та лан чу ка відбу лась на ра да з пи тань роз вит ку на но тех но логії
в Ук раїні. П.М. Та лан чук заз на чив, що «на ноіндустрія сь о годні —
це один із найбіль ших перс пек тив них нап рямів у роз вит ку енер го -
з бе ре жен ня, еле ме нт ної ба зи, ме ди ци ни, біології, фізи ки, хімії, ро -
бо то техніки. У роз роб ках на у ковців універ си те ту є дос татньо еле -
ментів на но тех но логій, і цей нап рям не обхідно роз ви ва ти. На часі
ак ту аль ним є ство рен ня в універ си теті су час но го нап ря му — на но -
індустрії. Назріла пот ре ба і у відкритті но вої спеціаль ності — «На -
ноіндустрії». І це має бу ти син тез та ких га лу зей на у ки, як фізи ка, хімія,
біологія, ма те ма ти ка». На дум ку Пре зи ден та універ си те ту, потрібно
бу ло в на шо му нав чаль но му зак ладі:

1) відкри ти но ву спеціалізацію «Су часні на но тех но логії» в ме жах
існу ю чо го в універ си теті нап рям ку «Хімічна тех но логія та інже нерія»;

2) в перс пек тиві ство ри ти но ву ка фед ру на ноіндустрії, на якій
мож ли ве фор му ван ня та ких спеціаль нос тей: на ноіндустріальні тех -
нології; на ноіндустріаль не об лад нан ня; мет ро логічне та інфор ма цій -
ноKаналітич не за без пе чен ня на ноіндустрії; ко мерціалізація ре зуль -
татів на у ко вих досліджень і про е кт ноKконструк торсь ких роз ро бок.

Зви чай но, ство рен ня но вої спеціаль ності і ка фед ри — це дов го -
ст ро ко ве зав дан ня, яке пот ре бу ва ти ме зу силь усь о го на шо го ко лек -
ти ву, за лу чен ня провідних вик ла дачів і спеціалістів (зок ре ма, з НАН
Ук раїни). То му па ра лель но без знач них до дат ко вих зат рат бу ло від -
кри то спеціалізацію на на яв но му магістерсь ко му освітньо-ква ліфі -
каційно му рівні.

З про по зицією та пла ном за ходів що до відкрит тя но вої спе ціа -
лізації «Су часні на но тех но логії» вис ту пив Інже нер ноKтех но ло гіч -
ний інсти тут Відкри то го міжна род но го універ си те ту роз вит ку лю -
ди ни «Ук раїна». План за ходів вклю чав в се бе такі кро ки:

1) роз роб ка та зат ве рд жен ня в ус та нов ле но му по ряд ку ро бо чо -
го нав чаль но го пла ну спеціалізації «Су часні на но тех но логії»;

2) укомп лек ту ван ня кад ро во го скла ду ка фед ри хімії та новітніх
хімічних тех но логій вик ла да ча ми відповідної кваліфікації із за лу -
чен ням фахівців Національ ної Ака демії на ук Ук раїни;

3) роз роб ка нав чаль ноKме то дич них комп лексів з дис циплін
«Вступ до спеціалізації», «Су часні ме то ди та ос но ви на у ко вих дослі -
джень», «Інфор маційне за без пе чен ня на у ко вих досліджень», «На но -
ма теріали», «Прик лад на на но тех но логія та її еле мен ти», «На но тех -
нічне ма теріалоз на в ство», «На но тех но логії у будівництві», «Ав  тохімія
на ос нові на но тех но логії», «Еко логічна на но тех но логія та сільсь ке
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гос по да р ство», «На но е ле кт роніка та мікро е ле кт ро ме ханічні сис те -
ми», «На нобізнес та інвес тиції»;

4) підго тов ка та вид рук опор них конс пектів лекцій, посібників
та підруч ників у відповідності з дис ципліна ми нав чаль но го про це су.

ОС НОВНІ ОСВІТНІ ЗАВ ДАН НЯ, ЗА СО БИ ФІНАН СУ ВАН НЯ
ТА МА ТЕРІАЛЬ НО�ТЕХНІЧНЕ ЗА БЕЗ ПЕ ЧЕН НЯ НА У КО ВО-

ОСВІТНЬОЇ ЛА БО РА ТОРІЇ З НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ

Омель чен ко О.С.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Ку щевсь ка Н.Ф., д.т.н., про фе сор

Ос новні освітні зав дан ня на у ко воKосвітньої ла бо ра торії з на на о -
тех но логіі по ля га ють в нас туп но му: те о ре тич не обг рун ту ван ня вве ден -
ня на но тех но логії в шкіль ну прог ра му в сис темі 12 річної се редньої
освіти; виз на чен ня ме ти, ме тодів і фор ми вик ла дан ня на но тех но логії
в школі, ко леджі та ВНЗ; роз роб ка кон цепції нав чан ня з на но тех но -
логій в освітніх ус та но вах; те о ре ти коKме то до логічне обг рун ту ван ня
цілісної ме то дич ної сис те ми нав чан ня з на но тех но логій, ви хо дя чи зі
світо во го освітнь о го досвіду; за без пе чен ня єдності те о ре тич них до -
сліджень і пе ре до вої прак ти ки в га лузі вик ла дан ня на но тех но логії;
вне сен ня ва го мо го внес ку в об’єднанні твор чо го по тенціалу вітчиз ня -
них вче них, вчи телів, вик ла дачів і сту дентів пе да гогічних ви щих нав -
чаль них зак ладів нав ко ло досліджен ня проб лем нав чан ня на но тех но -
логії; участь у підго товці ба ка лаврів, магістрів і док то рантів PhD за
спеціаль нос тя ми: фізи ка, ма те ма ти ка, інфор ма ти ка, інфор маційна
тех но логія, ма теріалоз на в ство, ме та лургія, при ла до бу ду ван ня, хімія,
біологія, ме ди ци на. Для ць о го не обхідно ввес ти в нав чальні пла ни цих
спеціаль нос тей кур си за ви бо ром і спец кур си з на но тех но логії.

НОЛН про во дить те о ре тичні та екс пе ри мен тальні досліджен ня
в га лузі зат ве рд же них для них на у ко вих нап рямів, на дає відпо від ним
відомствам і ор ганізаціям до по мо гу у про ве денні робіт з ме то дич них
роз ро бок, а та кож у по даль шо му впро вад женні їх у нав чаль ний про цес.

При на яв ності ціль о во го фінан су ван ня НОЛН з міжна род но го,
рес публікансь ко го або регіональ них дже рел щорічні пла ни на у ко -
воKдослідних робіт і про по зиції що до впро вад жен ня їх ре зуль татів
по да ють ся на зат ве рд жен ня за мов ни ку (Міністер ству освіти і на у -
ки, інших міністерств і агентств).
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За со би, фінан су ван ня та ма теріаль но+технічне за без пе чен ня ла -
бо ра торії. За со би НОЛН скла да ють ся:

а) із коштів і лімітів, які над хо дять за до го во ра ми від за мов ників;
б) асиг ну вань з держ бюд же ту, що виділя ють ся за ра ху нок Між -

на род них, Рес публікансь ких ціль о вих та інших прог рам і грантів за
кош то ри са ми на підставі за я вок, зат ве рд же но го пла ну ро бо ти та від -
повідних дер жав них, внутрішнь о універ си тетсь ких (рек торсь ких)
грантів, конт рактів та на у ко вих про ектів;

в) ціль о вих асиг ну вань, лімітів та ма теріаль ноKтехнічних ре сурсів
на ви ко нан ня спеціаль них зав дань і до ру чень НОЛН, які виділя -
ють ся з держ бюд же ту по над за галь них асиг ну вань лімітів і фондів
на ут ри ман ня підвідом чих ви щих нав чаль них зак ладів;

г) коштів, які виділя ють ся рек то ра том на період ста нов лен ня
і роз ши рен ня ма теріаль ноKтехнічної ба зи НОЛН в рам ках ре аліза -
ції комп ле кс ної прог ра ми роз вит ку універ си те ту;

д) доб ровіль них внесків, дарів та спон сорсь кої до по мо ги юри -
дич них осіб і гро ма дян у виг ляді інте лек ту аль ної влас ності, інфор -
маційних фондів, прог рам них про дуктів, ма теріаль ноKтехнічних
ре сурсів і гро шо вих коштів.

Ос нов ним ор га ном, який ре гу лює фінан сові взаємовідно си ни між
НОЛН і універ си те том (в рам ках коштів фон ду роз вит ку на у ки) є Вче -
на ра да універ си те ту. У її функції вхо дить: виз на чен ня пріори те тів
у виділенні коштів; виз на чен ня доціль ності фінан су ван ня НОЛН на ті
чи інші цілі; виз на чен ня розмірів і ме ханізму відра ху вань до уні вер  си -
те ту (на нак ладні вит ра ти та ін.) для кож ної, ок ре мо взя тої  НОЛН.

СПЕЦ КУРС «ОС НО ВИ НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ»

Онош ко М.І.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Ку щевсь ка Н.Ф., д.т.н., про фе сор

НА НОKхви ля до ко ти ла ся до де пар та ментів освіти, тоб то до шкіл
та учнів. Чи тан ня спец курсів і про ве ден ня прак тич них за нять з на -
но тех но логії для сту дентів при род ни чоKна у ко вих та інженр них спе -
ціаль нос тей є ви мо гою ча су.

На но тех но логії — це тех но логії, які да ють мож ливість пра цю ва ти
з мізер но ма ли ми об’єкта ми, розміри яких вимірю ють ся в на но мет рах,
скла да ти з них, як з ку биків, прист рої та ме ханізми. На но тех но логії
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увібра ли в се бе самі ос танні до сяг нен ня фізи ки, хімії та біології. На но -
тех но логії яв ля ють со бою ос но ву чер го вої тех но логічної ре во люції —
пе рехід від ро бо ти з ре чо ви ною до маніпу ляції ок ре ми ми ато ма ми.

За нят тя для сту дентів інже нер но го, фізи коKма те ма тич но го та
хімікоKбіологічних профілів відповідно до нав чаль них планів пе ред-
ба чає 2 го ди ни на тиж день. Курс «Ос но ви на но тех но логій» зас но ва -
но на знан нях, от ри ма них сту ден та ми при вив ченні фізи ки, хімії,
біології в се редніх нав чаль них зак ла дах. За нят тя (спец курс) роз ра -
хо ва но на 68 го дин (2 го ди ни на тиж день).

Ме та кур су: оз найо ми ти сту дентів з но вою га луз зю знань — на -
но тех но логіями.

Ос новні зав дан ня кур су:
— роз ши рен ня уяв лень сту дентів про фізич ну кар ти ну світу на

прик ладі знайо м ства з влас ти вос тя ми на но об’єктів;
— ре алізація міжпред мет них зв’язків, оскіль ки для роз вит ку на-

 но тех но логій потрібні знан ня з фізи ки, біології, хімії та інших на ук;
— на бут тя знань з історії ви ник нен ня на но тех но логій, ме то ди ки,

які ви ко рис то ву ють ся при ство ренні на но об’єктів, про унікальні влас -
тивості на но ма теріалів, про їх зас то су ван ня та перс пек ти ви роз вит ку
цієї га лузі на у ки.

За нят тя доціль но про во ди ти у виг ляді лекцій та семінарів. До
семінарів сту ден ти за до по мо гою вик ла да ча зна хо дять інфор мацію,
яка відно сить ся до те ми семіна ру, з на у ко воKпо пу ляр ної літе ра ту ри
та сайтів Інтер не ту. Ро бо та сту дентів за цим кур сом мо же оціню ва -
ти ся в кінці ро ку за ре зуль та та ми заліку.

Зміст кур су.
Вступ (2 го ди ни).
По ло жен ня на но об’єктів на шкалі розмірів. Ри чард Фейн ман —

про рок на но тех но логічної ре во люції. Чо му ос воєння на носвіту мо же
бу ти та ким ко рис ним для людства? Ерік Дрекс лер і йо го кни га «Ма ши -
ни тво рен ня». На но ро бо ти. На но тех но логії зсе ре дині і зовні нас. На -
но тех но логії — га лузь знань, де об’єдну ють ся зу сил ля фі зи ків, хі мі ків,
біологів, лікарів, інже нерівKелект роніків, ма те ма тиків і фахівців різ них
спеціаль нос тей для чер го во го про ри ву на шля ху людства до прог ре су.

Інстру мен ти і ме то ди на носвіту (6 го дин).
Шля хи ство рен ня на но об’єктів: «зни зуKвго ру» або «звер ху-вниз».

Чи мож на по ба чи ти мо ле ку ли в мікрос коп? Ска ну ю чий елект рон ний
мікрос коп. Як атом ноKси ло ва мікрос копія «відчу ває» до тик атомів.
Що та ке ту нель ний мікрос коп. Ла зер ний пінцет — інстру мент для
пе ре су ван ня на но об’єктів.
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На но ма теріали (4 го ди ни).
Особ ли ва роль вуг ле цю в на носвіті. Гра фен — шар графіту. Фу -

ле ре ни — на но куль ки з вуг ле цю. Вуг ле цеві на нот руб ки — труб ки із
гра фе на. На ноп ро во ло ки. Денд ри ме ри — кап су ли на но розмірів.
Са мо ор ганізація на но об’єктів та її ви ко рис тан ня при ство ренні на -
но ма теріалів. Мо де лю ван ня на но ст рук тур.

Фізичні і хімічні влас ти вості на но об’єктів (6 го дин).
Ве ли ке відно шен ня по верхні до об’єму — ос нов на влас тивість

на но об’єктів. «Ефект ло то са». Відсутність дис ло кацій — при чи на
ко ло саль ної міцності на ноп ро во лок і на нот ру бок. Чо му тем пе ра ту -
ра плав лен ня ме та ле вих на но об’єктів змен шуєть ся на сотні гра -
дусів? Кван тові яви ща в на носвіті. Чо му елект рич ний опір на нот -
руб ки не за ле жить від її дов жи ни. Кван тові точ ки — штучні ато ми
на носвіту. За лежність коль о ру в на носвіті від розміру об’єктів. На -
нохімія — не мож ли ве стає мож ли вим.

На но е ле кт роніка (5 го дин).
Поль о вий тран зис тор — ос нов ний еле мент циф ро вих елект -

рон них схем. Історія ство рен ня і су час не втілен ня. Фо толітог рафія
або як на род жуєть ся мікрос хе ма. За кон Му ра — под воєння щіль ності
тран зис торів в мікрос хе мах кожні два ро ки. Су час ний тран зис тор —
це на нот ран зис тор. Вуг ле цеві на нот руб ки — май бутні еле мен ти на -
нот ран зис то ров. На но сен со ри — очі для на но е ле кт роніки. На но -
мо то ри — м’язи на но ро ботів.

На но ме ди ци на і біотех но логія (5 го дин).
Ген на інже нерія. Ви ко рис тан ня ДНК для син те зу ліків. Транс -

генні тва ри ни і рос ли ни. Ген но мо дифіко вані про дук ти: за і про ти.
На но тех но логії про ти вірусів і бак терій. Ад рес на дос тав ка ліків,
упа ко ва них в на но кап су ли до хво рих клітин. На но тех но логії в бо -
ротьбі з ра ко ви ми зах во рю ван ня ми. На но тех но логії в діаг нос тиці.
Мож ливі ри зи ки ви ко рис тан ня на но ма теріалів.

На но тех но логії нав ко ло нас (4 го ди ни).
Прик ла ди то варів, ство ре них з ви ко рис тан ням на но тех но логій

і при чи ни їх унікаль них влас ти вос тей. Завж ди чисті вітро ве скло, дис-
ки коліс то що. Ство рені на ос нові на но час ток ок си ду ти та ну і срібла
по верхні, які ма ють бак те ри цидні влас ти вості. На но ком по зитні
ма теріали. На но тех но логії в різних га лу зях ви роб ни цт ва. На но тех -
но логії в енер ге тиці та еко логії. На но тех но логії в криміна лістиці та
кос ме тиці. Ди наміка роз вит ку на но тех но логій в Ук раїні і за кор до -
ном. Перс пек ти ви світо вої на но е ко номіки.
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ВИ КО РИС ТАН НЯ ЕФЕК ТУ ПЕЛЬТЬЄ 
ДЛЯ ОХО ЛОД ЖЕН НЯ ЕЛЕКТ РОН НИХ ПРИСТ РОЇВ

Па сю ков С.Г., 1 курс, гру па ЕА
11
С, 
спеціальність «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

Інже нер но
тех но логічний інсти тут ВМУ РоЛ «Ук раїна», 
тел. (063) 467
49
42

Ре шетнік Д.М., IV курс, гру па ДЕ
32, 
спеціальність «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

фа куль тет елект роніки НТУУ «КПІ», тел. (063) 959
06
05
На у ко вий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с. 

Ро бо та су час них ви со коп ро дук тив них елект рон них ком по -
нентів, на яких по бу до вані комп’юте ри, суп ро вод жуєть ся знач ним
теп ло виділен ням. Ефек тив на ро бо та та ких ком по нентів ви ма гає
адек ват них за собів охо лод жу ван ня, що за без пе чу ють не обхідні тем -
пе ра турні ре жи ми їх ро бо ти. Як пра ви ло, та ки ми за со ба ми підтрим -
ки оп ти маль них тем пе ра тур них ре жимів є ку ле ри, ос но вою яких
є тра диційні радіато ри і вен ти ля то ри. Надійність і ефек тивність та -
ких за собів без пе ре рв но підви щу ють ся за ра ху нок вдос ко на лен ня їх
конструкції, ви ко рис тан ня новітніх тех но логій і зас то су ван ня у їх
складі різно манітних дат чиків і за собів конт ро лю. Це доз во ляє
інтег ру ва ти подібні за со би до скла ду комп’ютер них сис тем, за без -
пе чу ю чи діаг нос ти ку і уп равління їх ро бо тою з ме тою до сяг нен ня
найбіль шої ефек тив ності при за без пе ченні оп ти маль них тем пе ра -
тур них ре жимів експлу а тації елект рон них еле ментів, що підви щує
надійність і по дов жує терміни їх бе за варійної ро бо ти. Па ра мет ри
тра диційних ку лерів без пе ре рв но поліпшу ють ся. Од нак, ос таннім
ча сом на комп’ютер но му рин ку з’яви ли ся і ста ли по пу ляр ни ми такі
спе цифічні за со би охо лод жу ван ня елект рон них еле ментів, як
напівпровідни кові хо ло диль ни ки Пельтьє.

Хо ло диль ни ки Пельтьє, що містять спеціальні напівпровідни кові
тер мо е ле кт ричні мо дулі, ро бо та яких зас но ва на на ефекті Пельтьє,
відкри то му ще в 1834 р., є надз ви чай но перс пек тив ни ми прист ро я -
ми охо лод жу ван ня [1]. Подібні за со би вже ба га то років успішно
зас то со ву ють ся в різних об лас тях на у ки і техніки.

Зав дя ки своїм унікаль ним теп ло вим і експлу а таційним влас ти -
вос тям прист рої, ство рені на ос нові тер мо е ле кт рич них мо дулів —
мо дулів Пельтьє, доз во ля ють до сяг ти не обхідно го рівня охо лод жу -
ван ня комп’ютер них еле ментів без особ ли вих технічних труд нощів
і фінан со вих вит рат. Як ку ле ри елект рон них ком по нентів, такі за -
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со би підтрим ки не обхідних тем пе ра тур них ре жимів їх експлу а тації
є надз ви чай но перс пек тив ни ми. Особ ли во ве ли кий інте рес напів про -
відни кові хо ло диль ни ки предс тав ля ють як за со би, що за без пе чу ють
інтен сив не охо лод жу ван ня в комп’ютер них сис те мах, еле мен ти яких
вста нов лені і експлу а ту ють ся в жорстких фор со ва них ре жи мах. Ви -
ко рис тан ня та ких ре жимів — роз го ну (overclocking) час то за без пе чує
знач ний приріст про дук тив ності елект рон них ком по нентів, а, от же,
як пра ви ло, і всієї сис те ми комп’юте ра. Про те ро бо та комп’ютер -
них ком по нентів в подібних ре жи мах відрізняєть ся знач ним теп ло -
виділен ням і нерідко зна хо дить ся на межі мож ли вос тей комп’ютер ної
архітек ту ри, а та кож існу ю чих і ви ко рис то ву ва них мікро е ле кт рон них
тех но логій. Та ки ми комп’ютер ни ми ком по нен та ми, ро бо та яких
суп ро вод жуєть ся ви со ким теп ло виділен ням, є не тіль ки ви со коп ро -
дук тивні про це со ри, але і еле мен ти су час них ви со коп ро дук тив них
віде о а дап терів, а в де я ких ви пад ках і мікрос хе ми мо дулів пам’яті.

В ро боті предс тав ле но ог ляд на у ко воKтехнічної літе ра ту ри що до
прин ципів ро бо ти та конструк тив них особ ли вос тей хо ло диль ників на
базі ефек ту Пельтьє. Те о ре тич но обґрун ту ва но доцільність зас то су ван -
ня мо дулів Пельтьє для охо лод жен ня про це сорів комп’ютер них сис -
тем. Роз роб ле на ме то ди ка роз ра хун ку хо ло диль ни ка на базі ефек ту
Пельтьє за до по мо гою спеціалізо ва но го прог рам но го за без пе чен ня.

Літе ра ту ра

1. Ен цик ло педія тер мо метрії / Я.Т. Лу цик, Л.К. Бу няк, Ю.К. Ру давсь -
кий, Б.І. Стад ник. — Львів: Ви дав ни цт во Національ но го універ си те ту
«Львівсь ка політехніка», 2003. — 428 с.

ПОС ТА НОВ КА ПРОБ ЛЕ МИ ОСВІТИ 
В ГА ЛУЗІ НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ

Пись мен ко О.П.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Ма ли шев В.В, д.т.н., про фе сор

Стрімкий роз ви ток на но тех но логій на ру бежі ХХ–ХХІ ст. ба гать -
ма екс пер та ми розг ля даєть ся як по ча ток третьої на у ко воKтехнічної
ре во люції: сь о годні національні прог ра ми по роз вит ку на но на у ки та
нано тех но логій прий няті більш ніж у 60 країнах світу. Участь в ство -
ренні на но тех но логій та фор му ван ню рин ку відповідної про дукції
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виз на чить ре аль не місце» країни «в су час но му світі та, відповідно,
її еко номічні та політичні мож ли вості. Ме та ство рен ня на но тех но -
логій є соціаль но орієнто ва ною, оскіль ки цей про цес має пок ра щи -
ти якість жит тя.

На но тех но логії — це не тіль ки фун да мен таль ний та од но час но
стрімкий крок в роз вит ку су час них тех но логій, але й су час на куль -
ту ра на у ко во го досліджен ня. Інте лек ту аль ний ба зис на но сис тем —
це, бе зу мов но, сис те ма знань та вмінь «людсь ко го капіта лу», ос нов -
ною фор мою інвес тицій в яких є на дан ня освітніх пос луг.

Про рив в усь о му світі в на уці та техніці на ос нові на но тех но -
логій пот ре бує підго тов ки спеціалістів для різних га лу зей про мис -
ло вості та абітурієнтів для відповідних нав чаль них зак ладів. То му
для фор му ван ня та про дук тив ної діяль ності на но тех но логічної ме -
режі (ННМ) в Ук раїні не обхідно ство рю ва ти всі умо ви для ефек -
тив ної на у ко вої та освітньої діяль ності в га лузі на но тех но логій —
тех но логій, нап рав ле них на ство рен ня та прак тич не зас то су ван ня
на но об’єктів та на но сис тем з за да ни ми влас ти вос тя ми та ха рак те -
рис ти ка ми. Роз ви ток кад ро вої скла до вої інфра ст рук ту ри на но ін -
дустрії не роз рив но пов’яза но з ефек тивністю освітньої діяль ності
у відповідній га лузі.

В Кон цепції освітньої діяль ності пе релічені ос новні за хо ди, які
за без пе чать ре алізацію освітньої діяль ності. Се ред них: ви яв лен ня
кад ро вих пот реб; роз роб ка та адап тація освітніх прог рам ви пе ред -
жу валь ної пе репідго тов ки у відповідності з кад ро ви ми пот ре ба ми
про е кт них ком паній; та кож по бу до ва індивіду аль них освітніх
траєкторій та набір інте рак тив них курсів та курсів за ви бо ром; мо -
дуль на струк ту ра пе репідго тов ки для за без пе чен ня ака демічної
мобіль ності тих хто нав чаєть ся; роз роб ка міжунівер си тетсь ких
освітніх прог рам, які кон соліду ють ре сур си різно манітних ус та нов
для оп тимізації зат рат на ут ри ман ня до ро го вартісно го ос на щен ня
та зни жен ня вар тості нав чан ня; за лу чен ня провідних іно зем них
спеціалістів в га лузі фун да мен таль них та прик лад них досліджень,
на но тех но логій, інно ваційно го ме не дж мен ту та ко мерціалізації
тех но логій для роз роб ки прог рам; дос туп роз роб ни кам прог рам до
кра що го вітчиз ня но го та за кор дон но го досвіду нав чан ня в га лузі
на но тех но логій; ор ганізація внутрішніх та за рубіжних ста жу вань,
ви ко рис тан ня іно зем них нав чаль них посібників; фор му ван ня та
розміщен ня у відкри то му дос тупі уч бо вих ма теріалів та посібників
по на но тех но логіям та уп равлінню інно ваційною діяльністю, а та кож
ко мерціалізація на у ко вих роз ро бок та но вих тех но логій; про су ван ня
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перс пек тив них освітніх про ектів, пов’яза них з підтрим кою дис тан -
ційних форм нав чан ня, адап тацією за кор дон них освітніх ре сур сів,
роз роб кою та ре алізацією прог рам підви щен ня кваліфікації для
вик ла дачів вузів та інших нав чаль них центрів, ран нь ою про фе сіо -
наль ною орієнтацією на рівні шкіль ної освіти та ін.

Са ме ці пунк ти і по винні бу ти пок ла дені в ос но ву освітньої
діяль ності в га лузі на но тех но логій в нав чаль них зак ла дах.

Ба га то фак торність на но тех но логій ви ок рем лює їх як спе ци фіч ну
га лузь міждис циплінар них на у ко вих та інже нер них знань. Прак тич но
у всіх ро бо тах відмічаєть ся, що роз ви ток та ких тех но логій бу де знач-
ною мірою за ле жа ти від на яв ності груп ви со кок валіфіко ва них спе -
ціа лістів, які ма ють знан ня в та ких га лу зях, як фізи ка, хімія, біологія,
ме ди ци на, елект ро техніка, ма теріалоз на в ство та ма ши но бу ду ван ня.

СХЕ МО�ТЕХНІЧНІ ПРИН ЦИ ПИ ПО БУ ДО ВИ СЕН СОРІВ
НА ПО ВЕ РХ НЕ ВИХ АКУС ТИЧ НИХ ХВИ ЛЯХ

Ре мез Р.Ю., 1 курс, гру па ЕА
11М, 
спеціальність «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

Інже нер но
тех но логічний інсти тут ВМУ РоЛ «Ук раїна»,
тел. 093
679
83
33

Ге ра си мен ко Д.О., 
Аспірант ка фед ри «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

фа куль тет елект роніки НТУУ «КПІ ім І. Сікорсь ко го», 
тел. (067) 274
62
36

На у ко вий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с. 

В ос таннє де ся тиліття дат чи кам на по ве рх не вих акус тич них
хви лях (ПАХ) приділяєть ся все біль ша ува га, що зна хо дить віддзер -
ка лен ня в зрос та ю чо му по тоці публікацій з ць о го пи тан ня. Цей
інте рес вик ли ка ний дво ма ос нов ни ми мо мен та ми [1]:

— постійно пок ра щу ють ся елект ричні ха рак те рис ти ки пе рет -
во рю вачів на ПАХ, в пер шу чер гу їх доб ротність, тем пе ра тур на і ча -
со ва стабільність;

— ви го тов лен ня прист роїв на ПАХ знач ною мірою ба зуєть ся на
прог ре сив них тех но логічних про це сах, що ви ко рис то ву ють ся при ви -
роб ництві ви робів мікро е ле кт роніки з ви ко рис тан ням про цесів фо -
толітог рафії, гру по вих про цесів пла нар ної об роб ки підкла док і т.д.

Фізич ною ос но вою функціону ван ня ПАХKсен сорів є ефект змі ни
(мо ду ляції) фа зо вої швид кості по ве рх не вої акус тич ної хвилі під дією
сил, що діють на ро бо чу по ве рх ню прист рою [2]. Та ка зміна мо же
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бути зафіксо ва на без по се редньо (в прист ро ях на ос нові лінії зат рим-
ки), а та кож опо се ред ко ва но — шля хом виміру різниці фаз опор но го
та вихідно го сиг налів, а та кож віднос ної зміни час то ти ПАХ (в ре -
зо на тор них при ла дах).

На сь о годнішній день найбільш перс пек тив ни ми вва жа ють ся
два ти пи конструкцій ПАХKсен сорів — сен со ри на ос нові акус то е -
ле кт рон ної лінії зат рим ки, а та кож ре зо на торні дат чи ки (рис. 1).

Рис. 1. Ти пи ПАХHдат чиків:
а — дат чик на ЛЗKПАХ; б — дат чик на ПАХKре зо на торі

Прин цип ро бо ти прист рою, при ве де но го на рис.1,а нас туп ний.
Вхідний сиг нал із ви со кос табіль ною час то тою f0 з ге не ра то ра по -
даєть ся на вхідний зустрічноKшти ро вий пе рет во рю вач (ЗШП). Вра -
хо ву ю чи дво нап рав леність вип роміню ван ня ЗШП, ге не ру ють ся дві
іден тичні ПАХ, од на з яких по ши рюєть ся нез бу ре ною по ве рх нею
(ета лон на об ласть), інша — по ве рх нею, на яку діє фізич на ве ли чи -
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на, що вимірюєть ся. Вихідний сиг нал — низь ко час тот на скла до ва
до бут ку двох вихідних сиг налів: опор но го — sin(2πf0t) та зсу ну то го
по фазі — sin(2πf0t + ∆ϕ), де ∆ϕ — різни ця фаз між опор ним та ко -
рис ним сиг на лом, що був сфор мо ва ний в ре зуль таті по ши рен ня
ПАХ ак тив ною об лас тю прист рою. Виділив ши за до по мо гою ФНЧ
скла до ву 1/2cos(∆ϕ), мож на от ри ма ти дані про фізич ну ве ли чи ну,
що вимірюєть ся (або реєструєть ся) ПАХKдат чи ком.

На рис. 1, б при ве де но ре зо на тор ний дат чик, прин цип ро бо ти
яко го зас но ва ний на зміні час то ти сто я чих хвиль в за леж ності від
швид кості по ши рен ня ПАХ в зву коп ро воді, що за ле жить від дії зов -
нішніх сил.

Пи тан ня ши ро ко го ви ко рис тан ня сен сорів на по ве рх не вих хви-
лях є особ ли во ак ту аль ним у зв’яз ку з не обхідністю ство рен ня швид -
кодіючих та ба га то функціональ них пре цизійних інфор маційних
сис тем.

Літе ра ту ра

1. Ballantine D.S., White R.M., Martin S.J. and oth. Acoustic wave sensor
theory, design and physicoKchemical applications. Academic Press, 1997.

2. Джек сон Р.Г. Но вей шие дат чи ки. — М.: Тех нос фе ра, 2007. — 384 с.

ТЕХ НО ЛОГІЧНА ОСВІТА ТА ЇЇ ЗАВ ДАН НЯ

Ри жен ко О.О.
ІІ курс, гру па ЗНТ
21/15 м,

спеціальність «Хімічна тех но логія ту гоп лав ких не ме та ле вих і
силікат них ма теріалів»,

Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ
На у ко вий керівник: Лу ка шен ко Т.Ф., к.пед.н., доц.

Тех но логічна освіта розг ля даєть ся як освіта, спря мо ва ну на
фор му ван ня і роз ви ток тех но логічної, еко логічної та еко номічної
куль ту ри осо бис тості сту дентів че рез роз ви ток твор чо го тех но логіч но-
го мис лен ня, комп лек су тех но логічних здібнос тей, якос тей осо бис -
тості: соціаль ний адап тив ності, кон ку рен то сп ро мож ності, го тов ності
до про фесійної діяль ності — як ре зуль тат сфор мо ва них знань ос нов
су час них тех но логій пе рет во рен ня ма теріаль них, енер ге тич них та
інфор маційних се ре до вищ, знань ос нов зас то су ван ня су час них тех -
но логій у ви роб ництві, еко номіці, сфері пос луг і по бу ту.

Зав дан ня ми тех но логічної освіти є не ли ше фор му ван ня комп -
лек су тех но логічних знань і вмінь, але й фор му ван ня та роз ви ток
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у сту дентів інтег ро ва них якос тей осо бис тості, та ких як го товність
до про фесійної діяль ності, кре а тивність, мобільність, відпові даль -
ність, кон куKрен то сп ро можність. Цей склад ний комп ле кс ний під -
хід до освітнь о го про це су вклю чає в се бе пе рехід від інфор ма тив них
до ак тив них ме тодів нав чан ня з вклю чен ням у діяльність нав чаль -
них еле ментів проб лем ності, на у ко во го по шу ку, різно манітних форм
са мостійної ро бо ти, тоб то пе рехід від здат ності за пам’ято ву ван ня і
відтво рен ня інфор мації до шко ли ро зуміння і мис лен ня. Для ць о го
ак цент по ви нен бу ти пе ре не се ний з нав чаль ної діяль ності вик ла да -
ча на пізна валь ну функцію сту ден та. Са ме то му ви ща освіта по вин -
на фор му ва ти ро зуміння не обхідності постійно го онов лен ня знань,
яка вклю чає по шук і відбір інфор мації, вміння аналізу ва ти, ви су ва -
ти і оціню ва ти гіпо те зи.

Ви мо га до су час ної освіти — ви хо ва ти лю ди ну, яка здат на прий-
ма ти рішен ня, ви ко ну ва ти власні про ек ти. Ті, хто не відповідає цим
ви мо гам, не змо жуть до сяг ти успіху.

Аналіз ба зи да них ва кансій Міжна род но го кад ро во го пор та лу
HeadHunter (Ук раїна) в лис то паді 2014 ро ку, свідчить про те, що рі вень
кон ку ренції на од не ро бо че місце се ред ук раїнсь ких сту дентівKви -
пу ск ників во се ни склав 11 осіб на місце. Знай ти ро бо ту по чатківцю
так са мо важ ко, як і ди рек то ру з ве ли ким зарп лат ним очіку ван ням.
При чо му, найбільш ви со кий про цент (39%) пра цев лаш ту ван ня
після про ход жен ня ста жу ван ня (прак ти ки) на підприємстві. Швид ше
зна хо дять ро бо ту ті фахівці, які вже ма ють пев ний досвід ро бо ти.

В зв’яз ку з цим вкрай не обхідно, щоб су часні освітні тех но логії
ви щої, у то му числі, технічної про фесійної освіти ба зу ва ли ся на сис -
те мах без пе ре рв ної і ви пе ред жа ю чої освіти, а та кож дис танційно го
нав чан ня. Май бутнє цих сис тем них про цесів не вик ли кає сумніву.

У су час но му світі без пе ре рв на освіта — на галь на пот ре ба. Су -
спіль не ви роб ни цт во, та й на у ка пев ною мірою, про тя гом три ва ло го
по пе реднь о го періоду обу мо ви ли сталість струк ту ри та зміст освіти.
Склав ся тип «кінце вої» освіти, при якій один раз от ри мані лю ди -
ною знан ня зберіга ють свою цінність про тя гом всієї про фесійної
діяль ності. У сь о годнішніх ре аліях тем пи онов лен ня техніки і тех -
но логії, форм ор ганізації праці ста ли пе ре вер шу ва ти тем пи зміни
по колінь лю дей. З’яви ли ся невідомі раніше нап ря ми роз вит ку на у ки
і тех но логій, ве ли чез ним змінам підда ло ся са ме суспіль не ви роб ни -
цт во. Заз на чені при чи ни пот ре бу ють постійної зміни змісту, ха рак -
те ру та спря мо ва ності про фесійної діяль ності. Ди намізм су час ної
цивілізації, по си лен ня соціаль ної ролі осо бис тості, зрос та ю ча гу -
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манізація і де мок ра ти зація суспільства, інте лек ту алізація праці,
швид ка зміна техніки і тех но логії при пус ка ють заміну фор му ли
«освіта на все жит тя» фор му лою «освіта че рез усе жит тя».

ФАХІВЦІ В ГА ЛУЗІ НА НО 
ПО ВИННІ КОШ ТУ ВА ТИ ДУ ЖЕ ДО РО ГО

Со ко лов М.В.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Ма ли шев В.В., д.т.н., про фе сор

Аналіз ос танніх публікацій за те ма ти кою освітньої діяль ності
в га лузі на но тех но логій по ка зав, що пи тан ня підго тов ки на у ко вих,
інже нер них та робітни чих кадрів для на ноіндустрії пот ре бує роз -
роб ки спеціаль них освітніх прог рам різно го рівня (для шко лярів та
сту дентів, спеціалістів, які ба жа ють от ри ма ти дру гу ви щу освіту;
для підви щен ня кваліфікації вик ла даць ко го скла ду) з мак си маль но
мож ли вим вне сен ням еле ментів «на но» в нав чальні кур си.

Ос таннім ча сом прак тич но в усіх га лу зях на род но го гос по да р -
ства спос терігаєть ся знач не підви щен ня по пи ту на спеціалістів
в га лузі на но тех но логій, при чо му освітня діяльність охоп лює ши ро-
кий кон тин гент: шко лярі, слу хачі ко леджів, технікумів та про фе -
сій ноKтехнічних учи лищ, сту дентів. Пе репідго тов ки та підви щен ня
кваліфікації пот ре бує вик ла даць кий склад нав чаль них зак ладів.
Зріс по пит на дру гу ви щу освіту в цій га лузі.

В ХХІ столітті у ба гать ох країнах діють спеціальні прог ра ми з на -
но тех но логій та на но ма теріалів. Відповідна спеціалізація відкри та
в Універ си теті «Ук раїна». У нав чаль них прог ра мах є блок ба зо вих
дис циплін, які вив ча ють сту ден ти приб лиз но до треть о го кур су,
а та кож блок спеціалізо ва них дис циплін. У ба зо вий блок вхо дять
кур си з фізи ки, хімії на но ма теріалів; кван товій оп тиці, елект роніці,
ме ханіці; ме тодів і при ладів для досліджен ня на но ма теріалів; гідро -
ди наміці та про це сам на по верхні. Спеціалізо вані дис ципліни — це
комп’ютер не і чи сель не мо де лю ван ня на но ст рук тур, фізичні ос но -
ви на но тех но логій, теп лові про це си в на но ст рук ту рах і курс, який
на зи ваєть ся «Еко номічні і тех но логічні перс пек ти ви на но тех но ло -
гій». Ці кур си чи та ють провідні про фе со ри, а та кож фахівці На ціо -
наль ної ака демії на ук Ук раїни. Сту ден ти про хо дять прак ти ку в га -
лу зе вих інсти ту тах та інсти ту тах НАН Ук раїни.
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Важ ли вим за ли шаєть ся пи тан ня місця ро бо ти май бутніх ви пу -
ск ників. Слід звер ну ти ува гу на дві умо ви, які виз на ча ють си ту ацію
на рин ку праці для на ших фахівців. Сь о годні в Ук раїні прак тич но
не має влас них на но тех но логій, є ли ше на но досліджен ня. Крім то го,
на ша індустрія прак тич но не го то ва впро вад жу ва ти на но тех но логічні
роз роб ки. За ви нят ком декіль кох по ка зо вих роз ро бок, які ре гу ляр -
но де мо н стру ють на різних вис тав ках. Країні потрібні фахівці для
роз роб ки про ектів в га лузі на но тех но логій. До цієї ро бо ти ви пу ск -
ни ки вузів не го тові. Для ць о го обов’яз кові знан ня в об ласті тех но -
логічно го ме не дж мен ту в на ноіндустрії.

У США по пит на ви пу ск ників, які спеціалізу ють ся в га лузі на но
зріс за ос танні 5 років приб лиз но в 12 разів. Мож ли во, у нас та ко го
прог ре су не бу де, але в 3–5 разів по пит зрос те найб лиж чи ми ро ка ми.
Зараз ба гать ом на шим ком паніям і круп ним кор по раціям, які хотіли
б зай ма ти ся на но тех но логіями, не вис та чає фахівців. Такі співро -
біт ни ки по винні кош ту ва ти ду же до ро го, інак ше на їх місця прий дуть
напівосвічені та неп ро фесійні лю ди і на ша на ноіндустрія не поч не
роз ви ва ти ся, як це відбу ваєть ся в інших країнах. Нап рик лад, ви пу ск-
 ни ки Віденсь ко го або Мюн хенсь ко го універ си тетів, які спеціалізу -
ють ся в га лузі на но тех но логій, от ри му ють від 40 ти сяч євро в рік.

На но тех но логічна освіта в Ук раїні має не доліки, які не доз во ля -
ють оціню ва ти нинішніх ви пу ск ників. ПоKпер ше, во ни не ма ють пев-
ної підго тов ки, зок ре ма, з мет ро логії. Ми сподіваємо ся, що після
трь ох років ос воєння ба зо вих курсів і прак ти ки на су час но му на -
вчаль но му ус тат ку ванні наші сту ден ти до сяг нуть рівня, дос татнь о го
для то го, щоб ста жу ва ти ся в Європі, США то що. Не обхідно на бу ти
екс пе ри мен таль ний досвід, про во ди ти сту де нтсь кий обмін з іно зем -
ни ми ву за ми, бра ти участь в міжна род них про ек тах.

Сь о годні ма ло зна ють за кор до ном мо ло дих ук раїнсь ких фа -
хівців із на но тех но логій. Публікацій на ших май бутніх ви пу ск ників
в західних на у ко вих жур на лах аб со лют но не дос татньо для над бан ня
по пу ляр ності. За підра хун ка ми фахівців, зок ре ма, в енер ге тиці че -
рез п’ять років бу де потрібно приб лиз но в 10 разів біль ше фахівців,
які спеціалізу ють ся в об ласті на но е нер ге ти ки і на но ма теріалів.
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В ГА ЛУЗІ НА НО ТЕХ НО ЛОГІЙ
ДЛЯ ПЕ РЕПІДГО ТОВ КИ ТА ПІДВИ ЩЕН НЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ВИК ЛА ДАЦЬ КО ГО СКЛА ДУ

Со ко лов С.В.
VІІ курс, гру па ХТ
71, спеціальність «Хімічна тех но логія 

ту гоп лав ких не ме та ле вих і силікат них ма теріалів»,
Інже нер но
тех но логічний інсти тут, м. Київ

На у ко вий керівник: Ма ли шев В.В., д.т.н., про фе сор

Щоб на у ко ва та освітня діяльність в га лузі на но тех но логій бу ла
ефек тив ною, не обхідно вра хо ву ва ти, що дер жа ва інвес тує кош ти
в перс пек тивні ви роб ничі про ек ти. От же, найбіль ший по пит бу де
на спеціалістів, які вирішу ють прик ладні зав дан ня, ви ко рис то ву ю чи
су часні дослідницькі тех но логії та ме то ди ки ро бо ти на профіль но -
му на у ко воKтехнічно му об лад нанні. Підго тов ка та ких спеціалістів
при пус кає ство рен ня сис те ми без пе ре рв ної освіти, яка доз во лить
не тіль ки за без пе чи ти на у кові та ви роб ничі ор ганізації та під при ємст -
ва на но тех но логічної га лузі не обхідни ми кад ра ми, але й здійсню ва -
ти їх постійне вдос ко на лен ня, до ма га ю чись не обхідно го рівня. Для
ць о го не обхідно ство рю ва ти сис те му підви щен ня кваліфікації про -
фе сорсь коKвик ла даць ко го скла ду, яка за без пе чить нав чаль ний про -
цес, по бу до ва ний на ак тив но му зас то су ванні в нав чанні ви со ко тех -
но логічно го об лад нан ня.

В наш час од ним з го лов них бар’єрів на шля ху ши ро ко го впро -
вад жен ня ви робів, ство ре них з ви ко рис тан ням на но тех но логій, є про -
б ле ма їх ко мерціалізації: «…це пи тан ня стає все більш важ ли вим,
чим біль ше з’яв ляєть ся но вих роз ро бок у сфері на ноіндустрії». Успіх
ко мерціалізації за ле жить від про фесіоналізму та досвіду то го, хто без-
по се редньо ви ко нує ро бо ту. Інте рес до на ноіндустрії підви щуєть ся,
але в цій га лузі ма ло підприємців і, по суті, по ки відсутні гра мотні
ме нед же ри та мар ке то ло ги.

В Ук раїні, як відміча ють спеціалісти, до волі ба га то ор ганізацій,
які ма ють на но на роб ки ви со ко го сту пе ня го тов ності, але не має від -
повідних спеціалістів та досвіду ве ден ня бізне су на відкри то му рин ку.
То му знач не місце в перс пек тив них пла нах роз вит ку універ си те ту
ма ють зай ма ти прог ра ми підви щен ня кваліфікації про фе сорсь ко-
ви к ла даць ко го скла ду, співробітників ву за, спеціалістів та керівни ків
підприємств да ле косхідно го регіону. Для ць о го не обхідно роз ро би -
ти та впро ва ди ти прог ра ми підви щен ня кваліфікації по конк рет -
ним про фесійним ас пек там, по ор ганізаційноKме то до логічним та
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пси хо ло гоKпе да гогічним проб ле мам. Для ефек тив ної підго тов ки
кад рів в га лузі на ноіндустрії не обхідно та кож ство рен ня сис те ми
ор ганізації та суп ро во ду марш рут но го нав чан ня при підви щенні
кваліфікації кадрів.

Важ ли ва і сис те ма роз роб ки підви щен ня кваліфікації вчи телів.
Прог ра ма відповідних курсів по нав чаль ни ми мо ду ля ми «Вве ден ня
в на но тех но логії», струк ту ра яких сфор мо ва на із інваріант них та
варіатив них блоків, опи са на, нап рик лад, в ро боті. Яд ро прог ра ми
скла да ють пи тан ня, пов’язані з об’єкта ми на но тех но логій. В зміс то -
ве яд ро прог ра ми вхо дить та кож ме то дич ний блок, в яко му об го во -
рю ють ся за гальні підхо ди та провідні ме то до логічні ідеї, які мо жуть
бу ти ре алізо вані в елек тив но му курсі. Варіативні бло ки ха рак те ри -
зу ють ся спе цифікою освітніх дис циплін (фізи ки, хімії, біології) та
при пус ка ють розг ляд ме тодів та проб лем на но тех но логій з по зицій
різних ме то до логій та по нятійно го апа ра ту. Прог ра ма ап ро бо ва на
в рам ках екс пе рт ноKме то дич но го семіна ру підви щен ня кваліфі ка -
ції та пе репідго тов ки робітників освіти. У ній опи сані та кож пе да -
гогічні інстру мен ти для про ек ту ван ня та вик ла дан ня нав чаль но го
кур су «Вве ден ня в на но тех но логії» з ви ко рис тан ням еле ментів дис -
танційно го нав чан ня.

СХЕ МО-ТЕХНІЧНІ ПРИН ЦИ ПИ ПО БУ ДО ВИ ДАТ ЧИКІВ
НА НА НО Е ЛЕ КТ РОН НИХ ПРИСТ РО ЯХ

Тка чук Т.М., 1 курс, гру па ЕА
11С, 
спеціальність «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

Інже нер но
тех но логічний інсти тут ВМУ РоЛ «Ук раїна», тел. (067)
379
83
52

Бітов М.В., I курс, гру па ДЕ
61М,
спеціальність «Елект ронні при ла ди та прист рої»,

фа куль тет елект роніки НТУУ «КПІ ім. І. Сікорсь ко го», 
тел. (067) 401
06
05

На у ко вий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с. 

З по я вою на но ст рук тур з’яви лась унікаль на мож ливість по єд нан -
ня напівпровідни ко вих і п’єзо е ле кт рич них влас ти вос тей на но ни ток
з ок си ду цин ку, які мо жуть ста ти ос но вою для ство рен ня но во го
кла су елект рон них ком по нентів і прист роїв для ши ро ко го спект ру
зас то су вань [1, 2].

До цих пір ро бо та тран зис торів, діодів, дат чиків грун ту ва ла ся
на ефекті по ля. В да ний час роз роб ля ють ся при ла ди, в яких ви ко -
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рис то вуєть ся де фор мація на но ни ток з ок си ду цин ку. Нові на но е ле -
кт ронні ком по нен ти поєдну ють ме ханічні і елект ронні влас ти вості
п’єзо е ле кт рич них на но ма теріалів.

Нап рик лад, у п’єзот ран зис торі з од но вимірною ок сидKцин ко -
вою на но ст рук ту рою, шля хом її де фор мації, мож на зміни ти роз по -
діл елект рич но го за ря ду. Ефект по ля гає у змен шенні ши ри ни ка на лу
для ру ху елект ронів, в ре зуль таті чо го мож на от ри ма ти де ся ти ра зо -
ву різни цю провідності. Та кож ство рені на нодіоди, які ви ко рис то -
ву ють п’єзо ме ханічні влас ти вості.

За до по мо гою та ких на ноп’єзо дат чиків мож на ви я ви ти си ли ве -
ли чи ною у декіль ка на ноK або піконь ю тонів. Інші на ноп’єзо сен со ри
виз на ча ють тиск крові все ре дині тіла, яка те че че рез на но ст рук ту ри,
ство рю ючи у них тиск. Сен со ри, що імплан ту ють ся, на ос нові да но -
го прин ци пу мо жуть вимірю ва ти тиск крові все ре дині тіла і пе ре да -
ва ти інфор мацію по безп ровідно му ка на лу на зовнішній прий мач.

Інші на но сен со ри доз во ля ють ви я ви ти на явність конк рет ної
спо лу ки, кон це нт рація якої ду же нез нач на. За ра ху нок зміни стру -
му у при по ве рх невій об ласті сен со ра мож на вста но ви ти склад спо -
лу ки, мо ле ку ли якої ад сор бу ють ся на на но ст рук турі.

Май бутнє досліджень в об ласті на но тех но логій — в по бу дові
інтег раль них на но сис тем, що скла да ють ся з ок ре мих ком по нентів,
які ма ють не за пе речні пе ре ва ги:

— на но ст рук ту ри з ок си ду цин ку мо жуть вит ри му ва ти знач не
чис ло де фор мацій без шко ди для функціональ ності, що доз во ляє
ви ко рис то ву ва ти їх в елект рон них при ла дах і дже ре лах енергії, які
схильні до де фор мації;

— стійкість до різно го ро ду де фор мацій доз во лить за без пе чи ти
ви со ку вихідну по тужність;

— ма теріали з ок си ду цин ку є не ток сич ни ми, що доз во лить ви -
ко рис то ву ва ти їх в біоме дич них досліджен нях.

В ро боті розг ля ну то стан і перс пек ти ви роз вит ку і зас то су ван -
ня на нод ротів для ство рен ня на ноп ри ладів і на ноп ри ст роїв. Мож -
ливість ви ко рис тан ня на нод ротів відкри ває ши рокі перс пек ти ви
для ство рен ня при ладів но во го по коління, вирішу ю чи проб ле ми
спо жи ван ня енергії, низь кої ефек тив ності і еко логічної не без пе ки
ви роб ни цт ва. В ро боті по ка за но пе ре ва ги на нод ротів від на нот ру -
бок, ма теріали, яких лег ко син те зу ва ти, роб ля чи їх при дат ни ми для
про мис ло во го ви роб ни цт ва, їх простіше інтег ру ва ти в тра диційні
напівпровідни кові тех но логії, лег ко конт ро лю ва ти їх роз та шу ван ня
і напівпровідни кові влас ти вості. Але, швид ше за все, у майбутнь о му
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на но тех но логія бу де роз ви ва тись універ саль ним шля хом із зас то су -
ван ням як на нот ру бок, так і на нод ротів.
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На у ко вий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с. 

Се ред різно манітних типів вимірю валь них пе рет во рю вачів
(ВП) си ли та тис ку, пе реміщен ня та прис ко рен ня, тем пе ра ту ри, во -
ло гості та скла ду нав ко лишнь о го се ре до ви ща перс пек тив ни ми є ВП
на по ве рх не вих акус тич них хви лях (ПАХ) 1.

ВП на ПАХ мож ли во ство ри ти на базі:
— зміни фа зо вої швид кості й акус тич ної дов жи ни лінії зат рим -

ки (ЛЗ) на ПАХ внаслідок де фор мації зву коп ро во да ба лоч но го або
мемб ран но го ти пу;

— зміни фа зо вої швид кості ПАХ при пе реміщенні ме ханічно го
зон ду в елект рич но му полі хвилі;

— зміни акус тич ної дов жи ни лінії зат рим ки при пе реміщенні
ру хо мо го прий ма ча ПАХ над по ве рх нею п’єзо е ле кт рич но го зву ко -
п ро во да;

— зміни фа зо вої швид кості ПАХ при дії га зо во го се ре до ви ща
на по ве рх ню по ши рен ня ПАХ, елект рич них або магнітних полів.

В ро боті предс тав ле но ре зуль та ти те о ре тич но го та екс пе ри мен -
таль но го досліджен ня плівко во го ПАХ — хви ле во да на ос нові п’єзо -
 е ле кт рич ної плівки ZnO, яка на не се на на діелект рич ну підклад ку із
плав ле но го квар цу, на базі яких мож ли во ство рен ня пе рет во рю -
вачів лінійних та ку то вих пе реміщень.
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В та ких пе рет во рю ва чах прий мач ПАХ ви ко нуєть ся у виг ляді
на пи ле но го на діелект рич ну підклад ку зустрічноKшти ро во го пе рет во -
рю ва ча, який пе реміщуєть ся уз довж п’єзо е ле кт рич но го хви ле во да
на відстані x = (0,1…0,5)λ0, де λ0 — дов жи на ПАХ, від йо го по верхні.

Для роз ра хун ку па ра метрів плівко во го хви ле во ду зас то со ва но
дис персійне рівнян ня для ос нов ної мо ди, в яке вхо дять конструк -
тивні па ра мет ри та фа зові швид кості ПАХ у хви ле воді, підкладці та
на не об ме же но му плівко во му се ре до вищі.

Збуд жен ня хви ле во ду здійсню ва ло ся за до по мо гою ру пор но го
кон це нт ра то ра.

Екс пе ри мен таль но дослідже но в час тот но му діапа зоні f =
= (70÷90) МГц ряд пря молінійних і кіль це вих хви ле водів ши ри ною
2d = (3÷5) λ = (120÷200) мкм і тов щи ною п’єзо е ле кт рич ної плівки
ZnO h = (1,4÷1,6) мкм. Діаметр кіль це вих ПАХKхви ле водів дорівню -
вав D = 30 мм.

Досліджен ня роз поділу ампліту ди та фа зи ПАХ в об ласті хви ле -
во ду та кон це нт ра то ра про во ди ли ся з ви ко рис тан ням ла зер ної ус -
та нов ки оп тич но го зон ду ван ня го мо дин но го ти пу, в ос нові ро бо ти
якої ле жить мо ду ляція світла акус тич ною хви лею.

Ру пор ний кон це нт ра тор доз во ляє з дос татнь ою ефек тивністю
нап рав ля ти ПАХ у хви левід при ве ли ких ко ефіцієнтах стис нен ня
акус тич но го пуч ка. По кіль це во му хви ле во ду ПАХ по ши рюєть ся в од -
но мо до во му ре жимі. Зга сан ня по ве рх не вої акус тич ної хвилі в хви -
ле воді з радіусом 15 мм скла ло мен ше 2,0 дБ/см.

Те о ре тичні та екс пе ри мен тальні досліджен ня по ка за ли мож -
ливість ство рен ня п’єзо е ле кт рич них ПАХKхви ле водів, на базі яких
мо жуть ре алізо ву ва ти ся вимірю вальні пе рет во рю вачі лінійних та
ку то вих пе реміщень з діапа зо ном 0…50 мм (0…360°) при роздільній
здат ності 0,03…0,05 мкм (0,35…0,50 угл.сек).
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На у ко вий керівник: Жовнір М.Ф., к.т.н., с.н.с., 

Найбіль шо го по ши рен ня в акус то е ле кт ронній техніці на бу ли
при ст рої об роб ки сиг налів на по ве рх не вих акус тич них хви лях (ПАХ),
які в діапа зоні час тот 30–1000 МГц доз во ля ють ре алізу ва ти різно -
манітні ча сові, амплітудні, фа зоKчас тотні, а та кож імпульсні пе рет -
во рен ня [1]. Ра зом із знач ни ми функціональ ни ми мож ли вос тя ми,
яки ми во лодіють при ла ди на ПАХ, у них є істот ний не долік, а са ме
втра ти, ве ли чи на яких до ся гає де сятків де ци бел. Ви я ви ло ся, що
ком пен су ва ти ці втра ти (і навіть от ри ма ти підси лен ня вхідно го ви со -
кочас тот но го сиг на лу) мож на за до по мо гою акус то е ле кт рон ної взає -
модії в ба га то ша ровій струк турі п’єзо е ле кт рик — напівпровідник [2].

На сь о годнішній день виділя ють два ос новні ти пи конструкцій
підси лю вачів на ПАХ: підси лю вачі з ме ханічним зв’яз ком між ша ром
п’єзо е ле кт ри ка і напівпровідни ка, а та кож підси лю вачі без ме ха -
нічно го зв’яз ку (підси лю вач з повітря ним за зо ром) [2]. У зв’яз ку з фі -
зи коKтех но логічни ми особ ли вос тя ми ви го тов лен ня та експлу а тації
(стро гої не обхідності от ри ман ня іден тич них крис талічних струк тур
напівпровідни ко во го та п’єзо е ле кт рич но го ма теріалів, тем пе ра турні
і ме ханічні влас ти вості яких по винні бу ти прак тич но од на ко ви ми),
найбільш перс пек тив ною вва жаєть ся роз роб ка і ви ко рис тан ня під -
си лю вачів ПАХ без ме ханічно го зв’яз ку між напівпровід ни ко вим
і п’єзо е ле кт рич ним ша ром. В такій струк турі, елект рич не по ле, ство -
ре не ПАХ в п’єзо е ле кт ри ку, взаємодіє з елект ро на ми провідності
напівпровідни ко во го ма теріалу, до яко го прик ла де на постійна зов -
ніш ня нап ру га. Під дією ць о го зміщен ня елект ро ни на бу ва ють дрей -
фо вої швид кості Vd, тим біль шої, чим біль ша рух ливість носіїв та
зовнішня нап ру га. Як що фа зо ва швидкість ПАХ Vф де що мен ша за
дрей фо ву швидкість носіїв за ря ду в напівпровідни ку Vd, то в такій
сис темі мож ли ве підси лен ня по ве рх не вої акус тич ної хвилі, Як що
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ж вка за на умо ва не ви ко нуєть ся, то ПАХ заз нає пос лаб лен ня че рез
втра ти енергії на взаємодію з елект ро на ми провідності в напів про -
відни ко во му ма теріалі.

У за галь но му ви пад ку, про цес підси лен ня по ве рх не вої акус тич ної
хвилі фізич но ана логічний про це су підси лен ня хвилі в лампі біжу чої
хвилі (ЛБХ) і мо же бу ти опи са ний рівнян ня ми елект ро магнітно го
по ля в п’єзо е ле кт рич но му се ре до вищі і рівнян ням ру ху носіїв у на -
півпровідни ку. Спіль не рішен ня цих рівнянь дає дис персійне спів -
відно шен ня для всієї струк ту ри, звідки от ри муєть ся аналітич ний
ви раз для ко ефіцієнта підси лен ня ПАХ. Пов не рішен ня сис те ми
вихідних рівнянь в ць о му ви пад ку є до сить тру домістким і ви ма гає
тен зор но го аналізу влас ти вос тей п’єзо е ле кт рич но го се ре до ви ща,
вра ху ван ня не од норідності роз поділу елект рич но го по ля в нь о му
і.т.д. Ме то ди вирішен ня цих рівнянь ба зу ють ся на те орії збу рень
сис те ми п’єзо е ле кт рикKнапівпровідник [3].

Те о ре тичні роз ра хун ки та ре зуль та ти екс пе ри мен таль них дослі -
джень вка зу ють на за лежність ко ефіцієнта підси лен ня ПАХ від ве ли -
чи ни повітря но го за зо ру між п’єзо е ле кт ри ком та напівпровідни ком,
час то ти по ве рх не вої акус тич ної хвилі та фізич ни ми па ра мет ра ми
підси лю валь ної сис те ми.
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От ри ман ня ти та ну з хло ридів ти та ну ста но вить знач ний інте рес
і найбільш лег ко дос туп ною є спо лу ка TiCl4; ви роб ни цт во і очи -
щен ня цієї спо лу ки в про мис ло во му масш табі в да ний час є зви чай -
ною прак ти кою. У про цесі елект ролізу хло ридів луж них або луж но -
зе мель них ме талів, TiCl4, або по да ють на по ве рх ню елект роліту або
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про ду ва ють че рез елект роліт, або в чис то му виг ляді або з по то ком
інерт но го га зу. Елект рохімічні досліджен ня по ка зу ють, що інтер -
валі тем пе ра тур 750–850° C є найк ра щим, ти тан пе ре хо дить з ано да
в розп лав як Ti2+

Titanium metal is mainly produced either by electrolysis of the melts
of titanium oxygen compounds, fluorides or chlorides or by electrolytic
refinement of crude titanium and its compounds. The low solubility of
titanium dioxide in various melts (0.02%K0.07%) precludes its use for the
production of titanium. In addition, during electrolysis of the NaCl —
K2TiF6 melt containing titanium dioxide, the dioxide is reduced at the
cathode to Ti2O3. This is accompanied by the formation of a nonKdecom -
po sing precipitate near the cathode. Electrolytic preparation of pure tita-
nium in this system is impossible because of the formation of titanium
monoxide at the cathode.

Preparation of titanium from titanium chlorides presents substantial
interest. Titanium, having a variable valence, forms several chlorides, na -
mely, TiCl4, TiCl3 and TiCl2. The most readily available compound is
TiCl4; the production and purification of this compound on an industrial
scale is now a routine practice. In the electrolysis of alkali or alkaline
earth metal chlorides, TiCl4 is either supplied onto the electrolyte surface
or bubbled through the electrolyte, either neat or with a flow of an inert
gas. Titanium tetrachloride is poorly soluble in molten alkali metal chlo-
rides (the solubility is up to 2% at 1073 K); therefore, this technology does
not provide high output. If the current density at the cathode is high, the
alkali metal will be evolved together with titanium. It has been proposed
to make use of this phenomenon, i.e. to carry out electrolysis at current
densities sufficient for the evolution of the alkali metal. In this case, tita-
nium tetrachloride is partially reduced by the reducing metal.

Electrolysis of titanium chlorides is carried out under the atmosphere
of an inert gas (argon, helium). For rough purification of the electrolyte
from moisture and occluded gases, the electrolytic cell is usually evacuated
at 400–650° C to a residual pressure of 10–20 mm Hg. Preliminary elect -
rolysis at an auxiliary cathode with a voltage on the cell terminals equal to
1.8–2.0 V is also employed for this purpose. Other methods for the purifi-
cation of the electrolyte also exist. To remove moisture, dry hydrogen hyd -
rochloride is passed through the melt for a short period of time. Oxygen
can be removed by passing tetrachloromethane through the melt. The
cathode materials used in these processes are mainly tungsten, molybde-
num, silver, steel or nickel. The best adhesion of the titanium deposits has
been noted for silver cathodes; however, this metal is expensive. Liquid
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cathodes made of zinc or lead can hardly find wide application because they
form intermetallic compounds with titanium, which are difficult to destroy.

During electrolysis of titanium chlorides, chlorine formed at the
anode oxidises lower titanium chlorides present in the anode chamber to
give TiCU, which is distilled off together with chlorine. In addition, elect -
rolytic oxidation of TiCl2 and TiCb at the anode, leading to the same con-
sequences, is possible. Meanwhile, titanium tetrachloride entering the
cathode chamber would react with titanium metal, which would result in
the loss of the pure metal.

Powders with various chemical and grainKsize compositions are cur-
rently produced from titanium by electrolysis with a soluble anode in the
melts of alkali and/or alkaline earth metal chlorides. Electrolytic refine-
ment of titanium is carried out using various electrolytes, namely, NaCl,
NaClKKCl, NaClKSrCl2, NaCl — BaCl2, KC1 — LiCl and KC1 — NaCl —
MgCl2. Electrolytes based on sodium chloride, an equimolar mixture of
sodium and potassium chlorides and the NaCl — KC1 — MgCl2 ternary
system are the most widespread. The electrolytic refinement of titanium
consists in the anodic dissolution of the metal to be refined and cathodic
deposition of the pure metal. Electrochemical investigations show that in
the temperature range 750–850° C, which is the best for the refinement,
titanium passes from the anode to the melt as Ti2+. An increase in the tem-
perature or in the anode current density increases the yield of the Ti3+

ions. Upon anodic dissolution, titanium passes into the melt mostly in an
ionic form, the average oxidation state being 2.02–2.13.

MECHANISM OF THE ELECTROREDUCTION 
OF TITANIUM

Gerashchenko V.I.
V course, group of ZHT
51, in «Chemical technology of refractory

non
metal and silicate materials»
Engineering and Technology Institute, t. Kyiv, tel. (097) 700-24-24

Supervisor: Bruskova D.=M.Ya., docent

Складність інтерп ре тації екс пе ри мен таль них да них, що ха рак -
тери зу ють ме ханізм і кіне ти ку елект ровінов лен ня і елект ро окис лен ня
ти та но вих комп лексів відбу ваєть ся че рез те, що побічні про це си, не
відно сять ся без по се редньо до елект род них ре акцій, що протіка ють
в розп лаві. Не має єди ної дум ки про ме ханізм ка тод но го про це су.
Де які ас пек ти стійкості сис тем, що містять ти тан в різних ста нах
окис лен ня по га но вив чені, а са ме, який з ниж чих хло ридів ти та ну
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є більш стабіль ним, а та кож яка гра нич на кон це нт рація, до якої
зберігаєть ся ця стабільність.

It is not always possible to interpret unambiguously experimental
data characterising the mechanism and kinetics of electroreduction and
electrooxidation of titanium complexes. The complexity of interpretation
of these data is due to the fact that side processes, not related directly to
electrode reactions, proceed in the melt. In some studies, it is suggested
that titanium metal is evolved in the reaction of titaniumKcontaining
complex ions with an alkali metal, resulting from reduction at the cathode.
In other studies, it is suggested that two processes of titanium deposition
occur simultaneously; titanium is formed in the primary electrochemical
process at the cathode 

Ti2+ + 2e Ti° 
and in a secondary chemical process, thermal reduction by sodium in the
bulk of the electrolyte. Some resear chers believe that in the case of chlo-
ride melts, an alkali metal reduces Ti2+ ions and in the chlorideKfluoride
melts, the species being reduced is Ti3 +. Titanium in higher oxidation
states is preliminarily reduced to lower oxidation states by either electro-
chemical or chemical reactions. However, voltammoKgrams characteri -
sing the cathodic evolution of titanium display a wave corresponding to
the discharge of titanium complexes. In se ve ral studies, the mechanism of
direct reduction of TiCb to the metal without the intermediate formation
of Ti2+ has been assumed. A study of the electroreduction of TiCl3 in the
LiCl, CsCl and KC1 — LiCl systems at 973 K by linear sweep voltamme-
try demonstrated that the reduction of Ti3 + in all three electrolytes
involves the stage of recharge to Ti2+

Ti3 + + e  Ti2+,
Ti2+ + 2e  Ti°.
The stepwise character of the process was pointed out in several other

publications. Electroreduction of titanium tetrachloride in the BaCl2 —
CaCl2 — NaCl,22 LiCl — KCl, KCl — LiCl — NaCl and BaCb — KC1 —
LiCl melts occurs as three consecutive stages: 

Ti4+ + e  Ti3+,
Ti3+ + e Ti2 +,
Ti2+ + 2e Ti°.
The voltammograms for the electroreduction of Ti2+ in the KCl —

NaCl — TiCb — NaF — Ti (solid) melt exhibit one clearKcut wave at
potentials of –(2.53–2.6) V vs. chlorine reference electrode, which cor-
responds to the electroreduction of titanium. The diffusion coefficients for
titanium in chloride melts have been calculated; in KClKNaCl at 973 K,
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they are equal to 3.72ґ10–5and 1.94ґ10–5 cm2s–1 forTi3+ and Ti4+, respec-
tively. The diffusion coefficient for divalent titanium in the LiClKKCl melt
at 773K amounts to (1.54+0.17)ґ10–5 cm2s–1. Thus, certain progress in the
study of chloride and chlorideKfluoride titaniumKcontaining melts has
been achieved by now; however, the overall picture of the electrochemical
and chemical behaviour of titanium in various oxidation states does not
appear clear and unambiguous. There is no consensus of opinion on the
mechanism of the cathodic process. Several aspects of the stability of sys-
tems containing titanium in various oxidation states are poorly documen -
ted, namely, which of the lower titanium chlorides is more stable and what
is the limiting concentration up to which this stability is retained; what
are the concentration limits for the stability of other titaniumKcontaining
species; what are the ratios of Ti2+ to Ti3+ in the melt at which the system
remains stable, i.e. no disproportionation reactions occur, and what are
the ways of suppressing these reactions. Answers to these questions present
considerable interest from the practical viewpoint, because they would
make it possible to create conditions for long continuous operation of an
electrolysis cell and to estimate the influence of unstable titanium com-
pounds on the technological parameters of the production of titanium
and of the electrochemical synthesis of titanium compounds.

TECHNOLOGY OF WASHING HIGHLY DISPERSED
TUNGSTEN MONOCARBIDE CATHODE POWDERS 

FROM ELECTROLYTE

Golovach А.D.
IV course, group of HT
41, in «Chemical technology of refractory

non
metal and silicate materials»
Engineering and Technology Institute, t. Kyiv, tel. (097) 700-24-24

Supervisor: Bruskova D.=M.Ya., docent

Очи щен ня мо но карбіду вольф ра му від віль но го вуг ле цю є важ ли -
вим кро ком. Віль ний вуг лець мо же бу ти ви да ле ний з карбідів в вод -
не во му се ре до вищі при тем пе ра турі в інтер валі 800–1000°С. Це доз -
во ляє ви да ли ти віль ний вуг лець і змен ши ти вміст ад сор бо ва но го
кис ню до 0,2–0,3%.

In highKtemperature electrochemical synthesis of tungsten carbides,
the cathode deposit constitutes a mixture of the target product with a salt
phase. A technology for washing monocarbide from saline inclusions was
developed. The conditions for washing were tried out with samples that
had been synthesized under laboratory conditions. In this technology, the
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cathode deposits are added together with the electrodes and pulverized in
order to accelerate their dissolution into heated water (T = 70–80 °C)
with constant stirring. Following dissolution of the «bulb», the sediment
is filtered and washed in dilute hydrochloric acid to remove insoluble car-
bonates. Tungsten oxide and lithium carbonate are reclaimed from the filter
(see next section). The deposit obtained following HC1 treatment con-
tains lowest tungstates and tungsten oxide (VI) that are poorly dissolved in
water. These components are washed in alkaline solutions of sodium or am -
monium hydroxide. When NaOH is used, the sediment is washed in a 10%
solution heated to T = 60–70 °C and then in heated water (60–70 °C)
until Na+ is absent from the wash water. In the second variant, the deposit
is washed in ammonium hydroxide, first in a concentrated (1:1) solution
and then in a dilute 2.5% solution. Note that NH4OH proves to be more
preferable, since in the course of washing the target product free of Na+,
a portion of the deposit is lost as a result of peptization. The degree of
washing of the deposit from Na+ and Li+ is adjusted on the basis of the
content of these elements in the wash water. After having been washed
free salts, the tungsten monocarbide deposit is dried at T = 100–130 °C
to a constant mass. At higher temperatures; the sediment is rapidly oxi-
dized from the oxygen hi the air and may ignite. The conditions under
which tungsten monocarbide is washed are presented in Table 1.

Table 1 
Conditions for Washing Tungsten Monocarbide from Electrolyte

Note. Phase composition in all cases WC + C.
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Trial
Mass of
bulb, g

Volume of
water in

leaching, ml

VHCl

(1:1),
ml

V, ml
Yield of
product,

g

Tungsten
content,

%

Synthesis I NaOH 10%

1 564 2500 66 200 22.7 79.3

2 430 2000 100 700 27.8 89.0

Synthesis II NH4OH (1:1)

1 500 4000 120 650 21.0 78.5

2 440 3520 110 800 21.2 82.0

3 425 3400 216 695 31.0 86.7

4 417 3400 100 880 26.9 84.0

5 400 3400 100 800 26.0 88.5

6 440 3500 100 950 29.5 89.1
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The dried tungsten monocarbide is analyzed to determine the con-
tent of tungsten, bound carbon, and impurities, such as sodium, lithium,
iron, nickel, copper, molybdenum, etc.; the content of impurities and of
tungsten carbide are found at the level of several hundredths of a percent,
while that of free carbon, 2–7% of the target product. The recommended
regime of washing tungsten monocarbide free of the salt phase is as follows:
leaching of the bulb of heated water (T = 70–80 °C) at a ratio W/S = 1:8,
total yield of hydrochloric acid (1:1) 0.3 l and of ammonium hydroxide
(1:1) 1.5 l per kilogram of cathode deposit. The yield of the target prod-
uct amounts to 8–9% of the mass of the bulb. Purification of tungsten
monocarbide from free carbon is an important step. Free carbon may be
removed from the carbides by annealing in a hydrogen medium at a tem-
perature in the range 800–1000 °C. However, application of this annealing
regime to powders measuring 0.1–0.5 m in dimension obtained by means
of highKtemperature electrochemical synthesis leads to removal of the
carbon bound to the carbide even at temperatures of 700–800 °C. Use of
this strategy made it possible to remove free carbon and to reduce the
content of sorbed oxygen down to 0.2–0.3%.

STUDY OF THE WORLD NANOPOWDERS MARKET

Krestianiv D.V.
І year, group зХТ
11/16с, speciality «Chemical technology of refractive

non
metal and silicate materials»,
Institute of Engineering and Technology, Kyiv, cont.tel. (044) 424-94-33

Scientific manager: Gab A.I., Cand. Sci. in Chemistry, Assoc.Prof.

Вив чен ня світо во го рин ку на но по рошків. Дослідниць ка функ ція
мар ке тин гу яв ляє со бою фун да мент усієї мар ке тин го вої діяль ності.
Без ґрун тов но го досліджен ня ста ну, перс пек тив роз вит ку зовніш ньо -
го се ре до ви ща та аналізу внутрішнь о го се ре до ви ща рин ку країни
прак тич но не мож ли во про во ди ти гос по дарсь ку та ко мерційну ді -
яльність. Ри нок на но тех но логій стрімко роз ви ваєть ся, про це свід -
чить зрос тан ня інвес тицій в га лузь, а та кож кількість на у ко вих роз -
ро бок, па тентів і публікацій з да ної проб ле ма ти ки.

Marketing research function is at the background of all marketing
activities including preparation which precedes any decision making con-
cerning any element of the marketing complex.Without a fundamental
study of condition and external environment development prospects, and
also without analysis of internal environment of the market in the country,
it is almost impossible to carry out economic and commercial activities.
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One of the main problems for any economic study is information
gathering since it is particularly valuable under conditions of the market
economy, being a source of competitive advantages or problems both for
the economy in general and for each company particularly.The importance
of such permanent information provision is, primarily, due to dynamic
situation changes at the market constantly taking place in the external
marketing environment.

Recently, information concerning nanotechnologies is of mainly
abstract and theoretical interest for many economists and businessmen.
Today, there is a need for scientific understanding of the practice of appli-
cations of nanotechnology products in the economic life of humanity to
form recommendations for business. Main keywords for all the informa-
tion and analytical materials on nanotechnologies in the recent years are
«commercialization» and «market». Development of the market of nano -
technology products is of great interest for businessmen, politicians, sci-
entists, investors, and others. Unfortunately, for today, there is yet no basic
market indicators allowing to assess the market status and trends. Diffe -
rences in values of volume indicators for production and consumption of
nanopowders, as well as of volume of domestic and foreign trade, for the
prices dynamics, for the level of government support, and for foreign
investments rate, reach 4 to 10 times according to different sources which
creates serious problems for economic decisionKmaking.

Estimated nanopowders market size
The results of some future aspects of the nanotechnologies branch

studies are presented in Table 1.

Table 1. 
Estimated nanotechnologies market size, USD bn. 
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Expert organization
Estimated market size,

USD bn.

Mitsubishi Institute, the forecast for 2015 0.19

The European Commission, the forecast for 2015 ~0.26

Iunkett Research, forecast for 2017–2020 1.3

Lux Research, the forecast for 2019 3.4

US NanoBusiness Alliance, forecast for 2020 1.3

The European Commission, the forecast for 2020 ~2.0

The Russian government, the forecast for 2022 0.4
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It should be noted that there are problem in the complexity of sci-
enceKbased commodity classification and also in incomplete comparability
in the field of nanomaterials standardization. All of these complicate the
analysis of the current state and the development of the longKterm na no -
market forecast.

Quite problematic is also the issue of identifying factors of supply and
demand and of the nature of the relationship between them. Nanotech -
nology market is experiencing a rapid development, as evidenced by the
growth of investment in this sector, and also of the number of scientific
researches, patents, publications etc. on this subject.

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF BORON

Kucherenko V.A.
V course, group of ZHT
51, in «Chemical technology of refractory

non
metal and silicate materials»
Engineering and Technology Institute, t. Kyiv, tel. (097) 700
24
24

Supervisor: Bruskova D.=M.Ya., docent

У дослідженні елект рохімічних влас ти вос тей бо ру в хло рид но му
і хло рид ноKфто рид но му розп ла вах, бу ло ви яв ле но, що роз чинність
BCl3 в розп лаві CsCl бу ла 1.74x10 mol% при 973 К. Вив чен ня роз -
чин ності і кіне ти ки елект ровіднов лен ня BF3 в КС1–NaCl розп лаві
при 973 К в при сут но сиі BF3 тис ках (1.01–5.05)x105 Па по ка за ло на -
явність двох типів елект рохімічних ак тив них по токів. Пер ший від -
по відає дву хе ле кт рон но му пе ре хо ду вклю ча ю чи BF3; дру гий — про -
дукт, ут во ре ний на першій стадії зни жуєть ся, і в ка тод ний про цес
вклю чаєть ся зміша ний хло ридKфто рид ний комп лекc.

The electrochemical method permits preparation of highKpurity
boron in large quantities. In the first studies, carried out 70 years ago, ele-
mentary boron was produced by the electrolysis of borides. The product
contained not more than 60–70% of the target material, 20–30% of oxygen
and 5–6% of the metal that served as the cathode material. When mag-
nesium boride was used, elementary boron was formed at the cathode
together with lowKstability magnesium borides; the latter can be partially
removed by treatment of the cathodic product with an acid. Currently, oxy -
genKcontaining compounds of boron and boron halides are mainly used
for the electrolytic production of boron. Numerous studies have been
devoted to the electrolysis of oxygen compounds of boron. In all systems
boron oxide serves as the source of boron. When oxygenKcontaining melts
are used, the process does not give highKpurity boron because the product
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is contaminated by substantial amounts of oxygen. This is the major
drawback of this method.

The use of purely fluoride electrolytes is limited because fluoride
melts are corrosive and toxic. The use of mixed chloride — fluoride elec-
trolytes presents considerable interest; in this case, highKpurity boron free
from oxygen impurities can be obtained at relatively low temperatures,
the corrosiveness of the melts being relatively low.

Several studies have been devoted to the mechanism of electroreduc-
tion of boron. The cathodic processes occurring during the electrodepo-
sition of boron from a purely fluoride (LiFKKFKKBF4) and fluorideKoxide
(LiF — KF — B2О3) electrolytes have been studied. It was shown that in
a purely fluoride melt, boron is reduced directly from the tetrafluoroborate
complex anion in one step involving three electrons. In the LiF — KF —B2O3
system, boron oxide reacts with fluorine present in the electrolyte to give
the [BF4]~ anion and oxyfluoride complexes, mainly those with a molar
ratio of oxygen to boron equal to 1.66. The ratio of the concentrations of
[BF4]~ and the oxyfluoride complexes is 0.1. The potentials of deposition
of boron from these two electrochemically active species differ by 0.47 V,
and the diffusion coefficient for [BF4]~ calculated from experimental
data is 4.4ґ10–9 m2 s–1 at 973 K.

In a study of the electrochemical properties of boron in chloride and
chlorideKfluoride melts, the solubility of BCI3 in the CsCl melt was found
to be 1.74x10mol.% at 973 K; thermodynamic functions of BCI3 in CsCl
were calculated, the equilibrium potentials of boron were determined and
equations for them were reported. The equilibrium potentials of boron shift
to the negative region in chloride — fluoride electrolytes, indicating that the
reactivity of boron ions in fluoride complexes is lower than that in chloride
complexes. The calculation of the average number of fluoride ions (three or
four) in the complex ions by the procedure proposed by Ivanovsky attests
indirectly that in the temperature range studied, most of the boron ions in
the chloride — fluoride melts occur in the [BFJ]– and [BF3C1]– groups.

Study of the solubility and the kinetics of electroreduction of BF3 in the
KC1 — NaCl melt at 973 K in the range of BF3 pressures of (1.01–5.05) x105

Pa showed the presence of two sorts of electrochemically active species.
This accounts for the two waves displayed on the voltammograms; the
heights of the waves increase proportionally to the pressure. In the opi -
nion of the researcher cited, the first wave corresponds to a two-electron
transition involving BF3; at the potential of the second wave, the product
formed in the first stage is reduced, the mixed chlorideKfluoride complex
[BC1F3] — being involved in the cathodic process.
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Thus, despite the large number of publications dealing with the elec-
trochemical properties of boron, no clear views on the mechanism and
kinetics of its electroreduction from halide electrolytes have been devel-
oped so far.

VARIATION OF COMPOSITION OF ELECTROLYTE 
IN ISOTHERMAL HEATING

Paprotsky A.S.
IV course, group of HT
41, in «Chemical technology of refractory

non
metal and silicate materials»
Engineering and Technology Institute, t. Kyiv, tel. (097) 700-24-24

Supervisor: Bruskova D.=M.Ya., docent

Дослідже но умо ви, при яких син те зуєть ся карбід вольф ра му.
Обра ний елект роліт має склад: Na2WO4, Li2WO4, Li2CO3. Мак си маль -
на втра та ма си елект роліту в про цесі про жа рю ван ня ста но вить не
біль ше 4,5% (по вазі). По ка за но, що втра та ма си вольф ра мат літію або
вольф ра ма ту натрію ста но вить не біль ше 0,5%. У той же час, кар бо -
нат літію в Na2WO4KLi2WO4 розк ла даєть ся на 80–90% від по чат ко вої
ма си, з кон це нт рацією Li2О за ли шаєть ся прак тич но незмінним.

To investigate the conditions under which tungsten carbide is synthe-
sized, electrolyte having the following composition was selected, exp ressed
in terms of mole percent: Na2WO4, 36.8; Li2WO4, 43.2; Li2CO3,20.0; or,
scaled on the basis of elements and oxides and expressed in terms of weight
percent, Na, 7.18; Li, 3.72; WO3, 78.21; and CO2, 3.73. Sodium tungstate
and lithium tungstate and lithium carbonate are carefully dried at T —
200–250 °C for 3–4 h and mixed in an agate mortar. The prepared elect -
rolyte is held in a platinum beaker at temperatures of 500, 800, and 900 °C
until it attains a constant mass. At specified intervals of time, the beaker
is removed from the furnace, cooled in an desiccator, ar.d weighed. Once
a constant mass is achieved, the melt is cooled, weighed, and a sample se -
lected for analysis in order to establish the content of Li, Na, WO3, and CO2.

Determination of the thermal stability of lithium carbonate and the
dynamic course of variation of the concentration of lithium carbonate in
the course of electrolysis is performed by means of chemical and thermo-
gravimetric methods on the basis of the content of carbon dioxide hi the
electrolyte. The chemical method presupposes gaseometric determina-
tion of the volume of CO2 released in the decomposition of a suspension
of electrolyte by means of hydrochloric acid; the concentration of carbon
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dioxide is calculated in light of the dependence of the volume of the gas
on temperature and atmospheric pressure.

Fig. 1. Loss of mass of elect -
rolyte in calcination as a func-
tion of length of process. 1 —
Na2WO4KLi2WO4 (53.6 MK%),
T = 900 °C; 2, 3, 4 — Na2WO4-
Li2WO4 (eutectic) — Li2CO3

(20 MK%), T = 500 °C (2), T =
= 800 °C (3), T = 900 °C (4).

Table 1 
Variation of Composition of Na2WO4HLi2WO4HLi2CO3 in the Course of

Isothermal Heating

The content of tungsten in the electrolyte is determined by the che -
mi cal method of acidic hydrolysis; tungsten oxide formed as a result of
decomposition by means of a mixture of HNO3KHF (4:1) is subjected to
calcination prior to analysis at a temperature of 750 °C. The content of Li
and Na in the melt is estimated by means of atomic absorption spect ro scopy
on a PyeKUnicam instrument; the percentage content of the elements was
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Trial
Components
of electrolyte

T,
°C

m,
%

Composition of electrolyte, %

Before heating After heating

Na Li WO3 CO2 Na Li WO3 CO2

1 
Na2WO4–
Li2WO4–
Li2CO3

500 4.48 7.17 3.72 76.62 4.18 7.78 4.25 75.7 1.08 

2
Na2WO4–
Li2CO3–
Li2WO4

800 4.45 7.14 3.7 78.2 3.71 7.77 3.59 76.15 0.19

3
Na2WO4–
Li2WO4–
Li2CO3

900 4.46 6.82 3.85 78.2 4.65 6.75 3.99 77.74

4
Na2WO4–
Li2WO4

900 0.5 8.28 2.49 83.47 – 7.78 2.48 82.31 0.37
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estimated from the intensity of waves of specific length from the given ele-
ment upon combustion of the investigated solution hi the flame of an air-
acetylene or ethyleneKoxide burner. At a temperature of 800 °C and higher,
lithium carbonate simultaneously evaporates (in the form of Li2CO3) and
decomposes with the release of CO2 until some steady state is attained.
The latter steady state is established after 2–3 h under heating conditions
at T = 800–900 °C and after 30–35 h at T = 500 °C (see Fig. 1). The ma -
xi mum loss of the mass of electrolyte in the course of calcination is at
most 4.5% (by weight). It is evident from the data of chemical and atom-
ic absorption analyses (Table 1) that loss of mass of a lithium tungstate or
sodium tungstate eutectic is at most 0.5%. At the same time, lithium car -
bonate in Na2WO4KLi2WO4 decomposes into 80–90% of the initial mass,
with the concentration of Li2O remaining practically constant. It may be
supposed that in isothermal heating, free alkali (Li2O), a product of ther-
mal decomposition of lithium carbonate, builds up in the melt.

LEADERS OF THE WORLD NANOPOWDERS MARKET

Sladkevych M.A.
І year, group зХТ
11/16с, speciality «Chemical technology of refractive

non
metal and silicate materials»,
Institute of Engineering and Technology, Kyiv, cont.tel. (044) 4249433

Scientific manager: Gab A.I., Cand. Sci. in Chemistry, Assoc.Prof.

Ліде ри світо во го рин ку на но по рошків. Ліде ра ми за чис лом публі -
кацій на у ко вих на но досліджень є США та Євро па. За за галь ною кіль -
кістю па тентів в га лузі на но тех но логій є ліде ром США — на част ку
аме ри кансь ких ком паній, універ си тетів і при ват них осіб при па дає
близь ко 40% всіх ви да них в світі па тентів. Очікуєть ся зрос тан ня рин -
ку на но по рошків і ви робів на ос нові от ри ма них на но тех но логій.

Today, nanoresearches are conducted in almost all industries since
the application of nanomaterials can change the properties of traditional
products, and thus make the product more competitive. The rapid devel-
opment of scientific nanostudies is reflected in the huge flow of publica-
tions: every year, about 900000 new works appear. According to the num-
ber of publications in a given country, one may describe the development
of the sector as a whole. Leaders in the number of publications are US
(about 15000 articles during only 2014) and Europe (just under 12000). The
amount of researches in the field of nanotechnologies are increased sig-
nificantly in China (more than 10000 articles). By the total number of patents
in the field of nanotechnologies, the United States is leading: American
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companies, universities, and individuals account for about 40% of all issued
patents worldwide. According to official statistics, the number of nanoin-
ventions is more than 3000. Nanotechnologies are used in the production
of at least 80 groups of consumer goods and of more than 600 kinds of raw
materials, components, and industrial equipment.

According to various estimates, products obtained using nanotech-
nologies are accounted in 2014 for 0.5% of world GDP. Many large cor-
porations, e.g. IBM, Motorola, HP, Hitachi USA, Corning, and DOW,
are investing in nanotechnologies development.Branches of researches,
and therefore market participants, are divided at present into six main
categories:

— nanomaterials processing and obtaining;
— nanobiotechnologies;
— software;
— nanophotonics;
— nanoelectronics;
— nanoinstrumentation.

The largest consumers of goods at the nanomarket are environment
protection (56% of the total market size), electronics (20.8%), and ener-
gy sector companies (14.1%). Nanotechnologies, along with information
technologies and biotechnologies, are the foundation of one of the prior-
ity and demanded areas of innovative industrial development in indust -
rialized countries which are actively fighting for leadership at the global
nanomarket. The possibilities of their diverse applications have great
potential for sustainable economic growth.

Prospects of use, e.g. of nanopowders, as one type of nanomaterials,
are so attractive that many states and industrial corporations have already
started active funding of various programs for the development of R&D in
this field. Growth of market of nanopowders and products on the nano -
technologies basis is expected. Many experts in the field of investments
are confident that, in the coming decades, it is the nanopowders tech-
nologies which will be the basis for future fundamental changes in the
structure and methods of industrial production.

The total global consumption of nanomaterials exceeded USD 13 bn.
Production of nanopowders is by far the most extensive and wellKdeve lo ped
commercial nanomaterials market segment. Its average annual growth
rate is up to 15%
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INFLUENCE OF LENGTH OF ELECTROLYSIS 
ON COMPOSITION OF BATH AND CATHODE DEPOSIT

Volosov V.О.
IV course, group of HT
41, in «Chemical technology of refractory

non
metal and silicate materials «
Engineering and Technology Institute, t. Kyiv, tel. (097) 700
24
24

Supervisor: Bruskova D.=M.Ya., docent

Досліджен ня ди намічної при ро ди скла ду елект роліту в про цесі
елект ролізу на дає інфор мацію, не обхідну для виз на чен ня скла ду
ре а ген та, що до даєть ся. Досліджен ня про во ди ли ся з елект ролітом
пев но го скла ду, при ка тодній щіль ності стру му 1,5 А / см2 і тем пе -
ра турі 850°С. За до по мо гою ви ко рис тан ня об ра них па ра метрів
елект ролізу мож на підтри му ва ти постійний потік елект ролітич них
віднов лю валь них ком по нентів син те зу.

Table 1 
Variation of Electrolyte Composition in the Course of Electrolysis

without Adjustment of Electrolysis

Note. T — 850 °C, ic = 1.5 A/cm2; product — tungsten carbide.

Through the study of the dynamic nature of the development of the
composition of the electrolyte in the course of electrolysis, it becomes
possible to assess the overall process occurring in the electrolyte. Such a study
also provides information necessary for determining the composition of
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ia x 102,
A/cm2

Electric charge 
transmitted, Axh/l

Composition of electrolyte, %

Li Na W CO2

2.51 0 3.55 6.47 62.50 2.76
15.0 3.41 6.64 63.50 1.80
28.9 2.90 7.30 60.45 1.38

4.80 0 3.47 6.20 59.74 1.60
28.0 3.32 7.79 60.75 2.30
52.0 2.97 7.60 61.22 2.00
72.0 2.63 K 62.63 1.60
92.0 2.07 7.78 61.10 1.45

10.0 0 4.05 6.81 61.12 2.06
60.0 2.78 7.12 60.59 2.05

105.0 2.14 8.31 60.84 0.65



the adjusting addition agent. Investigations were performed with an elec-
trolyte having the composition given above with cathode current density
1.5 A/cm2 and temperature 850 °C. A graphite crucible served as the anode
and container for the melt. The composition of the salt component of the
cathode deposit and of the electrolyte sample before and after elect rolysis
were studied by means of methods of chemical and atomicKab sorption
analysis. In this study, as the electric charge transmitted through the melt
is increased, it is found that the lithium and CO2 concentration in the
electrolyte decreases and the relative fraction of sodium decreases, while
the content of tungsten remains practically constant (Table 1).

This trend in the variation of the ratios between the concentrations of the
components is characteristic of the entire range of anode current densities
that were studied. The variation in the composition of the melt leads also to
a qualitative variation in the phase composition of tungsten carbide (Table 2).

Table 2 
Dependence of Composition of Cathode Deposit on Anode Current

Density

Note. The composition of the electrolyte without adjustment (M6%) is as follows:
43.2 Li2WO4 — 20 Li2CO3 — 36.8 Na2WO4; T = 850 °C, ic = 1.5 A/cm2; the anode is
MPG66; electrolysis time T = 1 h.

It should be noted that the CO2 concentration in the melt in the
graphite crucible is significantly higher than in the platinum beaker due to
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Trial ia x 102, A/cm2 Electric charge transmitted, Axh/l Phase composition

1 2.51 15.0 WC

2 13.9 WC

3 12.8 WC, W2C

4 12.0 WC, W2C

1 4.8 28.0 WC

2 24.0 WC

3 20.0 WC

4 20.0 W2C

5 18.8 WC, W2C

1 10.0 60.0 WC

2 45.0 WC
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thermal oxidation of the graphite to CO2. From the data of Table 1, it also
follows that at an anode current density 1 · 10–2 A/cm2, it is possible to
achieve stabilization of the CO2 content in the melt and, consequently,
that of the Li2CO3 content as well. Thus, through use of the selected elec-
trolysis parameters it is possible to maintain a constant flux of electrolytic
reducing components of the synthesis, a necessary condition for sustaining
the lengthy process of producing tungsten carbide. The variation in the
phase composition of the cathode deposit points to the significant role
played by the lithium content in the melt; as the lithium concentration in
the melt falls down to 2.5%, a W2C phase appears in the cathode deposit and
it becomes necessary to adjust the melt with respect to lithium content.

FORECAST OF WORLD NANOPOWDERS 
MARKET GROWTH

Yerin O.S.
ІІ year, group зНТ
21/15м, speciality «Chemical technology of refractive

non
metal and silicate materials»,
Institute of Engineering and Technology, Kyiv, cont.tel. (044) 4249433

Scientific manager: Shakhnin D.B., Cand. Sci. in Chemistry, Assoc.Prof.

Прог но зу ван ня рос ту світо во го рин ку на но по рошків. На рин ку
виділя ють ся три гло баль них га лузі зас то су ван ня на но час ти нок: ви -
ко рис тан ня в енер ге тиці, в якості ка таліза торів, у ви роб ництві
конст рукційних ма теріалів. Ос нов ним ви дом про дукції на світо во -
му рин ку на но по рошків є по рош ки, зок ре ма, ок сидів ме талів. На
рин ку на но по рошків 16.5% ви пус ку при па дає на чисті ме та ли —
по рош ки ніке лю і міді, від 13 до 14% при па дає на залізо, алюміній
і ти тан відповідно.

Nanopowder is the mass comprised from dry nanoparticles, i.e. solid
objects with external dimensions in all three dimensions within the na -
nometer range, approx. from about 1 up to 100 nm. Industrial production
of most nanopowders types began about 15 years ago.

Unlike other types of nanomaterials (nanotubes, fullerenes, nano -
pores etc.), nanopowders are made from many raw materials. However,
nanopowders can have both characteristics similar to raw material and
special properties due to their size and structure. Cost of production of
homogeneous metal powders of high purity is much higher than of pro-
duction of e.g. metal oxides powders; it depends on the production me -
thod and disintegrator type.
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Existing types of nanopowders at the market can be divided condi-
tionally into several groups depending on their prospects and estimated
development dynamics (see Table 1).

At the market, there are three global fields of nanoparticles applica-
tion: in power generation, as catalysts, and in the production of construc-
tion materials. According to VSS Research, the global market size for
nanopowders used in these areas amounted to USD 364.9 m during 2014.
The increase in comparison with 2013 was 13%.

Table 1. 
Economic potential of certain types of nanopowders

The main type of products at the world nanopowders market are
powders, including metal oxides. In the industrial group of metal oxides,
the largest production volume accounts for three common types of raw
materials: silica, alumina, and titanium dioxide. The silica occupies more
than half of production capacity, the alumina — 18%, and the titanium
dioxide — 10%. Extremely important for use in engineering, biology, and
medicine are oxides of the following metals: iron, zinc, cerium, zirconi-
um, copper, magnesium, yttrium etc.

According to expert estimates of Nanoroad SME, till 2020, about
58k of nanopowders for different purposes will be produced worldwide.

Table 2.
Forecast for world nanopowders production till 2020, tons per year
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Economic potential Types of nanopowders

High
— Complex oxides 
— Silica, alumina, titanium oxide 
— Nanopowders of titanium, silicon nitride, nanodiamonds 

Average
— Powders of oxides of iron, zirconium, cerium, and also

most pure metals powders

Low — Nanopowders and derivatives based on copper

Product, nanopowder 2013–2015 2016–2020

Nickel 7500 15000

Yttrium oxide 7000 7500

Cerium oxide 10000 N/A

Silica 100 000 More than 100 000

Titanium dioxide 5000 More than 10 000
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Forecast for world nanopowders production volume in the nearest
future is presented in Table 2.

Comparison of the two predicted datasets indicates the various sce-
narios of nanopowders production development.

At the nanopowders market, 16.5% of production capacity account-
ed for powders of pure nickel and copper metals. Also, according to this
indicator, from 13 up to 14% accounted for iron, aluminum, and titani-
um, respectively.

NANOPOWDERS MARKET STRUCTURE, 
PRICЕ ANALYSIS, FUTURE DISTRIBUTION 

OF NANOPOWDERS USE

Zagnyboroda V.A.
ІІ year, group зНТ
21/15м, speciality «Chemical technology of refractive

non
metal and silicate materials»,
Institute of Engineering and Technology, Kyiv, cont.tel. (044) 424-94-33
Scientific manager: Shakhnin D.B., Cand. Sci. in Chemistry, Assoc.Prof.

Струк ту ра рин ку на но по рошків, ціно вий аналіз, май бутнє по ши -
рення зас то су ван ня на но по рошків. Ос нов ни ми спо жи ва ча ми на но -
по рошків у світі є країни з найбільш роз ви не ною на ноіндустрією —
США, Японія і ЕС. По над дві тре ти ни світо во го ви пус ку на но по -
рошків — у США, де роз та шо ва на май же по ло ви на всіх ви роб ників.
США пос та чає свою про дукцію спо жи ва чам у Європі, мен шою
мірою — в Азії.

Nanopowders market structure. The main consumers of nanopowders
in the world are countries with the most advanced nanotechnologies,
namely the US, Japan, and EU. World production of nanopowders is dis-
tributed unevenly. The main manufacturing facilities are located in deve -
loped countries. Countries (Brazil, South Africa, Asia etc.) having high
raw materials potential are not producing nanopowders in large volumes.
More than two thirds of world production of nanopowders are concentrated
in the United States where almost half of all manufacturers are si tu ated.
The US supplies its products to customers in Europe, and, to a lower ex -
tent — in Asia. These two regions produce, in turn, a greater volume of pow -
ders. However, many US manufacturers are small innovative companies
or research institutions synthesizing nanopowders for domestic consump-
tion. In Asia, by contrast, a small number of market participants is com-
pensated by large volumes of production. Of course, in the Asian region,
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there is large pool of rare earth metals, including yttrium and zirconium.
In Europe, Germany and the United Kingdom have developed nano -
technologies industry. However, there is a shortage in raw materials as rare
metals deposits in the region are limited.

Structure of nanopowders production in various regions is similar.
Thus, Europe is producing more powdered metal oxides by the volume
(more than 90%), and Asia — more powders of pure metals (up to 25%).
Five leading manufacturers from North America produce more than 20 types
of nanopowders, while products range for manufacturers in Europe and Asia
rarely exceeds 10 items.Typically, products range comprises of 1–5 types
of powders.

Pricе analysis. For pricing analysis, nanopowders market is quite
complex today. This is due to the fact that manufacturers are focused on cer -
tain industrial applications, preset physicoKchemical and medicoKbio lo gical
properties, and producing nanopowders with different characte ristics
(dispersion, structure) etc.Besides, place of manufacturing of nanopow-
ders with unique properties is an important factor for the price index.
About 60% of the obtained nanopowders have a particles size less than
60 nm, and 40% — less than 30 nm. In determining price, indicator of
high homogeneity and purity is important. Price of nanopowder is deter-
mined individually for each contract.

Predictive experts data on the future distribution of nanopowders use. In the
nearest future, the use of nanopowders is predicted in technologies of the
processing of organic and inorganic wastes, in electronics and optics, and
also as catalysts. According to LuxResearch and BCC Research, light-
weight and resistant paints, and also stainKproof coatings, will appear short-
ly at the market.

Iron metal nanopowders will be used for waste water treatment. It is
expected that, by 2020, their use will dominate in technologies of purifi-
cation and desalination of water.

With the development of industrial technologies, a new kind of lubri-
cants will appear. Data storage devices will function at the molecular level.

Car manufacturers will use zirconium oxide, silicon nitride, and sili -
con carbide for the production of ceramic engines. The magnetic proper-
ties of yttrium will improve the engines work and upgrade equipment
based on the use of magnetic resonance imaging.A new medical use appears,
namely biocompatible implants, in particular based on zirconium oxide
and silicon nitride.
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Інноваційні технології розвитку Секція 16.3
автотранспортної галузі України

СЕКЦІЯ XVI.ІІI

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ

УДОС КО НА ЛЕН НЯ СИС ТЕ МИ 
ПІДГО ТОВ КИ ОПЕ РА ТОРІВ�ВОДІЇВ В УК РАЇНІ

Біло ко нен ко О.В.
VI курс, гру па АГ
61, 

спеціальність «Ав то мобілі і ав то мобіль не гос по да р ство», 
Інже нер но
тех но логічний інсти тут,

На у ко вий керівник: С.А. Сту ко та, к.т.н., про ф.

Згідно Міжна род но го рей тин гу смерт ності внаслідок до рож ньо-
транс по рт них при год для всіх країн Євро пи (при скла данні яко го
ви ко рис тані ба зи да них ВО ОЗ, Світо во го бан ку, ЮНЕС КО і ок ремі
ба зи да них країн у га лузі охо ро ни здо ров’я та при чин смерт ності) —
Ук раїна посідає пер ше місце в Європі із смерт ності внаслідок до -
рожньоKтранс по рт них при год.

В Києві, як містіKме га полісі, у 2014 році за реєстро ва но 890,6 тис.
транс по рт них за собів, а за не офіційни ми да ни ми — біль ше мільйо на
з вра ху ван ням транс пор ту, який що ден но при бу ває з інших регіонів
країни. З кож них 100 пост раж да лих від ДТП у місті ги не 15–17 осіб,
в той час як у країнах ЄС — 3–4, у США — 1–2 осо би. При ць о му ос-
нов ни ми ви ну ват ця ми цих смер тей є водії ав тот ра нс по рт них за собів.

Про фесійна підго тов ка водіїв по чи наєть ся з нав чан ня в ав то -
мобіль них шко лах та про дов жуєть ся на про тязі всь о го періоду во -
діння ав то мобіля. Але виз на чаль ним в про цесі фор му ван ня та
закріплен ня всіх знань та особ ли во на ви чок водіння є са ме нав чан -
ня в ав тош ко лах.



На су час но му етапі в біль шості ав тошкіл Ук раїни на вич ки во -
діння відпраць о ву ють ся на ре аль но му ав то мобілі. Ефек тив ною аль -
тер на ти вою та ко му ав то мобілю є су часні ав то мобільні тре на жерні
комп лек си.

Це обу мов лює ак ту альність та важ ливість пос тав ле ної у ро боті
ме ти — ви хо дя чи з порівняль но го аналізу за ко но дав чо го по ля з без -
пе ки до рожнь о го ру ху Ук раїни та роз ви ну тих країн Світу, сис тем
підго тов ки водіїв роз ро би ти про по зиції з підви щен ня без пе ки до -
рожнь о го ру ху в Ук раїні шля хом впро вад жен ня за ко но дав чих, ор -
ганізаційних, фінан со воKеко номічних змін.

Пред ме том досліджен ня об ра но сис те му без пе ки до рожнь о го
ру ху Ук раїни, а об’єктом — сис те му підго тов ки водіїв в Ук раїні та ії
за ко но дав че за без пе чен ня.

Для до сяг нен ня пос тав ле ної в дослідженні ме ти бу ли вирішені
нас тупні зав дан ня:

⎯ ви ко на но аналіз за ко но дав чо го по ля з без пе ки до рожнь о го
ру ху Ук раїни та роз ви ну тих країн Світу;

⎯ про ве де ний аналіз еко номічних втрат від низь ко го рівня про-
фесійної підго тов ки водіїв;

⎯ про ве де но порівняль ний аналіз сис тем підго тов ки водіїв
в Ук раїни та роз ви ну тих країнах Світу. В рам ках аналізу про ве де на
фор малізація про це су підго тов ки водіїв, яка доз во ли ла склас ти струк-
тур ноKлогічну схе му ць о го про цес су. Ви яв ле но суттєві розбіжності
ор ганізаційно го та технічно го пла ну, які кар ди наль но погіршу ють
якість підго тов ки водіїв в Ук раїні;

⎯ роз роб лені за хо ди з охо ро ни праці та без пе ки в надз ви чай -
них си ту аціях, охо ро ни нав ко лишнь о го се ре до ви ща (на прик ладі
приміщен ня інте рак тив ної тре на жер ноKмо де лю ючої сис те ми);

⎯ роз роб лені про по зиції з підви щен ня без пе ки до рожнь о го
ру ху в Ук раїні шля хом впро вад жен ня за ко но дав чих, ор ганіза цій них,
фінан со воKеко номічних змін в ціло му та на різних ета пах нав чан ня
водіїв АТЗ.

Як по ка за ло про ве де не досліджен ня вся сис те ма підго тов ки
водіїв в Ук раїні та ії ок ремі скла дові пот ре бу ють сут те вої ре фор -
мації. Са ме вве ден ня змін які се бе вип рав да ли та за ре ко мен ду ва ли
в найбільш без печ них країнах Світу дасть мож ливість зу пи ни ти
бук валь но ге но цид ук раїнців на до ро гах.
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ОР ГАНІЗАЦІЯ СИС ТЕ МИ КЕ РУ ВАН НЯ 
ДО РОЖ НИМ РУ ХОМ

Боб І.Г., ІІ курс, гру па ОД
21/15,
спеціальність «Обс лу го ву ван ня та ре монт ав то мобілів і дви гунів»,
Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,

к.тел. (068) 865
94
15
На у ко вий керівник: Пет рен ко Т.В., ст. вик ла дач 

ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту та соціаль ної без пе ки

Без пе ка до рожнь о го ру ху по чи наєть ся від мо мен ту ор ганізації
функціону ван ня сис те ми впли ву на той чи інший об’єкт, який пе -
ре бу ває у русі, тоб то зо бов’язує усіх учас ників (водіїв і пішо ходів)
діяти згідно ви мог Пра вил до рожнь о го ру ху.

На рівні служб до рожнь о го ру ху, ор ганізація до рожнь о го ру ху
яв ляє со бою комп лекс інже нер них та ор ганізаційних за ходів на іс -
ну ючій ву лич ноKдо рожній ме режі, що за без пе чу ють без пе ку й дос тат -
ню швидкість транс по рт них і пішохідних по токів. До та ких за ходів
на ле жить ке ру ван ня до рожнім ру хом, який, як пра ви ло, вирішує
більш вузькі пи тан ня. Ок ре мим ви дом ке ру ван ня є ре гу лю ван ня,
тоб то підтрим ка па ра метрів ру ху у за да них ме жах.

На прак тиці зас то со ву ють терміни «ло кальні конт ро ле ри»
і «сис темні конт ро ле ри». Перші не ма ють зв’яз ку з комп’юте ром та
пра цю ють са мостійно, другі та кий зв’язок ма ють і здатні ре алізу ва -
ти ло каль не й сис тем не ке ру ван ня.

Ус тат ку ван ня, роз та шо ва не по за ке ру ю чим пунк том, одер жа ло
наз ву пе ри ферійно го (світло фо ри, конт ро ле ри, де тек то ри транс -
пор ту), а те об лад нан ня, що на ке ру ю чо му пункті — цент раль но го
(за со би об чис лю валь ної техніки, дис пет черсь ко го ке ру ван ня, об -
лад нан ня те ле ме ханіки і т. д.).

Відо мо, що щорічно у ДТП у всь о му світі ги нуть 1,3 млн лю дей.
Від 20 до 30 млн осіб от ри му ють трав ми або ста ють інваліда ми. Ге -
не раль на асамб лея ООН ого ло си ла 2011–2020 ро ки Де ся тиліттям
дій що до за без пе чен ня без пе ки до рожнь о го ру ху. Бу ла прий ня та ре -
зо люція, що зак ли кає зу пи ни ти або по вер ну ти на зад тен денцію
що до зрос тан ня кіль кості ви падків смерті та травм у ре зуль таті до -
рожньоKтранс по рт них при год у всь о му світі. До ос нов них при чин
до рожньоKтранс по рт них при год на ле жать пе ре ви щен ня швид кості,
ке ру ван ня у стані ал ко голь но го сп’яніння, відсутність прог рам
технічно го ог ля ду транс по рт них за собів і прист роїв, що за без пе чу -
ють без пе ку (па си без пе ки, ди тячі крісла).
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Комітет без пе ки до рожнь о го ру ху Міжна род ної асоціації ке рів -
ників поліції сфор му лю вав 10 ос нов них тен денцій у га лузі ру ху ав -
то мо тот ра нс по рт них за собів у XXI столітті, а са ме:

— збіль шен ня за ван та же ності ав то мобіль них доріг і кіль кості
за торів на них, зміна розмірів і ма си транс по рт них за собів;

— по я ва «інте лек ту аль них» транс по рт них за собів та «інте лек ту -
аль них» ав то мобіль них доріг;

— зни жен ня швид кості ру ху та підви щен ня аг ре сив ності на до -
ро гах;

— збіль шен ня кіль кості ДТП з ви ни водіїв літнь о го віку, част ка
яких у струк турі на се лен ня зрос тає;

— більш ши ро ке зас то су ван ня прист роїв ав то ма тич но го ви яв -
лен ня та фіксації по ру шень пра вил до рожнь о го ру ху;

— ви ко рис тан ня новітніх технічних за собів при ро боті на місці
ДТП;

— ско ро чен ня ча су зу пин ки та пе ревірки водія і транс по рт но го
за со бу;

— збе ре жен ня важ ли вої ролі до рожньої інспекції у бо ротьбі з по-
руш ни ка ми.

Сис те ми віде о ко нт ро лю, орієнто вані на транс порт, на да ють дані
трь ох типів: інфор мація про трафік для ста тис тич ної об роб ки; ін -
фор мація про події на до розі; інфор мація про на явність/відсутність
ав то мобілів.

От же, ак тив ний роз ви ток те ле ма ти ки на базі су час них комп’ю те -
ри зо ва них за собів ке ру ван ня та те ле ко мунікації у по даль шо му зу мов -
лять знач ний технічний і соціаль ний стри бок у транс портній га лузі.

НА НО КОМ ПО ЗИ ТИ — 
НАЙБІЛЬШ ОП ТИ МАЛЬНІ МА ТЕРІАЛИ 

ДЛЯ АВ ТО МОБІЛЬ НОЇЙ ПРО МИС ЛО ВОСТІ

Во лош ко В.А., сту дент гр.ОД
22
16 
На у ко вий керівник: проф. Ко сен ко В.А.

В ос танні ро ки, на ма га ю чись виріши ти проб ле му еко номії па -
ли ва, конструк то ри змен шу ють ва гу ав то мобілей, ви ко рис то ву ю чи
для ви го тов лен ня де я ких де та лей замість ме та лу легкі полімерні ма -
теріали. При ць о му вар то відзна чи ти, що при датні для цієї ме ти
полімерні ма теріали дос татньо до рогі й по ки не знайш ли ши ро ко -
го ви ко рис тан ня в ав то мобільній про мис ло вості. Еко номічним
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вирішен ням цієї проб ле ми мог ли би бу ти на но ком по зи ти, які на
да ний час роз роб ля ють ся в різних країнах На но ком по зи ти скла да -
ють ся із зви чай них полімерів, які ар ми ро вані дис пер ги ро ва ни ми
на но ча ст ка ми. В прин ципі, де талі з та ких ма теріалів мож ли во лег -
ко ви го тов ля ти (з ве ли кою точністю) екструзією чи фор му ван ням.
Такі ма теріали не пос ту па ють ся ме та лам по жорс кості й міцності,
але во ни знач но легші. По ко розійної стійкості, зву ко пог ли нан ню,
мо но лит ності та здат ності до пе ре роб ки на но ком по зи ти пе ре вер -
шу ють тра диційні ма теріали, але для їх ви роб ни цт ва не обхідно роз -
ро би ти ме то ди дис пер ги ро ван ня на но час ти нок в об’єм поліме ра,
а та кож ме то ди ви го тов лен ня де та лей з та ких ма теріалів. Фірми
Dow Chemical і Magna Internation of America (штат Мічи ган) роз ро -
би ли спіль ну прог ра му роз вит ку перс пек тив нихї тех но логій, яка бу ла
підтри ма на Національ ним інсти ту том стан дартів, з ме тою ство рен -
ня прак тич них тех но логій для ви го тов лен ня ви со ко якісних і лег ких
ком по зит них ма теріалів для ав то мобіле будівницт ва. Зас то су ван ня
цих ма теріалів в масш та бах всієї ав то мобіль ної про мис ло вості по -
ви на при вес ти до знач ної еко номії бен зи ну та зни жен ня ви кидів
в ат мос фе ру дву о ки су вуг ли ця.

На но ком по зи ти мо жуть знай ти зас то су ван ня в інших га лу зях
про мис ло вості, в то му числі в будівництві (тру би та де які де талі бу -
дівлі), в ви роб ництві об лад нан ня та ме белі для діло вих, ме ди цинсь -
ких та жит ло вих приміщень, по бу то вих елект роп ри дадів то що.

ПОК РА ЩЕН НЯ КУР СО ВОЇ СТІЙКОСТІ
ЛЕГ КО ВИХ АВ ТО МОБІЛІВ

Гош ко Р.О., 6 курс, гру па ЗАГ
61,
спеціальність «Ав то мобілі та ав то мобіль не гос по да р ство» 

На у ко вий керівник: Ша по вал В.В., про ф. ка фед ри ав то мобіль но го
транс пор ту та соціаль ної без пе ки, кан ди дат технічних на ук

Історія роз вит ку ав то мобіль но го транс пор ту пов’яза на з підви -
щен ням ви мог до без пе ки до рожнь о го ру ху. Особ ли во ак ту аль ною ця
проб ле ма існує в наш час внаслідок знач но го збіль шен ня кіль кості
транс по рт них за собів на до ро гах Ук раїни й зрос тан ня швид кості
ру ху. Се ред найбільш важ ли вих ви мог до експлу а таційних влас ти -
вос тей транс по рт но го за со бу є ви мо ги до кур со вої стійкості ав то -
мобіля, втра та якої суп ро вод жуєть ся ви ник нен ням до рожньо-транс -
по рт ної при го ди.
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Ста тис тичні дані свідчать, що біль ше всь о го лю дей ги не, стає
ін валіда ми і хво ри ми від без по се редньої не без пе ки при род но го,
тех но ген но го, ант ро по ген но го, біологічно го та соціаль но го по ход -
жен ня. Так, щорічно в Ук раїні ви ни кає по над п’ят де сят ти сяч по -
жеж, під час яких ги нуть сотні лю дей. Ще ви щий по каз ник за гиб -
лих від до рожньоKтранс по рт них при год. В ос танні ро ки на до ро гах
Ук раїни щорічно відбу ва ють ся де сят ки ти сяч ав то мобіль них аварій
та ка та ст роф. На ав то мобіль но му транс порті ли ше за рік ви ни кає
близь ко со ро ка ти сяч до рожньоKтранс по рт них подій, ги не біль ше
шес ти ти сяч осіб, трав муєть ся біль ше со ро ка двох ти сяч осіб.

Втра та кур со вої стійкості ру ху ав то мобіля пов’яза на з дією на
ав то мобіль різних збу рю ючих сил, у то му числі й бічних сил, що ви -
ни ка ють у плямі кон так ту шин ав то мобіля з до ро гою. Однією з при -
чин ви ник нен ня бічних сил є зміна пруж них влас ти вос тей пнев  ма -
тичних шин. Заз на чені обс та ви ни спри чи ня ють не обхідність по  шу ку
ме тодів оцінки сту пе ня впли ву збу рю ючих сил і не од но рідності си -
ло вих ха рак те рис тик пнев ма тич них шин, зок ре ма, на па ра мет ри
кур со вої стійкості ру ху ав то мобіля.

Ме тою ро бо ти є підви щен ня без пе ки експлу а тації лег ко вих ав -
томобілів за ра ху нок пок ра щен ня по каз ників кур со вої стійкості.
Об’єктом досліджен ня є кур со ва стійкість ав то мобілів з елас тич ни ми
пнев ма тич ни ми ши на ми. Пред ме том досліджен ня є вплив си ло вої
не од норідності шин на по каз ни ки кур со вої стійкості ав то мобіля.

Вис нов ки
1. Здатність ке ро ва них коліс ав то мобіля під час пря молінійно -

го ру ху зберіга ти нейт раль не по ло жен ня і ав то ма тич но по вер та ти ся
до нь о го в мо мент ви хо ду ав то мобіля з по во ро ту за без пе чуєть ся
конструкцією пе реднь о го мос та. Шворні по во рот них цапф вста -
нов ле но з поз довжнім і по пе реч ним на хи лом.

2. Досліджені ма те ма тичні мо делі різно го сту пе ня склад ності
для ав то мобіля з са мо вс та нов лю валь ною віссю, які доз во ля ють за
за да ни ми конструк тив ни ми па ра мет ра ми прог но зу ва ти по каз ни ки
ма нев ре ності та стійкості ру ху ав тоKтранс по рт них за собів на стадії
про ек ту ван ня їх вузлів і сис тем.

3. Ви ко рис тан ня рівнянь, що виз на ча ють ди намічну по во рот -
кість АТЗ, і нелінійних за леж нос тей бічних ре акцій від кутів відве -
ден ня для виз на чен ня кри виз ни траєкторії по ка за ло, що ав то мо біль
із са мо вс та нов лю ючою віссю во лодіє над лиш ко вою по во роткістю
і для нь о го існує кри тич на швидкість пря молінійно го ру ху. Ве ли чи -
на цієї швид кості зна хо дить ся у ме жах 12,1–15,6 м/с і за ле жить від
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місця роз та шу ван ня осей, пруж них ха рак те рис тик шин осей,
інерційних ха рак те рис тик са мо вс та нов лю валь ної осі то що.

4. От ри мані у ході досліджен ня по каз ни ки про це су ди намічної
стабілізації кур со во го ку та ав то мобіля при за носі в про цесі галь му -
ван ня доз во ля ють про вес ти оцінку впли ву ча су стабілізації на ди -
наміку кур со во го ку та ав то мобіля.

5. Спро ек то ва ний напівав то ма тич ний привід зчеп лен ня для за -
без пе чен ня стійкості ав то мобіля.

Літе ра ту ра

1. Підви щен ня стійкості та ке ро ва ності колісних ма шин у гальмівних
ре жи мах: Мо ног рафія / [Є.Є.Алек са нд ров, В.П.Вол ков, Д.О.Во лон це вич
та ін.]. — Харків: НТУ «ХПІ», 2007. — 320 с.

2. Под ри га ло М.А. Роз поділ гальмівних сил між ося ми су час но го АТЗ,
що вра хо вує фа зи про це су йо го галь му ван ня [Текст] / М.А. Под ри га ло,
В. І. На за ров // Ав то мобіль на про мис ловість: на ук.Kтехн. журн. — 2012. —
№ 7. — С. 17–21.

РОЗ ВИ ТОК УЯВ ЛЕНЬ ПРО ГРА НИЧ НЕ ТЕР ТЯ

За хар чен ко А.В.
Інже нер но
тех но логічний інсти тут

Ка фед ра ав то мобіль но го транс пор ту та соціаль ної без пе ки

У су часній фізиці яви ще тер тя не відно сять до фун да мен таль них,
а розг ля да ють як склад не, обу мов ле не протікан ням взаємовп ли во вих
ме ханічних, хімічних, елект рич них та інших про цесів при взаємодії
кон так ту ю чих ма теріалів та се ре до ви ща. Ре алізація рідин но го тер -
тя мож ли ва ли ше в ок ре мих спря жен нях при стаціонар но му ре жимі
експлу а тації. То му пе ре важ на більшість вузлів пра цює в ре жимі гра -
нич но го тер тя (ГТ). Ре жи ми напівсу хо го і су хо го тер тя ре алізу ються
при аварійних ре жи мах експлу а тації і суп ро вод жу ють ся пош код жен -
ням по вер хонь тер тя (ПТ). У тих ви пад ках, ко ли гідро ди намічний
ре жим не за без пе чуєть ся, зно состійкість вузлів тер тя за ле жить від
влас ти вос тей тон ко го гра нич но го мас тиль но го ша ру (МШ) і від йо -
го взаємодії з ма теріалом ПТ і з нав ко лишнім га зо вим се ре до ви -
щем. На прак тиці ре жим чис то ГТ спос терігаєть ся порівня но рідко.
Терть ові вуз ли ду же час то пра цю ють в ре жимі зміша но го тер тя, ко -
ли по ряд з рідин ним має місце і ре жим гра нич но го ма щен ня (ГМ),
тоб то од но час но про яв ля ють ся об’ємні і по ве рх неві влас ти вості
мас тиль но го ма теріалу (ММ). Част ка гра нич но го і рідин но го ма -
щен ня за ле жить від ба гать ох фак торів.
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За су час ни ми уяв лен ня ми в умо вах експлу а тації пре ва лює ре -
жим ГМ із су путнім пов ним або част ко вим по ру шен ням суціль нос -
ті плівки ММ, що розділяє ПТ. При ГТ, в умо вах мас ля но го го ло ду -
ван ня, МШ не виз на чаєть ся однією ли ше в’язкістю оли ви, як при
рідин но му і напіврідин но му терті. При ре жимі ГТ, який, ма буть, має
місце у важ ко на ван та же них зуб час тих пе ре да чах, сильніше ви яв ля -
ють ся по ве рх неві фізи коKхімічні влас ти вості ММ, що доз во ля ють
ут во рю ва ти на ПТ стійкі по ве рх неві плівки ізKза взаємодії скла до -
вих оли ви з ме та лом. Для підви щен ня не су чої здат ності ММ в ць о -
му ви пад ку час то ко рис ту ють ся різни ми при сад ка ми, що спри я ють
ут во рен ню по ве рх не вих плівок при фізи коKхімічній взаємодії при -
сад ки з однією із скла до вих оли ви і з ме та лом ПТ.

У 1922 р. Харді впер ше де таль но вив чив ре жим «гра нич но го» ма -
щен ня, ко ли йо го дія виз на чаєть ся хімічним скла дом, а не в’яз кістю.
З ча су опубліку ван ня цієї ро бо ти негідро ди намічні ре жи ми ма щен ня
інтен сив но досліджу ва ли ся з різних то чок зо ру. Літе ра ту ра по гра -
нич ним мас тиль ним влас ти вос тям при са док та їх різних комбінацій
надз ви чай но ши ро ка. Грун ту ю чись на досліджен нях Ленг мю ра,
Харді роз ро бив го лов не по ло жен ня те орії ГТ, яке по ля гає в то му, що
до сить тон кий шар ММ зна хо дить ся в ме жах впли ву ПТ. Ве ли ке зна -
чен ня для роз вит ку послідов ної те орії про струк ту ру і влас ти вості
мо ле кул олив, їх мо ле ку ляр них крис та лах та ад сорбційних гра нич -
них МШ ма ють фун да мен тальні досліджен ня А. С. Ах ма то ва.

Для три бо логічної по ведінки сис те ми з ГМ, в прин ципі, гра -
ничні плівки мож на вва жа ти твер ди ми і розг ля да ти їх «як твер де
про дов жен ня твер до го тіла». ГМ пов’яза не зі склад ни ми ад сорбцій -
ни ми та фізи коKхімічни ми взаємодіями, які виз на ча ють спра вж ню
при ро ду кон так ту твер дих тіл в зміша но му ре жимі навіть у ви пад -
ках відсут ності ве ли кої кіль кості ММ між нерівнос тя ми по верхні.
Ос нов ни ми функціями, які ви ко нує гра нич ний МШ при терті, є фі -
зич не розділен ня ювеніль них по вер хонь, де кон це нт рація на пруг,
а та кож хімічне ек ра ну ван ня (нап рик лад, зат рим ка над ход жен ня
кис ню) або хімічне мо дифіку ван ня (нап рик лад, при на яв ності в оли -
ві при са док) ПТ.

За Бо у де ном і Тей бо ром при ГМ у мікров па ди нах шорсткос тей на
по верхні ут во рю ють ся «мініємності» з оли вою гли би ною 0,2–2,0 мкм,
які при сти ранні плівок, що зни жу ють тер тя і знос, за без пе чу ють
про тиз нос ну дію.

Точні вимірю ван ня Штри бе ка пос лу жи ли ос но вою тверд жен ня,
що в ре жимі ГМ об’ємні ре о логічні влас ти вості ре чо ви ни оли ви
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ста ють менш важ ли ви ми, а на ван та жен ня май же повністю сприй -
маєть ся де фор мацією нерівнос тей.

От же, найбільш пов ною є нас туп не фор му лю ван ня ГТ: тер тя
шарів вто рин них струк тур, що ви ни ка ють при фізичній та хімічній
взаємодії плас тич но де фор мо ва но го ме та лу з се ре до ви щем, на зи -
ваєть ся гра нич ним.

СУ ЧАСНІ БУ ЛАТНІ СТАЛІ

Ко рот ков Є.М., гр. ПНМ
31, КНУ БА
На у кові керівни ки: Доб ро вольсь кий О.Г., к.т.н., доц. КНУ БА, 

Ко сен ко В.А., к.т.н., доц. Універ си те ту «Ук раїна»

З бу лат ної сталі (яку на зи ва ли та кож да мась ка сталь) ви го тов -
ля ли клин ки, шаблі та іншу подібну зброя Ці клин ки ма ли ви нят -
ко ву міцність на стиск, бу ли до сить твер ди ми, щоб зберіга ти гост -
ро ту ле за, пруж ни ми і в той же час кли нок не ла мав ся. Ха рак тер ним
для цих клинків був кра си вий хви ляс тий візе ру нок на їх по верхні.

Свою наз ву да маські клин ки от ри ма ли не за місцем по ход жен -
ня, а по то му райо ну, де євро пейці впер ше по ба чи ли їх за часів хрес -
то вих по ходів. Сталь для клинків ви го тов ля ла ся в Індії і бу ла там
відо ма під наз вою «вуц»,. які ма ли розмір хо кей ної шай би В Ста ро -
давній Русі ця сталь бу ла відо ма під наз вою «бу лат». (від тюркско го
«бу лат», азерб. «polad», «пу лат» — «сталь», «кріпкий»)

Роз га да ти сек рет бу лат ної сталі праг ну ли видні євро пейські
вчені, в їх числі Майкл Фа ра дей (1819 р). Бреа впер ше, в 1821 р, ви -
сло вив здо гад, що при ро да да мась кої сталі, її нез ви чай на міцність,
в’язкість за ле жать від ви со ко го вмісту вуг ле цю. Бре а ну вда ло ся ви го -
то ви ти клин ки з візе рун ком як у да мась кої сталі, але він до кінця своїх
днів так і не дав док лад но го по яс нен ня своєму спо со бу [1] Ано сов
впер ше наб ли зив ся до сек ре ту ви го тов лен ня бу лат ної сталі, ко ли ска -
зав, що її влас ти вості за ле жать не тіль ки від скла ду, а і від струк ту ри
[2]. Але навіть і те пер про цес ви го тов лен ня да мась кої сталі вва жаєть -
ся по аме ри кансь ко му пра ву відкрит тям і мо же бу ти за па тен то ва ний.

Да мась кий візе ру нок на персь кої шаблі обу мов ле ний нерів но -
мірним вмістом вуг ле цю у ви со ко вуг ле цевій сталі: світлі ділян ки
«да мась ка» скла да ють ся з карбіду заліза (це мен ти ту), а тем ний фон
ут во ре ний низь ко вуг ле це вою фа зою, що містить знач но мен ше
вуг ле цю. Візе ру нок ви яв ляєть ся тіль ки після поліру ван ня го то во го
клин ка і йо го прот ру ю ван ня кис ло тою.
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Да маські сталі вміщу ють від 1,5 до 2% вуг ле цю. Во ни рідко зна -
хо дять про мис ло ве зас то су ван ня, так як за зви чай них тех но логій
яв  ля ють ся крих ки ми. Про те ви со ка в’язкість да мась кої сталі є не -
за пе реч ним фак том.

Су час ний рівень роз вит ку ма теріалоз на в ства, дослідниць ко го
та технічно го об лад нан ня доз во лив дослідни кам вста но ви ти
ймовірний про цес от ри ман ня бу лат ної сталі. Послідов но він скла -
дав ся з от ри ман ня ву цу, ви ко ву ван ня з нь о го ви ро бу (клин ки та
ін..), термічної об роб ки, ме ханічної об роб ки.

От ри ман ня ву цу скла да ло ся в на си ченні крич но го заліза вуг ле -
цем у спеціальній печі при тем пе ра турі приб лиз но 1200° С. Дже ре -
лом вуг ле цю бу ло де рев не вугілля, де ре ви на або лис тя, дже ре лом
заліза — залізна ру да. Далі ме тал повіль но охо лод жу ва ли. При ць о му
ство рю ва ла ся струк ту ра з роз ви не ною це мен тит ною сіткою і низь -
ко вуг ле це ви ми ділян ка ми сталі

Мож на при пус ти ти, що да мась ку сталь ба га то ра зо во ку ва ли
в діапа зоні тем пе ра тур від 850 ° С (виш не вий колір) до 650 ° С Після
ку ван ня струк ту ра зміню ва ла ся: зер на це мен ти ту ста ва ли дрібни ми,
зав дя ки чо му сталь ста ва ла плас тич ною і більш міцною. Го тові клин -
ки гар ту ва ли шля хом нагріван ня до тем пе ра ту ри, що пе ре ви щу ва ла
727° С і швид ко охо лод жу ва ли у воді, роз солі або іншої ріди ни.

Для пе ревірки своїх ідей що до скла ду і ви роб ни цт ва да мась кої
сталі, ба га то дослідників спро бу ва ли відтво ри ти «да маск» в ла бо ра -
тор них умо вах.

Один з варіантів от ри ман ня «да мас ку» скла дав ся з нас туп но го.
Спо чат ку нагріва ли не ве ли кий ста ле вий ви ли вок (з вмістом вуг ле цю
l, 7%) до тем пе ра ту ри 1150 ° С про тя гом 15 год. В ре зуль таті ут во рю -
ва ла ся ду же гру ба струк ту ра аус теніту. Потім зли ток повіль но охо -
лод жу ва ли. В ре зуль таті ут во рю ва ла ся гру ба без пе ре рв на сітка це мен -
ти ту по ме жах аус тенітних зе рен. Зли ток вдру ге нагріва ли до 800 ° С
і здійсню ва ли про кат з вось ми ра зо вим змен шен ням тов щи ни. В ре -
зуль таті цієї опе рації, яка іміту ва ла ков ку, зер на ви тя гу ва ли ся в на -
п рям ку про ка ту і карбідна сітка руй ну ва ла ся. Трав лен ня зраз ка
кис ло тою руй ну ва ло тіль ки залізну мат ри цю і не діяла на карбіди
заліза. Бу ло ви яв ле но Да мас кий візе ру нок, ви ди мий не озб роєним
оком. Мікрост рук ту ра зраз ка бу ла на ди во схо жа з мікрост рук ту рою
спра вжнь ою да мась кої сталі.
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СУ ЧАСНІ АН ТИФ РИКЦІЙНІ МА ТЕРІАЛИ 
ПО РОШ КО ВО МЕ МА ЛУРГІЙНО ГО ВИ РОБ НИ ЦТ ВА

Самченко Е.А., гр. ПНМ
21, КНУ БА
На у кові керівни ки: Доб ро вольсь кий О.Г., к.т.н., доц. КНУ БА,

Ко сен ко В.А., к.т.н., доц. Універ си те ту «Ук раїна»

До ан тиф рикційних відно сять ма теріали, які йдуть на ви го тов -
лен ня різних де та лей, що пра цю ють в умо вах тер тя ков зан ня. Ан -
тиф рикційний ма теріал по ви нен во лодіти низь ким ко ефіцієнтом
тер тя в кіне ма тич но му вузлі, ви со кою зно состійкістю і теп лоп ро -
від ністю, ма лою схильністю до заїдан ня (схоп лю ван ня), хімічною
стійкістю до аг ре сив них се ре до вищ, до сить ви со кою ме ханічною
міцністю, доб ре прип раць о ву ва тись то що. Ве ли ка роз маїтість конст -
рук тив них типів вузлів тер тя, а та кож умов експлу а тації приз ве ли
до не обхідності ство рен ня найрізно манітніших ан тиф рикційних
ма теріалів,

Найс таріши ми і в той же час су час ни ми ан тиф рикційни ми ма -
теріала ми яв ля ють ся бабіти, які ма ють низь ки ми зна чен ня ко ефі -
цієнту тер тя, твер дості (НВ 270...320 МПа) і тем пе ра ту ри плав лен -
ня (240...320°С), відмінну прип раць о ву ваність. Бабіти зас то со ву ють
ли ше для тон ко го (мен ше 1 мм) пок рит тя ро бо чої по верхні ков зан -
ня. Крім то го до скла ду бабітів вхо дять до рогі коль о рові ма теріали
(оло во та інші). То му бу ли ство рені ан тиф рикційні ма теріали на
іншій ма теріальній ос нові. Бу ли та кож зас то со вані окрім ли вар но -
го ви роб ни цт ва інші тех но логії.

Най по ши реніши ми ан тиф рикційни ми ма теріала ми є спе чені
по рош кові ма теріали. Во ни успішно кон ку ру ють з ли ти ми спла ва -
ми ти пу бабітів і бронз зав дя ки не дефіцит ності вихідної си ро ви ни
і мож ли вості ши ро ко го впли ву на їхні ан тиф рикційні влас ти вості
ле гу ван ням і вве ден ням різних при са док.

На ос нові заліза зас то со ву ють такі спе чені ан тиф рикційні ма -
теріали: по рис те залізо, про со че не мас ти лом, залізо-графіт, залізо-
мідь-графіт, сульфідо вані залізог рафітові ма теріали, ма теріали
з при сад ка ми фто ридів кальцію або барію, по ристі ма теріали, про -
со чені свин цем або лег коп лав ки ми спла ва ми на ос нові міді, оло ва,
свин цю та інших при са док, сульфідо вані неіржавіючі сталі, склад -
но ле го вані по ристі ма теріали то що.

По рис те залізо По рис те залізо у разі ряс ної по дачі мас ти ла
зберігає свою пра цез датність за на ван та жень 2,0...2,5 МПа і швид -
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кості ков зан ня 1...2 м/с. Досліджен ня по рис то го заліза в більш важ -
ких ре жи мах тер тя об ме жуєть ся ро бо чою тем пе ра ту рою, що не по -
вин на пе ре ви щу ва ти 70...80°С, оскіль ки при ви щих тем пе ра ту рах
інтен сив но роз ви ва ють ся про це си плас тич но го де фор му ван ня, роз -
чи нен ня мас ти ла і втра ти ефек ту са моз ма щу ван ня. По рис те залізо
ви ко рис то ву ють для ви го тов лен ня са моз ма щу валь них підшип ників
ков зан ня по бу то вої апа ра ту ри, при ладів, пря диль них кілець то що.

Залізог рафіт — най по ши реніший ма теріал на ос нові заліза. Ос -
нов ни ми ма теріала ми є ЖГр3, ЖГр4. Найс табільніші фізи коKме -
ханічні, тех но логічні влас ти вості та струк ту ру має залізог рафіто вий
ма теріал, що містить 0,8... 1% графіту. Гра нич на швидкість ков зан -
ня для цих ма теріалів ста но вить 2...3 м/с, а три валість ро бо ти не пе -
ре ви щує 3...5 тис. год.

Ком по зиції залізо-мідь і залізо-мідь-графіт Уве ден ня міді в по -
рош ко вий ма теріал на ос нові заліза в ме жах 2,5...20% сприяє підви -
щен ню йо го міцності, спри ят ли во впли ває на йо го зма щу ваність Їх
зас то со ву ють ли ше при ро боті зі зма щен ням. Ос нов ни ми мар ка ми
залізог рафітів є ЖГр1ДЗ, ЖГр1Д5, ЖГр1, ЖГр4Д7. Знач но поліпшу -
ють влас ти вості залізог рафіту вве ден ня до їх скла ду міді, що за -
побігає ут во рен ню це мен ти ту, поліпшує струк ту ру і ме ханічні влас -
ти вості, підви щує мікрот вердість.

Ком по зицій залізо-мідь і залізо-мідь-графіт здатні вит ри му ва -
ти ста тичні на ван та жен ня до 60...290 МПа.

Ма теріали залізо-мідь-графіт-фос фор. Ле гу ван ня залізо-мідь-
графіто вих ан тиф рикційних ма теріалів фос фо ром дає змо гу знач но
підви щи ти їх опір плас тичній де фор мації в умо вах тер тя. Во ни міц -
ніші і менш плас тичні, ніж мідноKніке леві спла ви, мо жуть вит ри -
му ва ти ве ликі на ван та жен ня.

Ан тиф рикційні ма теріали на ос нові ко баль ту ма ють меншій
ко ефіцієнт тер тя і підви ще ну тем пе ра ту ру експлу а тації.

Ан тиф рикційні ма теріали на ос нові ту гоп лав ких ме талів і спо -
лук. Ос но вою в цих ма теріалах є Ті, Та, W, Мо, хімічні спо лу ки WС,
W2С, Мо2С, Сr3С2, Сr7С3, СrВx, SiC, Si3N4, BN або ком по зиціЇ WСKТі,
WСKТіСKТа, то що. Ха рак тер ни ми їх влас ти вос тя ми є ви со ка твер -
дість і міцність, які зберіга ють ся за ви со ких тем пе ра тур, швид кос -
тей ков зан ня, що суп ро вод жу ють ся розігрівом. Для підшип ників
ков зан ня, які пра цю ють в особ ли вих умо вах, ре ко мен до ва но ма -
теріали ком по зицій, які місять нітрид бо ру від 10 до 20%.
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УДОС КО НА ЛЕН НЯ ОР ГАНІЗАЦІЇ 
ВАН ТАЖ НИХ ПЕ РЕ ВЕ ЗЕНЬ 

АТП ЗАТ «УП РАВЛІННЯ БУДІВНИЦТ ВА РА ЕС»

Ло па та М.А.
VI курс, гру па ЗАГ
61, 

спеціальність «Ав то мобілі і ав то мобіль не гос по да р ство» 
Інже нер но
тех но логічний інсти тут

На у ко вий керівник: Сту ко та С.А., к.т.н., про ф.

Стан та рівень роз вит ку транс по рт ноKдо рожнь о го комп лек су
країни тісно ко ре лює з ефек тивністю еко номічної сис те ми та рів нем
соціаль них стан дартів. То му, на жаль, ха ос при та ман ний су часній
еко номіці Ук раїни при та ман ний і транс портній сис темі Ук раїни.
Як ре зуль тат транс пор томісткість ВВП Ук раїни в чо ти ри ра зи біль -
ша ніж в країнах За хо ду.

Ця проб ле ма за раз на бу ла дос татньо ве ли кої ува ги зі сто ро ни
вла ди та за собів ма со вої інфор мації що до публічно го її об го во рен -
ня. Але за рівнем ре аль них змін зна хо дить ся на ду же низь ко му
рівні. За вит ра та ми енер го носіїв транс порт зна хо дить ся на дру го му
місці після ко му наль ної сфе ри. Ма ю чи свої проб ле ми в роз вит ку та
функціону ванні транс порт аку му лює на собі проб ле ми спо жи вачів
транс по рт них пос луг в кон тексті не ефек тив них рин ко вих пе рет во -
рень та не раціональ ної прос то ро вої ор ганізації ви роб ни цт ва.

Це та кож при та ман но і об ра но му для досліджен ня підприємст -
ву — ав тот ра нс по рт но му підприємству ЗАТ «Уп равління Будівницт -
ва РА ЕС» (АТП ЗАТ «УБ РА ЕС»), яке є ви роб ни чоKструк тур ним
підрозділом ЗАТ «УБ РА ЕС» та розміще не за ад ре сою: 34400, м. Куз -
 не цовськ, Рівненсь ка об ласть, вул. Про мис ло ва, 48. Підприємство
існує біль ше 40 років, за час існу ван ня заз на ва ло ба га то ор ганіза -
ційноKштат них змін та пе репідпо ряд ку вань, але за цей час істот ної
ре ко н струкції не заз на ва ло.

На цей час ос нов ним нап рям ком діяль ності АТП ЗАТ «УБ РА ЕС»
є за без пе чен ня ав тот ра нс пор том та ме ханізма ми діль ниць та під -
роз ділів ЗАТ «УБ РА ЕС». Крім то го інши ми нап рям ка ми діяль ності
АТП ЗАТ « УБ РА ЕС» є на дан ня пос луг по технічно му обс лу го ву -
ван ню та ре мон ту транс по рт них за собів, ме ханізмів, вузлів та аг ре -
гатів підприємствам, ор ганізаціям, фізич ним осо бам; пе ревірка
технічно го ста ну транс по рт них за собів і ме ханізмів, що на ле жать
іншим ор ганізаціям, підприємствам, фізич ним осо бам, що ден ний
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ме дич ний ог ляд водіїв ви щев ка за них ТЗ, а та кож на дан ня пос луг
ав тот ра нс пор ту та ме ханізмів іншим підприємствам, ор ганізаціям,
фірмам, фізич ним осо бам та на се лен ню, в т.ч. здачі транс по рт них
за собів та ме ханізмів в оренд не ко рис ту ван ня.

Ме тою досліджен ня бу ло роз ро би ти про ект з удос ко на лен ня
ор ганізації ван таж них пе ре ве зень АТП ЗАТ «Уп равління будівницт ва
РА ЕС» з пе ре ве зень це мен ту. Об’єктом досліджен ня бу ли ор ганіза -
ційноKуп равлінські за хо ди з ор ганізації пе ре ве зень та транс по рт но -
го обс лу го ву ван ня АТП ЗАТ «Уп равління будівницт ва РА ЕС».

В пе ребігу досліджен ня про ве де ний аналіз існу ю чої ор ганізації
ван таж них пе ре ве зень та транс по рт но го обс лу го ву ван ня АТП ЗАТ
«УБ РА ЕС», ви роб ни чої і гос по дарсь кої діяль ності АТП ЗАТ «Уп рав -
ління будівницт ва РА ЕС».

На ос нові про ве де но го аналізу та про ве де но го уза галь нен ня їх
ре зуль татів роз роб лені за хо ди з удос ко на лен ня ор ганізації ван таж -
них пе ре ве зень та транс по рт но го обс лу го ву ван ня досліджу ва но го
підприємства.

Про ве де но роз роб ку за ходів з охо ро ни праці та без пе ки в надз ви-
чай них си ту аціях, охо ро ни нав ко лишнь о го се ре до ви ща на підпри -
ємстві.

Ви ко на на еко номічна оцінка зап ро по но ва них рішень. Про ве -
де но роз ра ху нок собівар тості та вит рат на пе ре ве зен ня це мен ту та
роз ра ху нок до хо ду та при бут ку. Ви ко на на технікоKек номічна порів -
няль на оцінка ви ко нан ня робіт з пе ре ве зен ня різни ми мар ка ми ав -
то мобілів. Об ра но оп ти маль на мар ка ав то мобіля для пе ре ве зень.

ОСОБ ЛИ ВОСТІ КОН КУ РЕНЦІЇ В АВ ТО СЕРВІСІ

Матвійчук О.М., V курс, гру па ЗОА
51, 
спеціальність «Облік і ау дит» Інже нер но
тех но логічний інсти тут

ка фед ра ав то мобіль но го транс пор ту та соціаль ної без пе ки
На у ко вий керівник: За хар чен ко А.В., доц.

Особ ливість кон ку ренції в ав то сервісі по ля гає в то му, що нез ва жа -
ю чи на ве ли кий інте рес ба жа ю чих до цієї сфе ри діяль ності, рівень
кон ку ренції у ній не збіль шуєть ся, то му що приріст пар ку біль ший ніж
приріст станцій технічно го обс лу го ву ван ня (СТО) [1]. Нап рик лад, як -
що се реднь орічний приріст пар ку в Ук раїні ста но вить близь ко 300 тис.
ав то мобілів, то це пот ре бує щорічно го при рос ту у сфері ав то сервісу бі -
ля 3000 ме ханіків і близь ко 300 СТО. Та ко го при рос ту зви чай но не має,
та й за без пе чи ти щорічне по пов нен ня 3000 квалі фіко ва них ме ханіків —
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склад на за да ча. То му, скоріш за все, мож ли ве зрос тан ня за ван та же -
ності станцій і зни жен ня якості пос луг та са мо го ав то сервісу, який стає
несп ро мож ним адек ват но ре а гу ва ти на ди намічні зміни у пот ре бах
спо жи вачів. Мож ли во стве рд жу ва ти, що за та ких умов кон ку ренція,
скоріш за все, по ля гає не в бо ротьбі за спо жи ва ча в умо вах пе ре ви -
щен ня про по зиції над по пи том, а в бо ротьбі за кваліфіко ва но го
спеціаліста, кот рий за без пе чить кон ку рен то сп ро можність СТО. Для
уза галь нен ня сфор му люємо особ ли вості кон ку ренції в ав то сервісі.

1. Ав то сервіс не от ри мав то го рівня роз вит ку, при яко му йо го
якість та якість пос луг мож ли во вва жа ти та ки ми, що відповіда ють
су час ним ви мо гам.

2. Ав то сервіс скон це нт ро ва ний в ос нов но му у «центрі», а на пе -
ри ферії він роз ви ваєть ся «у подвірї» на ос нові не ле галь ної чи на пів -
ле галь ної діяль ності. То му роз ви ва ти серйоз ний ав то сервіс в «од -
но по вер хо вих» містах по ки що не нас тав час чи для йо го роз вит ку
у та ких містах не має обєктив них умов.

3. Ха рак тер ною є не доб ро совісна кон ку ренція, за умов якої
роз ви ток якісно го ав то сервісу уск лад нюєть ся та стри муєть ся, то му
що йо му важ ко кон ку ру ва ти з не ле галь ним чи напівле галь ним ав -
то сервісом. Ця си ту ація змінить ся на кра ще, перш за все при умові
зрос тан ня пла то сп ро мож ності влас ників ав то мобілів, що, в свою
чер гу, при ве де до змен шен ня ко рупції та чи нов ниць ко го свавілля.

4. Ав то сервіс у пе ре важній біль шості роз ви ваєть ся на рівні мож -
ли вос тей, а не пот реб. По вя за на та ка си ту ація перш за все з тим, що
ав то сервіс пот ре бує ве ли ких інвес тицій в тех но логічне об лад нан ня,
пер со нал та інфор маційні тех но логії. Мож ли вості для відповідних
інвес тицій ма ють 5% тих, хто зай маєть ся ав то сервісом. То му 95%
про по ну ють не те, що насп равді потрібно спо жи ва чам, а те, що во -
ни мо жуть зап ро по ну ва ти.

5. Ав то сервісом зай ма ють ся перш за все не ті, хто ро зумієть ся
в ав то мобілях та сервісі, а ті, хто не має іншої мож ли вості за ро би ти
гроші. Ве ли ка час ти на неп ро фесіоналів у ав то сервісі приз во дить до
де фор мації у йо го роз вит ку та стри мує роз ви ток якісно го сервісу.

6. Низь ка пла то сп ро можність на се лен ня приз во дить до то го, що
більшість влас ників ав то мобілів чи вза галі не ко рис ту ють ся пос лу га ми
ав то сервісу, або схи ляєть ся до де ше вої та не зовсім якісної про по зиції
не зовсім ле галь но го сервісу. Ця си ту ація не сприяє кон ку рен то сп ро -
можності технічно роз ви ну тих станцій та якісно го ав то сервісу [2].

Вис нов ки. 1. У своєму роз вит ку ав то сервіс до сяг пев ної стабілі -
за ції, але він не за без пе чує на леж но го рівня якості. У пе ре важній біль -
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шості він роз ви ваєть ся у ве ли ких містах та у тра диційних фор мах.
В нь о му при сут ня не доб ро совісна кон ку ренція. 2. У своєму роз вит ку
ав то сервіс спи раєть ся не на пот ре би клієнту ри, а на свої об ме жені
мож ли вості. 3. Ав то сервіс, як «жи вий» ри нок, сь о годні є при ваб ли -
вим, то му у нь о му пра цює ба га то неп ро фесіоналів (за оцінка ми екс -
 пер тів зай ня то 150–180 тис. пра цю ючих). 4. У те перішній час 75%
влас ників ав то мобілів бідні, що об ме жує по пит на пос лу ги ав то сервісу.

Літе ра ту ра

1. Вол гин В. В. Ма лый ав то сер вис. — М.: Из да тельс коKтор го вая кор по -
ра ция «Даш ков и К», 2013. — 564 с.

2. Мар ков О. Д. Ав то сервіс: ор ганізація ро бо ти з клієнту рою. — К.:
Міжна род на агенція «BeeZone», 2003. — 352 с.

ВДОС КО НА ЛЕН НЯ СИС ТЕ МИ ПІДВІСКИ 
УНІВЕР САЛЬ НО ГО АВ ТО МОБІЛЯ

На за рен ко В.М., 6 курс, гру па ЗАГ
61, 
спеціальність «Ав то мобілі та ав то мобіль не гос по да р ство», 

На у ко вий керівник: Ша по вал В.В., про фе сор ка фед ри ав то мобіль но го
транс пор ту та соціаль ної без пе ки, к.т.н.

Без пе ка до рожнь о го ру ху є од ним з най важ ливіших нап рямків
удос ко на лен ня ефек тив ності функціону ван ня транс по рт них сис тем.
Спеціальні досліджен ня до рожньоKтранс по рт них при год, що ве дуть-
ся в су час них умо вах, сто су ють ся всь о го комп лек су проб лем ав то -
мобіль но го транс пор ту. Ефек тивність ро бо ти з по пе ред жен ня ДТП
знач ною мірою виз на чаєть ся тією ос но вою, на якій бу дуєть ся аналіз
при чин їх ви ник нен ня і ха рак те ру роз вит ку, що в свою чер гу виз на -
чає комп лекс за ходів що до ліквідації роз пов сюд же них при чин ДТП.

Бурх ли вий роз ви ток про мис ло вості, що обу мов ле ний ви ко рис -
тан ням до сяг нень технічно го прог ре су, є го лов ною ха рак те рис ти кою
роз вит ку світо во го суспільства. Це сто суєть ся пов ною мірою і роз вит -
ку ав то мобіле бу ду ван ня, наслідком яко го є постійно пар ку. Роз ши -
рен ня об сягів та сфе ри зас то су ван ня транс по рт них за собів підви щує
ймовірність збіль шен ня людсь ких та ма теріаль них втрат, при чи ною
яких є аварійність на до ро гах. За да ни ми Всесвітньої ор ганізації охо -
ро ни здо ров’я що ро ку у світі ги нуть на до ро гах близь ко 1,2 мільйо на
лю дей, а кількість по ра не них скла дає близь ко де ся ти мільйонів. За її
прог но за ми у 2020 році до рожньоKтранс портні при го ди посіда ти муть
третє місце у світі се ред при чин втра ти здо ров’я після сер це воKсу дин -
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них зах во рю вань та тяж ких деп ресій. Еко номічні втра ти від ДТП ста -
нов лять до трь ох відсотків світо во го ва ло во го про дук ту.

Не дос татній рівень без пе ки до рожнь о го ру ху за ли шаєть ся
серйоз ною проб ле мою в Ук раїні. За міжна род ни ми стан дар та ми
(навіть при зни женні рівня аварійності у 2015 році) по каз ни ки без -
пе ки до рожнь о го ру ху за ли ша ють ся ду же низь ки ми. Ма ю чи та кий
по каз ник, як 102 смерті внаслідок ДТП на 1 мільйон жи телів, Ук -
раїна в декіль ка разів пе ре ви щує по каз ни ки провідних дер жав-чле -
нів ЄС та де я ких сусідніх дер жав, нап рик лад Польщі.

Ме тою ро бо ти є підви щен ня без пе ки експлу а тації ав тот ра нс -
по рт них за собів за ра ху нок вдос ко на лен ня сис тем підвіски універ -
саль но го ав то мобіля. Об’єктом досліджен ня є сис те ма підвіски
авто мобіля, пред ме том досліджен ня — пружні еле мен ти сис те ми
уні вер саль ної підвіски. В дип лом но му про екті зроб ле ний роз ра ху -
нок пруж них еле ментів сис те ми універ саль ної підвіски, аналіз і ви -
бір ма теріалів для ви го тов лен ня ме та ле вих пруж них еле ментів.

Вис нов ки
1. Миттєва енер ге тич на ха рак те рис ти ка без пе ки ру ху транс по рт-

но го по то ку доз во ляє вес ти де терміно ва ний аналіз кіне ма ти ки з по -
г ля ду без пе ки ру ху прак тич но в будьKяких умо вах екс пе ри мен ту.
Інтен сивність зміни мож ли вої тяж кості ДТП пря мо про порційна
зміні швид кості транс по рт но го по то ку та йо го ма совій щіль ності.

2. Розг ля ну то ма те ма тич ну мо дель ав то мобіля з ура ху ван ням
біоме дич них па ра метрів водія і па са жирів.

3. Про ве де ний аналіз і вибір ма теріалів для ви го тов лен ня ме та -
ле вих пруж них еле ментів підвіски, порівняль ний роз ра ху нок пруж -
них еле ментів круг ло го і квад рат но го по пе реч но го пе рерізу.

4. Спро ек то ва на оригіналь на торсіон на підвіска для ав то мо бі -
лів, що відкри ває пе ред ав тот ра нс по рт ни ми за со ба ми нові експ лу -
а таційні мож ли вості.

Літе ра ту ра

1. Підви щен ня стійкості та ке ро ва ності колісних ма шин у гальмівних
ре жи мах: Мо ног рафія / [Є.Є. Алек са нд ров, В.П. Вол ков, Д.О. Во лон це вич
та ін.]. — Харків: НТУ «ХПІ», 2007. — 320 с.

2. Шумсь ка І.В. Удос ко на лен ня тех но логічно го про це су віднов лен ня
ша ро вої опо ри по во рот но го ку ла ка ав то мобіля УралK4320 з досліджен ням
кур со вої стійкості ав то мобіля // І.В.Шумсь ка. Те зи до повіді на Все ук -
раїнській на у ко воKпе да гогічній кон фе ренції. «Проб ле ми підго тов ки
кадрів га лузі та шля хи їх вирішен ня». — Харків, ХНА ДУ. — 2016.
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ЕКО НОМІЧНІ І ПОЛІТИЧНІ АС ПЕК ТИ РОЗ ВИТ КУ 
НА У КО ВО�ТЕХНІЧНОЇ СФЕ РИ

Пан чен ко А.М., 
III курс, гру па ОД
32

спеціальність «Обс лу го ву ван ня та ре монт ав то мобілів і дви гунів»
Інже нер но
тех но логічний інсти тут

ка фед ра ав то мобіль но го транс пор ту та соціаль ної без пе ки
На у ко вий керівник: За хар чен ко А.В., доц.

Се ред проб лем, що на ко пи чи ли ся за ос танні ро ки в Ук раїні
особ ли во важ ли вою є роз роб ка ме ханізмів за без пе чен ня ефек тив -
но го на уко  воKтехнічно го і еко номічно го роз вит ку, ви роб лен ня сис -
тем ної між відом чої ко ор ди нації і уп равління на у ко воKтехнічним
прог ре сом для прак тич но го пе ре хо ду на інно ваційну мо дель роз -
вит ку країни. Ак ту аль ність інно ваційної мо делі роз вит ку зу мов -
люєть ся стрімким зрос тан ням впли ву на у ки та но вих тех но логій на
соціаль ноKеко номічний роз ви ток ос танніх 20–30 років. Нові тех -
но логії до корінно і швид ко зміни ли струк ту ру світо вої еко номіки.
Ви я ви ло ся, що несп ро мож ність країни здійсни ти струк тур ну пе ре -
бу до ву еко номіки відповідно до но во го тех но логічно го ук ла ду (чи
зволікан ня з цим) не прос то галь мує її роз ви ток, а й приз во дить до
еко номічно го відста ван ня.

Для еко номік, що роз ви ва ють ся, до сяг нен ня цих пе ре ваг за ле -
жить від ефек тив ності їх спеціаль ної інно ваційної політи ки про рив -
но го ти пу, що по ля гає в дійо во му дер жав но му сти му лю ванні прог -
ре сив ної струк тур ної пе ре бу до ви еко номіки та ре фор му ванні сфер
освіти, на у ки, інно ваційної діяль ності на ос нові на яв но го на у ко во-
технічно го по тенціалу та з ура ху ван ням світо вих тен денцій на у ко -
воKтех но логічно го роз вит ку.

Існу ють такі най ти повіші мо делі відтво рен ня еко номіки: 1) ре -
су рс на мо дель без ви со ко тех но логічно го ви роб ни цт ва (при родні
ре сур си — ви роб ни цт во — гроші); 2) інно ваційна мо дель (транс -
фор мація гро шей на досліджен ня в знан ня — транс фор мація знань
у майс терність працівників та інно вації — пе рет во рен ня інно вацій
у то варKгроші); 3) інте лек ту аль ноKдо норсь ка мо дель (ско ро че ний
варіант мо делі 2, в яко му вик лю че на ви роб ни ча стадія).

Еко номічно най доцільнішою є дру га інно ваційна мо дель. Про -
те в Ук раїні нині доміну ють дві інші, на жаль, не кращі мо делі — ре -
су рс на (1) без ви со ко тех но логічно го ви роб ни цт ва та інте лек ту аль -
но-до норсь ка (3). Заз на чені мо делі в стра тегічній перс пек тиві ма ють

506

Секція 16.3 Інноваційні технології розвитку  



507

порівня но низь кий рівень. Во ни вис на жу ють ре сур си країни, приз -
во дять до відпли ву інте лек ту аль но го по тенціалу національ ної еко -
номіки за кор дон і роб лять не мож ли вим за без пе чен ня ви со ких по -
каз ників рівня доб ро бу ту на се лен ня. Про те, вра хо ву ю чи ре альні
внут рішні мож ли вості країни і зовнішні умо ви, в Ук раїні не обхідно
й мож ли во прис ту пи ти до ре алізації стра тегії ви пе ред жа ю чо го роз -
вит ку еко номіки на ос нові ак тивізації інно ваційних чин ників
(модель 2).

Роз ви ток на у ко воKтехнічної сфе ри тісно пов’яза ний з соціаль -
ноKеко номічним роз вит ком Ук раїни. Він ха рак те ри зуєть ся ос нов -
ни ми нап ря ма ми: 1) ди наміка ство рен ня ва ло во го внутрішнь о го
про дук ту (ВВП); 2) ди наміка струк ту ри національ ної еко номіки,
яку опо се ред ко ва но мож на оціню ва ти че рез тех но логічні ук ла ди;
3) зміни по каз ників соціаль но го жит тя.

Про го ло шені праг нен ня Ук раїни до всту пу в ЄС по винні ба зу -
ва ти ся на пок ра щенні доб ро бу ту суспільства. Доб ро бут уче них в Ук -
раїні відповідає се реднім по каз ни кам доб ро бу ту на се лен ня дер жа -
ви, а за галь ний ре аль ний індекс людсь ко го роз вит ку (ІЛР) в Ук раїні
ду же низь кий — 0,777. Співвідно шен ня ВВП на ду шу на се лен ня
в п’яти най ба гат ших і п’яти найбідніших дер жа вах світу в 1958 р. бу -
ло 30:1, а в 2000 р. — 55:1. Зрос тан ня співвідно шен ня відбу ваєть ся на
ко ристь роз ви не них країн, в яких постійно роз ви ваєть ся на у ка. Са ме
в ці країни і їдуть наші кращі вчені. Як що Ук раїна має намір інтег -
ру ва ти ся до євро пейсь ко го співто ва ри ст ва, за без пе чи ти суспіль ний
доб ро бут євро пейсь ко го рівня, то зап ро вад жен ня інно ваційної
політи ки є бе заль тер на тив ним за хо дом і на цей час має ре альні пе -
ре ду мо ви (на у ко воKтехнічний та освітній по тенціал).

Вис нов ки. Здатність до ге не рації, ви ко рис тан ня та роз пов сюд -
жен ня но вих знань стає ос но вою національ ної кон ку рен то сп ро -
мож ності та ба зою прис ко ре но го інтен сив но го соціаль ноKеко но -
мічно го зрос тан ня Ук раїни.
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ВИ КО РИС ТАН НЯ 
ПРОГ РАМ НИХ НАВ ЧАЛЬ НИХ ПА КЕТІВ 

ДЛЯ РОЗ ВИТ КУ КО МУНІКА ТИВ НО ГО ЛІДЕРСТВА
ВИК ЛА ДАЧІВ СПЕЦІАЛЬ НИХ ДИС ЦИПЛІН

Пет рен ко Т.В., асп. каф. філо софії і освіти до рос лих, 
Універ си тет ме не дж мен ту освіти, 

ст. вик ла дач ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту 
та соціаль ної без пе ки універ си те ту «Ук раїна»,

petretanya@yandex.ua
Яким чук М.В., д.т.н., 

доц. ка фед ри технічної ме ханіки та па ку валь ної техніки,  НУХТ,
тел. (066) 76
76
119, mykola.iakymchuk@mail.ua

Од ним із етапів роз вит ку ко муніка тив но го лідерства вик ла -
дачів спеціаль них дис циплін є ви ко рис тан ня ди дак тич но го ме то ду
нав чан ня, як оч но го так і дис танційно го. Од ним із лідерів в об ласті
спеціаль них технічних дис циплін є ком панія Фес то. Ком панія роз -
роб ляє нав чальні стен ди та прог рам не за без пе чен ня для про ве ден -
ня ла бо ра тор них, прак тич них за нять та підви щен ня кваліфікації
вик ла дачів спеціаль них технічних дис циплін.

Сь о го ден ня технічних ма шин та тех но логічних про цесів для
яких їх ви ко рис то ву ють, ха рак те ри зуєть ся їх склад ною конструк -
цією, впро вад жен ням новітніх тех но логій ке ру ван ня та ін. На жаль,
в Ук раїні нав чальні зак ла ди не завж ди ма ють мож ливість ви ко рис -
то ву ва ти та ке об лад нан ня в нав чаль но му про цесі, то му все біль шу
ува гу приділя ють ви ко рис тан ню прог рам но го за без пе чен ня.

Досліджен ня ви ко рис тан ня новітніх прог рам них на ро бок на
ета пі роз вит ку ко муніка тив но го лідерства вик ла дачів спеціаль них
дис циплін у сис темі ме то дич ної ро бо ти.

Розг ля не мо ви ко рис тан ня та ко го прог рам но го за без пе чен ня
на прик ладі прог ра ми «CIROS — Про фесійне нав чан ня у вірту аль -
но му се ре до вищі» ком панії Фес то.

Та ке прог рам не за без пе чен ня дає мож ливість мо де лю ва ти різні
сис те ми склад ності тех но логічни ми про це са ми, їх зміню ва ти, виз -
на ча ти їх ро бо тоз датність, про дук тивність та тех но логічність.

Без пе реч ною пе ре ва гою та кої прог рам ної сис те ми є на явність
в ній ве ли кої кіль кості нав чаль ної літе ра ту ри, яка містить бібліоте -
ки як по те орії так і по прик лад ним ас пек там роз вит ку ко муніка -
тив но го лідерства з мож ливістю їх онов лен ня.
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Ме то дич на скла до ва ви ко рис тан ня та ко го ти пу прог рам но го
за без пе чен ня пе ред ба чає по е тап ний роз ви ток ко муніка тив но го лі -
дерства шля хом поєднан ня на у ко воKдослідної ро бо ти та удос ко на -
лен ня технічних знань з прак тич ною ре алізацією на ви ході.

Та ким чи ном, про ве де ний аналіз мож ли вос тей прог рам них на -
в чаль них па кетів по ка зав їх на галь ну перс пек ти ву ви ко рис тан ня на
ета пах роз вит ку ко муніка тив но го лідерства вик ла дачів спеціаль них
дис циплін в умо вах об ме же но го дос ту пу до новітніх технічних за собів.

ОС НОВНІ ЧИН НИ КИ ЗМІНИ ТЕХНІЧНО ГО СТА НУ 
АВ ТО МОБІЛЬ НО ГО ТРАНС ПОР ТУ

По лянсь кий А.В., ІІ курс, гру па ОД
22/16, 
спеціальність «Обс лу го ву ван ня та ре монт ав то мобілів і дви гунів»,
Відкри тий міжна род ний універ си тет роз вит ку лю ди ни «Ук раїна»,

к.тел. (099) 7841822
На у ко вий керівник: Пет рен ко Т.В., 

ст. вик ла дач ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту 
та соціаль ної без пе ки

Під час експлу а тації ма ши ни заз на ють різних зовнішніх впливів
у ре зуль таті чо го їх надійність зни жуєть ся у зв’яз ку з ви ник нен ням
несп рав нос тей. Внутрішні ро бочі про це си в ма ши нах або по ру шу ють -
ся, або ста ють не мож ли ви ми. Ви ни кає пот ре ба підтри му ва ти і віднов -
лю вати ро бо то здатність ма ши ни у ціло му та ок ре мих її ме ханізмів.

На технічний стан ав то мобіль но го транс пор ту впли ва ють конст -
рук тивні, тех но логічні, експлу а таційні та інші чин ни ки.

Конструк тивні чин ни ки виз на ча ють ся фор ма ми і розміра ми де-
 та лей (від них за ле жить тиск на по верхні де талі, кон це нт рація нап -
ру жень, удар на міцність та ін.), жорсткістю конструкції, точністю
взаємно го роз та шу ван ня по вер хонь та вісі спіль но пра цю ючих де -
та лей, пра виль ним ви бо ром по са док та ін.

Тех но логічні чин ни ки за ле жать від якості ма теріалів, що ви ко -
рис то ву ють ся для ви го тов лен ня де та лей, зас то су ван ня відповідних
об ро бок зміцнен ня і точ ності при скла даль них, ре гу лю валь них та
ін. ро бо тах.

Експлу а таційні чин ни ки за ле жать від до рожніх, транс по рт них
і кліма тич них умов.

За леж но від умов експлу а тації зміню ють ся швидкісні й на ван та -
жу вальні ре жи ми де та лей, ме ханізмів та аг ре гатів ав то мобілів і термін
їх безвідмов ної ро бо ти. Нап рик лад, на ко рот ких марш ру тах частіше
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ко рис ту ють ся зчеп лен ням, галь ма ми, пе рек лю ча ють пе ре дачі і зчеп-
лен ня, внаслідок чо го збіль шуєть ся ймовірність їх відмов.

При експлу а тації ав то мобілів у склад них до рожніх умо вах збіль -
шу ють ся на ван та жен ня на де талі ав то мобіля, в ре зуль таті чо го де талі
швид ше спраць о ву ють ся, нас тає втом лен ня ме та лу, по ру шуєть ся
стабільність кріплень і ре гу лю вань, а в де я ких ви пад ках трап ля ють ся
полом ки де та лей трансмісії, хо до вої час ти ни і руль о во го ке ру ван ня.
Різні до рожні умо ви впли ва ють на зміну ха рак те ру дії на ван та жень.
Вібрація ра ми внаслідок нерівнос тей до ро ги ос лаб лює зак леп  кові
з’єднан ня, по ру шує співвісність дви гу на і ко роб ки пе ре дач, спри -
чи няє до дат кові на ван та жен ня у кор пу сах. Вібрація ав то мобіля
прис ко рює спраць о ву ван ня і приз во дить до по лом ки кріпиль них
де та лей кар дан ної пе ре дачі, радіато ра і підвіски.

Зни жен ня тем пе ра ту ри повітря, погіршен ня ста ну до ро ги вна слі -
док сніго вих за метів або без доріжжя спри чи ню ють до дат ко ве пе ред-
час не спраць о ву ван ня або по лом ки де та лей ав то мобіля (спраць о ву -
ван ня шліців, шипів і підшип ників хрес то ви ни, зрізу ван ня шпиль ок
кріплен ня підвісної опо ри та ін.).

От же, під час експлу а тації ав то мобіль но го транс пор ту, слід ве -
ли ку ува гу на да ти чин ни кам, які зни жу ють пра цез датність як транс-
по рт но го за со бу, так і ок ре мих ме ханізмів.

ПЕРС ПЕК ТИ ВИ РОЗ ВИТ КУ 
АВ ТО МОБІЛЬ НО ГО ТРАНС ПОР ТУ УК РАЇНИ 

Че ред ник В.М.,
доц. ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту та соціаль ної без пе ки,

тел. (063) 225
69
35, cherednik_84@mail.ru

Ос нов ни ми зав дан ня ми роз вит ку ав то мобіль но го транс пор ту
та ав тот ра нс по рт ної сис те ми Ук раїни є:

— ство рен ня пра во вих ос нов по даль шо го роз вит ку транс по рт -
них пе ре ве зень;

— по е тап ний пе рехід на прин ци пи міжна род ної транс по рт ної
і мит ної політи ки в га лузі міжна род них пе ре ве зень ван тажів;

— при ве ден ня ос нов них транс по рт них фондів у на леж ний
технічний стан; вве ден ня но вих тех но логій ор ганізації пе ре ве зень
ван тажів та па са жирів;

— про ве ден ня ви ва же ної та риф ноKціно вої політи ки, яка б сприя -
ла підви щен ню кон ку рен то сп ро мож ності транс по рт них пос луг в Ук -
раїні;
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— роз ви ток міжна род ної співпраці в га лузі пе ре ве зень.
Проб ле ми по даль шо го роз вит ку ав тот ра нс пор ту пов’язані з ре -

фор му ван ням інших га лу зей гос по да р ства Ук раїни, оскіль ки об ся -
ги про дукції, про мис ло вості, сільсь ко го гос по да р ства, будівницт ва
та торгівлі пе ре важ но і виз на ча ють за ван та женість ав тот ра нс по рт ної
сис те ми. Ак ту аль ною проб ле мою ав тот ра нс пор ту Ук раїни є не за до -
віль ний стан йо го ви роб ни чої ба зи. Роз ви ток по тенціалу ав тот ра -
нс по рт но го сервісу бу де спри я ти за хис ту дов го ст ро ко вих інте ресів
Ук раїни на міжна род но му рин ку. Ос нов ни ми нап ря ма ми роз вит ку
по тенціалу ав тот ра нс по рт них пос луг Ук раїни на міжна род но му
рин ку ма ють бу ти такі:

— пріори тетні нап ря ми в ос воєнні транс по рт них ко ри дорів, об -
сягів тран зит них, місце вих та ек по рт ноKімпорт них пе ре ве зень, при -
с ко рен ня про су ван ня ав тот ра нс по рт них за собів на при кор дон них
пе ре хо дах;

— ство рен ня за ко но дав чої та нор ма тив ної ба зи, яка рег ла мен -
тує умо ви ро бо ти служб міжна род них ав то мобіль них пе ре ве зень,
пунктів ав то мобіль но го сервісу, їхню взаємодію з підприємства ми
га лу зей інфра ст рук ту ри Ук раїни в про цесі транс по рт но го за без пе -
чен ня зовнішнь о е ко номічних зв’язків;

— пе рехід на міжна родні стан дар ти і пра ви ла, що зас то со ву ють -
ся при будівництві об’єктів ав то мобіль но го сервісу, транс по рт них
ко мунікацій, при ви роб ництві ав тот ра нс по рт них за собів;

— за без пе чен ня без печ ної ро бо ти на ав тот ра нс порті на те ри -
торії Ук раїни і за її ме жа ми.

То му у перс пек тиві пріори тет ним нап ря мом технічної політи ки
що до ав то мобіль но го транс пор ту має бу ти онов лен ня йо го ру хо мо го
скла ду на ос нові роз вит ку вітчиз ня но го транс по рт но го ма ши но бу -
ду ван ня. По ряд з цим для ство рен ня сис те ми інтер мо даль них пе ре -
ве зень пе ред ба чаєть ся на ла год же ний ви роб ни цт ва спеціалізо ва них
технічних за собів, кон тей нерів, змінних ку зовів, плат форм для пе -
ре ве зен ня ав то поїздів. У перс пек тиві пла нуєть ся здійсни ти пос ту -
повий пе рехід на нові прин ци пи ор ганізації та уп равління транс по рт-
 ним про це сом на ос нові новітніх інфор маційних тех но логій та
су час но го мар ке тин гу, зап ро вад жен ня ав то ма ти зо ва них центрів
управління дос тав кою ван тажів.
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РОЗ РОБ КА СИС ТЕ МИ КЕ РУ ВАН НЯ ПНЕВ МОП РИ ВО ДОМ
З ФУНКЦІЄЮ РЕ КУ ПЕ РАЦІЇ ЕНЕРГІЇ 

СТИС НЕ НО ГО ПОВІТРЯ

Че ред ник В.М.,
доц. ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту та соціаль ної без пе ки,

(063) 225
69
35, cherednik_84@mail.ru
Яким чук М.В.,

д.т.н., доц., доц. ка фед ри технічної ме ханіки 
та па ку валь ної техніки, НУХТ,

(066) 76
76
119, mykola.iakymchuk@mail.ua

Більшість існу ю чих конструкцій об лад нан ня для ре мон ту та об -
с лу го ву ван ню ав то мобілей — це дос татньо складні фізи коKме ханіч -
ні сис те ми, що зна хо дять ся під конт ро лем елект рон них і мікроп ро -
це сор них блоків ке ру ван ня та різно го ви ду при водів. Аналіз
конструкцій та ких прист роїв, спо собів ре алізації ру ху вихідної лан -
ки ро бо чих ор ганів доз во лив зро би ти вис но вок, що ос нов ним ви -
дом при во ду в них є пнев моп ри вод. До не доліків ви ко рис тан ня
пнев ма тич но го при во ду мож на віднес ти ма ле ККД (біля 15%), ве -
ли ка собівартість ви ко нан ня опе рації за ра ху нок відсут ності ре ку -
пе рації енергії. Тра диційно ви ко рис та не стис не не повітря з пнев -
ма тич них схем ви ки даєть ся в нав ко лишнє се ре до ви ща.

Аналіз пнев ма тич них схем ке ру ван ня су час но го па ку валь но го
об лад нан ня доз во лив зро би ти вис но вок про спро бу ви роб ників ак -
тив но впро вад жу ва ти в них функцію енер гоз бе ре жен ня.

Ме тою ро бо ти є роз роб ка ме то дик та но вих пнев ма тич них схем
ке ру ван ня пнев мо циліндра ми з функцією ре ку пе рації енергії.

В ро боті роз роб ле на та зап ро по но ва на ма те ма тич на мо дель ас -
та тич них про цесів, що протіка ють при галь му ванні вихідної лан ки
ро бо чо го ор га ну в об лад нанні для ре мон ту та обс лу го ву ван ню ав то -
мобілей шля хом про тис ку повітря в до дат ко вий об’єм (ре си вер).
Для пе ревірки адек ват ності от ри ма них ре зуль татів бу ла роз роб ле на
пнев ма тич на схе ма ке ру ван ня, ви го тов ле на екс пе ри мен таль на ус -
та нов ка та про ве де ний ба га то фак тор ний екс пе ри мент (рис. 1).

За ре зуль та та ми екс пе ри мен ту виз на че но за лежність ве ли чи ни
ре ку пе рації енергії від па ра метрів до дат ко во го об’єму (ре си ве ра) та
оціне но ступінь впли ву фак торів на швидкість пе реміщен ня ро бо -
чо го ор га ну і тиск в што ковій і порш невій по рож ни нах пнев мо -
циліндра.
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а)

Рис. 1. Екс пе ри мен таль на ус -
танов ка для досліджен ня ро бо -
ти пнев моп ри во ду з функ цією
ре ку пе рації енергії: а) прин -
ци по ва пнев ма тич на схе ма;
б) за галь ний виг ляд екс пе ри -
мен таль ної ус та нов ки.

б) 
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Вис нов ки. Аналіз ре зуль татів аналітич них та екс пе ри мен таль них
дослі джень доз во лив пе ревіри ти ро бо тоз датність зап ро по но ва ної
схе ми ке ру ван ня що до функції ре ку пе рації енергії та виз на чи ти оп -
ти маль не почат ко ве зна чен ня тис ку в до дат ко во му об’ємі (ре си -
вері). Вста нов ле но, що при по чат ко во му тис ку стис не но го повітря
в до дат ко во му об’ємі біль ше 0,4 МПа йо го ве ли чи на не впли ває на
якість ро бо ти пнев ма тич ної сис те ми. Змен шен ня по чат ко во го тис -
ку стис не но го повітря приз во дить до суттєво впли ву на кіне ма тичні
ха рак те рис ти ки ру ху пнев моп ри во ду, а час ви ко нан ня тех но -
логічної опе рації за ле жить від ве ли чи ни до дат ко во го об’єму.

Літе ра ту ра

1. Па ку валь не об лад нан ня: підруч ник / О.М. Гав ва, А.П. Бес паль ко,
А.І. Волч  ко, О.О. Ко хан. — К. : ІАЦ Упа ков ка, 2010. — 746 с.

2. Герц Е.В. Ди на ми ка пнев ма ти чес ких сис тем ма шин / Е.В. Герц. —
М. : Ма ши но ст ро е ние, 1985. — 255 с.

ФІЛО СОФІЯ БЕЗ ПЕЧ НО ГО КЕ РУ ВАН НЯ 
АВ ТО МОБІЛЕМ

Ша по вал В.В., про фе сор ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту
та соціаль ної без пе ки, к.т.н., 

Універ си тет «Ук раїна»,
Ма ли шев В.В., ди рек тор Інже нер но
тех но логічно го інсти ту ту, 

завіду вач ка фед ри ав то мобіль но го транс пор ту та соціаль ної без пе ки,
про фе сор, д.т.н., Універ си тет «Ук раїна»

Су час ний ви со кок лас ний стиль ке ру ван ня ав то мобілем — ак -
тив ний. Водій по ви нен вміти постійно конт ро лю ва ти до рож ню си -
туацію, тон ко відчу ва ти по ведінку ав то мобіля і зна ти йо го мож ли вості
в конк рет них умо вах. Він по ви нен вміти без по мил ко во виз на ча ти
якість зчеп лен ня коліс з до ро гою і пе ред ба ча ти по ведінку ав то -
мобіля на різних до рожніх пок рит тях, ба чи ти і завж ди прог но зу ва -
ти роз ви ток си ту ації на кіль ка кроків впе ред. Цим най важ ливішим
якос тям не обхідно вчи ти ся у ав то гон щиків.

Дот ри ман ня пра вил до рожнь о го ру ху яв но не дос татньо, щоб
вва жа ти се бе клас ним водієм. ПоKпер ше, у щіль но му русі пе ре пов -
не них транс пор том міст дот ри му ва ти ся всіх пра вил до рожнь о го ру -
ху прак тич но не мож ли во. ПоKдру ге, дот ри ман ня пра вил не мо же
га ран ту ва ти відсутність аварійних си ту ацій. Важ ли во вміти ці си ту -
ації заз да легідь розпізна ва ти, а як що їх ви ник нен ня ста ло вже до ко -
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на ним фак том — зна хо ди ти без печ ний вихід. І не важ ли во, як що
до ве деть ся вип рав ля ти по мил ку іншо го учас ни ка ру ху: водія ав то -
мобіля, трак то ра, мо то цикліста, ве ло си пе дис та, пішо хо да. І не важ -
ли во, з якої при чи ни ця по мил ка ста ла ся.

Го лов на якість досвідче но го водія — вміння не тіль ки пе ред ба -
чи ти по мил ки, але і вчас но їх вип ра ви ти, не до во ди ти си ту ацію до
кри тич но го нап ру жен ня. З «ав тош коль ної» ла ви ук раїнсь кий водій
твер до зас воїв: як що ти дот ри муєшся пра вил до рожнь о го ру ху, зна -
чить, маєш рацію, а як їдуть інші — те бе не хви лює. Але відно си ни
бу ду ють ся не на конф рон тації, а на взаємо ро зумінні та по вазі!

Не обхідни ми якос тя ми водія є здатність не на по ля га ти на своїй
пра воті, гнучкість у став ленні до інших учас ників ру ху, поб лаж ли ве
став лен ня до їх мож ли вих по ми лок. Та ка по ведінка водіїв за галь но -
п рий ня та в Європі. Це пра ви ло не обхідно обов’яз ко во ви ко ну ва ти
і ук раїнцям. Інак ше взаємодіяти учас ни кам до рожнь о го ру ху не -
мож ли во.

Не обхідно на ма га ти ся яко мо га мен ше за ле жа ти від інших учас -
ників ру ху, щоб жо ден водій не в міг пе реш ко ди ти вам. Біда в то му,
що у ба гать ох водіїв зі ста жем склав ся сте ре о тип по ведінки за кер -
мом. На жаль, нам за ли шаєть ся конс та ту ва ти факт: у по ло ви ни ук -
раїнсь ких водіїв аг ре сив ний стиль водіння.

Стиль водіння дру гої по ло ви ни мож на оха рак те ри зу ва ти як па -
сив ний. До неї відно сять ся водії, які відчу ва ють се бе за кер мом не -
в пев не но. Наші ав тош ко ли да ють слаб ку підго тов ку. От ри мав ши
«пра ва» водійKпо чатківець зму ше ний вчи ти ся на влас них по мил -
ках. І тіль ки оди ниці про дов жу ють нав чан ня в шко лах підви щен ня
водійсь кої майс тер ності. Щоб опа ну ва ти клас ним сти лем ке ру ван -
ня ав то мобілем важ ли во постійно вдос ко на лю ва ти ся.

Су час ний ав то мобіль — вчо рашній го ноч ний. Це ста вить водіїв
у скрут не ста но ви ще: пра ви ла ми до рожнь о го ру ху швидкість об ме -
же на, але ав то мобілі швидкісні. Тут ко жен ро бить свій вибір. Перш
ніж сісти за кер мо на лаш туй те ся на ке ру ван ня ав то мобілем, спо -
кій но по пе ред жу валь но скажіть собі:

Я за ли шив всі тур бо ти і проб ле ми по за ма ши ною.
Я сідаю за кер мо впев не ний і спокійний.
Я повністю відповідаю за се бе і свій ав то мобіль.
Я зібра ний і уваж ний.
Я ду маю тіль ки про водіння.
Те пер я мо жу ви ру ша ти в до ро гу!
Щас ли вої до ро ги!
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СЕКЦІЯ XVI.ІV

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГРЕС І ДИЗАЙН

СУ ЧАСНІ ТЕН ДЕНЦІЇ ПЕ РЕТ ВО РЕН НЯ 
ПРЕД МЕТ НО�ПРОС ТО РО ВО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

В АРТ�ПРОСТІР

Ваш ко Ж.А., гру па ДЗ 31/14 Б
ВМРоЛ « Ук раїна» Інже нер но
тех но логічний інсти тут

На у ко вий керівник: Бібер С.Г., ст. вик ла дач ка фед ри ди зай ну 

Ме тою до повіді є досліджен ня су час них тен денцій пе рет во рен -
ня еле ментів бла го у ст рою місь ко го се ре до ви ща в артKпростір. Все
біль шо го зна чен ня для пред мет ноKпрос то ро во го се ре до ви ща в наш
час має ди зайн, який нап рав ле ний на зміни та пе рет во рен ня місь ко -
го се ре до ви ща, на дан ня йо му ком фор ту та гар монійності. Для до -
сяг нен ня цих цілей ви ко рис то ву ють різні за со би, а са ме кре а тивні
творчі рішен ня та інно ваційні ма теріали. Вза галі це по шук но вих
прос то ро вих по чуттів для сприй нят тя та но вої ор ганізації нав ко -
лишнь о го се ре до ви ща.

Спи ра ю чись на вив чен ня за кор дон но го та вітчиз ня но го досвіду
фор му ван ня се ре до ви ща життєдіяль ності лю ди ни за со ба ми ди зай -
нерсь ко го про ек ту ван ня, мож на відок ре ми ти нас тупні су часні тен -
денції пе рет во рен ня місь ко го прос то ру. ПоKпер ше це поєднан ня
в ок ре мих еле мен тах бла го у ст рою різних за влас ти вос тя ми та по хо -
д жен ням ма теріалів, нап рик лад, плас ти ки та при род них ма теріалів,
та кож об’єднан ня цих еле ментів єди ним сти лем оз доб лен ня. ПоKдру -
ге, пе рет во рен ня звич них пред метів ото чу ю чо го се ре до ви ща в нез вич -
ні вит во ри мис те цт ва. Прик ла дом мо же бу ти на дан ня не очіку ва них
об разів тва рин чи рос лин во дя ним гідран там, лю кам на до ро гах, ур -
нам та ба кам для сміття та то му подібне. Підтри ман ня еко логічно го
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рівня ви ма гає змен шен ня енер гос по жи ван ня об’єктів бла го у ст рою
шля хом зас то су ван ня ефек тив них інже нер ноKтехнічних та ди зай нер -
сь ких сис тем, ви ко рис тан ня віднов лю валь них при род них ре сурсів,
за без пе чен ня ор ганічно го вход жен ня но вих арт — об’єктів бла го у -
строю в існу ю че при род не та архітек тур не се ре до ви ще без до дат ко во -
го «еко логічно го» на ван та жен ня з ура ху ван ням санітар ноKгігіє ніч -
них ви мог, мінімізація відходів із за без пе чен ням їх утилізації.

Ду же важ ли во звер ну ти ува гу на ак тив не ви ко рис тан ня світла
та енер гоз беріга ю чих тех но логій у пе ревтілен нях місь ко го се ре до -
ви ща у вечірні ча си. Це, на сам пе ред, унікаль не освітлю валь не об -
лад нан ня, яке вста нов ле не на ву ли цях чи пар ках, підсвічу ван ня фа -
садів, фон танів, га зонів, ла вок та сходів і та ке інше.

В ден ний час не обхідно ак тив но ви ко рис то ву ва ти со нячні ба -
та реї, мобільні вітря ки на ок ре мих еле мен тах бла го у ст рою, та ких як
зу пин ки транс пор ту, зовнішні освітлю вальні при ла ди, ла ви то що,
і це дасть мож ливість до дат ко во го підклю чен ня до ме режі елект ро -
жив лен ня (нап рик лад — за ряд ка те ле фонів, підклю чен ня но ут -
буків) та підви щить ком форт в зо нах відпо чин ку.

Пе ред ди зай не ра ми та архітек то ра ми відкри ва ють ся без межні
мож ли вості в ре алізації своїх са мих сміли вих ідей та рішень при пе -
ре втіленні пред мет но го прос то ру в не пов тор не се ре до ви ще. Це сто -
суєть ся, на сам пе ред, ак тив ної взаємодії ланд ша фт но го ди зай ну
і ур баністич но го прос то ру, де ди зай нерсь ке про е кт не рішен ня,
з вра ху ван ням еко логічних ви мог, гар монійно інтег руєть ся в пе рет -
во рен нях місь ко го се ре до ви ща, яке стає унікаль ним, не пов тор ним
і кра ще за пам’ято вуєть ся, що особ ли во важ ли во для роз вит ку ту -
риз му. Так пос ту по во мож на пе рет во ри ти ур баністич не се ре до ви ще
у витвір ди зай нерсь ко го мис те цт ва, і в той же час зро би ти наші
міста ком фо рт ни ми та за тиш ни ми для меш канців і гос тей. Важ ли -
во заз на чи ти, що для удос ко на лен ня та поліпшен ня рівня бла го у ст -
рою без печ но го і ком фо рт но го се ре до ви ща життєдіяль ності меш -
канців міста не обхідно за без пе чи ти взаємозв’язок архітек тур но го
прос то ру з ланд шаф том місце вості, ство рен ня до дат ко во го озе ле -
нен ня, як що при род них фак торів не дос татньо.

Ство рен ня твор чо го прос то ру се ред ур баністич но го се ре до ви -
ща це нові су часні тен денції в місто бу ду ванні, що да ють по туж ний
пош товх для втілен ня сміли вих ди зай нерсь ких рішень, ви ко рис -
тан ня ху дожніх прийомів для пе рет во рен ня пред мет но го прос то ру
в не очіку вані тво ри мис те цт ва, які за без пе чать при ваб ли вий виг ляд
для на ших міст і ком фо рт не про жи ван ня для меш канців.

і дизайн Секція 16.4



ФОР МУ ВАН НЯ СА ДО ВО�ПАР КО ВО ГО МИС ТЕ ЦТ ВА
ЛІВО БЕ РЕЖ НОЇ УК РАЇНИ

Ліщен ко В.О.
7 курс, гру па ЗДЗ
71/15
С, спеціальність «Ди зайн»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. 096
0328015
На у ко вий керівник: Ду да рець В.М., канд.арх., про фе сор

Пи тан ня за галь ної ха рак те рис ти ки фор му ван ня са до воKпар ко -
во го мис те цт ва Ліво бе реж ної Ук раїни виз на чаєть ся за до по мо гою
сис тем но го ме то ду досліджен ня що до функціональ ної по бу до ви
садо воKпар ко вих об’єктів. На далі предс тав ле но об’ємноKпла ну валь -
ний та ком по зиційний аналіз го лов них будівельKпа лаців, виділе ний
їх взаємозв’язок з ланд шаф том. Зас то со ва но порівняль ноKісто рич -
ний ме тод досліджен ня при ви яв ленні й обґрун ту ванні регіональ -
них особ ли вос тей об’ємноKпла ну валь ної та ком по зиційної по бу дов
па лаців, па ла цо воKпар ко вих ан самблів регіону. Виз на че на ком по -
зиційноKпрос то ро ва ор ганізація пар ко вих те ри торій за ос нов ни ми
ета па ми ево люції пар ко во го мис те цт ва в Ук раїні. Ви яв лені ха рак -
терні струк турні еле мен ти парків, їх взаємозв’язок та місце у ком -
по зиційно му й архітек тур ноKпла ну вальн ро му рішенні пар ко вих
зон са до воKпар ко вих ан самблів, що підтве рд же но емпірич но.

Зас ну ван ня па ла цо воKпар ко вих комп лексів у при род но му ото -
ченні за без пе чу ва ло злит тя архітек тур них будівель та спо руд з ланд -
шаф том. Нез ва жа ю чи на те, що ліси зай ма ли порівня но із за галь ною
пло щею те ри торії Ліво бе реж жя нез начні прос то ри, ха рак тер ним
яви щем у регіоні при ви борі те ри торії маєтку бу ла на явність не ве ли-
ких лісочків, пе ре важ но ши ро ко лис тя них. Це, в пер шу чер гу, сто су -
єть ся са диб знат них вель мож (Яго тин, Ди кань ка, Ре ше тилівка, Бе ре -
зо ва Руд ка, Ка чанівка, Со ки ринці, Трос тя нець та ін.). Вста нов ле на
доміну ю ча роль місце вої рос лин ності при ство ренні архітек тур но-
прос то ро вих ком по зицій у фор му ванні пей зажів у па ла цо воKпар ко вих
ан са мб лях (дуб, бе рест, граб, клен, ли па, бе ре за, ясен, в’яз то що).

Для біль шості садів па ла цо воKпар ко вих ан самблів Пол тав щи -
ни, Харківщи ни та Чернігівщи ни ха рак тер не поєднан ня місце вих
порід пло до вих де рев із за ве зе ни ми, які зав дя ки спри ят ли вим грун -
там чу до во по чу ва ли се бе на чор но земній землі: яб луні, груші,
вишні, че решні, аб ри ко си, пер си ки, грецькі горіхи, ки зил, ренк ло -
ди. Крім ць о го, в са дах час то зустріча ють ся шов ко вичні план тації
(Яго тин) та ви ног рад ни ки (В. Обухівка, Ре ше тилівка) то що.
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У досліджу ва ний період Ліво бе реж жя пе ре бу ва ло у спри ят ли вих
кліма тич них умо вах. Кон ти нен тальність кліма ту, по се ред ня кіль кість
опадів та помірна во логість повітря спри я ли ство рен ню мікро клі -
ма ту, не обхідно го для доб ро го рос ту рос лин. Крім то го більш три ва ла
вес на й осінь, ха рак терні для регіону, бу ли особ ли во спри ят ли ви ми
для роз ве ден ня пло до вих де рев. Як ус та нов ле но досліджен ням, у пе -
ре важній біль шості маєтків існу ва ли са ди, у де я ких маєтках їх пло ща
навіть пе ре ви щу ва ла пло щу пар ко вої те ри торії (Бе ре зо ва Руд ка). Са -
ди бу ли невід’ємним струк тур ним еле мен том рек ре аційних те ри торій
як знач них па ла цо воKпар ко вих ан самблів (Ка чанівка, Трос тя нець,
Бе ре зо ва Руд ка, Яго тин, Хо му тець та ін.), так і не ве ли ких (Яківці, Го -
го ле ве, Со ки ринці та ін.): «…жи те ли, …име ют хо ро шие са ды, осо бен -
но в уез дах: Пол та вс ком, Зень ко вс ком, Ле бе нс ком, Лох виц ком».

На по ча ток досліджу ва но го періоду при па дає скла дан ня док -
лад них планів для пот реб цент ралізо ва ної дер жав ної вла ди. З точ ки
зо ру досліджен ня місто бу ду ван ня вкрай важ ли ви ми ма теріала ми
є то пог рафічні точні пла ни, роз роб лені на західний зра зок пе ре -
важ но західни ми війсь ко ви ми інже не ра ми, що бу ли на російській
службі. Де які пла ни ма ють де таль ну експлікацію всіх влас ників са -
диб на те рені міста, що бу ло ха рак тер ною особ ливістю планів се ре -
ди ни XVIII ст.

Пе ре важ на більшість па ла цо воKпар ко вих ан самблів Ліво бе -
реж жя фор му ва ла ся на те рені місте чок, се лищ та ху торів, що у пер -
шу чер гу бу ло зу мов ле но істо рич но та роз та шу ван ням маєтків влас -
ників у да них на се ле них пунк тах. Розп ла ну вальні особ ли вості міст
у ме жах укріпле них місь ких центрів на той час бу ли те ри торіями
з по ряд ко вим (ре гу ляр ним) розп ла ну ван ням (рідко радіаль ним).
Що сто суєть ся те ри торій за ме жа ми укріплень (форш тадтів), то для
них ха рак тер ною бу ла віль на сис те ма розп ла ну ван ня (по ряд ком,
віяло подібна, гілляс та), яка за ле жа ла в пер шу чер гу від то пог рафіч -
них ха рак те рис тик рельєфу, гідрог рафії та фор ми укріплень.

Пе ре важ на більшість па ла цо воKпар ко вих ан самблів регіону за -
фіксо ва на у ма лих на се ле них пунк тах регіону. Сю ди на ле жать па ла -
цо воKса дибні комп лек си сільсь ких на се ле них пунктів (або заміські
са ди би) з па рад ним дво ром та ши ро ко роз ки ну ти ми да ха миKфліге -
ля ми, що зу мов лю ва ло ся в пер шу чер гу знач ни ми розміра ми діля -
нок (Хо му тець, Со ки ринці, Дігтярі та ін.). Для та ких об’єктів влас -
ти ве об’єднан ня служб і до поміжних приміщень (флігелів то що)
з го лов ним па ла цом га ле ре я ми, що при та ман не па ла цо воKпар ко -
вим оюєктам у Со ки рин цях, Дігтя рах, Хо мут цях та інших.
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Досліджен ня існу ю чих кар тог рафічних ма теріалів і описів да ли
змо гу конс та ту ва ти пе ре важ но цент раль не роз та шу ван ня па ла цо -
воKпар ко вих зон комп лек су із струк тур ни ми еле мен та ми місте чок
(хра мо ва зо на, Со ки ринці). По ряд з цим, як вий ня ток, прос те жу -
єть ся ло калізація са диб них комп лексів на маль ов ни чих око ли цях
ху торів (Ле бе динці). Для цих маєтків бу ла влас ти ва ус пад ко ваність
су то ук раїнсь ких мо тивів у форміванні не ли ше пар ко вих те ри то -
рій, а й стилістиці архітек тур ноKпла ну валь но го вирішен ня будівель
(«бу ди нок для гос тей» та церк ва в Ле бе дин цях).

Ком по зиційні ос но ви фор му ван ня па ла цо воKпар ко вих ан самб -
лів Ліво бе реж ної Ук раїни відоб ра жа ють пев ний істо рич ний період
та відповідні архітек турні стилі. Досліджен ня по ка за ли, що для
кож но го істо рич но го ета пу по я ви і роз вит ку па ла цо воKпар ко вих
комп лексів ха рак терні відповідні стиль ові нап ря ми да них об’єктів.
Під час досліджен ня ви яв ле но го ловні стилістичні ха рак те рис ти ки
са диб них комп лексів Ліво бе реж ної Ук раїни: ук раїнсь ка на род на
архітек ту ра (поч. XVIII ст.); ранній кла си цизм (се ре ди на XVIII ст.);
розквіт кла си циз му (кінець XVIII — по ча ток XIX ст.); пізній кла си -
цизм та на род ний ро ман тизм (се ре ди на — кінець XIX ст.).

ОС НОВНІ НАП РЯМ КИ 
ЗАС ТО СУ ВАН НЯ СКЛА В ІНТЕР’ЄРІ

Ло ми га О.Г.
VІ курс, гр.ЗДЗ
61, спеціальність «ди зайн», т. 425
26
10

На у ко вий керівник: Хав хун.Г.М., к.арх.н., доц.

Скло — твер дий аморф ний про зо рий ма теріал, от ри ма ний при
охо лод женні розп ла ву, що містить ком по нен ти, які ство рю ють скло
(ок си ди Si, B, Al, P …) і ок си ди ме талів (Li, K, Mg, Pb…). Найбільш
по ши ре ним є силікат не скло. Ви ро би зі скла ви го тов ля ють ви ду -
ван ням, пре су ван ням і відли ван ням.

Най давніші знахідки скля них ви робів да ту ють ся третім ти ся -
чоліттям до на шої ери. Здебіль шо го, це прик ра си, ва зи,чаші то що.
Ме тод ви ду ван ня скла був ви най де ний на ру бежі на шої ери. На сь о -
годні в світі по над 50 відсотків скла ви роб ляєть ся у виг ляді лис то во го
скла. Лис то вим склом на зи ва ють ся ви ро би зі скла у виг ляді плос ких
листів, тов щи на яких ма ла по відно шен ню до дов жи ни і ши ри ни.
За спо со ба ми ви роб ни цт ва лис то ве скло бу ває ви тяг ну те, про кат не
і поліро ва не. Ма шин ний спосіб вер ти каль но го ви тя гу ван ня лис то -
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во го скла був ви най де ний бельгійсь ким інже не ром Е. Фур ко в 1902
році, а в 1913Kмувін був ре алізо ва ний в про мис ло вості.

Асор ти мент архітек тур ноKбудівель но го скла вклю чає:
— скло лис то ве (ви ко рис то вуєть ся для заск лен ня вікон), віт рин -

не (заск лен ня две рей, вітрин, ліхтарів верхнь о го світла), меб ле ве (для
ви го тов лен ня меблів), дзер каль не (для ви го тов лен ня дзер кал);

— скло лис то ве без печ не і зміцне не: ар мо ва не (для ви робів з під -
ви ще ни ми ви мо га ми що до без пе ки); за гар то ва не будівель не і ба га -
то ша ро ве бе зос кол ко ве (двері, пе ре го род ки, підло га, сте ля);

— лис то ве зі спеціаль ни ми якос тя ми: про пус кає ульт рафіоле -
тові про мені (заск лен ня лікар ня них зак ладів, інку ба торів, оран же -
рей то що); теп ло за хис не і теп ло відби ва ю че з плівко вим пок рит тям,
з низь ко емісійним пок рит тям (для бу динків зі спеціаль ни ми і під -
ви ще ни ми ви мо га ми що до енер го е фек тив ності);

— лис то ве коль о ро ве де ко ра тив не скло: напівпро зо ре дзер ка ло
для архітек тур но го оз доб лен ня; по фар бо ва не в масі і нак лад не коль о -
ро ве (для оз доб лен ня, вітражів, де ко ра тив не скло); марбліт (для оз -
доб лен ня внутрішніх стін і пе ре го ро док); сте маліт (для внутрішнь о -
го і зовнішнь о го опо ряд жен ня стін та ви го тов лен ня ба га то ша ро вих
навісних па не лей);

— архітек тур ноKбудівельні і опо ряд жу вальні ви ро би зі скла: скло -
п рофіліт (для стін і пе ре го ро док); скло па ке ти і склоб ло ки (для за -
ск лен ня вікон і стін); ки ли мо воKмо заїчні і пре со вані ема леві плит ки
(для опо ряд жен ня по вер хонь о го род жен ня); де ко ра тивні архітек -
турні де талі зі скла [1].

Ос нов ни ми влас ти вос тя ми скла, які обу мов лю ють йо го ши ро -
ке зас то су ван ня в інтер’єрі, є: про зорість, міцність, опір теп ло пе ре -
дачі, в’язкість скло ма си.

Зав дя ки в’яз кості си ро ви ни і про зо рості скло має ви сокі де ко -
ра тивні якості: зі скло ма си ви го тов ля ють світиль ни ки, по суд, ви ро -
би де ко ра тив ноKужит ко во го мис те цт ва, ма лу скульп тур ну плас ти ку
то що, які є важ ли ви ми ком по зиційни ми еле мен та ми фор му ван ня
інтер’єру. Про зорі скляні пе ре го род ки доз во ля ють об’єдна ти
простір, од но час но розділив ши йо го на зо ни, за пус ка ють в гли би ну
інтер’єру со нячні про мені,скляні меблі візу аль но легкі і впи су ють -
ся в будьKяке стиль о ве рішен ня.

На ос нові аналізу досвіду ви яв лені нас тупні ос новні нап рям ки
і фор ми зас то су ван ня скла в інтер’єрі: архітек тур ноKконструк тив -
ний еле мент;опо ряд жен ня;меблі і об лад нан ня;ху дожнє скло і ви -
ро би де ко ра тив ноKужит ко во го мис те цт ва. Цей пе релік свідчить про
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те, що скло є ак тив ним фор мот вор чим еле мен том і бе ре участь вор -
ганізації функції, оз доб ленні по вер хонь ого род жен ня, ком по зи цій -
ній ор ганізації і фор му ванні ди зайнKоб ра зу інтер’єру.

Літе ра ту ра

1. Е. Ми ха лен ко.Ви ды стро и тель но го стек ла [Елект рон ний ре сурс] — Ре -
жим дос ту пу: http://365Ktv.ru/index.php/stati/stroitelstvo/140Kvidy-stroitel no -
go-stekla

КАМІН В ІНТЕР’ЄРІ

Ло ми га М.Г.
VІ курс, гр.ЗДЗ
61, спеціальність «ди зайн», Універ си тет «Ук раїна» 

На у ко вий керівник: Хав хун Г.М., канд.арх., доц., т. 425
26
10.

В історії роз вит ку людсь кої цивілізації во гонь був дже ре лом
теп ла, світла і за со бом при го ту ван ня їжі. Сь о годні існу ють інші,
більш ефек тивні за со би для за до во лен ня цих пот реб, але відкри тий
вогонь до сих пір ви ко рис то вуєть ся як для при го ту ван ня їжі, так і для
опа лен ня будівель. Хо ча за раз йо го ос нов на функція зміни лась —
від не обхідно го за со бу існу ван ня до еле мен ту, який ство рює ком -
форт та се ре до ви ще для відпо чин ку.

Про то ти пом каміну є вог ни ще по се ре дині приміщен ня, яке ви-
ко рис то ву ва лось для при го ту ван ня їжі і бу ло дже ре лом теп ла. Ди -
марі над вог нем з ча сом удос ко на лю ва лись і зго дом ста ли архітек -
тур ноKконструк тив ним еле мен том будівлі, який наз ва ли каміном.
З ХІІ століття конструкцію каміну ста ли прик ра ша ти де ко ром.

В різні істо ричні періоди ди зайн каміна зміню вав ся згідно із особ -
ли вос тя ми архітек тур них стилів та де ко ру інтер’єрів. В період Італійсь -
ко го Ре не сан су каміни бу ли ве ли ких розмірів, відоб ра жа ли ба га т ство
і ста тус влас ни ка, прик ра ша лись ор на мен та ми із лис тя і стрічок,
піляст ра ми, ге раль ди кою, сим во ла ми, ро до ви ми девіза ми то що.
В епо  ху ба ро ко каміни ста ли оз доб лю ва ти фло рентійсь кої мо заїкою,
де  ко ра тивні ор на мен ти ви ко рис то ву ва ли зоб ра жен ня ви ног рад ної ло -
зи, лис тя акан та, тро янд, ко мах, птахів і тва рин. В епо ху правління На -
по ле о на Бо на пар та за род жуєть ся стиль ампір, який став син те зом
англійсь ко го ла конізму і ве личі Фран цузь кої Імперії. В оз доб ленні ка -
мінів ви ко рис то ву ють ся війсь кові сю же ти, зброя і лав рові вінки. В пе -
ріод мо дер ну каміни де ко ру ють ся рос лин ним ор на мен том, ек ра на ми
з коль о ро во го скла, зас то со вуєть ся ке ра мі ка і ко ва ний ме тал [1].

Сь о годні мож на спос теріга ти ве ли ке роз маїття конструк тив них
рішень, ма теріалів, де ко ра тив но го оз доб лен ня камінів, які зас то со -
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ву ють ся в інтер’єрах ко теджів, апар та ментів, ка фе, зак ладів відпо -
чин ку то що. Крім тра диційно го дров’яно го па ли ва, як дже ре ло вог ню
зас то со вуєть ся вугілля, газ, елект ри ка.Є де ко ра тивні каміни із свіч -
ка ми чи ке рамічним «вугіллям», що нагріваєть ся, замість па ли ва.
Камін є ак тив ним еле мен том фор му ван ня інтер’єру і, заз ви чай, ви ко -
нує в нь о му роль ком по зиційної домінан ти чи ак тив но го ак цен ту.

За кри терієм прос то ро воKконструк тив но го рішен ня мож на ви -
ок ре ми ти нас тупні прийо ми розміщен ня каміну в інтер’єрі: в об’ємі
стіни;пристінний (біля стіни); ку то вий (в куті приміщен ня); двос то -
ронній (в міжкімнатній стіні); підвісний (підвіше ний до конструкції
пе рек рит тя); острівний (як ок ре ма конструкція на влас но му фун да -
менті); пе ре нос ний (біокамін). Для більш ефек тив но го ви ко рис тан -
ня теп ла не доціль но розміщу ва ти камін біля зовнішньої стіни.

Ор ганізація інтер’єру з каміном за ле жить від йо го прос то ро во-
конструк тив но го вирішен ня та дже ре ла вог ню, яке ви ко рис то ву ється.
Біля відкри то го вог ню, заз ви чай, ор ганізо ву ють місце для відпо чин -
ку. Тут доціль но розмісти ти зруч не крісло, яке за пот ре бою мож на
лег ко пе реміщу ва ти далі чи ближ че до вог ню, жур наль ний сто лик,
місце для зберіган ня дров, камінні ак се су а ри. Де ко ра тив ний камін
вико рис то вуєть ся як об раз ноKплас тич на фор ма в інтер’єрі. Підві ше -
ний до конструкції чи ок ре мо роз та шо ва ний по се ре дині приміщен -
ня — як ак цент чи домінан та інтер’єру, ком по зиційна вісь, засіб зо -
ну ван ня прос то ру.

Та ким чи ном, мож на зро би ти вис но вок про те, що камін в су -
час но му інтер’єріє не тіль ки за со бом ство рен ня пси хо логічно го ком -
 фор ту, але й ак тив ним ком по зиційним еле мен том.

Літе ра ту ра

1. Ми ран да  Ин нес. Ка ми ны все го ми ра — М.: АРТKРОД НИК, 2000. — 160 с.

САД НА ДА ХУ — ВИРІШЕН НЯ ПРОБ ЛЕ МИ ОЗЕ ЛЕ НЕН НЯ
В ІСТО РИЧ НО МУ ЦЕНТРІ МІСТА

Ма тю ша Ю.В.
VІ курс, гр.ЗДЗ
61, спеціальність «ди зайн», Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ду да рець В.М., канд.арх., проф., т. 425
26
10.

В ме га полісах США, Ла тинсь кої Аме ри ки та в країнах Се ред зем -
но мор’я ши ро ко зас то со вуєть ся озе ле нен ня дахів. Сад на да ху за хи -
щає від пе регріву влітку, є до дат ко вим теп ло за хис том взим ку, ви ко -
рис то вуєть ся для відпо чин ку, по зи тив но впли ває на еко логію міста.
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На те ре нах Ук раїни цей нап ря мок ланд ша фт но го ди зай ну не є
по пу ляр ним, хо ча він міг би бу ти за со бом вирішен ня низ ки рек ре -
аційних та еко логічних проб лем в істо рич них цент рах міст.

В досліджен нях Н.П.Ти то вої,за кри терієм тех но логії влаш ту -
ван ня, сад на да ху мо же бу ти екс тен сив ним чи інтен сив ним[1].

Екс тен сив ний пе ред ба чає про ек ту ван ня са ду на по лег ше них
ви дах ґрун ту, тов щи ною від 50 до 150 мм. Цей спосіб є доціль ним
для за хис ту покрівлі від впли ву зовнішніх фак торів і ство рен ня ав -
то ном ної еко сис те ми. Ви ко рис то вуєть ся для не ве ли ких бу динків,
аль та нок, гос по дарсь ких будівель, га ражів то що. При та ко му типі
озе ле нен ня ре ко мен дуєть ся ви ко рис то ву ва ти рос ли ни, що не ви -
ма га ють особ ли во го дог ля ду і час то го по ли ву. Зо на відпо чин ку в та -
ко му типі са ду, заз ви чай, не влаш то вуєть ся.

Інтен сив ний сад пе ред ба чає влаш ту ван ня зо ни відпо чин ку,
доріжок, ма лих архітек тур них форм. Та кий тип са ду доціль но влаш -
то ву ва ти на да ху ба га то по вер хо вих будівель, го телів, ма га зинів та
інших гро мадсь ких зак ладів.

Тип да ху для влаш ту ван ня та ко го са ду мо же бу ти плос ким і зі
схи ла ми. Слід заз на чи ти, що на плос ко му да ху мож на влаш то ву ва -
ти і екс тен сив ний і інтен сив ний ти пи садів, тоді як на схи лах —
тіль ки екс тен сив ний.

З ува ги на те, що сад на да ху відкри тий со няч ним про ме ням
і по ри вам вітру, рос ли ни не обхідно оби ра ти за су хостійкі, з гнуч ки -
ми стеб ла ми. Та ким ви мо гам відповіда ють: ве рес, ма те рин ка, ла -
ван да, дзвіно чок, ло ми камінь, низь ко рослі чор ноб ривці, мар га рит -
ки, пе лар гонії, бар ба рис Тун бер га, спірея Бу маль да, японсь ка або
сіра, перс тач ча гар ни ко вий.

Се ред де рев не обхідно зас то со ву ва ти ви ди, які не тіль ки влітку
бу дуть доб ре се бе по чу ва ти на відкри то му май дан чи ку да ху, але
й взим ку не за ги нуть в об ме же но му об сязі землі. Се ред та ких зи -
мостійких видів — бе ре за по вис ла, вер ба пур пу ро ва, сос на гірсь ка,
сос на зви чай на, мод ри на євро пейсь ка.

В умо вах зміни кліма ту і підви щен ня се редніх літніх тем пе ра -
тур та рос ту вар тості енер го носіїв, зас то су ван ня озе ле нен ня дахів
мо же ста ти од ним із за собів вирішен ня проб ле ми пе регріву при мі -
щень верхніх по верхів. Влаш ту ван ня зе ле них га зонів на да хах га -
ражів, ав тос то я нок, бой лер них то що дасть мож ливість от ри ма ти
до дат кові площі озе ле нен ня та ес те тич но впо ряд ку ва ти ці спо ру ди.
Озе ле нен ня те рас го телів, офісів і тор го вих центрів пок ра щить їх
рек ре аційні мож ли вості і якість обс лу го ву ван ня.
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Підсу мо ву ю чи ви ще на ве де не мож на зро би ти вис но вок про те,
що са ди на да ху доціль но зас то со ву ва ти для істо рич них центрів
міст, які, заз ви чай,щіль но за бу до вані і ма ло озе ле нені. Та кий еле -
мент ланд ша фт но го ди зай ну спри я ти ме пок ра щен ню еко логічних
чин ників, до по мо же виріши ти ес те тичні проб ле ми місь ко го се ре до-
ви ща, ство рить нові мож ли вості для ор ганізації відпо чин ку, спри я -
ти ме ак тивізації ту рис тич ної га лузі.

Літе ра ту ра

1. Н.П.Ти то ва «Са ды на кры шах». — Ол маKпресс, 2002. — 112 с.

ГРАФІКА П’ЄРО ФОР НА ЗЕТТІ

Мол ча но ва К.В.
ІІ курс, гру па ДЗ
21, спеціальність «ди зайн», 

Універ си тет «Ук раїна»,
На у ко вий керівник: Су хоць кий А.П., ст. викл. каф. ди зай ну,

т. 425
26
10

Однією з най важ ливіших оз нак твор чої осо бис тості є здатність
до ге не ру ван ня но вих ідей. Ме то ди вирішен ня твор чих за дач мож на
об’єдна ти у два ос нов них нап рям ки: логічні і ев рис тичні. Логічні ме -
то ди — це ме то ди, у яких пе ре ва жа ють логічні пра ви ла аналізу, порів -
нян ня, уза галь нен ня… Ев рис тичні ме то ди спи ра ють ся на інтуїтив не
мис лен ня, яко му влас тиві роз ви ну та уя ва, оригінальні і нес подівані
суд жен ня та ідеї. Од ним із та ких ме тодів є інверсія. Цей ме тод пе ред -
ба чає зас то су ван ня для вирішен ня твор чої за дачі но вих, нес подіва -
них нап рямків, які про ти лежні тра диційним пог ля дам і пе ре ко нан -
ням, що дик ту ють ся фор маль ною логікою і здо ро вим глуз дом.

Од ним із найбільш яск ра вих предс тав ників ць о го ме то ду є П’єро
Фор на зетті (1913–1988 рр.) — італійсь кий ху дож ник, скульп тор, де ко -
ра тор, ди зай нер меблів та пред метів інтер’єру. За своє твор че жит тя він
ство рив по над 11000 пред метів, які, зав дя ки ав торсь ко му ви ко рис тан -
ню графіки, сфор му ва ли йо го осо бис тий стиль тас та ли куль то ви ми
пред ме та ми для су час но го ди зай ну. Графіка Фор на зетті — це по туж -
ний мікс з італійсь ких куль тур них тра дицій і прин ципів сюр ре алізму.

Ве ли ку ува гу Фор на зетті приділяв де ко ру ван ню по вер хонь. Йо го
графічні візе рун ки пок ри ва ли меблі, стіни, тарілки, попіль нич ки…
Дос ко на ло опа ну вав ши мис те цт во trompel’oeil (зоб ра женьKоб ма нок,
по бу до ва них на оп тич них ефек тах спот во рен ня перс пек ти ви), він
перет во рю вав меблі в архітек турні об’єкти, за се ляв по верхні ко модів
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різно коль о ро ви ми ме те ли ка ми, на но сив зоб ра жен ня Ада ма і Єви
на шез лон ги. Спин ка стіль ця у виг ляді ко ри нфсь кої ко ло ни, прог -
рам ка те ат ру LaScala прик ра шає шарф; жіно ча ниж ня білиз на — де -
кор для тарілок. Йо го унікальність бу ла в сміли во му но ва торсь ко му
рішенні комбіну ва ти, зда ва ло ся б, не сумісні те миKзви чайні речі
і меблі, де ко ро вані графікою Фор на зетті, ста ють арт об’єкта ми.

Од ним із найбільш улюб ле них йо го ма люнків ста ло об лич чя
опер ної діви Ліни Ка вальєрі, чий порт рет він знай шов в жур налі
XIX століття і ство рив по над 500 різних її зоб ра жень. Ро бо ти П’єро -
Фор на зетті — це суміш іллюзіонізму і архітек тур них перс пек тив.
Йо го улюб лені те ми — сон це, гральні кар ти, ри би, ме те ли ки, архі -
тек ту ра, з яки ми він тво рив ко лажіKме та мор фо зи.

Ве ли кий вплив на творчість Фор на зетті ма ло мис те цт во епо хи
Відрод жен ня (Джот то, П’єро Дел ла Фран чес ка), а та кож йо го друзі,
італійські ху дож ни ки (Sironi, Savinio, de Chirico). Ве ли ка час ти на
меблів, які він де ко ру вав, бу ла роз роб ле на Джо Понті (GioPonti,
1891–1979 рр.) [1].

У своїй твор чості П’єро Фор на зетті поєдну вав кла сич ний ака -
демізм (пра вильні ри си об лич чя Ліни Ка вальєрі, ко ри нфсь кий ор дер,
ре не са нс на архітек ту ра) і сюр ре алізм зас то су ван ня цих зоб ра -
жень.Твор ча спад щи на Фор на зетті налічує ба га то ескізів і за маль о -
вок, які за раз про дов жує впро вад жу ва ти йо го син Бар на ба. «Ательє
Фор на зетті» ви го тов ляє всі пред ме ти тіль ки вруч ну за оригіналь -
ною тех но логією, яку роз ро бив майс тер.

Ди зай нер, який тво рив ще в ми ну ло му столітті, за ли шаєть ся
су час ним і сь о годні. Йо го творчість є дже ре лом но вих ідей, ци та -
тийо го робіт ви ко рис то ву ють су часні ди зай не ри в графічних ко ла -
жахKпан но в інтер’єрах, в де корі пред метів пов сяк ден но го вжит ку,
опо ряд жен ня.

Літе ра ту ра

1. Пь е ро Фор на зет ти — ди зай нер, ху дож ник, скульп тор, де ко ра тор
[Елект  рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу: http://peroKfornazetti-hudozhnik-
skulp
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ІСТО РЯ ЛІНО ЛЕ У МУ

Овер чен ко А.В.
ІІ курс, гру па ДЗ
21, спеціальність «ди зайн», 

Універ си тет «Ук раїна»
На у ко вий керівник: Ло мовсь кий А.І., проф. каф. ди зай ну,

тел. 425
26
10

Ліно ле ум — од не з найвідоміших підло го вих пок риттів, яке не
втра чає своєї по пу ляр ності про тя гом вже ба гать ох років. Ви нахід -
ни ком ць о го ма теріалу єФре дерікУ ол тон, який у 1863 році за па тен -
ту вав свій про дукт. По пе ред ни цею ліно ле у му вва жаєть ся клейон ка
(1627 р.) — по лот но, про со че не сумішшю вос ку, смо ли і лля ної олії.
У 1763 році На тан Сміт за па тен ту вав ма теріал, який от ри му вав ся
в ре зуль таті на не сен ня суміші смо ли, жи виці, іспансь ко го ко рич не -
во го барв ни ка, бджо ли но го вос ку і лля ної олії в га ря чо му стані на
тка нин ну ос но ву. Пок рит тя під наз вою «камп тулікон» — найбільш
наб ли же ний за скла дом до ліно ле у му ма теріал, містив ка у чук, який
пізніше заміни ли лля ною олією (oleumlini) і наз ва ли «ліно ле у мом».

Спо чат ку ліно ле ум ви роб ляв ся пе ре важ но на ту раль но го ко -
рич не во го коль о ру, олив ко воKзе ле но го і тем ноKчер во но го. В кінці
XIX століття по я ви лись тех но логії на не сен ня ма люн ку (інлейд-
ліно ле ум). На по чат ку ХХ століття ут вер див ся стиль мо дерніліно -
ле ум ста ли прик ра ша ли всіля ки ми візе рун ка ми, ви ко рис то ву ю чи
рос линні мо ти ви, ор на мен ти і об рам лен ня. Найвідоміші ху дож ни -
ки роз роб ля ли ма люн ки, які увійшли до ко лекцій фаб рик з ви роб -
ни цт ва ліно ле у му. Тоді ж ви ник ла ліног ра вю ра (опук ла гра вю ра на
ліно ле умі). Спе цифічні якості, що от ри му ють ся зав дя ки м’якості
ма теріалу, швид ко за лу чи ли до неї ба гать ох майстрів дру ко ва ної
графіки. Се ред творів мис те цт ва, ви ко на них на ліно ле умі, най -
більш відо ми ми є ро бо ти Паб ло Пікас со, який пер шим ви ко рис то -
ву вав пісок при ство ренні ліног ра вю ри.

Дру га світо ва війна приз ве ла до за не па ду ліно ле ум но го ви роб -
ницт ва, од нак з 1949 ро ку во но відно ви лось.Че рез дефіцит рос лин ної
олії гліфта ле вий ліно ле ум з 1950Kх років пос ту пив ся місцем полі -
вініл хло рид но му. В СРСР та інших країнах в цей період бу ли зак риті
прак тич но всі ви роб ни цт ва ліно ле у му з при род ної си ро ви ни. Полі -
вінілхло рид не підло го ве пок рит тя вже не є ліно ле у мом, оскіль ки
йо го інгредієнти не ма ють нічо го спіль но го з ти ми, які за па тен ту вав
Уол тон, од нак но вий ма теріал зберіг ста ру наз ву. Наф то ва кри за
1973 ро ку, спри чи ни ла зрос тан ня цін на наф ту (і, як наслідок, на
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полівінілхло рид), що зму си ло ви роб ників зно ву звер ну ти ува гу на
при род ну си ро ви ну. Ць о му ж спри я ла і зрос та ю ча еко логічна гра -
мотність на се лен ня.

Су час ний ліно ле ум — це підло го ве пок рит тя, що скла даєть ся
пе ре важ но з на ту раль ної си ро ви ни, що ви роб ляєть ся з лля ної олії,
де рев ної смо ли — жи виці де рев ної му ки і (або) кор ко во го бо рош на,
по рош ку вап ня ку, пігментів, джу то вої тка ни ни. Сь о годні на ту раль -
ний ліно ле ум за ди зай ном є трь ох ос нов них видів. Най по ши ре ні -
ший — од но тон ний з лег ки ми мар му ро ви ми роз во да ми; інша гру па —
«мар му ро вий»з коль о ро ви ми вкрап лен ня ми; тре тя гру па — од но -
колірний ліно ле ум.Ос нов ни ми пе ре ва га ми на ту раль но го ліно ле у му є:
не ток сичність, ан ти бак те ри цидні влас ти вості, не ви баг ливість і прос -
то та дог ля ду, зно состійкість, ма лий індекс по ши рен ня по лум’я по по -
верхні ма теріалу і ди мо ут во рен ня при горінні. Зав дя ки та ким якос тям
йо го доціль но зас то со ву ва ти в жит ло вих, ди тя чих і ліку валь них зак ла -
дах, які ма ють підви щені гігієнічні та еко логічні ви мо ги.

Історія ліно ле у му свідчить про те, як на ту ральні ма теріали про -
хо дять вип ро бу ван ня ча сом і по вер та ють ся до нас в новій якості:
енергія при ро ди, яка віднов люєть ся і не шко дить довкіллю.

Літе ра ту ра

1. Ли но ле ум [Елект рон ний ре сурс] — Ре жим дос ту пу: https://ru.wiki -
pedia.org/wiki

ІСТО РИ КО�АРХІТЕК ТУРНІ ОСОБ ЛИ ВОСТІ ОБЄКТІВ
ПА ЛА ЦО ВО�ПАР КО ВО ГО МИС ТЕ ЦТ ВА 

ЛІВО БЕ РЕЖ НОЇ УК РАЇНИ

Ре ка Г.В.
7 курс, гру па ЗДЗ
71/15
С, спеціальність «Ди зайн»,

Універ си тет «Ук раїна», к.тел. (096) 032
80
15
На у ко вий керівник: Ду да рець В.М., канд.арх., про фе сор

Період ста нов лен ня ук раїнсь кої нації відзна че ний оригіналь -
ни ми і гли бо ко са мо бутніми тво ра ми па ла цо воKпар ко во го мис те цт -
ва. Національ на архітек ту ра ць о го ча су яск ра во і пов но відоб ра жає
ха рак тер суспіль но го жит тя ць о го ча су з усіма про тиріччя ми.

Будівницт во се редніх і ве ли ких па ла цо воKпар ко вих об’єктів, геть -
мансь ких па лаців, гро мадсь ких спо руд, куль то вих ан самблів у містах
та інших на се ле них пунк тах ста ло ре зуль та том підйо му, який пе ре -
жи ва ла Ук раїна після дов гих років бо роть би за свою не за лежність.
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Оцінка ук раїнсь кої архітек ту ри за га лом і са до воKпар ко во го
мис  те цт ва зок ре ма ба зу ють ся здебіль шо го на зовнішнь о му виг ляді
пам’ят ників і пе ре дусім на архітек тур ноKмис тець ко му де корі. Вся -
ка спро ба відтво ри ти роз ви ток ук раїнсь ко го зод че ст ва без ура ху -
ван ня ан са мб ле во го будівницт ва бу де да ле ко не пов ною.

Цей нап рям в історії ук раїнсь кої архітек ту ри та са до воKпар ко -
во го мис те цт ва ще не дос татньо вив че ний.

На сь о годні та кож ще не дос татньо вив чені пи тан ня всіх етапів
роз вит ку ук раїнсь кої архітек ту ри та па ла цо воKпар ко во го будів -
ницт  ва Ліво бе реж но го регіону Ук раїни. Особ ли во ви ма гає серйоз -
но го на у ко во го досліджен ня епо ха національ ноKвиз воль ної бо роть -
би ук раїнсь ко го на ро ду та фор му ван ня ук раїнсь кої нації.

Вив ча ю чи да ний період історії ук раїнсь кої архітек ту ри, го лов на
ува га приділяєть ся невідо мим або ма ловідо мим пам’ят кам ар хітек -
ту ри. Аналіз па ла цо воKпар ко вої архітек ту ри Ліво бе реж ної Ук раїни
досліджу ва ли су часні дослідни ки, се ред них Ве черсь кий В.В., Аб -
 бесіно ва Н.П., Бон дар Ю.А., Асеєв Ю.С., Жир нов А.Д., Лог вин Г.Н.,
Ко са ревсь кий І.А., Ніло говсь кий Ю.Ю. та інші. Се ред до ре во лю -
ційних ви дань ви ко рис та на «Історія російсь ко го мис те цт ва» під ре -
дакцією І.Є. Гра ба ра, але ці праці но сять скоріше просвітниць -
коKпо пулістич ний ха рак тер, аніж про фесійний.

Став ля чи в центр існу ю чо го досліджен ня проб ле ми па ла цо во-
пар ко во го, а скоріше, ан са мб ле во го будівницт ва і об’ємно-прос  то -
ро вий прин цип архітек тур ної по бу до ви, ав тор вва жає за не обхідне
відміти ти, що дані пи тан ня у цих пра цях не от ри му ють на леж но го
висвітлен ня.

ЕЛЕ МЕН ТИ НА РОД НОЇ ТВОР ЧОСТІ 
В ІНТЕР’ЄРІ ГРО МАДСЬ КИХ БУДІВЕЛЬ

Сар мо ло то ва К.Л.
VІ курс, гр.ЗДЗ
61, спеціальність «ди зайн», тел. 425
26
10

На у ко вий керівник: Ду да рець В.М., канд. арх., про ф.

Історія на род ної твор чості ся гає в дав ни ну архітек тур них до -
сяг нень кам’яних храмів, світсь ких спо руд кінця XVII — поч. XVIII
століття. Ви со ким про фесійним до сяг нен ням істот ної якості ук -
раїнсь кої на род ної твор чості фахівці виділя ють її прос то ро ву ор -
ганізацію, інфор маційноKзмістовні особ ли вості, сим волічне на га -
ду ван ня, ор ганічність з нав ко лишнім се ре до ви щем, гли би ну
ду хов но го змісту то що.
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На род не мис те цт во періоду XIX — по чат ку XX ст. бу ло ду же по -
ши ре не в куль турі Ук раїни, про це свідчать різно манітні досліджен -
ня куль ту ри і жит тя різних регіонів країни. Не мож на за бу ва ти, що
такі роз пи си прик ра ша ли не тіль ки інтер’єр, але і зовнішні стіни
ха ти і бу ли дос тупні для ог ля ду кож ної лю ди ни. До сить час то зга -
дуєть ся про цей вид твор чості у літе ра тур них дже ре лах, що опи су -
ють се лянсь кий по бут. Це чис ленні гра вю ри на де реві, що прик ра -
ша ли стіни ко заць кої та се лянсь кої ха ти, на род на ви шив ка,
де ко ра тив на тка ни на, роз пис на ке рамічних ви ро бах гон чарів, роз -
пис пи са нок і інше. Од на і та ких ком по зицій прик ра ша ла од ну зі
стін Софійсь ко го со бо ру в Києві.

Ро бо ти на род них майстринь М. Прий ма чен ко, Ст. Пав лен ко,
М. Тим чен ко, П. Глу щен ко бу ли зас то со вані в мо ну мен таль но му жи -
во писі, зберігши свій національ ний ха рак тер і ло кальні особ ли вості.
Нап рик лад, тво ри майстра М. Прий ма чен ко бу ли ви ко рис тані ху дож -
ни ка миKпро фесіона ла ми при оформ ленні Па ла цу піонерів у Києві.

З ви ник нен ням у другій по ло вині XIX століття ди зай ну як про -
фесійної діяль ності в про ектній куль турі ста ли ви ко рис то ву ва ти ся
ви ра жальні за со би графіки, жи во пи су, архітек ту ри, де ко ра тив но-
прик лад но го мис те цт ва, з яких ство рю ва лись ху дожні ком по зиції.
Аж до по чат ку XX століття в об’єктах ди зай ну зас то со ву ва ли ся ор -
на ментні ком по зиції.

В XX столітті конструк торські і функціоналістичні тен денції
мо дернізму зміни ли стилі істо риз му та мо дер ну, ак тив но зас то со ву -
ва лись ор на мен ти. Про те, в кінці століття, в се ре до вищі пост мо -
дер нізму від бу ло ся пе ре ос мис лен ня ролі ор на мен ту в ди зайні
інтер’єру. Наміти ла ся тен денція відрод жен ня ор на ме нт них форм
у відко ри го ва но му вигля ді, че рез праг нен ня сфор му ва ти не обхід ний
«ефект» ес те тич но го ро  ду, сфор му ва ти за до по мо гою стилізо ва них
форм ди зайнKоб’єкт. У різні періоди історії мис те цт ва стилізація
в інтер’єрі вис ту па ла як один із спо собів до лу чи ти ся до істо рич ної
спад щи ни, зафіксу ва ти в ць о му якийсь істо рич ний мо мент че рез
візу альні об ра зи, че рез мо ву пред мет но го світу.

Ви ко рис тан ню тра диційних, національ них еле ментів у су -
часній архітек турі інтер’єру прис вя чені ро бо ти Р. Му су но вої «Тен -
денція роз вит ку су час но го гро мадсь ко го та жит ло во го інтер’єру
1960–1980Kх. Ви ро би на род них ху дожніх про мислів в су час но му
жит ло во му і гро мадсь ко му інтер’єрі».

По зи тив ною сто ро ною стилізації є та ак ту алізація національ них
тем в мис тецтві, що з кож ним де ся тиліттям стає особ ли во важ ли вою.
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Та ким чи ном, ви ко рис тан ня істо рич них, національ них, сю жет -
них мо тивів чи ху дожніх прийомів з уже на яв но го куль тур но го до -
свіду, їх твор че пе ре ос мис лен ня і пе ре да ча су час ни ми ху дожніми
за со ба ми знач но зба га чує ідеї архітек торів і ди зай нерів, дає ос но ву
для роз вит ку су час но го на род но го мис те цт ва, а та кож підви щує
куль тур ний рівень на се лен ня.

Літе ра ту ра

1. БутнікKСіверсь кий. На родні ук раїнські ма люн ки. — М., 1971.
2. Гев рик Т. Цер ков на архітек ту ра ук раїнсь кої діас по ри // Пам’ят ки Ук -

раїни, №4.
3. Пам’ят ки Ук раїни: історія та куль ту ра. — К., 1997. — ч. 4. — С. 1–32.
4. Ди сер тація Бе ни до вс кая А. М. проб ле ма стилізації в гро мадсь ких

інтер’єрах. Вітчиз ня ний досвід 1960–90Kх років. — М. 2004.

ГЕ НЕ ЗИС СТИ ЛЮ ЄВРО ПЕЙСЬ КО ГО КОС ТЮ МУ ЯК
ДЖЕ РЕ ЛО ТВОР ЧОСТІ ДЛЯ СУ ЧАС НО ГО ДИ ЗАЙ НУ

Се ме нюк Л.А.
VІ курс, гр.ЗДЗ
61, спеціальність «ди зайн» Універ си тет «Ук раїна»

На у ко вий керівник: Ду да рець В.М., к.арх.н, проф., тел. 425
26
10.

Мис те цт во та стиль роз ви ва ють ся і зміню ють ся з кож ною епо хою
(відрод жен ня, ба ро ко, кла си цизм, імпресіонізм та ін.), ад же змі ню -
ють ся пог ля ди і пот ре би лю дей. По я ва но вих нап рямків у мис тецтві
зу мов ле на роз вит ком на у ки, тех но логій, істо рич ни ми подіями,
а та кож ес те тич ним іде а лом да ної епо хи. Ес те тич ний іде ал — це
сис те ма прин ципів, котрі па ну ють у пев ний проміжок ча су. Са ме
ес те тич ний іде ал ке рує стиль о вою нап рав леністю ху дожньої куль -
ту ри. Зміна ес те тич но го іде а лу зу мов ле на зміною по нят тя про нор -
му, про ета лон кра си. І най повніше зміна сти лю помітна в кос тюмі
лю ди ни. Пог ля не мо на ге не зис ос нов них стиль о вих нап рямків
євро пейсь ко го кос тю му.

З 395 р. зне си ле на повс тан ня ми рабів, за галь ним зу божінням,
за не па дом торгівлі, мис те цт ва, Римсь ка імперія роз па ла ся. Східна
її час ти на — Візантія, з 5 ст., сфор мо ва на на ос нові хрис ти я н ства,
до ся гає еко номічно го розквіту, стає цент ром но вої куль ту ри у Єв -
ро пейсь ко му світі. Жіно чий одяг при хо ву вав тіло, не підкрес лю вав
талії, про те був пиш но оз доб ле ний кош тов ним камінням. Імпе рат -
ри ця но си ла туніку до підло ги з ши ро ки ми та ко рот ки ми ру ка ва -
ми,білу шов ко ву сто лу ор на мен то ва ну ба га тою ви шив кою по ни зу,

і дизайн Секція 16.4



ко ро ну із зо ло та, імпе ра торсь кий ло рум. Жінки візантійки нак ри -
ва ли го ло ву ма форієм. Із прий нят тям хрис ти я н ства в 988 р. Київсь -
ка дер жа ва,пог ли нув ши візантійсь кий стиль ут во ри ла своє мис те -
цт во,яке зо се ред жу ва ло дум ки на ду хов них пот ре бах.

Го тич нийо дяг (14–15 ст.) У той час як Східна Євро па заз на ва ла
нищівних ударів мон го ло–та тарсь кої на ва ли, що за галь му ва ло роз -
ви ток її куль ту ри, в Західній Європі роз ви ваєть ся но вий ху дожній
стиль — го ти ка, ху дожні ри си яко го — це стріль часті шпилі храмів,
за гад ковість, таємничість, гост ро та форм, вер ти каль на ви тяг нутість
со борів — стиль, який поз на чив ся і на кос тюмі. Жіно чий одяг скла -
дав ся з нижньої со роч киKшемізи та верхньої сукні сюр ко з три кут но -
ю  гор ло ви ною, що візу аль но ви дов жу ва ло жіночіпро порції, а та кож
пла ща упер лян да. Го ловні убо ри склад них конструкцій іноді ся га ли
1 м та закінчу ва ли ся ву ал лю. Взут тя — шкіряні пігаші, дов жи на, яких
рег ла мен ту ва ла ся місь ки ми ука за ми згідно Маг де бурзь ко го пра ва.

Ро ко ко, як за вер шаль ний етап роз вит ку сти лю ба ро ко в Європі.
Уви хорі роз ваг і свят, флірту і інтриг, у ша ле них мар нот рат них роз -
ко шах дво ря н ство вба ча ло засіб абстра гу ван ня від ре аль ної дійс -
ності, яка не ми ну че ве ла до ка та ст ро фи з роз вит ком но вої іде о логії
ре во люційно го кла су. Пря му лінію вва жа ли над то прос тою, стро -
гою, незг раб ною, її скрізь заміни ли кри вою, хви ляс тою, що примх -
ли во зви ва ла ся. Жюс то кор чо ловіків на га ду вав жіно че паньє, на пуд -
рені білі зачіски на неп ро порційно малій голівці, зап ле тені в ко су
і за хо вані у ок са ми то вий чор ний фут ляр, вузькі плечі. Жіно чо му
кос тю му влас ти ве гли бо ке де коль те кор сетів, не помірно вузь ка талія,
ко рот кий ру кавз потрійним ме ре жи вом.За ети ке том сук ню зміню -
ва ли про тя гом дня чо ти ри ра зи, на одяг вит ра ча ли сотні метрів най -
до рож чої тка ни ни, туфлі всіюва ли діаман та ми та аг ра фа ми.
15–16 ст. оз на ме но ва не фор му ван ням но вої іде о логії — гу манізму
та роз вит ком ре алізму у мис тецтві.

Італія. Іде а лом жіно чої кра си ста ла міцна квіту ча жінка з пиш -
ни ми фор ма ми. Жіно чий кос тюм Ре не сан су скла дав ся з со роч ки зі
збор ка ми, шну ру ван ня на кор сеті та зачіски під сіткою «темп лет».
Верхнім одя гом був плащ з ве ли ким коміром і ши ро ки ми лац ка на ми.

Іспанія. Еко номічно мо гут ня країна, яка ма ла вплив на євро -
пейські дво ри. Си лу ет жіно чої сукні на га ду вав два три кут ни ки з вши -
тими ме та ле ви ми пру та ми, об тяг ну ти ми ок са ми том, по верх нижньої
спідниці одя га ла ся верх ня спідни ця з чор ної таф ти. Комір — гор ге -
ра, який за ста ту сом доз во ляв ся ли ше для панівних класів та арис -
ток ратії, був ок ре мим зйом ним еле мен том гар де ро бу.
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Су часні ди зай не ри до сить час то у своїй твор чості чер па ють
натх нен ня в істо рич них сти лях, які вра жа ють гли бо кою об разніс тю,
що віддзер ка лює гли би ну віків. Нап рик лад, звер тан ня до го ти ки
ство ри ло street style goths, в яко му успішно знайш ли своє кре до такі
євро пейські та світові ди зай не ри, як Yamamoto, Rick Owens, Ale xan -
der Wang, Yang Li. От же, мож на зро би ти вис но вок про те, що транс -
фор мація істо рич но го сти лю в су часні ди зайнKкон цепції є од ним із
ефек тив них і ре зуль та тив них ме тодів в творчій палітрі ди зай не ра.

ВПЛИВ ВІДЕ О Е КО ЛОГІЇ 
НА ФОР МУ ВАН НЯ МІСЬ КО ГО СЕ РЕ ДО ВИ ЩА

Сніца ре ва І.І.
Інже нер но
тех но логічний інсти тут гр. ДЗ 31/14

На у ко вий керівник: Бібер С.Г., ст. вик ла дач ка фед ри ди зай ну 

Ме та до повіді до вес ти зна чен ня під час ство рен ня ком фо рт но -
го ото чу ю чо го лю ди ну се ре до ви ща та ко го яви ща, як віде о е ко логія.
Це знан ня про взаємодію лю ди ни з нав ко лишнім се ре до ви щем,
тим, що во на ба чить пов сяк ден но. Термін зап ро по ну вав у 1989 р.
ро сійсь кий фізіолог Ва силь Ан то но вич Філін, який є ро до на чаль -
ни ком на у ки віде о е ко логії.

Проб ле ма за хис ту еко логії прид ба ла для ба гать ох країн со ціаль ну
і эко но мич на зна чимість. На да ний час во на є пред ме том особ ли вої
ува ги вче них, гро мадсь кості та пар ла мен тарів. Але, ко ли мо ва йде
про еко логічні проб ле ми, заз ви чай йдеть ся про по га не повітря, заб -
руд не ну во ду, підви ще ний рівень шу му чи радіації і не зга дуєть ся
про не менш важ ли вий еко логічний чин ник — виг ляд ото чу ю чо го
нас се ре до ви ща та йо го стан. Більш то го, вва жаєть ся, що для ком -
фо рт ної життєдіяль ності лю дині до сить ма ти свіже повітря, чис ту во -
ду і ти шу, а ди ви ти ся мож на на що зав год но. Та кий підхід до сить час то
ле жить в ос нові про ек ту ван ня місь ко го се ре до ви ща, а та кож ство рен -
ня і оформ лен ня інтер’єрів ви роб ни чих та жит ло вих приміщень. А тим
ча сом, дані на у ки свідчать про те, що візу аль не се ре до ви ще, що нас
ото чує постійно, йо го на си ченість ак тив ни ми і яск ра ви ми зо ро ви ми
еле мен та ми, силь но впли ва ють на фізич ний та пси хо логічний стан
лю ди ни, особ ли во на йо го ор га ни зо ру, діє як будьKякий інший еко -
логічний фак тор, що впли ває на се ре до ви ще про жи ван ня.

На у ка віде о е ко логія ста ла особ ли во ак ту аль ною за ос танні
50 років у зв’яз ку із за галь ною ур банізацією, відтор жен ням лю ди ни
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від при род но го візу аль но го се ре до ви ща. Та ко му відторг нен ню
знач ною мірою спри я ло зас то су ван ня уніфіко ва них конструкцій
і ви робів в місто будівній прак тиці. У містах за ра ху нок ць о го різко
зміне не візу аль не се ре до ви ще: па нує тем ноKсірий колір, пе ре ва жа -
ють прямі лінії і ку ти, міські бу до ви в ос нов но му ста тичні і ма ють
ве ли чез ну кількість ве ли ких пло щин. Особ ли ву неп риємність дос -
тав ля ють лю дині «го мо генні» і «аг ре сивні» по ля. У пер шо му ви пад -
ку — це голі стіни з бе то ну і скла, глухі пар ка ни, ас фаль то ве пок рит -
тя, а в іншо му — пе ре ва га од на ко вих еле ментів, нап рик лад, вікон
на плас ких пло щи нах стін, ма си ви од на ко вих бу динків.

Де ко ру ван ня будівель — це не «архітек тур на надмірность», це
ство рен ня не обхідних функціональ них еле ментів, що ста нов лять
ос но ву візу аль но го се ре до ви ща, без яких не мож ли ва пов ноцінна
ро бо та очей. Так са мо, як у повітрі по вин но місти ти ся дос тат ня
кількість кис ню, так і у нав ко лишнь о му місь ко му се ре до вищі по -
вин на бу ти дос тат ня кількість еле ментів, що при ваб лю ють пог ляд.
Над ли шок од на ко вих еле ментів, що пов то рю ють ся, у се ре до вищі
вик лю чає повністю та кий по туж ний сен сор ний ка нал, яким є зо ро -
вий аналіза тор, так як око прос то «не знає», який конк рет но еле -
мент він фіксує. Нічо го подібно го не бу ває у при род но му се ре до -
вищі. У при роді, як що око ди вить ся на щось, то віно «знає», на що.
Зо ро вий апа рат в ць о му ви пад ку пра виль но оцінює нав ко лишнє
ото чен ня, а са ма лю ди на пра виль но оцінює дійсність і відповідно
лег ко і швид ко орієнтуєть ся в прос торі.

Та ким чи ном, досліджен ня до во дять, що час ти ну при род но го
се ре до ви ща мож на ввес ти і у місь ке се ре до ви ще, нап рик лад, за до -
по мо гою оформ лен ня фа садів будівель та спо руд. Зас то со ву ю чи
техніку роз пи су стін не тіль ки в інтер’єрах, а і в екс тер’єрах буді -
вель, мож на до сяг ну ти різно манітності місь ко го се ре до ви ща, біль -
шої йо го ви раз ності. Це до по мо же лю дині кра ще ор’єнту ва ти ся
і кра ще се бе по чу ва ти, а ор га нам зо ру не так швид ко втом лю ва тись,
то му що лю дині для ком фо рт но го пе ре бу ван няі у місь ко му се ре до -
вищі не обхідний різно манітний візу аль ний простір, який важ ли -
вий у тій же мірі, що і чис те повітря.
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОЗ РОБ КИ ВИС ТАВ КО ВИХ СТЕНДІВ

Сте па нець Ю.Ю.
VI курс, гру па ДЗ
61/16
М, спеціальність «Ди зайн», т. 425
26
10

На у ко вий керівник: Хав хун Г.М., канд. арх., доц. 

Зна чен ня вис тав ко вої діяль ності як однієї із сфер су час ної еко -
номіки постійно зрос тає. Про ве ден ня вис та вок сприяє роз вит ку
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, зміцнен ню міжна род них зв’яз -
ків, про па ганді інно ваційних тех но логій і но вих видів про дукції,
то варів та пос луг, фор мує інфор маційне се ре до ви ще, яке відоб ра -
жає стан і тен денції роз вит ку га лу зей. Кількість вис тав ко вих за хо -
дів, чи сельність їх учас ників та відвіду вачів у світі нев пин но зрос тає.

У Києві найбіль ши ми вис тав ко ви ми пло щад ка ми є Київ Екс по
П ла за по ву лиці Са лютній 2KБ, Міжна род ний Вис тав ко вий Центр
(МВЦ) за ад ре сою: Бро варсь кий прос пект, 15 та Національ ний
комп лекс «Екс по центр Ук раїни», більш відо мий як ВДНГ, де в ос -
танні ро ки про хо дить тіль ки вис тав ка «Аг ро» (єди на дер жав на вис -
тав ка в Ук раїні).

За те ма тич ною (га лу зе вою) оз на кою вис тав ки є про мис лові,
сільсь ко гос по дарські, то варів та пос луг, вис тав киKконг ре си. За те -
ри торіаль ною оз на кою — регіональні, Все ук раїнські, міжна родні.

Пе ре важ на більшість сільсь ко гос по дарсь ких вис та вок, які про хо -
дять в на ших ос нов них вис тав ко вих комп лек сах, є регіональ ни ми та
Все ук раїнсь ки ми. Про мис лові та то варів і пос луг — здебіль шо го ма -
ють міжна род ний ста тус. Вис тав киKконг ре си най частіше про во дять ся
за ра ху нок ок ре мих інвес торів, зацікав ле них у роз вит ку своєї га лузі.

Вис тав кові стен ди за спо со бом оформ лен ня поділя ють ся на три
ос нов них ви ди: стан дарт, пок ра ще ний стан дарт (стан дарт плюс) та
ексклю зив.

Стан да рт ний вис тав ко вий стенд ви ко нуєть ся із сис те ми
OCTANORM (алюмінієві профілі, спеціаль но адап то вані для вис -
тав ко вої ро бо ти). Не су чи ми еле мен та ми сис те ми є вось миг ран на
стійка та з’єдну вальні ри гелі з оригіналь ни ми зам ка ми, універ саль -
ни ми для з’єднан ня будьKяких профілів. З’єднан ня за без пе чу ють
ку ти 45, 90, 135, 180 гра дусів і в плані мо жуть ут во рю ва ти три кут -
ник, квад рат, ромб, пря мо кут ник, вось миг ран ник і їх похідні.
В сис темі OCTANORM прий ня тий єди ний мо дуль 990 мм, що доз -
во ляє впи су ва ти ся в мет ро ву розмітку біль шості павільйонів.
«Стан да рт ний стенд» мак си маль но прос тий за фор мою.
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Пок ра ще ний стан дарт — це стенд більш склад ної фор ми, в яко -
му мо жуть ви ко рис то ву ва ти ся радіусні ду ги, вітри ни, над бу до ви то -
що з ху дожнім оформ лен ням.

Ексклю зив — кар кас стен ду ви ко нуєть ся з OCTANORM та об -
ши ваєть ся МДФ або ЛДСП, мо же ви ко рис то ву ва ти ся са мок ле ю ча
плівкаORACAL, ху дожнєоформ лен ня, фар бу ван ня. Та кий стенд не
має об ме жень у своєму візу аль но му ви ра женні і пе ред ба чає різно ма -
нітність форм, ма теріалів, ви ко рис тан ня об’ємних ло го типів то що.

Най вигіднішим роз та шу ван ням у вис тав ко во му залі є йо го
цент раль на час ти на навп ро ти вхо ду — це обґрун то вуєть ся тим, що
го ловні вхо ди у вис тав кові комп лек си, заз ви чай, роз та шо вані теж
в цент ральній час тині фа са ду.Вздовж стін здебіль шо го роз та шо ву -
ють стан дартні стен ди.

За пла ну ван ням стен ди бу ва ють нас туп них видів:
— острів — стенд відкри тий для ог ля ду відвіду вачівз усіх чо ти -

рь ох сторін;
— півострів — відкри ти ми за ли ша ють ся три сто ро ни;
— ку то вий — відкри тий з двох сторін і розміщуєть ся на пе рех -

ресті про ходів;
— лінійний — відкри та ли ше од на сто ро на — розміщен ня вздовж

ря ду.
Роз роб ка ди зай ну стен ду ви ма гає комп ле кс но го вра ху ван ня низ -

ки фак торів: по вер ховість стен ду, на явність складсь ких при мі щень,
кількість та не обхідність пе ре го вор них зон, по каз відео ма теріалів,
про ве ден ня майс терKкласів, зас то су ван ня різних видів де мо н стра -
ційно го ма теріалу: вітрин, сте лажів, подіумів або по шук аль тер на -
тив ної пре зен тації то ва ру.

Яск ра ва екс по зиція, яка вда ло пре зен тує ком панію або країну
на міжна родній вис тавці, є важ ли вою скла до вою рек лам ноKінфор -
маційної діяль ності, яка, в свою чер гу, сприяє по пу ляр ності
підприємства і країниKви роб ни ка, роз вит ку еко номічних зв’язків,
міжна род но го співробітницт ва у вирішенні комп ле кс них проб лем.
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ФОР МУ ВАН НЯ МЕДІА�АРХІТЕК ТУ РИ 
В СУ ЧАС НО МУ МІСЬ КО МУ СЕ РЕ ДО ВИЩІ

Яцун Н.А., гру па ДЗ 31/14 Б
ВМРоЛ « Ук раїна» Інже нер но
тех но логічний інсти тут

На у ко вий керівник: Бібер С.Г., ст. вик ла дач ка фед ри ди зай ну 

Ме тою до повіді є досліджен ня но во го яви ща та ко го як «медіа-
фа сад», яке ви ник ло та роз ви ваєть ся на пе ре тині су час ної архітек ту -
ри та ди зай ну, яке з’яви ло ся зав дя ки новітнім тех но логіям з ви ко рис -
тан ням світлодіодів в зовнішнь о му освітленні будівель та спо руд.

МедіаKфа сад — це своєрідний ек ран, що скла да ють ся з со тень
ти сяч світлодіодів RGB, які інтег ру ють ся в фа сад будівлі і на яко му
транс лю ють відео зоб ра жен ня, яким ке ру ють за до по мо гою ком -
п’ютер но го об лад нан ня та спеціаль них прог рам. На відміну від не -
о но вих підсвічу вань, медіаKфа сад доз во ляє поKно во му фор му ю ва ти
виг ляд архітек тур но го об’єкта в тем ний час до би.

МедіаKфа сад — це но ва торсь кий крок в порівнянні з вже зви -
чай ни ми ву лич ни ми світлодіод ни ми ек ра на ми. Для влаш ту ван ня
медіа-фа са ду ви ко рис то ву ють ся світлодіодні мо дулі в гнуч ких
шлей фах або тру бах, що пра цю ють в ре жимі анімаційно го ек ра ну
або інфор маційно го таб ло. Та кий світлодіод ний гнуч кий ек ран має
мінімаль ну ма су і про зо ру струк ту ру. Світлодіод ний ек ранKсітка мо -
же бу ти ус та нов ле ний на будьKякій по верхні, в то му числі на заск ле ній
по верхні фа са ду, а так са мо за склом все ре дині приміщен ня. Медіа-
фа сад є за со бом ди намічно го підсвічу ван ня ве ли ких площ будівель
і мо же поєдну ва ти в собі кіль ка функцій. Він од но час но ви ко рис то -
вуєть ся для відоб ра жен ня інфор мації, світло вої ди намічної рек ла -
ми, а та кож як де ко ра тив не світлодіод не підсвічу ван ня фа са ду, пе -
рет во рен ня об ра зу будівлі на щось невпізнан не чи фан тас тич не.

Медіа ек ран під час ро бо ти в повній мірі пож ва вить по ве рх ню
будівлі. Ззовні медіаKфа сад виг ля дає як гігантсь кий те левізійний
ек ран, зсе ре ди ни йо го конструкція май же не помітна. Плас тичність
світлодіод них ек ранів виз на чи ла їх зас то су ван ня в якості архітек -
тур них та конструк тив них пок риттів.

Уп равління світлодіод ним ек ра ном здійснюєть ся за до по мо гою
пер со наль но го комп’юте ра че рез спеціалізо ва ний конт ро лер і ко -
му таційні ка белі. На медіаKфа сад мож на по да ва ти зви чай ний те -
левізійний сиг нал, транс лю ва ти відео зоб ра жен ня або ство рю ва ти ди -
намічні світлові ефек ти і т.п. Крім то го, на жорсткий диск комп’юте ра,
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що уп рав ляє мо жуть бу ти за пи сані заз да легідь підго тов лені сю же ти,
які мож на відтво рю ва ти за сце нарієм. Надійність світлодіод них тех -
но логій, а та кож ви со кий ступінь за хис ту від усіх зовнішніх впливів,
га ран тує без пе ребійну ро бо ту медіаKфа са ду про тя гом 10–12 років.

Ек ра ни мо жуть слу гу ва ти для по ка зу чітко го і якісно го відео
зоб ра жен ня, для по ка зу анімації і конт ра ст них кар ти нок і відео,
текс то вої інфор мації (ве ли кий шрифт) і різних ефектів! Та кож суп -
ровід зоб ра жень зву ко ви ми ефек та ми відкри ває без межні мож ли -
вості пе ред різни ми спеціаліста ми — архітек то ра ми та ди зай не ра ми
в ре алізації своїх са мих сміли вих ідей та рішень. Це дає мож ливість
ор ганізаціям сповіща ти у гро мадсь ко му прос торі про свою не пов -
тор ну іден тичність. Вже існу ють прик ла ди медіа архітек тур но го ди -
зай ну, де гар монійно інтег руєть ся в місь ке се ре до ви ще про е кт не
рішен ня са мої будівлі з успішним ви ко рис тан ням світлодіод но го
медіаKфа са ду.

Інтег рація — це клю чо вий мо мент у виз на ченні то го, чи є та чи
інша світо ди намічна сис те ма медіаKфа са дом чи ні. Ко ли будівля та
йо го фа сад і світо ди намічна сис те ма з’єднані ор ганічно та тех но -
логічно, то по змісту на род жуєть ся щось но ве, те, що ми відно си мо
до медіаKархітек ту ри.

МедіаKфа са ди гар монійно виг ля да ють в місь ко му се ре до вищі,
до пов ню ють йо го і ду же ефектні на тлі су час них хма ро чосів та
інших спо руд зі скла і бе то ну. Ви со та та фор ма будівлі біль ше не
ліміту ють фор ми світлодіод них ек ранів. Це іде аль не місце для роз -
мі щен ня рек ла ми та но ве сло во в мис тецтві оформ лен ня зовнішнь о -
го виг ля ду будівлі, яке дає пош товх для твор чо го роз вит ку архітек -
торів та ди зай нерів, ве ли кої перс пек ти ви в про су ванні бізне су.
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СЕКЦІЯ XVI.V

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ФОР МУ ВАН НЯ КУЛЬ ТУ РИ ЗДО РОВ’Я 
СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ ЧЕ РЕЗ ОСВІТУ

Вєтро ва Ю.А.
ІІ курс, гру па ПР
21, спеціальність «Пе рек лад»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, к.тел. (093) 0364505
На у ко вий керівник: Тропіна А.О., стар ший вик ла дач

Ак ту альність те ми. По яс нюєть ся ря дом су пе реч нос тей і особ ли-
во між пот ре ба ми суспільства у здо ро вих гро ма дя нах і не у хиль ним
погіршен ням їх здо ров’я; між пот ре ба ми ви роб ни цт ва у здо ро вих
фахівців, і відсутністю ме то дик їх оз до ров лен ня під час нав чан ня
у вищій школі; між при род ним ба жан ням лю ди ни бу ти здо ро вою
і її знан ня ми про здо ров’я та вміння йо го зберіга ти і зміцню ва ти.

То му, те ма моєї до повіді є надз ви чай но важ ли вою і ціка вою.
Ме та: досліджен ня по ля гає у те о ре тич но му обґрун ту ванні фор -

му ван ня куль ту ри здо ров’я сту дентів у нав чаль но му про цесі універ -
си те ту.

Ос нов ний ма теріал: Здо ров’є є однією з фун да мен таль них за галь -
но людсь ких ціннос тей. То му од ним з пріори тет них нап рямків ре -
фор му ван ня освіти сь о годні є «за без пе чен ня у кож но му нав чаль -
ноKви хов но му зак ладі відповідних умов для нав чан ня і ви хо ван ня
фізич но і психічно здо ро вої осо би», в пер шу чер гу у ви щих нав чаль-
них зак ла дах, пок ли ка них фор му ва ти ва ле о логічний світог ляд, куль -
ту ру здо ров’я май бутніх спеціалістів.

Ак ту альність проб ле ми фор му ван ня куль ту ри здо ров’я осо бис -
тості по яс нюєть ся ря дом су пе реч нос тей і особ ли во між пот ре ба ми
суспільства у здо ро вих гро ма дян і не у хиль ним погіршен ням їх здо -
ров’я; між пот ре ба ми ви роб ни цт ва у здо ро вих фахівців, і відсут ністю
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ме то дик їх оз до ров лен ня під час нав чан ня у вищій школі; між при -
род ним ба жан ням лю ди ни бу ти здо ро вою і її знан ня ми про здо -
ров’я та вміння йо го зберіга ти і зміцню ва ти.

Вис но вок: здо ров’є — це пер ша і най важ ливіша пот ре ба лю ди ни,
що виз на чає її здатність до праці і за без пе чує гар монійний роз ви -
ток осо бис тості. Во но є най важ ливішим кро ком до пізнан ня нав ко -
лишнь о го світу, до са мо ст ве рд жен ня і щас тя лю ди ни. Ак тив не дов -
ге жит тя — це важ ли вий до да нок людсь ко го чин ни ка.

МЕ ТО ДИ ЗА ПОБІГАН НЯ ТА БО РОТЬ БИ ПРИ МА СО ВИХ
РАДІАЦІЙНИХ УРА ЖЕН НЯХ МІСЦЕ ВОСТІ

Ге ра сим нюк В.О.
ІІ курс, гру па МБВ
21, спеціальність «Біологія»,

Фа куль тет біоме дич них тех но логій, к.тел. (066) 09-11-488
На у ко вий керівник: Тропіна А.О., стар ший вик ла дач

Ак ту альність те ми. Найбіль шу кількість енергії людство за раз от -
римує від АЕС, але при неп ра вильній по ведінці мож ливі жах ливі
наслідки, і людство не мо же відмо ви ти ся від ць о го ме то ду от ри ман ня
енергії за раз — то му ми по винні мінімізу ва ти не без пе ки та їх наслідки.

Ме тою мо го досліджен ня є ви яв найе фек тивніших ме тодів бо роть -
 би з ма со ви ми радіаційни ми ура жен ня ми місце вості та за по біган ня їх.

Ос нов ний ма теріал. Хоч не ве ликі до зи радіації ото чу ють нас
завж ди про тя гом на шо го жит тя, ве ли ка кількість ду же швид ко зни -
щує лю ди ну, ро бить місцевість неп ри род ною для лю ди ни і ве де до
ве ли кої кіль кості смер тей се ред на се лен ня. То му ми по винні вміти
пе ред ба чу ва ти та мінімізу ва ти втра ти.

— Віднос но не дав но бу ла проб ле ма з АЕС Фу кусіма(Японія),
і міри які прий ня ли японці да ли збій в кінці 2016 ро ку, відволіка ю -
чи на се бе ре сур си та за ва жа ю чи на се лен ню.

— Кількість ре сурсів і людсь ких гро шо вих зас то су вань на бо -
роть бу про ти та ких ура жень ве ли ке, то му ефек тивні ме то ди бо роть -
би та за побіган ня так важ ливі для країн де є заг ро за їх ви ник нен ня

Вис но вок. Людство не мо же за раз відмо ви ти ся від усіх підпри -
ємств які мо жуть ста ти при чин ною ви ник нен ня ма со во го радіа цій -
но го ура жен ня, то му ми по винні вміти не тіль ки з цим бо ро ти ся але
й за побіга ти для мінімізації або пов но го уник нен ня жертв се ред на се -
лен ня та ви ко рис тан ня мільйонів коштів на бо роть бу з ура жен ням.
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ЕКО ЛОГІЧНА БЕЗ ПЕ КА

Івах нен ко А.Є.
II курс, гру па ПР
21, спеціальність «Пе рек лад»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, к.тел. (050) 86-74-999
На у ко вий керівник: Тропіна А.О., стар ший вик ла дач

Ак ту альність те ми. Еко логічна без пе ка — це та кий стан та умо ви
нав ко лишнь о го при род но го се ре до ви ща, при яко му за без пе чуєть ся
еко логічна рівно ва га та га ран туєть ся за хист нав ко лишнь о го се ре -
до ви ща: біос фе ри, ат мос фе ри, гідрос фе ри, літос фе ри, кос мос фе ри,
ви до во го скла ду тва рин но го і рос лин но го світу, при род них ре сур -
сів, збе ре жен ня здо ров’я і життєдіяль ності лю дей.

То му, те ма моєї до повіді є надз ви чай но важ ли вою і ціка вою.
Ме тою цієї те ми є досліджен ня еко логічної без пе ки та нав ко -

лишнь о го се ре до ви ща. Та кож ос нов ний екс курс по по нят тям сто -
сов но еко логічних помічників.

Ос нов ний ма теріал:
Згідно ст. 50 за ко ну Ук раїни «Про охо ро ну нав ко лишнь о го при -

род но го се ре до ви ща» Еко логічна без пе ка ґрун туєть ся на:
— усвідом ленні то го, що людство — невід’ємна час ти на при ро -

ди, повністю за леж на від нав ко лишнь о го йо го се ре до ви ща;
— виз нанні об ме же ності і ко неч ності при род ноKре су рс но го

(еко логічно го) по тенціалу Землі і ок ре мих її регіонів, не обхідності
йо го якісної та кількісної інвен та ри зації;

— не мож ли вості штуч но го роз ши рен ня при род ноKре су рс но го
(еко логічно го) по тенціалу по над при род ноKсис темні об ме жен ня;

— виз на ченні до пус ти мо го мак си му му ви лу чен ня при род них
ре сурсів і зміни еко сис тем як се ре до ви ща жит тя;

— не обхідності ви роб лен ня пре вен тив них еко логічних за бо рон
за дов го до еко номічно го ви чер пан ня при род них ре сурсів або їх
неп ря мо го руй ну ван ня;

— обов’яз ко вості ство рен ня соціаль ноKеко номічно го ме ханізму
го ме ос та зу в сис темі «лю ди на — при ро да» ти пу «при ро да — то вар —
гроші — при ро да» (ана логічно ме ханізму «то вар — гроші — то вар»);

— на галь ної і обов’яз ко вої не обхідності ре гу лю ван ня чи сель -
ності лю дей, їх тис ку на при род не се ре до ви ще на ло каль но му,
регіональ но му та гло баль но му рівнях;

— прий нят ності тіль ки «еко ло го сумісних» тех но логій і техніки
в усіх га лу зях гос по да рю ван ня;

життєдіяльності Секція 16.5



— пе ре ході до ре сур со е ко ном них тех но логій і мініатю ри зації ви -
робів, до без печ них для при ро ди і лю дей гос по дарсь ких прийомів;

— виз нанні за ко ну оп ти маль ності, а в гос по да рю ванні — прин -
ципу ро зум ної дос тат ності у ви ко рис танні спо собів от ри ман ня жит -
тєвих благ в прос то ро вих і ча со вих конк рет них рам ках (об ме жен ня
по фак то рах еко логічно го, соціаль но го і еко номічно го ри зи ку);

— ро зумінні, що без адек ват но го се ре до ви ща жит тя (цілісності
екосис тем) не мож ли ве збе ре жен ня нічо го жи во го, в то му числі йо го
видів (вклю ча ю чи лю ди ну) і при род них сис тем більш низь ко го рів -
ня ієрархії.

Вис но вок. Виз нан ня еко логічної без пе ки рівноз нач ною, або
навіть важ ливішою за війсь ко ву, спри я ти ме уважнішо му став лен ню
до проб лем нав ко лишнь о го се ре до ви ща. В рам ках стра тегії пос ту -
паль но го роз вит ку проб ле ма зба лан су ван ня еко номічно го зрос тан ня
та збе ре жен ня довкілля є проб ле мою но мер один. Яки ми б прек рас -
ни ми не бу ли су часні рішен ня еко номічних проб лем, во ни од ра зу
ж заз на ють кра ху, як що не вдасть ся поєдна ти їх із розв’язан ням
гло баль них проб лем. При родні підва ли ни жит тя ви ма га ють все о -
хоп лю ючо го за хис ту. Дієва охо ро на довкілля не мож ли ва без міжна -
род но го співробітницт ва у світо вих масш та бах.

АС ПЕК ТИ ІНФОР МАЦІЙНО�ПСИ ХО ЛОГІЧНОЇ БЕЗ ПЕ КИ
ОСО БИС ТОСТІ

Ма лигіна О.Ю.
ІІ курс, гру па ПР
21, спеціальність «Пе рек лад»,

Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, к.тел. (099) 52-33-090
На у ко вий керівник: Тропіна А.О., стар ший вик ла дач

Ак ту альність те ми. В умо вах то таль ної інфор ма ти зації суспільст ва
інфор маційний вплив на осо бистість на бу ває гло баль них масш табів.
Од не із го лов них зав дань су час ної дер жа ви — га ран ту ван ня інфор -
маційної без пе ки осо бис тості, яка ха рак те ри зуєть ся за хи щеністю її
психіки і свідо мості від не без печ них інфор маційних впливів: мані -
пу лю ван ня, дезінфор му ван ня, спо ну ку ван ня до са мо гу б ства, об раз
то що. То му, те ма моєї до повіді є надз ви чай но важ ли вою і ціка вою.

Ме тою цієї те ми є досліджен ня сут ності та важ ли вості інфор -
ма ційноKпси хо логічної без пе ки осо бис тості. Та кож виз на чен ня
заг роз, які ста нов лять інфор маційноKпси хо логічну не без пе ку для
осо бис тості.
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Ос нов ний ма теріал. Інфор маційноHпси хо логічна без пе ка осо бис -
тості — це стан за хи ще ності психіки лю ди ни від не га тив но го впли -
ву, який здійснюєть ся шля хом уп ро вад жен ня дест рук тив ної інфор -
мації у свідомість і (або) у підсвідомість лю ди ни, що при во дить до
не а дек ват но го сприй нят тя нею дійсності.

Інфор маційноHпси хо логічна без пе ка осо бис тості (в ши ро ко му ро -
зумінні) це:

— поKпер ше, на леж ний рівень те о ре тич ної і прак тич ної підго -
тов ки осо бис тості, при яко му до ся гаєть ся за хи щеність та ре алізація
її життєво важ ли вих інте ресів і гар монійний роз ви ток не за леж но
від на яв ності інфор маційних заг роз;

— поKдру ге, здатність дер жа ви ство ри ти мож ли вості для гар мо -
нійно го роз вит ку й за до во лен ня пот реб осо бис тості в інфор мації;

— поKтретє, га ран ту ван ня, роз ви ток і ви ко рис тан ня інфор ма -
цій но го се ре до ви ща в інте ре сах осо бис тості;

— поKчет вер те, за хи щеність від різно го ро ду інфор маційних
не без пек.

Інфор маційну не без пе ку ство рю ють інфор маційні заг ро зи, що по -
ши рю ють ся в інфор маційно му прос торі. Інфор маційні заг роз — це
су купність умов і фак торів, що ство рю ють не без пе ку життєво важ ли-
вим інте ре сам осо бис тості, суспільства, дер жа ви в інфор маційній
сфері. Інфор маційні заг ро зи (у ши ро ко му ро зумінні):

— це та кий інфор маційний вплив (внутрішній або зовнішній),
при яко му ство рюєть ся по тенційна або ак ту аль на (ре аль на) не без -
пе ка зміни нап рям ку або темпів прог ре сив но го роз вит ку дер жа ви,
суспільства, індивідів;

— не без пе ка за подіян ня шко ди життєво важ ли вим інте ре сам
осо бис тості, суспільства, дер жа ви шля хом інфор маційно го впли ву на
свідомість, інфор маційні ре сур си та інфос фе ру ма шин ноKтех ніч -
них сис тем;

Вис но вок. Вод но час осо бистість (її психіка та свідомість), під -
даєть ся різно манітним маніпу ляційним впли вам, що є інфор маційни -
ми за своєю при ро дою, і їх ре зуль та ти мо жуть пря мо заг ро жу ва ти
фізич но му чи психічно му здо ров’ю лю ди ни. Са ме такі впли ви час то
про тя гом ба гать ох років фор му ють мо раль ноKпси хо логічну ат мос фе ру
в ок ре мих про шар ках суспільства, піджив лю ють криміналь не се ре до -
ви ще і спри я ють зрос тан ню психічних зах во рю вань у суспільстві.
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ПЛЮ СИ ТА МІНУ СИ АТОМ НОЇ ЕНЕР ГЕ ТИ КИ

Матвєєв Д.Є.
II курс, гру па МБВ
21, спеціальність «Біологія»,

Фа куль тет біоме дич них тех но логій, к.тел. (068) 276-06-45
На у ко вий керівник: Тропіна А.О., ст. вик ла дач

Ак ту альність те ми. Атом на елект ро е нергія — най по тужніше
дже ре ло елект ро е нергії в світі з 1954 ро ку. То му моєю те мою є ви -
світ лен ня по зи тив них та не га тив них сторін атом ної енер ге ти ки як
ок ре мої га лузі.

Ця те ма пот ре бує уваж но го розг ля ду який во на і от ри ма ла в ре -
зуль таті сво го досліджен ня.

Ме тою цієї те ми є досліджен ня важ ли вості атом ної елект ро е -
нер ге ти ки для лю дей. Та кож ос нов ний екс курс по по нят тям сто -
сов но атом ної енергії.

Ос нов ний ма теріал. Ядер на енергія — най по тужніше дже ре ло
елект ро е нергії в світі. АЕС за без пе чу ють світлом більшість міст сві -
ту, а ядерні енер гоб ло ки до сить ком пактні щоб умісти ти їх на ко ра -
бель і він пе рес тав спо жи ва ти ко ло саль ну кількість ор ганічно го па -
ли ва за один раз.

Пе ре ва га ми ядер ної енер ге ти ки пе ред енер ге ти кою інших
видів є ве ли ка теп лот вор на здатність ядер но го па ли ва (у 2 млн. ра -
зів біль ша, ніж наф ти, і в 3 млн. разів біль ша, ніж вугілля), кращі
еко номічні по каз ни ки, мен ше заб руд нен ня нав ко лишнь о го се ре -
до ви ща. Крім то го за па си ядер но го паль но го пе ре ви щу ють за па си
ор ганічно го па ли ва приб лиз но в 20 разів.

Про те у всь о го є свої міну си. Перш за все проб ле ма ми для роз -
вит ку ядер ної енер ге ти ки є проб ле ми без пе ки. За весь час експлу а -
тації АЕС відбу лась низ ка тех но ген них ка та ст роф найбіль ша з яких
Чор но бильсь ка ка та ст ро фа. Та кож не менш важ ли вою проб ле мою
пос тає проб ле ма з за хо ро нен ням радіоак тив них відходів період на -
півроз па ду яких від півро ку до декіль кох ти сяч років.

Ядер ний сек тор енер ге ти ки найбільш знач ний в про мис ло во
роз ви не них країнах, де не дос татньо при род них енер го ре сурсів —
у Франції, Ук раїні, Бельгії, Фінляндії, Швеції, Бол гарії, Швей царії
та Японії. Ці країни ви роб ля ють від 20 до 76% (у Франції) елект ро -
е нергії на АЕС.

Та кож, як і бу ло ска за но раніше, атом ну енергію мож на ви ко -
рис то ву ва ти і в ко раб ле бу ду ванні. Ко ра бель по бу до ва ний на старій
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енер ге тичній ус та новці силь но заб руд нює нав ко лишнє се ре до ви -
ще, пот ре бує постійної до зап рав ки у морі та пос ту паєть ся ко раб лю
з но вим енер гоб ло ком як у швид кості так і в енер го за без пе ченні
всіх сис тем ко раб ля.

Ко раблі з Ядер ною Ко ра бель ною Ус та нов кою вже дав но уві -
йшли в жит тя ве ли ких країн та кор по рацій. Ад же зав дя ки ЯКУ сь о -
годні тан ке ри мо жуть пе ре во зи ти важ ливі для нас з ва ми то ва ри
з Ки таю та інших країн, во ни пе ре во зять наф ту та газ для різних
пот реб в різні країни. Ато мо хо ди та кож мо жуть бу ти й ль о до ко ла ми
які до по мо жуть дійти тор го во му або транс по рт но му ко раб лю до
пор ту в північно му ль о до ви то му оке ані.

Ато мо хо ди мо жуть бу ти й війсь ко ви ми су да ми які на ба га то важ-
че знай ти візу аль но як що во ни не ма ють за со бою дим но го шлей фу.
Та кож підводні чов ни з ЯКУ мо жуть зна хо ди ти ся під во дою про тя -
гом декіль кох місяців не підійма ю чись на по ве рх ню. Ви ко рис тан ня
ко раблів з ЯКУ має ве ли ке стра тегічне й так тич не зна чен ня для
обо рон ної здат ності країни.

Вис но вок. Ще раз на га даю що атом на енер ге ти ка ду же не об хід -
на для країни в найрізно манітніших ас пек тах жит тя країни, і ті хто
ка же зво рот не силь но по ми ля ють ся. Звісно во на має свої не доліки
й не до роб ки, про те ць о го не дос татньо, щоб пе рей ти на інший вид
енер ге ти ки цілком, а кра ще за все ядер ну енер ге ти ку комбіну ва ти
з інши ми ви да ми аль тер на тив но го ви роб лен ня елект ро е нергії.

ОХО РО НА ПРАЦІ В УК РАЇНІ; 
ПРОБ ЛЕ МИ, ДОСВІД І ПЕРС ПЕК ТИ ВИ

На гор на А.М.
IІ курс, гру па МК
21, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, к.тел. (093) 938-13-59
На у ко вий керівник: Тропіна А.О., стар ший вик ла дач

Ак ту альність те ми. На по чат ку ми ну ло го століття техніки без -
пе ки, ви роб ни чої санітарії і по жеж ної без пе ки мож на бу ло до сяг ти
зав дя ки порівня но прос тим технічним за хо дам і за со бам. Лю ди на
ово лоділа атом ною енергією, за лу чи ла в про цесі своєї діяль ності всі
обо лон ки Землі і навіть вийш ла в Кос мос. Ви ник ла не обхідність
у гли бо ко му вив ченні біологічної, фізич ної і хімічної сут ності впли -
ву шкідли вих і не без печ них чин ників, у прог но зу ванні їх ви ник нен -
ня, щоб зав час но на підставі фун да мен таль них, технічних і ме дич них
на ук впро вад жу ва ти за хо ди за хис ту від них на стадії про ек ту ван ня.
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Ме тою те ми досліджен ня є виз на чен ня по нят тя, особ ли вос тей
та зна чен ня охо ро ни праці в Ук раїні, а та кож з’ясу ван ня ста ну охо -
ро ни праці в Ук раїні, проб лем них пи тань та шляхів їх по до лан ня.

Ос нов ний ма теріал. Проб ле ма ство рен ня без печ них і нешкідли вих
умов праці в Ук раїні існу ва ла завж ди, про що свідчить ста тис ти ка не -
щас них ви падків: ще 10 років то му на ви роб ництві щорічно трав му ва -
ло ся 125 000 працівників, з них ги ну ло май же 3 000. Про те, справжній
стан охо ро ни праці та рівень ви роб ни чо го трав ма тиз му на той час за -
мов чу ва лись. З цих при чин ба га то важ ли вих невідклад них на у ко вих
і ви роб ни чих зав дань з пи тань умов і праці зовсім не вирішу ва лось.

Не за довіль ний стан охо ро ни праці важ ким тя га рем ля гає на
еко номіку підприємств, ор ганізацій, всієї дер жа ви. Щорічно май же
17 000 осіб ста ють інваліда ми внаслідок травм і проф зах во рю вань.
Чи сельність пенсіонерів по тру до во му каліцтву торік пе ре ви щи ла
150 000, а пенсіонерів у зв’яз ку з втра тою го ду валь ни ка внаслідок
не щас но го ви пад ку — 50 000 осіб. За галь на су ма вит рат на фінан су -
ван ня піль го вих про фесійних пенсій і пенсії по тру до во му каліцтву,
відшко ду ван ня шко ди по терпілим на ви роб ництві та інших вит рат,
пов’язан ня з цим, сь о годні ста но вить від 10–15 відсотків фон ду оп ла -
ти праці в про мис ло вості, а в ок ре мих га лу зях і регіонах — від 15–30%.
Особ ли во гост ро ці проб ле ми відчу ва ють ся на підприємствах га лу -
зей з ви со ким рівнем про фесійно го ри зи ку.

Вра хо ву ю чи такі невтішні по каз ни ки з охо ро ни праці в Ук раї -
ні, пос тає не обхідність у здійсненні ря ду за ходів віднос но удос ко -
на лен ня охо ро ни праці в Ук раїні.

Л.А. Кат рен ко, підкрес лює, що вихідни ми для роз роб лен ня про -
ек ту дов го ст ро ко во го пла ну і комп ле кс них за ходів з охо ро ни праці
є ре зуль та ти пас пор ти зації та атес тації умов праці на ро бо чих міс -
цях і в це хах, ре зуль та ти вив чен ня при чи ни трав ма тиз му та ціль о вих
пе ревірок ста ну охо ро ни праці, ма теріали аналізу ви ко нан ня по пе -
редніх планів, про по зицій та ціль о вих прог рам з охо ро ни праці.

Вис но вок. Та ким чи ном, підсу мо ву ю чи ви ще на ве де не, слід до да -
ти, що пра ця має ве ли ке соціаль не зна чен ня для на шо го суспільст -
ва. Постійний роз ви ток, удос ко на лен ня ви роб ни цт ва, но вації —
все це ве ли кий крок на шля ху до роз ви ну тої, пра во вої дер жа ви. На
сь о годні пос тає не обхідність пок ра щен ня ста ну охо ро ни праці в Ук -
раїні шля хом вдос ко на лен ня і поліпшен ня умов праці, зни щен ня
ви роб ни чо го трав ма тиз му, удос ко на лен ня уп равління пра цею,
пок ра щен ня наг ля ду та конт ро лю за дот ри ман ням за ко но да в ства
про пра цю Ук раїни.
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МО ДЕРНІЗАЦІЯ ДИС ЦИПЛІНИ «БЕЗ ПЕ КА
ЖИТТЄДІЯЛЬ НОСТІ» В РАМ КАХ КОН ЦЕПЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬ НО ГО ВИ ХО ВАН НЯ СТУ ДЕ НТСЬ КОЇ МО ЛОДІ

Шу ляк Д.П., ІІ курс, гру па ПР
21, спеціальність «Пе рек лад»,
Інсти тут філо логії та ма со вих ко мунікацій, к.тел. (093) 3887083

На у ко вий керівник: Тропіна А.О., стар ший вик ла дач

Ак ту альність те ми. Роз бу до ва Ук раїнсь кої дер жа ви, відрод жен -
ня ук раїнсь кої нації пот ре бу ють фор му ван ня та впро вад жен ня від -
повідної Кон цепції національ но го ви хо ван ня сту де нтсь кої мо лоді,
яка має ста ти скла до вою час ти ною сис те ми національ но го ви хо -
ван ня гро ма дя ни на Ук раїни.

Ре алізація зат ве рд же ної кон цепції національ но го ви хо ван ня
сту де нтсь кої мо лоді на ми вба чаєть ся, зок ре ма, че рез мо дернізацію
нор ма тив ної дис ципліни «Без пе ка життєдіяль ності». Освіта та ви -
хо ван ня у сфері без пе ки життєдіяль ності спря мо вані на одер жан ня
фун да мен таль них знань, умінь і на ви чок, фор му ван ня пог лядів, цін -
нос тей і по ведінки з ме тою за побіган ня ви ник нен ня ри зиків жит тю
і здо ров’ю лю дей.

Ме та. За без пе чи ти ви со кий рівень про фесійності та ви хо ва -
ності мо ло дої лю ди ни; спри я ти роз вит ку індивіду аль них здібнос тей,
та лан ту та са мо ре алізації; сфор му ва ти у суспільній свідо мості пе ре -
ва ги здо ро во го спо со бу жит тя, культ соціаль но ак тив ної, фізич но
здо ро вої та ду хов но ба га тої осо бис тості.

Ос нов ний ма теріал. Фор му ван ня пот ре би у без печній по ведін -
ці, про тидія та за побіган ня не га тив ним звич кам, профілак ти ка зах -
во рю вань, фізич не, ду хов не та психічне за гар ту ван ня на ми вба -
чаєть ся у ви ко рис танні пси хо ло гоKме ди коKпе да гогічних тренінгів.

Зав дя ки поєднан ню оз на че них трь ох ком по нентів мож на до сяг -
ти ви со ко го рівня ком пе те нт ності; доз во ли ти сту ден там пси хо ло -
гічно та фізич но роз ван та жи ти ся, уник ну ти аг ре сив ної по ведінки
та стре со вих станів. Оз на че не особ ли во важ ли во для сту дентів, які
не ма ють у прог рамі фа хо вої підго тов ки та ких дис циплін як «Ос но -
ви ме дич них знань», «Пси хо логія», «Пе да гогіка».

— прин ци пи національ но го ви хо ван ня;
— ме та і зав дан ня національ но го ви хо ван ня;
— ос новні нап рям ки національ ноKви хов ної діяль ності;
— шля хи ре алізації та очіку вані наслідки ре алізації Кон цепції.
«Без пе ка життєдіяль ності», як обов’яз ко ва дис ципліна у ви щих

на валь них зак ла дах, доз во ляє не тіль ки нав ча ти прин ци пам без печ -
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но го існу ван ня у пов сяк денні, але і ви хо ву ва ти сту дентів згідно
кон цепції національ но го ви хо ван ня сту де нтсь кої мо лоді. «Без пе ка
життєдіяль ності» має ста ти од ним із важ ли вих ва желів у ре алізації
кон цепції че рез роз роб ку і прий нят тя нор ма тив ноKпра во вих до ку -
ментів і дієвих прог рам ро бо ти зі сту де нтсь кою мо лод дю — інте лек -
ту аль но го по тенціалу нації.

Вис но вок. Вик ла дан ня дис ципліни «Без пе ка життєдіяль ності»
доз во ляє ви хо ву ва ти сту де нтсь ку мо лодь на прин ци пах де мок ра -
тич ності, гу манізації, єдності те орії і прак ти ки, заз на че них у кон -
цепції. Зап ро вад жен ня но вих пе да гогічних тех но логій вик ла дан ня
дис ципліни, вклю чен ня до ау ди тор но го і по за ау ди тор но го ча су
пси хофізіологічних роз ван та жу валь них ме то дик ау тот ренінгу, аро -
мо те рапії, фізич них вправ то що, ак тив на співпра ця зі сту де нтсь ким
са мов ря ду ван ням що до про па ган ди без печ ної по ведінки у різних
сфе рах життєдіяль ності і здо ро во го спо со бу жит тя доз во лить ви ко -
на ти ос новні зав дан ня кон цепції.

НЕ ФОР МАЛЬНІ МО ЛОДІЖНІ ОР ГАНІЗАЦІЇ В УК РАЇНІ

Явіца Н.Т.
II курс, гру па МК
21, спеціальність «Мар ке тинг»,

Інсти тут еко номіки та ме не дж мен ту, к.тел. (099) 338-171-5
На у ко вий керівник: Тропіна А.О., стар ший вик ла дач

Ак ту альність те ми. На су час но му етапі ста нов лен ня Ук раїнсь кої
дер жа ви за умо ви склад но го політич но го і соціаль ноKеко номічно го
її ста ну особ ли во відчут ний не га тив ний вплив на су час ну мо лодь
та ких суспіль них явищ, як по си лен ня амо раль ності, зло чин ності,
зу божіння та інше, що приз во дить до знецінен ня освіти, рос ту аг -
ре сив ності, жорс то кості, нігілізму підлітків.

Ме тою досліджен ня є аналіз цих дест рук тив них про цесів у су -
час но му суспільстві. А та кож ос нов ний екс курс сто сов но при чин
за лу чен ня до не фор маль них мо лодіжних ор ганізацій.

Ос нов ний ма теріал. Не фор мальні об’єднан ня — це не ю ри дич не по -
нят тя, що прийш ло з га зет в 80Kі ро ки як про ти ва га «фор маль ним»,
тоб то офіційно виз на че ним (за реєстро ва ним) ор ганізаціям. У не фор -
маль них об’єднан нях відсутнє чітке член ство і їх прий ня то розг ля да ти
як фор му ван ня, що поєдну ють у собі мо лодь за оз на кою суб куль ту ри.

Всі не фор мальні ру хи мо жуть на зи ва ти ся ру ха ми тіль ки умов -
но, то му що в за галь ноп рий ня то му юри дич но му ро зумінні ні ру ха -
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ми, ні об’єднан ня ми во ни не є. Єди ною оз на кою, що об’єднує ту ди
підлітків, які в них вхо дять, є суб куль ту ра — тоб то, перш за все, спе -
цифічна зовнішня сим воліка та ат ри бу ти ка, в дру гу чер гу — нор ми
по ведінки, і тіль ки поKтретє — будьKяка іде о логія і мо раль. При мі -
ром, скінхе да ми є не ті, хто має про на ци стсь ких іде о логію, а ті, хто
го лить го ло ву і має іншу зовнішню ат ри бу ти ку скінів.

До об’єднан ня в са модіяльні гру пи дітей підштов ху ють і за -
стійні яви ща в гро мадсь ко му житті (дефіцит прав ди, гро мадсь ке
ли цемірство то що). Втра та інте ре су до гро мадсь ко го жит тя, по ва ги
до фаль ши вих ав то ри тетів, не за до во леність спо ну ка ють час ти ну
під літків і мо лоді спер шу до відчу же ності від сім’ї, а зго дом до
об’єд нан ня в гру пи на ос нові сти мулів та іде алів, які во ни вва жа ють
істин ни ми і прес тиж ни ми. Най по ши реніші се ред них: са мо ре алі за ція,
за до во леність від віль но го спілку ван ня, різно манітної діяль ності;
са мо ст ве рд жен ня, емоційноKпси хо логічна за хи щеність; ба жан ня
бра ти участь у вирішенні соціаль них проб лем; праг нен ня до ес те -
тич но го са мо ви ра жен ня че рез уяв лен ня про іде ал людсь кої кра си та
шля хет ної по ведінки; от ри ман ня ес те тич но го й емоційноKфізіо ло -
гічно го за до во лен ня за со ба ми стан дар ти зо ва ної «куль тур ноKма со -
вої» про дукції; ре алізація індивіду алістич них, егоїстич них пот реб
та інте ресів; мож ливість здійснен ня асоціаль них дій (хуліганство,
вжи ван ня ал ко го лю і нар ко тиків).

Підлітки праг нуть са мостійності, виз нан ня до рос ли ми й ро вес -
ни ка ми, гідності й по ва ги до се бе, са мо ре алізації че рез творчість.
Де які мо лоді лю ди всту па ють до не фор маль них груп з ме тою, нап ри -
к лад, знай ти за хист від на падів хлопців з іншої ву лиці чи наг на ти
стра ху на ото чу ю чих лю дей, знай ти друзів на ос нові спіль них інте -
ресів (за хоп лен ня технікою, му зи кою, спор том то що). У та ко му разі
не фор маль не об’єднан ня ви ко нує інстру мен таль ну функцію у про -
цесі соціалізації осо бис тості.

Ро бо та з ан ти соціаль ни ми об’єднан ня ми пот ре бує особ ли вої
підго тов ле ності пе да го га чи пси хо ло га, зав дан ня яко го до по мог ти
мо лодій лю дині виб ра ти ся з проб лем.

Вис но вок. От же, в ук раїнсь ко му суспільстві три ває ак тив не
фор му ван ня і транс фор мація мо лодіжно го ру ху. Не обхідно заз на -
чи ти, що го лов ною проб ле мою є сто сун ки стар шо го по коління
з мо ло дим, оскіль ки відбув ся роз рив між по коління ми, і старші
опи ня ють ся пе ред фак том, що во ни не ма ють уя ви про пот ре би, за -
пи ти та іде а ли своїх дітей.
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