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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН 

УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

О. В. Базяк 
студентка 5�го курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: П. М. Павлик, кан. юрид. н., зав. кафедри 
цивільного та трудового права

Трудові міграції — це загальновизнаний прийнятний еко�
номічний механізм поєднання потреби і пропозиції робочої си�
ли в рамках міжнародного ринку праці. Всі, без винятку,
країни світу є одночасно країнами�донорами і країнами�ре�
ципієнтами трудових міграцій і відрізняються лише співвідно�
шенням імміграційних та еміграційних потоків. 

На офіційному сайті Державної прикордонної служби Ук�
раїни викладена інформація про те, що сьогодні у світі, за
різними оцінками, налічується від 150 до 175 млн. осіб (понад
3% населення планети), які проживають за межами країн сво�
го походження. З них понад 65 млн. — мігранти. Участь
українців у глобальних світових міграційних процесах — вра�
жаюча. Понад 30% усіх українців (близько 20 млн) живуть за
межами України як закордонні українці, які є громадянами
інших держав і глибоко інтегровані в їх суспільства. А україн�
ські мігранти становлять близько 20% громадян України (по�
над 7 млн) і понад 10% від загальної кількості мігрантів
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у світі. Серед країн�донорів пострадянського простору Україна
займає перше місце за чисельністю  трудових мігрантів. Цей
показник особливо тривожний на тлі депопуляції українсько�
го етносу — низької народжуваності й високої смертності.

Проблема захисту прав громадян України за кордоном вис�
тупає невід'ємною складовою щодо дотримання фундамен�
тальних прав та свобод людини в Україні. Саме тому останнім
часом вона привертає до себе все більшу увагу українського
суспільства і вимагає проведення цілеспрямованої державної
політики у цій сфері.

Участь України в цьому процесі обумовлюється поєднанням
зовнішніх причин трудових міграцій та внутрішніх чинників
соціально�економічного розвитку України. Зовнішніми при�
чинами трудових міграцій громадян України виступає об'єдна�
ний ринок праці західних країн, приваблива матеріальна
оцінка трудової діяльності та надійне соціальне забезпечення
легальних трудових мігрантів, причому, демографічні чинни�
ки свідчать про постійне зростання попиту розвинених країн
на працю іноземців.

Серед внутрішніх чинників трудових міграцій українських
громадян виділяють незадоволений попит на роботу всередині
країни. Оскільки становлення ринкових відносин в країні відбу�
валося в умовах економічного спаду, то її трудовий потенціал не
мав достатнього попиту на внутрішньому ринку праці. І навіть
зараз, незважаючи на досить високі темпи економічного зрос�
тання, можливості використання національної робочої сили
в економіці України недостатнє, а матеріальне забезпечення
працюючих ще не досягло європейських стандартів.

Тобто Україна має економічні передумови для перерозподілу
робочої сили, як країна�донор. Саме тому трудові міграційні
поїздки громадян України в контексті економічного сьогодення
країни слід розглядати як явище об'єктивне, при цьому, більш
позитивне, ніж негативне. З одного боку, у трудящих мігрантів
громадян України є можливість використати свою робочу силу
і знання та мати за це пристойну винагороду. З іншого боку,
держава, яка поки що не в змозі запропонувати своїм громадя�
нам належні робочі місця, отримує потужне зовнішнє фінансо�
ве джерело формування національного багатства і формування
трудовими іммігрантами підвалин для майбутнього розвитку
підприємницької діяльності.

господарської діяльності Секція VІІ



Аналіз причин міграційних процесів в Україні і в цілому
у світі дає підстави стверджувати, що для нашої держави тру�
дова міграція за кордон залишатиметься ще впродовж трива�
лого часу одним із визначальних чинників суспільного та еко�
номічного життя країни, справляючи безпосередній вплив на
стан дотримання громадянських, політичних, економічних,
соціальних і культурних прав українських громадян.

Відтак, процеси трудової міграції з України вимагають гли�
бокого дослідження і осмислення передусім органами держав�
ної влади та місцевого самоврядування, а також розробки
відповідної стратегічної державної політики у сфері регулю�
вання процесів трудової міграції і посилення захисту прав ук�
раїнських громадян, що знаходяться за кордоном як трудящі�
мігранти.

Попри позитивні кроки, які здійснюють у цьому напрямі,
зокрема, Міністерство закордонних справ України, Міністер�
ство праці та соціальної політики України, Державний комітет
у справах охорони державного кордону України, ситуація
у сфері міграційних процесів з України продовжує залишати�
ся критичною і може розглядатись як питання національної
безпеки, а відтак, вимагає запровадження додаткових опера�
тивних комплексних заходів з боку держави, зокрема пов’яза�
них з правовим регулюванням зазначеного питання, а саме
прийняттям низки законопроектів та ратифікацією міжнарод�
них нормативно�правових актів. І першим кроком має стати
ратифікація підписаної Україною у 2004 році Європейської
конвенції про правовий статус трудящих�мігрантів.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

І. А. Баклачова 
Факультет «Правознавства та міжнародних відносин»,
VI курс, группа ПЗ�61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. І. Лебеденко, кан. юрид. н., доцент

В умовах функціонування ринкової економіки, основу якої
становить господарська діяльність з використанням різних
форм власності, та механізму державного регулювання відносин
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у сфері економіки потреба суб’єктів господарської діяльності
у захисті своїх майнових прав та охоронюваних законом інте�
ресів від різноманітних ризиків зростає. Інтерес у створенні
адекватного розвиненим економічним відносинам ринку стра�
хових послуг проявляють не тільки суб’єкти господарювання,
а й держава, яка заінтересована у страховому захисті держав�
ного майна. Ці питання вирішуються шляхом впровадження
в Україні перевірених світовою практикою форм і видів стра�
хування. Останні роки в економіці України страхування все
стабільніше займає своє належне місце, забезпечуючи соціаль�
но�економічну стабільність і безпеку, розвиток підприємницт�
ва, ефективний захист майнових інтересів громадян і органі�
зацій від природних, техногенних, економічних і інших
ризиків, реалізацію державної політики соціально�економіч�
ного захисту населення.

Науковою розробкою цих питань займались такі вчені та
провідні фахівці, як Базилевич В. Д., Залєтов О., Зубець А.,
Крутик А., Шелехов К. В., Краснова И. 

Український страховий ринок перебуває сьогодні на порозі
поступового інтегрування у світовий. Показує в останні роки
феноменальну спроможність до зростання і прогресує як
кількісно так і якісно. Так, кількість страхових компаній ста�
ном на 30.09.2006 р. становила 407 (станом на 30.09.2005–399),
в тому числі 55 страховиків, що здійснюють страхування життя.
Протягом 9 місяців 2006 року з Державного реєстру фінансових
установ були виключені 15 страхових компаній та включено 24
новостворених. Страховий ринок — це сфера економічних відно�
син, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові
послуги та здійснюється акт їх купівлі�продажу. 

Серед головних проблем, які залишаються в галузі страху�
вання, можна виділити: наявність великої кількості вимог та
бар’єрів, що обмежують конкуренцію на ринку; нестаток про�
фесійного кадрового забезпечення учасників страхового рин�
ку; розширення присутності на страховому ринку страхових
компаній за сприяння державних структур та монополізація
ними деяких видів страхування; крім того, проблеми, які існу�
ють в українській економіці в цілому і впливають, зокрема,
і на страхову галузь. Головна перешкода на шляху активізації
діяльності у сфері страхування — досить низький рівень
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довіри споживачів до даного виду діяльності, що є важливою
передумовою розвитку страхової діяльності.

Однією з головних умов підвищення конкурентоспромож�
ності вітчизняних страховиків є нарощування фінансового
і кадрового потенціалу компаній, створення механізму стиму�
лювання попиту на страхові послуги, посилення боротьби
з фінансовими махінаціями, а також створення клімату довіри
до страховиків, надання страховикам можливостей здійснюва�
ти ефективну інвестиційну діяльність. 

Також залишається ряд невирішених проблем у регулюванні
страхового ринку: недостатній розвиток нормативно�правової
бази, на основі якої повинна встановлюватись відповідальність
за правопорушення на страховому ринку, недостатній обсяг пов�
новажень державних органів на застосування санкцій та при�
тягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб за
порушення страхового законодавства, в т. ч. за відсутність укла�
дених договорів з обов’язкових видів страхування; відсутність
прозорого законодавства та якісної системи обліку, звітності,
розкриття інформації та нагляду за діяльністю страхових ор�
ганізацій, що обмежує можливості потенційних інвесторів та
споживачів страхових послуг щодо якісного відбору страхових
організацій, що у свою чергу зменшує можливості страхового
ринку з мобілізації вільних ресурсів, підвищення обсягів стра�
хового посередництва та сприяння розвитку страхового ринку
в цілому.

Аналіз нормативно�правових актів із питань регулювання
страхової діяльності дає підстави говорити про два істотних не�
доліки. По�перше, законодавство щодо страхування не має сис�
темного характеру та є фрагментарним. У базовому законі
відсутні чіткі визначення понять, а самі поняття не сформо�
вані у понятійний апарат, що утруднює подальше розуміння
положень нормативного акту. Окремі питання страхування ре�
гулюються не базовим законом, а іншими. Є «білі плями» та
неузгодженості вже прийнятих нормативно�правових актів
між собою із питань страхування. Це призводить до можли�
вості різночитань. По�друге, окремі положення нормативно�
правових актів не адаптовані до вимог законодавства ЄС, що
може негативно позначитися на процесі Євроінтеграції Ук�
раїни.
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ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ 
ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КРЕДИТУ

І. В. Білань 
студентка 2�го курсу факультету правознавства
та міжнародних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: В. М. Абрамова, канд. ю. н., д. т кафедри цивільного
та трудового права

Зміна економічного устрою суспільства, розвиток ринкових
відносин в Україні обумовили звернення до правових інсти�
тутів, які здатні забезпечити їх ефективне функціонування.
Одним із таких інститутів є іпотека. Досвід країн з розвиненою
ринковою економікою свідчить, що система іпотечного креди�
тування слугує вирішенню як соціальних. Так і економічних
проблем, і тому введення в Україні нормально функціонуючо�
го механізму застави нерухомості сприятиме її соціально�еко�
номічній стабілізації. Отже, в Україні необхідно вирішити
низку економіко�правових проблем у сфері іпотечних пра�
вовідносин. 

У цій статті ми хотіли б звернутися до однієї з таких проб�
лем, яка стосується правового регулювання питань, що
пов’язані з предметом іпотеки. Інтерес до цієї проблеми обу�
мовлений як відносною новизною інституту іпотеки для
цивільних правовідносин, так і чисельними, але поки що не�
вирішеними теоретичними і практичними питаннями та
складнощами, що постають при реалізації прав, які виплива�
ють з іпотеки. Недостатня визначеність щодо предмета іпотеки
створює на практиці певні проблеми.

Питання предмета іпотеки регулюється декількома норма�
тивними актами. На підставі їх аналізу, зокрема, ст. 1 Закону
України «Про іпотеку», ст. 575 Цивільного кодексу України,
дозволяє віднести до предмета іпотеки нерухоме майно [5, ст.1;
13, ст. 575]. Але постає питання: чи будь�яке нерухоме майно.
Відповідно до ст. 5 Закону «Про іпотеку» предметом іпотеки
можуть бути один або декілька об’єктів нерухомого майна,
а відповідно до ст. 181 Цивільного кодексу України до нерухо�
мого майна (нерухомості) відносяться земельні ділянки,
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а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці і невід’єм�
но пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх
знецінення та зміни їх призначення. Ст. 191 Цивільного ко�
дексу нерухомістю визнає і особливий об’єкт цивільних
прав — єдиний майновий комплекс. Практично таке ж визна�
чення надано і в ст. 2 Закону «Про державну реєстрацію речо�
вих прав на нерухоме майно та їх обмежень» [2, ст. 2].

У зв’язку з цим постає питання щодо розмежування рухо�
мих і нерухомих об’єктів цивільних правовідносин. Законода�
вець пропонує наступні критерії віднесення об’єктів цивіль�
них прав до нерухомого майна: природні властивості об’єктів
(земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об’єкти),
фізичні властивості об’єктів (тісний зв’язок з землею, немож�
ливість переміщення без знецінення та зміни їх призначен�
ня — ліси, будівлі, споруди та інші об’єкти), об’єкти, що вка�
зані в законі (за законом). Крім вказаних критеріїв, ст. 376 ЦК
України дозволяє виділити наявність не тільки фізичного,
а й наявність юридичного зв’язку між вказаними об’єктами
нерухомості і земельною ділянкою, на якій цей об’єкт знахо�
диться [14, с. 19].

Однак Д. М. Гриджук та В. О. Олійник справедливо зазнача�
ють, що запропоновані критерії є не зовсім вдалими. На їхню
думку предметом іпотеки об’єкти нерухомості можуть бути за
таких умов:

— нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві влас�
ності або на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем
є державне або комунальне підприємство, установа чи ор�
ганізація;

—нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нь�
ого відповідно до законодавства може бути звернене стягнення;

— нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом
порядку як окремий виділений в натурі об’єкт права власності.
Якщо інше не встановлено Законом «Про іпотеку» [14, с. 21].

Враховуючи зазначені умови можна надати короткий перелік
об’єктів нерухомості, які можуть бути предметом іпотеки.

До переліку майна, яке може бути предметом іпотеки, зако�
нодавець включив і такі рухомі речі, як повітряні й морські
судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти, май�
нові права на нерухомість. На вказані об’єкти цивільних прав
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законодавець поширив правовий режим нерухомих речей. Ра�
зом з тим, правовий режим державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно на них не поширюється [3, п. 2 ст. 1].

Предметом іпотеки також може бути об’єкт незавершеного
будівництва або інше нерухоме майно, яке стане власністю іпо�
текодавця після укладення іпотечного договору за умови, що
іпотекодавець може документально підтвердити набуття ним
права власності на відповідне нерухоме майно у майбутньому.
Обтяження такого нерухомого майна іпотекою підлягає дер�
жавній реєстрації у встановленому законом порядку незалеж�
но від того, хто є власником цього майна на час укладення іпо�
течного договору.

Відповідно до вимог ст. 191 Цивільного кодексу України не�
рухомістю, а отже і предметом іпотеки. Є підприємство як єди�
ний майновий комплекс [13, ст. 191]. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про іпотечне кредиту�
вання, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні
сертифікати» предметом іпотеки (разом з об’єктами нерухо�
мості та незавершеного будівництва) можуть бути права на не�
рухомість та користування нею, а також майнові права на не�
рухомість, будівництво якої не завершено [6, ст. 5].

Закон України «Про фінансово�кредитні механізми і управ�
ління майном при будівництві житла та операціях з нерухо�
містю» також містить норми про предмет іпотеки. Так,
відповідно до ст. 10 цього Закону предметом іпотеки за іпотеч�
ним договором є майнові права на нерухомість, яка є об’єктом
будівництва, а ст. 50 цього Закону зазначає, що предметом іпо�
теки за іпотечним договором є об’єкт інвестування, який стане
власністю позичальника в майбутньому, та/або майнові права
на нього [11, ст. 10, 50].

Слід зауважити, що частина об’єкта нерухомого майна може
бути предметом іпотеки лише після її виділення в натурі та
реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухо�
мості, якщо інше не встановлено Законом України «Про іпотеку».

Таким чином можна зазначити, що предметом іпотеки може
бути будь�яке нерухоме майно, яке іпотекодавець має право
відчужити. З правила «Усе, що може бути продано, може бути
і заставлено» випливає критерій ліквідності, що забезпечить
банку повернення боргу. Але на практиці питання ліквідності
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є досить складним при прийнятті рішення про забезпечення
кредиту. Крім того, не слід забувати, що законодавство перед�
бачає цілий ряд обмежень відносно іпотеки (застави).

Зокрема, відповідно до ст. 10 Закону України «Про націона�
льний архівний фонд та архівні установи», ст. 21 Закону Ук�
раїни «Про музеї та музейну справу» предметом іпотеки не мо�
жуть бути національні культурні цінності, що перебувають
у державній власності або підлягають занесенню до Державно�
го реєстру національного культурного надбання [7, ст. 21].
У ч.6 ст. 4 Закону України «Про заставу» зазначається, що
предметом іпотеки не можуть бути об’єкти державної влас�
ності, приватизація яких заборонена законодавчими актами,
а також майнові комплекси державних підприємств та їх
структурні підрозділи, що знаходяться в процесі корпорати�
зації [4, ч.6 ст. 4]. А ст. 5 Закону України «Про приватизацію
державного майна» міститься норма щодо неможливості прива�
тизації об’єктів, що мають загальнодержавне значення, а та�
кож казенні підприємства [10, ст. 5]. Конкретний перелік
об’єктів права державної власності, що не підлягають привати�
зації, встановлений Законом України «Про перелік об’єктів
права державної власності, що не підлягають приватизації» [9].

Предметом іпотеки не може бути майно благодійних орга�
нізацій [1, ст. 19], майно вищих навчальних закладів держав�
ної та комунальної форм власності, що забезпечує їх статутну
діяльність [2, ст. 63], земельний сервітут [12, ст. 101 ЗК Ук�
раїни].

Сьогодні виникають деякі спірні питання щодо можливості
застави майна громадян і юридичних осіб, стосовно якого зако�
нодавець передбачив цілий ряд обмежень відносно звернення
стягнення. Але на думку Д. М. Гриджука та В. О. Олійника,
з такою іпотекою краще не мати справи [14, с. 28]. 

На підставі проведеного аналізу законодавства, що містить
норми правового регулювання предмета іпотеки можна зроби�
ти наступний висновок: все вищезазначене свідчить про не�
обхідність приділення належної уваги  правовому стану майна,
яке може бути заставлено, оскільки недотримання норм зако�
ну щодо предмета іпотечного договору буде мати негативні пра�
вові наслідки.  Так, іпотечні договори, що укладені з порушен�
ням вказаних вимог до предмета іпотеки, можуть бути визнані
в судовому порядку недійсними. 
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СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА, 
ЇХ ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ

Д. В. Бондаренко 
Факультет правознавства та міжнародних відносин,
VII курс, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Ю. М. Крупка 

Суб’єкти господарського права — це учасники господарських
відносин, що безпосередньо здійснюють господарську діяльність
або управляють такою діяльністю, створені у встановленому
законом порядку, мають необхідне для здійснення такої діяль�
ності майно і володіють господарською правосуб’єктністю. Пра�
вовий статус суб’єктів господарських відносин регулюють Гос�
подарський та Цивільний кодекси України, Закони України,
численні підзаконні нормативно�правові акти, які враховують
особливості положення певних видів суб’єктів господарювання.
Суб’єкти господарського права мають певну сукупність еко�
номічних, організаційних і юридичних ознак, за якими вони
кваліфікуються як господарюючий суб’єкт і суб’єкт права. За до�
помогою цих ознак визначається правове становище суб’єктів
господарського права. Ознаками суб’єкта господарського права,
складовими їх організаційно�правових форм є: 1) визначеність
організаційно�правової форми суб’єкта господарювання; 2) май�
нова відокремленість; 3) легітимація існування в якості суб’єкта
господарювання; 4) відповідальність за результати господарю�
вання; 5) самостійність в господарському обороті. Організаційна
єдність представляє собою надання законом юридичної можли�
вості, в межах встановлених організаційно�правових форм, існу�
ванню суб’єкта господарського права, визначенню і встановлен�
ню системи внутрішніх зв’язків елементів, що складають її
конструкцію, з метою забезпечення їхньої єдності і можливості
організації виступати як суб’єкта господарських відносин. Май�
нова відокремленість — одна із суттєвих ознак господарської ор�
ганізації, оскільки саме вона становить матеріальну основу
діяльності суб’єктів господарського права, забезпечує достатній
рівень самостійності в господарських правовідносинах. Практич�
не значення майнової відокремленості полягає в тому, що госпо�
дарська організація стає суб’єктом права, що дозволяє їй
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виступати у господарському обороті; це тягне за собою роз�
поділ відповідальності засновників і суб’єкта господарювання
за своїми зобов’язаннями. 

Суб’єкти господарського права здійснюють господарську
діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, під якою за�
конодавець розуміє сукупність господарських прав та обо�
в’язків. Суб’єкти основної (первинної) ланки господарювання
мають повну господарську компетенцію, яка передбачає са�
мостійну участь у господарському обороті шляхом визнання за
ними господарської правосуб’єктності. Господарська право�
суб’єктність — визнана законодавством за суб’єктом господарю�
вання сукупність загальних юридичних можливостей для безпо�
середньої участі у господарській діяльності та управлінні нею. 

Не всі суб’єкти господарського права мають загальну правоз�
датність. Наявність у суб’єкта господарського права загальної
правоздатності залежить від здійснення останнім господарської
діяльності та встановлення режиму права власності останнього
на закріплене за ним майно. Правоздатність суб’єкта де�
термінується правовим режимом майна, при цьому право влас�
ності та право господарського відання детермінують загальну
правоздатність підприємства та можливість кваліфікації їх
діяльності як підприємницької, а право оперативного управлін�
ня — спеціальну правоздатність, визначену власником (уповно�
важеним ним органом) для здійснення непідприємницької гос�
подарської діяльності. Правоздатність суб’єктів�невласників,
зокрема, державних, комунальних підприємств, об’єднань гро�
мадян та  ін. визначається органами державної влади, місцевого
самоврядування чи організаціями�засновниками, та зумов�
люється функціями таких органів чи статутними завданнями
організацій�засновників і є спеціальною. 

Отже, суб’єкти господарського права, що здійснюють госпо�
дарську діяльність як у державному, комунальному, так і при�
ватному секторах економіки мають як спеціальну, так і загаль�
ну правоздатність. На правовий статус суб’єкта господарського
права безпосередньо впливає: 1) організаційно�правова форма;
2) майнова відокремленість; 3) легітимація існування; 4) са�
мостійна відповідальність за результати господарювання.
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ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОПОРЯДОК

Т. Борисюк  
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Факультет правознавства і міжнародних відносин
Кафедра теорії держави і трава
Науковий керівник: Т. Л. Романишина, старший викладач 

Право являє собою фактор соціального життя. Але його ре�
альність визначається не тільки тим, що воно знаходить вира�
ження в формальних нормативно�правових актах, а й тому, що
владна воля, що виражається в законах, втілюється в по�
ведінці людей — громадян, які виконують закон, ociб, які
вступають у відносини шляхом укладення договорів, суддів та
інших посадових oci6, що застосовують закон. Право за своєю
сутністю є таким, що не може існувати поза втілення в право�
вих відносинах.

Аналіз законності в широкому розумінні цього слова дозво�
ляє розрізняти в її змісті наступні самостійні моменти діалекти�
ки правового, юридичного та державно�політичного, до якого
відносяться: ідея законності, невіддільність від загально�
обов’язковості права, метод державного керівництва суспіль�
ством, принцип діяльності держави; режимом суспільно�
політичного життя.

Режим законності — це така морально�політична атмосфе�
ра, при якій в суспільному житті панують ідеї права, гу�
манізму, справедливості, коли точне та неухильне дотримання
законів, реальність та стійкість прав громадян є основою жит�
тя суспільства та його громадян.

Таким чином, законність — це такий політико�правовий ре�
жим, такі умови життя, така правова атмосфера, які захища�
ють особистість від свавілля влади, масу людей — від aнaрхії,
суспільство в цілому — від насилля, хаосу та безладдя. До
вимог законності відносять: Втілення ідеї панування права
в жummi суспільства, держави. Верховенство закону. Рів�
ність вcix перед законом.

Неухильне дотримання (виконання) правових актів всіма
суб’єктами права. Забезпечення неухильної реалізації прав i
свобод. Належне правилъне та ефективне застосування пра�
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ва. Послідовна боротьба з правопорушеннями. Недопусти�
містъ свавілля в діяльності посадових осіб.

Отже, враховуючи вищевикладене можна зробити наступне
визначення законності.

Законність — це суспільно�політичний режим, який полягає
у пануванні права та закону в суспільному житті, неухильно�
му здійсненні npunuciв правових норм всіма учасниками
суспільних відносин, nocлідовній боротьбі з правопорушення�
ми та свавіллям в діяльності посадових ociб, в забезпеченні
порядку та організованості в суспільстві.

Основними принципами законності є: єдність законності,
всезагальність законності, доцільність законності. Із закон�
ністю тісно пов’язане інше правове явище — правопорядок
(правовий порядок). Поняття «правопорядку» широко вико�
ристовується в діючому законодавстві, а охорона правопоряд�
ку — найважливіша функція держави.

З огляду на вищевикладене, правопорядок — це основана на
npaвi та законності організація суспільного життя, яка
відображає якісний стан суспільних відносин на певному
emaпi розвитку суспільства.

До принципів правопорядку відносяться: визначеність;
системність; організованість;державна гарантованість; ус�
таленість; єдність.

Отже, розглянувши такі поняття як «законність» і «право�
порядок», можна зробити певні висновки.

1. Bci закони держави мають виражати волю й інтереси
народу, бути конкретним виявом народовладдя. Здійснення
i розвиток демократії, реальне забезпечення прав та інтересів
громадян є невід’ємною умовою створення правової держави.
Однак сама наявність законів ще не вирішує даних завдань.
Аби практично регулювати діяльність відповідних органів дер�
жавної влади i управління, організацій, установ i громадян, за�
конів треба точно i неухильно дотримуватись їx, a в державі,
суспільстві має панувати режим законності.

2. Всебічне забезпечення законності досягається лише за
умов демократичних форм державного i суспільного життя,
коли в боротьбі з правопорушеннями беруть участь широкі ма�
си трудящих, коли діяльність державного апарату перебуває
під контролем народу, його представницьких органів.
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На жаль, упродовж багатьох років у нашій країні закон�
ність попиралася, i долю країни, всього народу вершив не за�
кон, а особисті амбіції окремих oci6, переважав підхід з по�
зицій партійно�номенклатурної доцільності, а право, закон

займали другорядні позиції. Результати цієї протиправної
діяльності ще й нині відчуваються у нашій країні.

3. Динамізм законодавства при стабільності основних його
принципів та інститутів, чіткість, якість, конкретність зако�
ну, відсутність в ньому «загальних місць», нічим не підкріпле�
них декларацій i закликів, — важливий показник правової
культури суспільства, вагома гарантія від волюнтаризму та
свавілля. Проте, сучасне законодавство не позбавлене цих не�
доліків. Так, багатьом чинним законам бракує чіткості, багато
з них містять формулювання, що дають можливість виконав�
цям широко трактувати положення даних законів. Зовсім неп�
рипустимо, коли загальнодержавні рішення перекроюються
на відомчому чи місцевому рівнях. Безглузді заборони i обме�
ження гальмують суспільно корисні ініціативи. Вони лише по�
роджують бюрократизм i безвідповідальність, з одного боку,
корупцію — з іншого.

4. Зміцнення правової основи державного i громадського
життя передусім залежить від стану законності i правопорядку
у роботі державного апарату. Порушення законності у його
діяльності, особливо коли вони стають системою, перешкоджа�
ють здійсненню функцій держави, порушують упорядко�
ваність, синхронність роботи. Вони знижують престиж влади
серед населення, породжують безвідповідальність, можливість
безкарного порушення правопорядку, а у деяких випадках ма�
ють прямим наслідком порушення прав i законних інтересів
громадян.

Надто викликає стурбованість порушення законності тими
органами держави, що за характером своєї діяльності покли�
кані охороняти правопорядок, — органів юстиції, суду, проку�
ратури, міліції.

5. Задача створення в Україні правової держави не може
бути успішно вирішена без реорганізації всієї державно�право�
вої системи, кардинальної зміни організації та діяльності дер�
жавних органів.
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6. Сучасний етап державно�правового розвитку країни та
юридичної доктрини диктує необхідність розробки ново пара�
дигми юридичної відповідальності, яка повинна бути покладе�
на в основу законодавства в правовій державі. Така парадигма
повинна в якості своєї невід’ємної частини включати від�
повідальність держави перед людиною i суспільством в цілому,
повну юридичну захищеність останнього від свавілля чинов�
ників, гарантуючи в той же час права i самих службовців.

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ
РЕВІЗІЇ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ 

ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Т. В. Блонська 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» м. Київ, факультет правознавства 
та міжнародних відносин, V курс, група ПЗ�51, 
спеціальність «Правознавство»,
Науковий керівник: А. О. Клименко, кан. юрид. н., доцент.

Одним із методів виявлення легалізації грошей, набутих
злочинним шляхом є ревізія. У ст. 2 Закону України «Про дер�
жавну контрольно�ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993
року визначено, що ревізія — це метод документального конт�
ролю за фінансово�господарською діяльністю підприємства,
установи, організації...

Особливістю ревізії є застосування прийомів і способів еко�
номічного аналізу, поєднання їх з документальною перевір�
кою, всебічне вивчення облікових і звітних даних, узагальнен�
ня і розповсюдження передового досвіду. За своєю суттю
ревізії активно впливають на виявлення причин безгосподар�
ності, порушення законодавства і нормативних актів, сприя�
ють відшкодуванню заподіяних збитків конкретними особами.
Для цього ревізори використовують законодавчі і нормативні
акти з питань господарсько фінансового контролю, первинні
облікові документи, реєстри бухгалтерського обліку, бухгал�
терську звітність.

Але випадки застосування ревізій з метою виявлення фактів
легалізації злочинних доходів фактично не врегульовані на
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законодавчому рівні хоча цю проблему розкривають у своїх
працях: Клименко А. О., Попович В. М., Городиський О. М.,
Аркуша Л. І., Головіна В. П., Семенов В. О., Голомша М. Я.,
Костін М. І., Бантишев О. Ф., Доля Л. М., Кондратьєв Я. Ю.,
Камлик М. І., Сущенко В. Д., Мандибура В. О., Мурашко В. М.

Органи ДКРС проводять ревізії і перевірки суб’єктів
підприємницької діяльності незалежно від форми власності за
постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розсліду�
вання кримінальної справи, якщо були виявлені ознаки
легалізації злочинних доходів. Крім того, ревізії і перевірки
проводяться на вимогу правоохоронних органів, служби безпе�
ки, інших державних органів, яким надано в межах своєї ком�
петенції здійснювати контроль за роботою кооперативних ор�
ганізацій (підприємства відповідно до Закону України «Про
споживчу кооперацію»).

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про банки і банківсь�
ку діяльність» від 07.12.2000 року легалізацією грошей, набу�
тих злочинним шляхом вважається внесення на рахунки бан�
ку грошей чи іншого майна, здобутих з порушенням вимог
законодавства України, або переказ таких грошей чи майна че�
рез банківську систему України з метою приховування джерел
походження цих коштів чи створення видимості їх легаль�
ності. Проте у ст.ст. 11, 12 Закону України «Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло�
чинним шляхом» від 28.11.2002 року вказані ознаки фінансо�
вих операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, проте
механізму встановлення, способів виявлення та конкретних
ознак того, що певна фінансова операція є засобом відмивання
доходів отриманих злочинним шляхом немає.

Недоліком також є відсутність погоджених процедур попе�
редження, розслідування і покарання за злочини пов’язані
з легалізацією злочинних доходів. В ході проведення ревізії
при перевірці фінансово�господарської діяльності немає окре�
мого етапу при проведенні ревізії, де б вся увага зосереджува�
лась на виявленні фактів легалізації злочинних доходів, тому
доречно було б включити такий етап в процес проведення
ревізій, або ж запровадити відділ з економічної злочинності,
який би займався проведенням спеціальних ревізій задля ви�
явлення та перевірки потенційної злочинної діяльності.
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Для забезпечення протидії легалізації злочинних коштів
необхідно, насамперед, встановити прогалини у діючому зако�
нодавстві України, обов’язково визначити структуру і основні
схеми відносин пов’язаних з легалізацією злочинних доходів,
також виділити характерні особливості і методи виявлення
фактів легалізації злочинних доходів.

ДОГОВІР ФРАНЧАЙЗИНГУ

Т. В. Блонська 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» м. Київ, факультет правознавства 
та міжнародних відносин, V курс, група ПЗ�51, 
спеціальність «Правознавство»,
Науковий керівни: В. І. Лебеденко, канд. ю. н., доцент.

В Україні у ЦК УРСР договір франчайзингу не був названим
видом договірних зобов’язань. Проте, ЦК України регулює цей
вид зобов’язань, визначаючи його договором комерційної кон�
цесії.

Проблемами організації франчайзингу займались багато на�
уковців таких як:, М. М. Богуславський, М. Л. Городиський,
М. І. Брагінський, Г. О. Андрощук, Б. І. Пугинський, В. М. Ко�
рецький, О. Л. Маковський, В. С. Поздняков, О. О. Городова,
Є. А. Суханов, А. С. Довгерт, І. О. Зенін, В. І. Кісиль, Ю. М. Ка�
піца, Н. С. Кузнєцова, М. І. Кулагін, О. С. Йоффе, І. Б. Новиць�
кий, В. О. Ойгензихт, О. А. Підопригора, О. М. Садікова,
О. П. Сергєєв, М. Бреннан, В. В. Вітрянський, О. О. Іванов,
О. В. Дзера, Ф. Зайд, Л. А. Лунц, Г. В. Цірат, І. В. Рикова,
В. В. Луць, Д. М. Генкін, В. М. Коссак та багато інших.

Об’єктом даної теми є відносини сторін, що виникають при
укладенні та виконанні договорів франчайзингу, законодавче
регулювання.

Договір франчайзингу — це правочин, за яким одна сторо�
на, франшизіар, надає в обмін на пряму або опосередковану
фінансову винагороду іншій стороні, франшизіату, право ко�
ристуватися франшизою.

Договір франчайзингу відрізняється від інших видів схожих
договорів (включаючи ліцензійний, про спільну діяльність,
концесії), завдяки своєму об’єкту (франшизі). Франшиза
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складається з декількох видів об’єктів цивільних прав, які ви�
користовуються в підприємницькій діяльності з продажу то�
варів або послуг за системою, розробленою франшизіаром та
способом, вказаним франшизіаром, у певному франчайзинго�
вому підприємстві, що передбачає значний і тривалий опе�
раційний контроль останнього. 

Поєднання зазначених об’єктів цивільних прав у франшизі
дозволяє франшизіату опосередковано «користуватися» діло�
вою репутацією франшизіара, яка представляє собою інший
об’єкт цивільних прав — особисті немайнові блага, проте,
аналізуючи положення ЦК та ГК України, де зазначено, що
правовласник надає користувачеві ділову репутацію, можна
стверджувати, що ділову репутацію неможливо передати, так
як правовласник щодо цього не вчиняє жодних дій. 

Крім того, в Цивільному кодексі і Господарському кодексі
деякі істотні положення франчайзингових відносин або не
розкриті, або взагалі відсутні.

Наприклад, жодне з положень розділу Цивільного кодексу
і Господарського кодексу України про комерційну концесію не
регламентує найбільш «критичний» етап відносин майбутніх
сторін — переддоговірний етап, у тому числі вимоги щодо
розкриття інформації про запропоновані франчайзером до про�
дажу комплекси виключних прав. Фактично користувач має
купувати нечіткі обіцянки правоволодільця. Відсутність та�
ких норм є важливою передумовою для розквіту шахрайства
й обману з боку помилкових правоволодільців.

Усе це свідчить про потребу вдосконалення українського за�
конодавства як у назві цього типу правовідносин, так і в час�
тині захисту прав правоволодільця та користувача.

Аби уникнути деяких правових невідповідностей потрібно
застосовувати міжнародно прийняту термінологію щодо дого�
ворів франчайзингу, внести зміни у поняття договору ко�
мерційної концесії, передбачити поняття франшизи та її видів,
територіальної та генеральної франшизи, скасувати реєстра�
цію договору в органах, які здійснюють державну реєстрацію
суб’єктів підприємництва, прийняти закон України «Про
франчайзинг».
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ОРГАНІЗАЦІЙНОDПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. Буряк 
Факультет правознавства та міжнародних відносин, 
V курс, група ПЗ�51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: А. М. Стовбчатий, канд. е. н., професор

За сучасних умов загального правового нігілізму проблеми
правового регулювання безпеки підприємницької діяльності
набувають важливого значення. Чинником виникнення та
постійного посилення уваги до цих проблем є трансформаційна
криза української економіки, яка охопила всі сфери і стала
суттєвою перешкодою на шляху забезпечення сталого розвит�
ку економіки та суспільства.

Насамперед треба зазначити, що в Україні немає окремого
Закону, який би регулював відносини між суб’єктами права по
відношенню до захисту бізнесу від зазіхань, як з боку злочин�
них угруповань, так і з боку корумпованих владних структур.
Тож норми права, які регулюють вказані відносини знаходять�
ся в окремих Законах України та в підзаконних нормативних
актах. Найчастіше, в цих нормах права — особа (як суб’єкт
права) виступає не як бізнесмен (тобто особа, що займається
підприємницькою діяльністю), а як фізична особа (тобто неза�
лежно від роду занять). 

Однією з найважливіших складових безпеки підприємниць�
кої діяльності є безпека фінансова. Саме даному аспекту безпе�
ки присвячена ця моя наукова робота.  

Під фінансовою безпекою розуміється такий стан фінансо�
вої, грошово�кредитної, валютної систем, який характеризу�
ється збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функ�
ціонування економічної системи та економічне зростання ко�
мерційної структури.

Створення дійової системи фінансової безпеки передбачає
чітке визначення джерел потенційної загрози у тій чи іншій
сфері діяльності, а також наявних і необхідних ресурсів для їх
нейтралізації. З цією метою С. І. Ніколаєвою, Д. Й. Нікіфорчук

господарської діяльності Секція VІІ



розробили методику дослідження проблем безпеки. Вона
включає такі положення:

I. Ідентифікація, тобто визначення в комерційній структурі
тих активів та видів діяльності, які безпосередньо працюють
на прибуток і потенційно підпадають під ризик.

II. Оцінка небезпеки реалізації цих ризиків.
III. Підготовка та впровадження системи заходів, які дозво�

лять керувати ризиками, що були виявлені.
Спираючись саме на теоретичні засади у своїй роботі пропо�

ную різні практичні рішення проблеми безпеки підприємниць�
кої діяльності, використовуючи чинне законодавство України.

Для внутрішньої безпеки слід застосовувати законодавство
з питань, зокрема, бухгалтерського обліку і контролю за фі�
нансовою діяльністю підприємства, трудове законодавство,
адміністративне та інше.

Щоб не розгубитися можна знову таки використати мето�
дичні рекомендації. В управлінні ризиками необхідно виділи�
ти чотири головні складові:

1. Уникнення ризику. На перший погляд ця складова може
вирішити всі проблеми, пов’язані із забезпеченням фінансової
безпеки. Однак, повністю уникнути всіх видів ризику можна,
тільки припинивши займатися бізнесом взагалі.

2. Передача ризику. Якщо реалізується підхід припинення
виконання яких�небудь функцій, які супроводжуються ризи�
ком, то з економічного боку таке рішення не може бути визнано
оптимальним тому, що у цьому випадку фірмі необхідно відмо�
витися від цих видів діяльності а отже і від прибутку. Більш
раціональний підхід — передача ризику як відведення від своєї
структури. Наприклад, страхування від потенційних збитків,
тобто при реалізації ризику компанія отримає страхові випла�
ти. Однак, таке страхування порівняно з іншими видами ризи�
ку, здійснюється рідко. Більш того, в деяких випадках судові
та законодавчі органи забороняють чи відмежовують можли�
вості фізичних чи юридичних осіб в цілому застосовувати такий
підхід для зменшення юридичної відповідальності.

3. Обмеження ризику. Іноді керівництво фірми приймає
рішення відмежувати частково чи повністю якийсь ризик. Нап�
риклад, за кордоном — страхування від певних наслідків, у нас,
наприклад, наведення корумпованих зв’язків у правоохоронних
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органах чи органах влади — це коштує грошей, але зменшує
ризик. Звісно, такі рішення приймаються тільки після оцінки
можливих ризиків чи їх наслідків. Кращим варіантом є звер�
нення до за допомогою до компетентних юристів, які можуть
порадити які саме заходи потрібно здійснити аби максимально
і законно зменшити вплив зовнішніх негативних факторів.
Взагалі рішення про обмеження можливого ризику визна�
чається з одного боку — можливостями фірм знизити віро�
гідність наступу небажаної дії, з іншого — її здатністю обме�
жити фінансові та інші втрати, якщо подія відбудеться.

4. Скорочення ризику. Скорочення ризику можна досягти
за допомогою використання різних заходів, поліпшення про�
цедур, що використовуються у роботі, розроблення планів дій
у нестандартних ситуаціях.

ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ ЩОДО СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ 

ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Д. О. Гайдаржиєва 
Горлівська філія, кафедра права,
ІІ курс, група ПВ�051, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. П. Єпішев, ст. викладач

Тема свободи віросповідання дуже актуальна у наш час, то�
му що зараз відбувається духовний підйом нації, повернення
до своїх релігійних витоків, а разом із тим і право відстоювати
свої особисті світоглядні переконання.

Виходячи з цього, головними завданнями моєї наукової ро�
боти є:

1) Визначити стан законодавства України з питань свободи
віросповідання та релігійних організацій;

2) Виявити насущні проблемі у галузі свободи віросповідан�
ня та релігійних організацій сьогодення.;

3) Запропонувати свої погляди та деякі міркування стосовно
усунення певних недоліків у законодавстві України стосовно
цих питань.

Говорити про взаємовідносини політики та релігії — це
означає обговорювати особливу, до того ж важливу галузь
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багатоманітних відносин особистості та суспільства. З одного
боку, перед нами стають переважно особисті для кожної люди�
ни питання, які стосуються її особистих переконань, поглядів.
З іншого боку — розкриваються якісні характеристики певно�
го суспільства. 

Вище зазначені питання потребують ретельного розгляду,
тому що кожне суспільство, держава по�своєму розуміють, по�
різному тлумачать і, головне, здійснюють практичні дії у сфері
взаємовідносин релігії та політики. Саме тому лише доско�
нальне та об’єктивне вивчення дозволяє зрозуміти, чим саме
викликані ці різноманітні трактовки і дії, наскільки вони де�
мократичні та гуманні, та у чиїх інтересах вони здійснюються. 

Певно, відповіді на ці питання будуть настільки змістовни�
ми, наскільки щільніше будуть розкриті як загальні причини
перетинання релігії та політики, так і ті конкретні умови,
в рамках яких простежується їх взаємодія. 

У системі законодавства України з питань прав людини
і громадянина важливе місце займають закони про свободу
віросповідання та релігійні організації. Правову основу діяль�
ності релігійних організацій становлять Конституція України,
яка проголошує, що кожен має право на свободу світогляду
і віросповідання (ст. 35), а також Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. У низці
інших нормативно�правових актів визначені юридичні засоби
реалізації, охорони і захисту свободи вибору світогляду та
віросповідання, а також окремих її елементів (можливостей),
зокрема таких, як право на світську та релігійну освіту, право
на альтернативну (невійськову) службу. 

Отже, можна стверджувати, що у системі законодавства Ук�
раїни досить чітко викристалізовується та його ділянка, яка
торкається свободи світогляду і віросповідання і релігійних ор�
ганізацій.

Однак аналіз законодавчих та інших нормативно�правових
актів, які входять до складу цього інституту, виявляє, що
серед їх приписів є й такі, що не відповідають Конституції Ук�
раїни, суперечать один одному, а також потребують коректу�
вання і доповнень унаслідок змін, що відбулись у соціальному
житті Україні. 
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На мою думку, для того, щоб покращити законодавче регу�
лювання зазначених вище питань, насамперед  законодавство,
яке ми розглядаємо, має бути приведене у відповідність до
Конституції України, зокрема у ньому повинна гарантуватися
кожному (а не лише громадянам України) свобода світогляду
і віросповідання. Окрім того, треба говорити не про свободу
совісті, як це сформульовано у відповідному Законі України,
а про свободу світогляду і віросповідання. У Конституції Ук�
раїни закріплено важливий принцип, згідно з яким «жодна
релігія не може бути визнана державою як обов’язкова». Цей
принцип має бути відображений і в Законі України «Про свобо�
ду совісті та релігійні організації». У цьому ж законі слід за�
кріпити такий елемент (можливість) свободи віросповідання,
як право на альтернативну (невійськову) службу відповідно до
Конституції України. 

Запропоновані у цій роботі зміни, доповнення, уточнення до
законодавства України про свободу світогляду, віросповідання
та релігійні організації сприятимуть, як видається, поліпшен�
ню реалізації, охорони і захисту одного з фундаментальних
особистісних прав людини і громадянина.

ОКРЕМІ ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ 
ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ ДІЙ ПІД ЧАС 

РОЗСЛІДУВАННЯ ХАБАРНИЦТВА

Т. Ю. Грищенко 
факультет правознавства та міжнародних відносин
6 курс, група ПЗ�61, спеціальність «Правознавство»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: В. В. Пясковський, кан. ю. н. кафедра кримінально�
го права та процесу

Хабарництво — це умисне скоєння двома або більше особа�
ми злочину, спонукальним мотивом якого є прагнення хабар�
ника та співучасників до злочинного збагачення в якості опла�
ти за виконання або невиконання в інтересах хабародавця
яких�небудь дій (бездіяльності), які службова (посадова) особа
повинна була і могла здійснити з використанням своїх службо�
вих повноважень.
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До першочергових слідчих дій у справах про хабарництво
належать:  

1) обшуки за місцем роботи і проживання, з метою виявлен�
ня предметів, що заборонені в цивільному обігу, цінностей, що
нажиті злочинним шляхом, доказів причетності до інших
фактів злочинної діяльності, доказів у даній кримінальній
справі; 

2) вжиття заходів щодо забезпечення конфіскації майна
(опис майна та накладення на нього арешту);  

3) допити хабародавця, хабароодержувача, свідків. Як
свідки можуть бути допитані поняті та оперативні працівники,
які брали участь у затриманні особи, що одержала хабар [1,
506]. 

Тактика допиту свідків  враховує ставлення їх до розсліду�
ваної події та суб’єктів діяння. Найбільш поінформованими
про діяльність обвинувачених бувають їх родичі, колеги по
службі та ін. Заінтересованість цих осіб у виправданні особи
від обвинувачення вимагає вивчення особи допитуваного та ви�
користання доказів, спрямованих на викриття неправдивих
показань. Тактика допиту свідків, не заінтересованих у ви�
рішенні справи, зводиться до детального відтворення важли�
вих для розслідування обставин із використанням тактичних
прийомів, зокрема спрямованих на відновлення в їх пам’яті за�
бутих фактів.

Під час допиту обвинувачених виникають складнощі, що
обумовлені заперечуванням пред’явленого обвинувачення
з огляду на заздалегідь продуману поведінку і неправдиві пока�
зання співучасників злочину (хабародавців, посередників).
У випадку змови цих осіб слідчий під час проведення допиту
використовує докази факту передачі предмета хабара. Обвину�
вачених, що заперечують свою вину, вдається викрити завдяки
пред’явленню ретельно перевірених доказів, що спростовують
їх неправдиві показання. У тому випадку, коли обвинувачений
визнає свою вину (такі показання часто спрямовані на перекру�
чення дійсних мотивів і обставин злочину), слідчий повинен
уточнити такі обставини: від кого надійшла пропозиція про ха�
бар, за що конкретно пропонувався хабар службовій особі;
яким був предмет хабара; коли, у якій обстановці та в який
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спосіб він був переданий; як велися переговори про хабар
(безпосередньо чи через третю особу), як і коли була передана
винагорода посереднику; хто знав про давання хабара служ�
бові особі тощо.

Коли допитується хабародавець, виявляються супереч�
ності в його показаннях, які він дає з метою пом’якшити свою
відповідальність, крім того він може давати правдиві показан�
ня, що сприяє викриттю хабарника. Тактичним прийомом
перевірки правдивості показань хабародавця, що визнає свою
вину, є детальний допит його про місце передачі хабара, розта�
шування окремих предметів, їх особливості. Бажано запропо�
нувати допитуваному зобразити схематично місце передачі
хабара, після чого ця схема додається до протоколу допиту. 

Під час допиту посередника необхідно з’ясувати: хто, за
яких обставин залучав його як посередника; яка винагорода
була йому запропонована і що він фактично одержав; коли він
зустрічався з особою, що одержала хабара, і хабародавцем, за
яких обставин.

Для перевірки показань про обставини давання і одержання
хабара, усунення суперечностей у показаннях, а також вик�
риття осіб, що вчинили злочин, проводиться очна ставка. Ко�
ли клопотання про очну ставку походить від обвинуваченого,
необхідно встановити, чи не буде спроб з боку обвинуваченого
яким�небудь способом вплинути на іншого учасника очної
ставки з метою зміни останнім своїх показань. 

Пред’явлення для впізнання може проводитись з метою
встановлення особи, якій був переданий хабар, якщо допитува�
на особа (хабародавець, свідок) не може назвати прізвище, ад�
ресу або конкретну посаду обвинуваченого. Може виникнути
ситуація, коли обвинувачений, що визнав свою вину, стверд�
жує, що може впізнати особу, яка дала йому хабар, хоча й не
знає його прізвища, місця проживання тощо. У таких випад�
ках доцільно провести пред’явлення для впізнання обвинува�
ченим хабародавця. Ця слідча дія провадиться також і для
впізнання предметів, які раніше належали хабародавцю та бу�
ли виявлені у особи, що отримала хабар, або у посередника. 

Якщо виникає необхідність в уточненні місця передачі хаба�
ра, проводиться перевірка показань на місці. Під час допиту, що

господарської діяльності Секція VІІ



обов’язково передує перевірці показань, докладно з’ясовуються
деталі матеріальної обстановки місця передачі хабара, які мо�
жуть стати відомими лише в результаті безпосереднього
сприйняття їх допитуваним. 

За необхідності перевірити показання очевидців передачі
хабара з метою встановлення за певних умов можливості бачи�
ти або чути те, що відбувається, доцільно провести слідчий екс�
перимент. 

Провадження судових експертиз у справах про хабарництво
пов’язане з вирішенням питань, що відносяться до компе�
тенції почеркознавчої, техніко�криміналістичної експертизи
документів та інших видів експертиз.                    
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ВІДВІД СУДДІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
З ПІДСТАВ СУМНІВУ В ОБ’ЄКТИВНОСТІ 

ТА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

К. В. Дамаскіна 
студентка 3�го курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Т. М. Кілічава, д. каф. цивіл. та труд. права

Під час розгляду цивільних справ досить часто зустрічають�
ся обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та неупе�
редженості судді. Для вирішення такої ситуації законодав�
ством, а саме статтею 20 Цивільного процесуального кодексу
України передбачено відвід судді. 

Відвід судді це заявлена неможливість вирішувати справу
для судді, який вже прийняв справу у своє провадження.
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Відводом може бути як самовідвід (коли особа самостійно
заявляє про відмову в участі у справі), а також відвід судом за
заявами учасників процесу.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 20 ЦПК суддя не може брати
участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо
є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та не�
упередженості судді. Проте, реалізувати дану норму практич�
но не можливо, оскільки норми цивільного процесуального
права спрямовані саме на неможливість такого відводу, оскіль�
ки відвід судді вирішується, самим суддею, що розглядає спра�
ву і причому ухвала про розгляд відводу не підлягає оскаржен�
ню. Тобто, якщо і є підстави вважати, що суддя неупереджено
розглядає справу відвести його майже не можливо, оскільки
жодний з суддів не скаже відносно себе, що справа дійсно ве�
деться ним неупереджено або необ’єктивно.

Відповідно до ст. 24 ЦПК у разі заявлення відводу суд пови�
нен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає да�
ти пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі.
Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду,
що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всь�
ому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

Відповідно до ст. 293 ЦПК України в переліку ухвал на які
можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення су�
ду не має ухвали про відмову у задоволенні заяви про відвід
судді, а від так дана ухвала оскарженю не підлягає і рішення
судді про відмову у відводі залишається незмінним.

Виходячі з існуючої ситуації якщо у учасника процесу і бу�
дуть обгрутновані посилання на виникнення обставин, які
викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді,
то краще всього не заявляти відвід, оскільки відводу не буде,
а суддю ще більше це схилить до необ’єктивності. Такий відвід
можливо заявиляти лише після певних змін у законодавстві.

Така позиція вирішення відводу судді порушує принцип
об’єктивності та неупередженості розгляду справи. Окрім того,
норми ст. 24, 932 ЦПК порушують положення ч. 1 ст. 6 Євро�
пейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини.
Саме в цій статті зазначено, що кожна людина при вирішенні
своїх цивільних прав та обов’язків має право на розгляд спра�
ви незалежним та неупередженим судом.
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Таким чином, Україна нормами ст. 24, 932 ЦПК в аспекті
вирішення відводу судді самим суддею, якому і заявлений
відвід та неможливість оскарження відмову у задоволення та�
кого відводу порушує Європейську Конвенцію. 

Для вирішення даної проблеми слід внести зміни в ст. 24
ЦПК, в якій необхідно зазначити, що відвід судді повиннен
розглядати не сам суддя по відношенню до якого подано відвід,
а голова суду або колегія суддів, чи дисциплінарна комісії
суддів, та внести зміни до ст. 293 ЦПК де додати до переліку
ухвал які підлягають оскарженню і ухвалу про відмову у задо�
воленні відводу судді.

ПРОБЛЕМА ХАБАРНИЦТВА — 
ЯК З НЕЮ БОРОТИСЬ?

К. В. Дамаскіна 
факультет правознавства та міжнародних відносин
III курс, група ПЗ�32, спеціальність «Правознавство»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Науковий керівник: В. Р. Щавінський, канд. ю. н., 
каф. крим. права та процесу

Нажаль в наш час ми все частіше зустрічаємось з випадками
хабарництва попри всі намагання держави в особі правоохо�
ронних органів та органів законодавчої влади, боротися з цією
проблемою. І на нашу думку це проблемне питання стосується
всього суспільства.

Постановою Пленуму Верховного суду України № 5 від
26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво»,
з метою забезпечення однакового і правильного застосування
законодавства у справах про хабарництво та у зв’язку з питан�
нями, які виникають у судовій практиці, було постановлено
звернути увагу судів на те, що згідно з чинним законом
відповідальність за одержання хабара можуть нести лише
службові особи. До представників влади належать, зокрема,
працівники державних органів та їх апарату, які наділені пра�
вом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також прий�
мати рішення, обов’язкові для виконання юридичними
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і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи
підлеглості.

Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 368 КК, по�
лягає в одержанні хабара в будь�якому вигляді. Ним можуть
бути майно, право на нього, будь�які дії майнового характеру.
Звісно за взяття хабара настає кримінальна відповідальність
передбачена Кримінальним кодексом України. 

У минулому році мали місце випадки, коли приймальні
комісії вимагали від абітурієнтів погашення вартості канце�
лярських матеріалів, не приймали копії документів та не
завіряли їх за оригіналом, не надавали правдивої інформації
про стан держзамовлення, конкурсну ситуацію. Така ситуація
порушує всі допустимі норми, навіть моральності, не кажучи
про метеріальну шкоду.

Органи державної влади ведуть активну боротьбу з хабарни�
цтвом у вищих навчальних закладах. Так в листі Мнінстерства
освіти і науки України від 17.05.2006 № 1/9�343 зазначені
звернення до керівників вищих навчальних закладів усіх
рівнів акредитації незалежно від впорядкування і форм влас�
ності з проханням вжити необхідних заходів щодо запобігання
проявів посадових зловживань та хабарництва під час прове�
дення семестрових екзаменів та вступних випробувань.

З метою профілактики проявів корупції, поборів, здирницт�
ва, хабарництва в лікувально�профілактичних установах міст
країни, органами державної влади було запроваджено ряд за�
ходів щодо недопущення корупційних дій, поборів, здирницт�
ва, хабарництва з боку медичних працівників. 

Наприклад одним із таких заходів є проведеня роз’ясню�
вальної роботи серед медичних працівників установ та озна�
йомлення їх з відповідальністю за вчинення ними коруп�
ційних дій, одержання хабарів, поборів. Поширений факт
взяття хабаря серед суддів, працівників правоохоронних ор�
ганів. В таких випадках проблемою є факт того, що особа, яка
бере хабар виносить вирок такій же, за моральними якостями,
особі. 

Досить незрозумілим залишається питання, що саме спону�
кає службовців на вчинення такого виду злочину. Хоча можна
зробити багато допущень з цього приводу. Наприклад, службо�
ва особа в сімї є єдиним годувальником. Проте виникє ще одне
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питання, чому службовець, який займає досьть керівну посаду
бере хабарі? Залишається лише здогадуватись. На нашу думку
для припинення хабарництва в нашій країні, слід застосовува�
ти ряд більш жорских заходів, в тому числі слід збільшити
відповідальніть за вчинення такого злочину. В навчальних
закладах на мою думку слід збільшити кількість незапланова�
них перевірок, здійснювати перевірки посадових осіб.

Тож на прикінці хочу зробити невеликий заклик до всіх,
хто прочитає написане: давайте разом вести боротьбу проти ха�
барництва. Збережемо правову державу та зебезпечимо безпеч�
не майбутнє для підростаючого покоління! Давайте разом та
повсякденно пам’ятати, що даючи хабарі іншим особам ми не�
дооцінюємо свої можливості, свою силу волі, з рештою таким
чином ми лише збільшуємо кількість випадків давання ха�
барів, а також заохочуємо службовців до отримання матеріаль�
них благ, порушуючи тим самим наші права.

ІМІДЖЕВА МОДЕЛЬ СУЧАСНОЇ 
БІЗНЕСDКОРПОРАЦІЇ

І. Дворяковська 
Студентка ІV курсу МІ�41
Науковий керівник: Д. В. Кіслов, ст. викладач 
Університет «Україна» кафедра міжнародної інформації 

Початок та середина 1990�х років характеризувались.
різким зростом зацікавленістю й стурбованістю компаній тим,
як вони сприймаються групами громадськості. Позитивний
корпоративний імідж стає явно необхідним для стійкого, знач�
ного і довготривалого успіху компанії. Отож не випадково, що
менеджмент вражень (management of impressions) або ме7

неджмент сприйняття (management of perceptions) є сьо�
годні невід’ємною складовою стратегічного менеджменту
успішних організацій.

В свою чергу іміджева модель сучасної бізнес корпорації
складається з: Корпоративного або організаційного імід7

жу — це образ організації, через який вона сприймається гру�
пами громадськості. Позитивний імідж підвищує конкуренто�
спроможність комерційної організації на ринку. Він приваблює
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споживачів і партнерів, прискорює продаж і збільшує його
об’єм. Він полегшує доступ організації до ресурсів (фінансо�
вих, інформаційних, людських, матеріальних) і проведення
операцій.

Особливе значення імідж має для великих і/або добре відо�
мих організацій. Така організація завжди в центрі уваги ЗМІ
і на видноті у громадськості. Їй немає куди сховатися від гро�
мадської критики і вона не може безслідно розчинитися в рин�
ковій стихії.

Імідж компанії може бути різним для окремих груп гро�
мадськості, оскільки бажана поведінка цих груп по відношен�
ню до організації може відрізнятися. Іншими словами, одна
і таж організація може по�різному сприйматися інвесторами,
держструктурами, місцевою і міжнародною громадськістю.

Можна стверджувати, що організація має декілька іміджів,
для кожної групи громадськості  — свій. 

Корпоративний імідж для споживачів;
Корпоративний імідж для місцевої громадськості;
Корпоративний імідж для міжнародної громадськості;
Корпоративний імідж для громадських організацій;
Корпоративний імідж для працівників самої організації;
Корпоративний імідж для фінансового співтовариства;
Корпоративний імідж для держструктур;
Корпоративний імідж для партнерів;
Синтез сприйняття організації різними групами громадсь�

кості створює більш загальне і ємне уявлення про організацію.
Що ж стосується процес управління корпоративним іміджем по�
чинається задовго до розробки візуальних атрибутів організації
(логотипи, фірмові бланки, інтер’єр, зовнішній вигляд і манери
співробітників). Він починається з формування бачення.

Бачення (vision) — інтелектуальний образ середовища діяль�
ності організації. Це уявлення про навколишню дійсність — су�
часну або майбутню. Формування бачення — один з головних
обов’язків керівника організації.

Корпоративна місія (corporate mission) — це громадсько�
значимий статус, соціально значима роль організації. Місію
можна розглядати як стратегічний інструмент, який іден�
тифікує цільовий ринок і широко визначає бізнес або основну
діяльність підприємства. На основі місії топ�менеджер визначає
головну, стратегічну мету організації. 
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За логікою побудови бізнес моделі  далі визначається корпо�
ративна індивідуальність або «особистість» організації, тобто
те, якою компанія намагається бути (а не просто здаватися —
визуальна модель). 

Корпоративна індивідуальність (corporate personality) —
суть індивідуальної корпоративної культури, «характер» ком�
панії. Це цінності, судження і норми поведінки, які є єдиними
для всієї компанії. Корпоративна індивідуальність — це те чим
компанія є наспрввді, — аналог особистості, індивідуальності
людини.

Після визначеня (і можливо корекції) корпоративної інди�
відуальності, або «характеру» компанії приймається рішення
про те, як донести цей «характер», який би вигідно відрізняв�
ся від інших, до цільових груп. Як повідомити групи громадсь�
кості про вигідні сторони компанії? На цьому етапі формуєть�
ся корпоративна ідентичність. 

Корпоративна ідентичність (corporate identity) — це те,
що організація повідомляє про себе, це комунікаційна
індивідуальність. Це система комунікаційних засобів — назв,
символів, знаків, логотипів, кольорів, міфів, ритуалів, — які
відображають індивідуальність компанії.

Ідентичність організації формується через усе: що говорять
про організацію її працівники, що організація сама робить
і створює. Це — товари і послуги, формальні і неформальні ко�
мунікації, політика компанії, вчинки її персоналу. Корпора�
тивна ідентичність повинна відображати місію, структуру
і бізнес компанії.

Імідж — це не те, що створюється раз і назавжди, це процес,
який постійно розвивається. Імідж продовжує формуватися
в свідомості людей разом з розвитком як суспільства, так і са�
мої організації. Проблеми іміджу виникають, коли сприйнят�
тя компанії громадськістю відрізняється від того, як сама ком�
панія хотіла б, щоб її сприймали. Іншими словами, у випадку,
коли не співпадає оптимальний (або цільовий) імідж з фактич�
ним. Проблема іміджу може виникнути несподівано, як кризо�
ва ситуація або ситуація необхідності реалізувати нові можли�
вості, а може назрівати досить довго. Тому для багатьох ком�
паній актуальні періодичні дослідження свого іміджу.
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Корпоративний імідж може базуватися на віруваннях так
само, як і на фактах. Він може бути позитивним, оптималь�
ним, нейтральним, нечітким, негативним. Корпоративний
імідж — результат корпоративної ідентичності — тотальних
корпоративних комунікацій. 

Корпоративний імідж (corporate image) — це сприйняття
організації, це те, якою бачать організацію група чи групи.
Корпоративний менеджмент, покращення товарних ліній
і послуг, реакція компанії на економічні і соціальні умови, які
постійно змінюються — все це формує враження про ор�
ганізацію.        

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

С. Ю. Деделюк
Студентка факультету правознавства 
та міжнародних відносин
Спеціальність: правознавство, група ЗПЗ�71
Науковий керівник: А. І. Берлач, д. ю. н., професор

Зі стрімким розвитком науки, технологій та процесів гло�
балізації роль транспорту в економіці, а відтак і в суспільстві,
залишається незмінно високою. Вплив транспорту на еко�
номічні процеси здійснюється шляхом забезпечення взаємодії
різних сфер матеріального виробництва, міжгалузевих та
міжтериторіальних зв’язків відбувається створення необхід�
них умов для постійного стимулювання суспільного виробни�
цтва та комплексного розвитку всіх видів промисловості. Саме
тому для кожної держави важливим є ефективне нормативно�
правове регулювання відносин в сфері транспорту, так само як
і вироблення функціональної транспортної політики. В світлі
євроінтеграційних процесів порівняльно�правове дослідження
транспортного права України та ЄС є важливим для виокрем�
лення основних етапів і механізмів пристосування транспорт�
ного комплексу України до європейської та світової транспорт�
ної системи. 

Правовою основою транспортної політики ЄС є розділ V тре�
тьої частини консолідованого Амстердамського договору про
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заснування Європейського Співтовариства, де визначаються
правові засади транспортної політики. В рамках спільної
транспортної політики відбувається регулювання залізнично�
го, авіаційного, водного та автомобільного видів транспорту.
Транспортна сфера є частиною загального ринку і регулюється
спеціальними правилами, які встановлює Європейський Пар�
ламент та Рада в межах цієї політики. 

З метою відкриття ринку транспортних послуг в ЄС були
застосовані такі заходи як обмеження квотування автомобіль�
них перевезень товарів, свобода надання автомобільним транс�
портом послуг пасажирам, забезпечення каботажних прав при
фрахтуванні автомобільного та внутрішнього водного транс�
порту, лібералізація морського та річкового видів транспорту.
У сфері авіаційного транспорту повна лібералізація заверши�
лась із впровадженням принципу гарантування вільної конку�
ренції та обмеження перевантаженості аеропортів та повітря�
ного простору. В секторі водного морського транспорту основ�
ними заходами з лібералізації стали підвищений контроль за
дотриманням умов здорової конкуренції в сфері виробництва
засобів водного транспорту, а також субсидування та стимулю�
вання розвитку галузі. В сфері внутрішнього водного транс�
порту основну увагу було приділено підвищенню рентабель�
ності та обмеженню розділення ринків послуг. Лібералізація
залізничного транспорту є найменш завершеною, оскільки за�
лишається низка проблем, пов’язаних з необхідністю мо�
дернізації технічних ресурсів та приведення залізничного
комплексу великої кількості держав до єдиного стандарту. Ве�
лику увагу в спільній транспортній політиці ЄС приділено та�
кож врегулюванню впливу використання транспорту на
довкілля та намаганню зменшити рівні забруднення.

Роль і значення транспорту для економіки України визначено
Законом України «Про транспорт». Основними завданнями на�
шої держави в сфері транспорту є модернізація всіх секторів
транспорту з метою подальшої лібералізації ринків транспортних
послуг та адаптація чинного законодавства до норм права ЄС.

Найбільш пристосованою до нормативних стандартів ЄС та
ринкових умов транспортною галуззю в Україні є авіатранс�
порт. Значної уваги потребує залізничний транспорт, оскільки
він оцінюється як потенційно найбільш рентабельний з усіх
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видів транспорту в Україні, що зумовлено географічним розта�
шуванням держави, яке робить її транзитні можливості при�
вабливими для Європи. Модернізація залізничного транспорту
є спільною проблемою як для України, так і для ЄС. Законода�
вство в галузі водного транспорту є найменш розвиненим і при�
стосованим до ринкових умов: тут можна відзначити від�
сутність великої кількості норм, необхідних для регулювання
відносин. Основними правовими проблемами автомобільного
транспорту є недостатня урегульованість процедур проведення
періодичних технічних оглядів, перевезення вантажів, що
швидко псуються, та екологічної відповідальності за шкоду,
нанесену довкіллю автомобільними транспортними засобами.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ. 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ, 
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ

О. О. Денисенко 
Сумський гуманітарний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
ІV курс, група ПРБ�6, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: К. І. Пономаренко, викладач

У цей час в Україні нараховується 11  загальнодержавних та
понад 2300 регіональних і локальних ринків природних моно�
полій.

Природними монополіями вважають стан ринку, за якого
весь наявний на цьому ринку попит ефективніше може бути за�
доволений одним постачальником, тобто вважається що кон�
куренція на таких ринках є недоцільною. Причинами такої си�
туації є характер технології виробництва та реалізації товарів
на таких ринках, а також характеристика товарів, що реалізу�
ються. Як правило це товари, на які існує масовий суспільний
попит і споживання яких за даного рівня розвитку продуктив�
них сил неможливо суттєво обмежити. 

Відповідно до Закону України «Про природні монополії»,
регулюється діяльність суб’єктів у таких сферах: 

— транспортування нафти і нафтопродуктів трубопрово�
дами; 
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— транспортування природного і нафтового газу трубопро�
водами та його розподіл; 

— транспортування інших речовин трубопровідним транс�
портом; 

— передача та розподіл електричної енергії; 
— користування залізничними коліями, диспетчерськими

службами, вокзалами та іншими об’єктами інфраструктури,
що забезпечують рух залізничного транспорту загального ко�
ристування; 

— управління повітряним рухом; 
— управління централізованим водопостачанням та во�

довідведенням; 
— управління централізованим постачанням теплової

енергії; 
— управління спеціалізованими послугами транспортних

терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначаєть�
ся Кабінетом Міністрів України. 

Слід зазначити, що через географічні, історичні та еконо�
мічні чинники суб’єкти природних монополій посідають стра�
тегічне становище в системі економічних виробничих відносин
і є основою життєзабезпечення країни. 

Діяльність суб’єктів природних монополій має суспільне
корисні риси: можливість максимального використання ефек�
ту масштабу виробництва, мобілізації значних фінансових ре�
сурсів для підтримки засобів виробництва на належному рівні
тощо. Поряд з цим існують і потенційні «мінуси», які зумов�
люють глибоку суперечливість цієї економічної організації, на
що звертають увагу економісти: 

— можливість визначати рівень продажної ціни, переклас�
ти витрати на кінцевого споживача, який не може вплинути на
виробника; 

— можливість блокувати науково�технічний прогрес; 
— можливість «економити» за рахунок зниження якості

продукції та послуг; 
— можливість застосовувати адміністративний диктат

замість економічного механізму. 
На відміну від переважної більшості товарів, робіт і послуг,

для виробництва (реалізації) яких одержання послуг суб’єктів
природних монополій є необхідним, самі ці послуги утворюють
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специфічні ринки, на яких задоволення попиту є більш ефек�
тивним за умови відсутності конкуренції. Унаслідок зазначе�
них вище особливостей у сфері природних монополій конку�
ренція не забезпечує зменшення або стримування розміру
тарифів.

Функцію замінника конкурентного тиску у сфері природ�
них монополій має виконувати втручання держави — держав�
не регулювання.

Таке регулювання повинно забезпечувати:
— економічно обґрунтований розмір тарифів на послуги

(цінове регулювання);
— недискримінаційний доступ споживачів до послуг при�

родних монополій (регулювання доступу);
— належний мінімальний рівень якості та безпеки послуг

природних монополій (технічне регулювання або регулювання
якості).

Для надійного функціонування суб’єктів природних моно�
полій необхідна стабільна правова база, що підтримує їхній
розвиток і створює стимули для підвищення ефективності.
Оскільки законодавча база регулювання діяльності суб’єктів
природних монополій є неповною і суперечливою, немає чіткої
концепції правового регулювання, відсутня дійова система
контролю за цією діяльністю, необхідне удосконалювання нор�
мативно�правової бази регулювання діяльності суб’єктів при�
родних монополій.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА

С. А. Долгий 
Базова структура, факультет правознавства 
та міжнародних відносин IV курс, спеціальність «Правознавство» 
Науковий керівник: Ю. М. Крупка, канд. ю. н., доцент

Актуальність і практична значущість теми даної курсової
роботи обумовлена рядом причин.

В умовах ринкової економіки, при жорсткій конкуренції
господарюючих суб’єктів, саме інститут банкрутства завжди
матиме місце.
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Сучасні умови диктують свої вимоги розвитку законодав�
ства. І як показує практика, за такий короткий проміжок
історії становлення демократії в нашій країні, створена юри�
дична база інституту банкрутства повинна детально досліджу�
ватись науковцями Метою написання даної роботи є розгляд
інституту банкрутства в своєму історичному розвитку.

Банкрутство як інститут господарських відносин пройшло
з часів виникнення складний історичний шлях. У літературі
зазначається, що інститут банкрутства існував іще у старо�
давніх народів (єгиптян, греків, римлян). Забезпеченням боргу
в ті часи не завжди було лише майно боржника. Ним був і сам
боржник.

Малишев К. І. вважає, що перші згадки про банкрутство
міститься у римському праві. У разі невиконання вимог про по�
вернення кредиту, боржник потрапляв в особисте розпоряд�
ження кредитора, причому останній мав право вбити боржника
і розрубати його тіло на частини. Зокрема Банкрота прирівню�
вали до злодія, надягали на нього ошийник і поміщали у ганеб�
ного стовпа. Неспроможність асоціювалася з ганьбою.

Ми вважаємо що перші згадки про інститут банкрутства
містяться у римському праві.

Едикти німецького імператора Карла V від 1531 та 1540 ро�
ку прирівнювали банкрутів до крадіїв, передбачали суворі по�
карання і навіть страту боржника.

Наполеон порівнював банкрута з капітаном, що покинув ко�
рабель, а факт неспроможності розглядав як злочин.

Витоки зародження інституту банкрутства можна знайти
в «Русьскій Правді». Так, наприклад, стаття 69 регулює той
випадок, коли у боржника декілька кредиторів, і він не в змозі
їм заплатити. Способом отримання грошей служив продаж
боржника на «торгу», але за умови, що неспроможність борж�
ника виникла унаслідок нещасного збігу обставин. Вилучені
грошові кошти розподілялися між кредиторами відповідно до
встановлених правил.

Попередній аналіз джерел свідчить, що все це більше нага�
дує помсту, ніж засіб задоволення вимог кредиторів. Боржни�
ка карали, а проблема боргу залишалася.

Переламним моментом в регулюванні відносин неспромож�
ності стало XVIII ст. Саме в цей період створюється велика
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кількість законодавчих актів, кодифікування яких було завер�
шене в 1800 році виданням.

Віхами до революційного розвитку законодавства про банк�
рутство є «Банкротський Статут» від 15 грудня 1740 р., «Ста�
тут про банкротів» від 19 грудня 1800 р., «Статут про торгову
неспроможність» від 23 червня 1832 р.

Після революції 1917 року в умовах НЕПу було зроблено кіль�
ка спроб урегулювати цю сферу господарських відносин, однак із
посиленням тоталітарного впливу застосування механізму банк�
рутства стало неможливим. В умовах командно�адміністративної
економіки термін «банкрутство» був вилучений.

Лише у 80�ті роки він відродився і знайшов своє відображен�
ня у законі колишнього СРСР «Про державне підприємство
(об’єднання)», де передбачалася відповідальність неспромож�
них боржників за невиконання зобов’язань перед партнерами.

14 травня 1992 р. був прийнятий Закон України «Про банк�
рутство». Однак практика його застосування довела недоско�
налість цього законодавчого акту, оскільки у ньому не було
дієвої процедури оголошення боржника банкрутом, не були
враховані певні обставини, які виникали у процесі проваджен�
ня у справі про банкрутство. Суть цього закону зводилася до
ліквідації підприємств.

Результатом багаторічної праці вітчизняних економістів та
юристів став прийнятий у червні 1999 року Закон України
«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом», який набрав чинності 1 січня 2000 року.

Вже з його назви стає очевидним, що основною метою зако�
ну є збереження життєздатних підприємств і продовження їх
функціонування як одиниць економічного потенціалу держа�
ви на якісно новому рівні, із застосуванням оздоровчих проце�
дур, зміни логіки і принципів діяльності підприємств, що ста�
ли неспроможними. Законом передбачена санація в рамках
процедури банкрутства, можливе також укладання мирової
угоди на будь�якому етапі провадження. Таким чином,
суб’єктам господарювання, що опинилися на межі банкрут�
ства, дається шанс відродитися, і це позитивна риса цього за�
конодавчого акта. При цьому у законі процедура банкрутства
невиправдано затягнута, тобто інтересів кредиторів не врахо�
вано повною мірою.
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В порівнянні з колишньою редакцією Закону України «про
банкрутство» змінені підстави для порушення справи про
банкрутство, визначені строки руху справи; встановлені нові
судові процедури; з’явилася нова судова фігура — арбітраж�
ний керуючий.

Також у Законі прямо не визначенні принципи інституту
банкрутства, що знижує єдність нормативного акту. Тому
можна зробити висновок про необхідність закріплення прин�
ципів банкрутства у вигляді окремої статті.

Дехто з авторів ототожнює банкрутство із неплатоспро�
можністю, хоч остання, на наш погляд, є лише однією з ознак
погіршення фінансового стану і може мати тимчасовий харак�
тер, при цьому не обов’язково означатиме ліквідацію підпри�
ємства�боржника в кінцевому рахунку. Крім цього, не всі авто�
ри наголошують на необхідності визнання боржника банкрутом
у законодавчому порядку, ми вважаємо юридичний аспект
невід’ємною складовою цього поняття, оскільки реструктури�
зація підприємств неможлива без існування правового забезпе�
чення фінансового механізму.

Більшість дослідників у визначенні банкрутства основну
увагу зосереджує на його наслідках, а саме на припиненні пла�
тежів за зобов’язаннями. Однак, на наш погляд, це його
зовнішня ознака, а безпосередньо банкрутство — певне госпо�
дарське становище підприємства, яке призвело до припинення
платежів. З огляду на це ми пропонуємо вважати банкрут�
ством визнане судовими органами незадовільне господарське
становище фізичної чи юридичної особи, ознакою якого є при�
пинення розрахунків за зобов’язаннями через нестачу активів
у ліквідній формі.
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ПОНЯТТЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ 
ТА УМОВИ ЇЇ ПРАВОМІРНОСТІ 

С. А. Долгий 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» м. Київ, факультет правознавства 
та міжнародних відносин, IV курс, група ПЗ�41  
спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: М. М. Тітов, кандю. н., доцент

Актуальність даної теми обумовлена перш за все найваж�
ливішими функціями необхідної оборони в умовах становлен�
ня в Україні громадянського суспільства і правової демокра�
тичної держави. Дослідження проблем даної теми актуальне
не тільки в науковому плані, але і з точки зору покращення
практичної діяльності правоохоронних органів.

До цілі написання даної наукової роботи належить розгляд
поняття необхідної оборони, ознаки необхідної оборони, а так
само, що більш важливе, розглянемо умови правомірності зас�
тосування необхідної оборони.

До об’єкта написання даної наукової роботи слід віднести
відносини, що виникають у сфері забезпечення природних
прав людини таких, як право на життя, на свободу пересуван�
ня та на захист від протиправних посягань на ці та інші права.

Предметом написання даної наукової роботи є розкриття
системи правових норм, що надають особі право на захист своїх
законних інтересів за допомогою застосування необхідної обо�
рони.

При написанні даної наукової роботи використовувалися
нормативна база, підручники і посібники, монографії та нау�
кові публікації в журналах. стосовно теми наукової роботи.

Основними завданнями наукової роботи ми вважаємо :. встановлення  сутності поняття необхідної оборони;. визначення  підстав та умови правомірності необхідної
оборони;. визначення відповідальності при перевищенні меж не�
обхідної оборони.

Для більш повного розгляду теми даної наукової роботи до�
цільно зробити короткий екскурс у історію. Коржанський М. Й.
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вважає що право на необхідну оборону — можливо найдавніше
право людини. Про нього мовиться уже в договорах Олега й Іго�
ря з греками (911, 945 рр.); у «Руській Правді» та майже в усіх
пізніших законодавчих актах. 

На думку автора інститут необхідної оборони виник разом
з виникненням держави та права.

Ч. 3 ст.27 Конституції України проголошує право кожного
захищати як своє життя і здоров’я , так і  інших людей від про�
типравних посягань.

У нині чинному КК України (ч. 1 ст. 36) під необхідною обо�
роною взнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних
законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої
особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від
суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому,
хто посягає, шкоди, необхідної й достатньої у даній обстановці
для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо
при цьому не було допущено перевищення меж необхідної обо�
рони.

Виходячи з законодавчого визначення необхідної оборони
,можна зробити наступні висновки:. дії, вчиненні в стані необхідної оборони, не є злочином,
вони є суспільно корисними;. у результаті вчинення цих дій особі, що посягає, завдаєть�
ся шкода;. необхідна оборона — суб’єктивне право громадянина,
у той же час захист державних, суспільних інтересів — мо�
ральний обов’язок ;. право необхідної оборони можна реалізовувати лише
в встановлених законом межах.

Більшість науковців умови  правомірності необхідної оборо�
ни поділяють на дві групи.

1. Умови, що відносяться до посягання. Посягання повинно
бути: суспільно небезпечним; дійсним; наявним;

2. Умови, що відносяться до захист. Захист повинен бути
направлений на охорону інтересів держави; вчинений шляхом
завдання шкоди самому нападаючому, його майну або третім
особам ,здійснений в межах необхідності.

Ми поділяємо умови  правомірності необхідної оборони  на
шість груп : посягання повинно бути суспільно небезпечним;
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посягання повинно бути наявним ; посягання повинно бути
дійсним; захист здійснюється шляхом завдання шкоди посяга�
ючому; захист допустимий при припиненні посягання на дер�
жавні, суспільні інтереси, особу або права і інтереси громадян;
захист не повинен перевищувати меж необхідності  

СВОБОДА СЛОВА І СВОБОДА ПРЕСИ В УКРАЇНІ

Н. А. Загорій
Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини «Україна»
факультет правознавства та міжнародних відносин 
студентка гр.МІ�41
Науковий керівник: Б. А. Афанасьєв 

За даними опитування, громадяни України критично оціню�
ють стан справ в інформаційній сфері. Тільки кожний восьмий
(13%) вважає, що Україна не має проблем із свободою слова.
Водночас дві третини зазначають існування обмежень на вис�
ловлювання та поширення думок й оцінок тією чи іншою мірою.
При цьому кожний п’ятий (20%) переконаний у повній відсут�
ності свободи слова. І найрадикальніше налаштовані жителі се�
лищ міського типу (25%) та сіл (23%). Саме вони найгостріше
відчувають деформованість отримуваної інформації, трактуючи
цю деформованість у термінах утискання свободи слова.

Вдосконалення свобод слова і цензури для України носить
складний характер.Перехідний період має свої недоліки, до
яких можна віднести відсутність досконалої законодавчої ба�
зи, відсутність досвіду у журналістів щодо застосування зако�
нодавства і, власне, незнання ними самого законодавства, тоб�
то, відсутність правових знань, високу конкуренцію на ринку
ЗМІ, де відбувається активний пошук сенсаційних матеріалів,
що часто межує з порушенням моральних і етичних норм.

Більшість видань без матеріальної підтримки з боку держа�
ви зазнають великих труднощів, мають низькі тиражі і високу
передплатну ціну. Це є причиною того, що в середньому по
Україні на тисячу осіб припадає лише 62 примірники газет,
тоді як стандарт ЮНЕСКО становить 100 примірників, а в роз�
винутих країнах, наприклад у Японії та США, цей показник
сягає 500–600 примірників. 
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В наш час існує тенденція владних структур, а також
мафіозних кланів підім’яти, скупити або знищити як неза�
лежні ЗМІ загалом, так і окремих журналістів, установивши
власну монополію на інформацію. Переважна частина засобів
масової інформації не належить державі. Зокрема, із понад
1260 зареєстрованих в Україні електронних ЗМІ лише 2,6% те�
лерадіоорганізацій мають державну форму власності. 

Законодавство України, що регулює інформаційну сферу,
передбачає достатньо надійний захист основних демократич�
них свобод для громадян України. Проте окремі норми раніше
прийнятих законів застаріли і не відповідають реаліям життя,
що динамічно розвивається.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
як уповноважений орган центральної виконавчої влади, ніко�
ли не запроваджував методів утиску преси або обмежень свобо�
ди висловлювань. Але визнати, що утисків непокірних ЗМІ або
цензури у будь�яких формах не існує зовсім, означало б закри�
ти очі на очевидні речі.

Ситуація з мережею Internet не краща, ніж з друкованими
ЗМІ. За експертними оцінками, до 9% загальної кількості
вітчизняних веб�сайтів розташовані за межами України (з них
5% — у Росії, 4% — в інших державах). Одна з причин цього —
можливість безоплатного розміщення інформації на окремих
іноземних серверах у межах визначеної квоти. В Україні такий
сервіс практично відсутній.

Законодавчі умови, за яких доводиться працювати ЗМІ,
істотною мірою формуються на підставі багатосторонніх
взаємозв’язків між державою та засобами масової інформації.
Під «державою» слід розуміти сукупність різних, пов’язаних
між собою гілок влади, у тому числі бюрократичну (чиновники
та установи, що займаються регулюванням та забезпеченням
різних державних програм), політичну (реалізація державної
політики через виборних представників та політичні партії) та
судову (розв’язання законодавчих суперечок незалежними ор�
ганами суду). Крім того, державна влада може здійснюватися
на кількох рівнях: місцевому, регіональному, національному
та міжнаціональному. Таким чином, часто те, що є правиль�
ним для однієї із сторін, що репрезентують державу, може ви�
явитися хибним з точки зору іншої сторони.
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Завдяки багатогранності самої держави роль ЗМІ є дуаліс�
тичною і часто внутрішньо суперечливою. З одного боку, вони
є звичайними підприємствами, а з іншого — трибуною для
вільного висловлювання і демократичної комунікації. Така
подвійна роль певним чином впливає на формування політич�
ного і законодавчого середовища, в якому доводиться працюва�
ти засобам масової інформації. 

Підтримку ЗМІ як втілення свободи слова можуть здійсню�
вати у формі конституційного захисту свободи слова і преси,
відсутності цензури, законодавчого закріплення права жур�
наліста не розкривати джерел своєї інформації в судових про�
цесах та права громадян на доступ до інформації, що її зберіга�
ють в їхніх особистих досьє. Історично склалося так, що різні
моделі законодавчого регулювання були пов’язані з різними
формами комунікативних ЗМІ: друкованими (модель вільної
преси), ефірними та електронними (модель вільного поширен�
ня інформації за допомоги електронних мереж). 

Основною умовою для моделі вільної преси є одна із загаль�
нолюдських цінностей — свобода слова. Модель вільної преси
здебільшого застосовують до друкованих засобів масової інфор�
мації: газет, книг тощо. Вона передбачає свободу від будь�яких
форм втручання і контролю з боку владних структур, що
містять елементи цензури та обмеження свободи друку. 

Свободу преси, як і інші свободи, можна обмежити виключ�
но з окремих причин, визначених на підставі ліберально�де�
мократичного законодавства. 

Обмеження є легітимними, якщо свобода преси суперечить
певним правам особистості, а також коли реалізація права
однією особистістю заважає здійсненню прав іншими людьми.
Класичною ілюстрацією до  тези є відома приказка, що свобода
пересування Вашого кулака закінчується там, де починається
обличчя іншої людини. Прикладом обмеження права однієї
людини задля забезпечення прав інших є впровадження права
на справедливе судочинство і права на добре ім’я. 

Ще одна форма легітимного обмеження свободи преси ви�
пливає з базових принципів, від яких залежить саме існування
ліберально�демократичної держави: нерозголошення держав�
них таємниць, заборона пропаганди злочинних дій, геноциду
та захоплення державної влади насильницьким шляхом.
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У тексті Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Євро�
пи №1589 (2003) «Свобода висловлювань в медіа Європи»,
ухваленому 28 січня, відзначено, що «3. Насильство продов�
жує бути засобом залякування журналістів, які проводять роз�
слідування та з’ясування стосунків між конкуруючими
політичними та економічними угрупованнями, для яких медіа
є найманцями... Насильство також нещодавно мало місце в...
Україні... Інші форми юридичного переслідування, такі як
висунення позовів або непропорційно високі штрафи, які
ставлять медіа на межу виживання, продовжують множитися
в окремих країнах. Такі випадки нещодавно зареєстровано
в... Україні». На вимогу членів української делегації ПАРЄ
включило до тексту Рекомендацій пункт 6 наступного змісту:
«6. В Україні, згідно зі свідченнями численних журналістів та
висновками парламентських слухань щодо свободи слова та
цензури, адміністрація Президента видає інструкції засобам
масової інформації щодо висвітлення основних політичних
подій».

Асамблея через Комітет Міністрів ПАРЄ попередила всі
європейські країни, що необхідно: забезпечити значний прог�
рес в розслідуванні вбивств журналістів з тим щоб, покарати
винних у цих злочинах; звільнити усіх журналістів, ув’язне�
них за їхню законну професійну діяльність і ліквідувати зако�
нодавство, яке робить свободу висловлювань журналістів пред�
метом кримінального переслідування;  негайно припинити всі
форми юридичного та економічного переслідування опо�
зиційних медіа; привести законодавство у сфері діяльності ЗМІ
у відповідність до стандартів і рекомендацій Ради Європи та за�
безпечити їхню відповідну імплементацію;  переглянути, зо�
крема, законодавство у сфері трансляцій, скасувати обмежен�
ня на встановлення і функціонування приватних ЗМІ, що
транслюються мовами національних меншин, та імплементу�
вати це, виходячи з перспективи утворення громадських
ЗМІ,тощо.
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ПРОБЛЕМИ ПРИВАТИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПАДЩИНИ

В. С. Іванов 
Сумський гуманітарний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
ІV курс, група ПРБ�6, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: К. І. Пономаренко, викладач

Досвід підміни історичних будівель новою забудовою дедалі
більше розгортається у нашій країні. Цілком можливо, що че�
рез кілька десятиліть від історико�архітектурної спадщини
минулого тут залишаться їхні акуратні образи, до яких нікому
не буде діла. Тим більше туристам.

Існує перелік пам’яток історії, архітектури, монументаль�
ного мистецтва, які зберігають автентичні свідчення про виз�
начні історичні події, життя та діяльність відомих осіб тощо.

Після багатьох років прохолодного ставлення до пам’яток
архітектури їхній стан дуже погіршився. Чимало будинків
потребує не просто косметичного ремонту, а серйозних рестав�
раційних робіт. Але грошей у міста на це немає. За таких умов
державні і місцеві чиновники усе частіше передають пам’ятки
архітектури окремим комерційним підприємствам, які обіця�
ють відновити будинки. Така сама ситуація існує по всій Ук�
раїні. Після втручання так званих інвесторів від пам’яток ма�
ло що залишається. Будівельні ж компанії не тільки з лихвою
повертають свої витрати, а й навіть непогано заробляють. Ціна
квадратного метра нерухомості в центральній частині міста,
найпривабливішій для бізнесу, нерідко доходить до кількох
десятків тисяч доларів. А оскільки більшість історичних
будівель перебувають у жахливому стані, то охочих взяти
участь у грі за назвою «Інвестори рятують пам’ятки» — аж
надто. Задоволені можуть бути і чиновники: не вклавши у ре�
монт жодної копійки коштів із бюджету, вони по�своєму
розв’язують проблему.

Жахливий стан пам’яток — наслідок катастрофічного браD
ку коштів. Більшість із них — житлові будинки, ремонт яких у
минулі десятиліття фінансувався з бюджету за залишковим
принципом.

Чи зацікавлений інвестор у збереженні пам’яток?
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Вихід із ситуації у тому, щоб навчитись управляти історич�
ними центрами. Для цього треба розробити відповідну компле�
ксну програму, у якій посіли б своє місце туризм, екологія,
реставрація пам’яток та інше, словом усе — від піару до підго�
товки фахівців. Це дозволить не лише знайти необхідні кошти
на утримання пам’яток, але й своєчасно проводити всі ре�
монтні роботи.

На сьогодні приватизація пам’яток національної культурD
ної спадщини заборонена. Слід розробити правовий механізм,
у якому повинні бути передбачені особливі умови приватиD
зація пам’яток.

Порядок передачі цих пам’яток, в якому передбачити ме�
ханізм погодження відповідних рішень, вимоги до умов по�
дальшого використання власником цієї пам’ятки, категорію
фізичних або юридичних осіб, які матимуть переважне право
на приватизацію тощо; Також необхідно розробити механізм
правового забезпечення недержавних інвестицій в ті пам’ятки,
які не підлягають приватизації, а тому передаються в довгост�
рокову оренду або користування шляхом надання юридичних
і фінансових гарантій та пільг на їх реставрацію та утримання. 

Для пам’яток, які не підлягають приватизації і використо�
вуються підприємствами, установами та організаціями, що но�
сять ознаки неприбуткового характеру, виробити критерії та
механізм розподілу бюджетного фінансування реставрації і їх
утримання.

І. Необхідно створити спеціальний фонд, метою якого було
б фінансування заходів щодо збереження пам’яток і джерелом
наповнення якого було б частина коштів отриманих від прива�
тизації та оренди пам’яток. 

ІІ. Розробити та запровадити дієвий механізм контролю за
дотриманням власниками та користувачами режимів утриман�
ня та використання пам’яток; 

ІІІ. Продовжити роботи по підготовці нормативно�правових
актів, що регламентували б проведення робіт з реставрації та
збереження пам’яток.

ІV. Забезпечити підготовку та подання на затвердження Дер�
жавного реєстру нерухомих пам’яток (розділ пам’ятки місто�
будування і архітектури).
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Крім того, Міністерство відповідно до покладених на нього
повноважень опікується збереженням більше 3 тис. пам’яток
архітектури національного значення та проводить необхідну
організаційну та науково�методичну роботу стосовно збере�
ження понад 12 тис. пам’яток архітектури місцевого значення.
До сфери управління Міністерства належать 9 державних істо�
рико�культурних заповідників, 4 з яких надано статус націо�
нальний.

АДАПТАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Д. В. Кішеніч 
Горлівська філія, кафедра права,
II курс, група ПВ�052, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: І. М. Ямкова, ст. викладач

Стаття 18 Конституції України свідчить — Зовнішньо�
політична діяльність України направлена на забезпечення її
національних інтересів і безпеки шляхом підтримки мирної
і взаємовигідної співпраці з членами міжнародної співдруж�
ності за загальновизнаними принципами і нормами міжнарод�
ного права. 

Саме даної статті я присвятив тему своєї роботи, предметом
якої є норми міжнародного права, які в корені можуть розши�
рити і поліпшити нашу систему законодавства, тим самим на�
дати нам велику можливість в реалізації своїх і суспільних
потреб. На мій погляд, таке право існує і воно є у більшості
європейських країн тих, що входять до складу ЄС, в яких їх
громадяни не тільки можуть реалізувати все свої можливості
але і відчути себе захищеними. 

Саме так і наша держава, як європейська держава, зробила
і заявила всьому світу про вибір свого історичного шляху — про
європейський вибір, цивілізованого повернення до клану  євро�
пейських народів. У Посланні Президента України у Верховну
Раду України під назвою «Європейський вибір», визначені кон�
цептуальні принципи, стратегії економічного і соціального роз�
витку України на 2002–2011. гг., якими передбачено створення
реальних передумов рішення основного геополітичного завдання
нашої держави — вступу України до Європейського Союзу.
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Але для реалізації даної стратегії Україні необхідно адапту�
вати законодавство до права Європейського Союзу, яке не зво�
диться із законодавством ЄС, а включає загальні принципи,
цінності і правову культуру. (Таку умову було поставлено на
Копенгагенському саміті Європейської Ради в червні 1993 р.). 

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС по�
лягає в зближенні з сучасною європейською системою права,
що забезпечить розвиток правової, політичної, підприємниць�
кої, соціальної, культурної активності громадян України, еко�
номічний розвиток держави в рамках ЄС. І сприятиме поступо�
вому зростанню добробуту громадян, приведенню його до
рівня, що склався в державах — членах ЄС.

Механізм процесу адаптація законодавства України перед�
бачає реформування її правової системи і поступове приведен�
ня у відповідність з європейськими стандартами, яке охоплює:
приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодав�
ство, законодавство про інтелектуальну власність, яке на сьо�
годні потребує досить великого реформування, охорони праці,
яке також не відрізняється високим правовим рівнем, охоро�
ну життя і здоров’я, навколишнє природне середовище, яке
в деяких частинах України є критичним, захист прав спожи�
вачів, технічні правила і стандарти, транспорт, а також інші
галузі. 

Для України адаптація національного законодавства до
норм права ЄС має особливу значимість і актуальність, оскіль�
ки із цим процесом зв’язане не тільки створення правової бази
для майбутнього вступу в ЄС, але й досягнення інших важли�
вих для нашої держави цілей, а саме: 

1) створення підґрунтя й рушійної сили правової, адміністра�
тивної й судової реформи в Україні; 

2) наближення України до повного виконання своїх зо�
бов’язань за УПС як етапу на шляху поступової інтеграції до
Європейського Союзу; 

3) створення стимулу для здійснення економічних реформ,
підвищення конкурентоспроможності економіки й сприяння
залученню іноземних інвестицій в Україну;

4) розвиток зовнішньої торгівлі між Україною і ЄС, оскіль�
ки зі створенням зони вільної торгівлі для них будуть діяти од�
накові правила.
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Ефективність процесу адаптації законодавства значною
мірою залежить від розробки й впровадження системи діючого
інституційного механізму. Протягом минулих років в Україні
вже створене певне інституційне підґрунтя для здійснення
процесу адаптації. В останні роки в Україні були закладені
фундаменти створення належної нормативної бази процесу
адаптації.

ПРОТИДІЯ ЗАКОННІЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ

М. М. Коваленко 
Студентка 4�го курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: В. Р. Щавінський, зав. к. крим. права 
та процесу, к. ю. н. 

Господарська діяльність є однією з найбільш вражених зло�
чинністю сфер суспільного життя в Україні та світі і у той час —
найменш захищеною з боку держави. Пояснити це можна тим,
що економічна злочинність у будь�якій країні характеризуєть�
ся різноманітністю способів вчинення, високоінтелектуальним
характером, швидкою адаптацією до нових форм і методів гос�
подарської діяльності, опануванням нових технологій її
здійснення тощо. Одним з видів економічної злочинності, як
в Україні, так і у світі є посягання на свободу здійснення за�
конної господарської діяльності (в Україні відповідальність за
даний злочин передбачена у ст. 206 КК).

Свобода підприємництва і її конституційні гарантії самі по
собі — досить цінне благо, що вже сам факт їх порушення, на
думку законодавця, заслуговує кримінальної відповідаль�
ності. Тобто, даний злочин вважається закінченим в момент
створення особою умов, що перешкоджають підприємцю вико�
ристовувати законні можливості для ведення підприємницької
діяльності.

Сфера застосування статті — відносини, які виникають
у сфері здійснення підприємницької діяльності.

Суспільна небезпека складу цієї статті полягає в руйну�
ванні єдиного правопорядку в сфері економіки.
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Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є встанов�
лений порядок здійснення господарської діяльності у частині
забезпечення свободи підприємницької діяльності.

Об’єктивна сторона цього злочину виражається у проти�
правній вимозі припинити займатися підприємницькою діяль�
ністю, яка є різновидом господарської діяльності чи обмежити
її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання
(невиконання) якої може заподіяти матеріальну шкоду або
обмежити законні права чи інтереси того, хто займається гос�
подарською діяльністю, поєднаній з погрозою насильства над
потерпілим або близькими йому особами, пошкодженні чи
знищенні їхнього майна за відсутності ознак вимагання.

З суб’єктивної сторони злочин характеризується лише
умисною виною у вигляді прямого умислу і наявністю
спеціальної мети — примусити особу припинити здійснювати
нею підприємницьку діяльність, обмежити її або змінити її ха�
рактер.

Суб’єкт злочину —  може бути будь�яка фізична особа, яка
досягла шістнадцятирічного віку.

Висловлюючи думку щодо гармонізації українських за�
конів до законодавства розвинених зарубіжних країн, зокрема
у сфері кримінального права, потрібно зазначити, що це є не�
обхідним , невід’ємним кроком на шляху до інтеграції України
у світове співтовариство. Однак досвід країн з розвинутою рин�
ковою економікою не може бути безпосередньо застосований
чи адаптований в Україні, зважаючи на те, що вона ще тільки
здійснює перехід до такої економіки. Розвиток законодавства
із захисту свободи господарської діяльності в Україні повинен
відображати як прогресивний досвід розвинених країн, та
і особливості національних умов та умов перехідного до ринку
періоду

На сьогодні зацікавленими організаціями, відомствами, нав�
чальними та науковими установами (переважно самостійно,
без належної взаємодії) ведеться активний пошук ефективних
та дієвих підходів, реалізація яких за сучасних умов уможли�
вить ефективно вирішити проблеми безпеки корпоративних
інтересів, фізичного захисту осіб та об’єктів, технічного захис�
ту інформації та ін.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

В. С. Корсун 
Полтавський інститут економіки і права вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
студент III курсу юридичного факультету, група 31 Пр 04,
спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. М. Молчановська, вик. каф. «Правознавства»

На думку деяких вчених, державне регулювання, поряд
з плануванням (програмуванням) організаційної діяльності,
стимулюванням і контролем, державними моніторингом і про�
текціонізмом (підтримкою приватного підприємництва), пра�
вовою організацією державного сектора ринкової економіки,
є одним з напрямів державного впливу на розвиток еко�
номічних процесів. В юридичній літературі не робилась спроба
розглянути державне регулювання як складову частину єдино�
го державного управління й окремий вид державно�уп�
равлінських відносин — регуляторні правовідносини.

Регуляторні правовідносини — це відносини, які виника�
ють в окремій галузі державного управління при здійсненні
цілеспрямовано�організуючої діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування, змістом якої є реалізація
функцій держави по забезпеченню суспільного господарського
порядку.

За суттю державного регулювання господарської діяльності
регуляторно�правовими відносинами є:

— відносини між державою і окремими її органами, органа�
ми місцевого самоврядування, що виникли у зв’язку з ініцію�
ванням, підготовкою, аналізом, експертизою, прийняттям,
відстеженням ефективності та переглядом регуляторних
актів, а також контролем за здійсненням державної регулятор�
ної політики;

— відносини між окремими державними органами, органа�
ми місцевого самоврядування і громадянами, суб’єктами гос�
подарювання, їх об’єднаннями у зв’язку з ініціюванням, підго�
товкою, публічним обговоренням регуляторних актів;

— відносини міждержавними органами, органами місцевого
самоврядування та окремим суб’єктом господарської діяльності
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з приводу застосування засобів державного регулювання або
здійснення державного контролю.

Слід зазначити, що ці відносини існують лише у формі пра�
вовідносин, тобто виникають лише па підставі норм права —
регуляторного права, котре визначає правові засади державно�
го регулювання господарської діяльності, а їх учасники пере�
бувають у взаємному зв’язку через суб’єктивні юридичні права
та обов’язки, коли такі зв’язки (відносини) охороняються при�
мусовою сплою держави. Поза правовими відносинами регуля�
тивна діяльність держави здійснюватися не може.

Підсумовуючи викладене, можна дійти висновку, що регу�
ляторно�правові відносини є різновидом правових відносин
і мають усі загальні ознаки, які властиві будь�яким правовим
відносинам. Разом з тим ці відносини мають особливості, влас�
тиві їм як регуляторно�правовим відносинам з їх специфікою
і відокремленістю від інших правовідносин. А саме:

— регуляторні правовідносини виникають в результаті пра�
вового регулювання відносин, в процесі здійснення органами
державної влади та місцевого самоврядування державного ре�
гулювання господарської діяльності, і виступають їх правовою
формою;

— відносини опосередковують процеси, пов’язані з участю
держави в організації господарської діяльності та із застосу�
ванням окремих засобів державного регулювання, а також
здійсненням державного контролю за діяльністю суб’єктів гос�
подарювання, що дозволяє характеризувати відносини як
різновид державно�управлінських;

— особливість суб’єктивного складу регуляторних право�
відносин пов’язана з обов’язковою участю держави, як неод�
мінного учасника цих відносин;

— регуляторні правовідносини позначені державно�влад�
ним характером, тобто один із суб’єктів завжди наділений дер�
жавою владними повноваженнями щодо інших учасників ре�
гуляторно�правових відносин.

Література

1. Конституція України від 28.06.1996р.— Х.: Парус,2005.— 56с.
2. Господарський Кодекс України.— К.: Парламенське видавни�

цтво, 2003.

76

Секція VІІ Правове регулювання  



77

3. Цивільний кодекс України.— К.: Парламенське видавництво,
2003.

4. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій.— К.: Атака,
2004.— 624 с.

5. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М.— Господарське право.—
К.: Кондор. 2003.

6. Коростей В. Правова характеристика відносин, що виникають
в сфері державного регулювання господарської діяльності // Право
України.— 2005р.— № 12.— С. 72–77

СУЧАСНА ПРАВНИЧА ОСВІТА: 
НА ШЛЯХУ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

О. О. Крамарчук 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна» м. Київ, факультет правознавства 
та міжнародних відносин VI курс,
група ПЗ�61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. Р. Мельниченко, ст. викладач  

Актуальність даної теми дослідження полягає в тому, що
в усіх без винятку європейських країнах проводяться освітні
реформи, причому вищій освіті приділяється значна увага. Ре�
форми передбачають розроблення нового законодавства і зас�
нування державних середньострокових програм. У загальній
системі вищої освіти в нашій країні взагалі та у процесах роз�
будови правової держави зокрема особливе значення має і ще
тривалий час буде мати правнича освіта. 

Тому саме тепер постає нагальна потреба в підготовці
фахівців із права, котрі б одночасно мали ґрунтовні знання як із
суто правничих наук, так і з тих, що віддзеркалюють сучасний
стан розвитку суспільства (інформаційні технології, економіка,
екологія, політологія, державне управління, соціологія, охоро�
ни материнства і дитинства, міжнаціональних і міжетнічних
стосунків).

Таким чином, питання сучасної правничої освіти в кон�
тексті приєднання України до Болонського процесу, що перед�
бачає універсалізацію вищої освіти, у тому числі професійної,
постають «на весь зріст» і потребують розв’язання саме у сфері
реформування правничої освіти.
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Всі фахівці — випускники державних (та й приватних) ви�
щих навчальних закладів (за винятком відомчих закладів, що
входять до системи правоохоронних органів) мають одну�єди�
ну спеціалізацію — «Правознавство» і професію — «юрист»,
а одержуваний ними диплом бакалавра, спеціаліста чи
магістра права дає змогу і право обіймати будь�яку посаду, що
потребує правничої кваліфікації. Водночас, у реальному житті
відбувається фахова спеціалізація юриста за окремими напря�
мами професійної діяльності (компетенції) або — за окремими
галузями права. На наш погляд, оптимальним варіантом
розв’язання цього непростого завдання є створення на базі
університетської юридичної освіти «Школи права магістерсь�
кого рівня» для спеціалізованої підготовки юристів — прак�
тиків і науковців з окремих напрямків правничої науки та
юриспруденції [2, с. 23].

Завершуючи розгляд деяких питань реформування правни�
чої освіти в Україні, слід підкреслити, що вища правнича
освіта, як і вища освіта взагалі, з її проблемами організаційної
та навчально�методичної перебудови і фінансування має бути
визнана політичним і соціальним пріоритетом розвитку нашої
держави і суспільства. Впевнена, що саме такий підхід дасть
змогу в історично стислий час втілити в життя конституційний
принцип «верховенства права», закласти науково обгрунто�
вані підвалини побудови демократичної, правової держави та
якомога швидше адаптуватися до принципів Болонського про�
цесу і всього європейського освітянського простору.
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ПРОБЛЕМИ КОДИФІКАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Ю. М. Крупка 
Кафедра господарського права Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Прийняття Господарського кодексу України ознаменува�
лось неоднозначним його сприйняттям юридичною гро�
мадськістю. При цьому оцінки Кодексу варіювали у доволі ши�
рокому діапазоні — від визнання його надзвичайно важливим
кодифікованим законодавчим актом, який здатний значно
посилити регулюючий потенціал законодавства у сфері госпо�
дарювання, до рішучого заперечення його як акту, який, всу�
переч очікувань його авторів, може дезорганізувати сферу гос�
подарських відносин. 

Доволі жорстку позицію зайняли деякі представники
цивілістичної школи права, які заявляють, що Господарський
кодекс здатний зруйнувати як правовий, так й економічний
простір України, а тому його слід скасувати.

Представники господарської школи права, відстоюючи не�
обхідність кодифікації господарського права шляхом прий�
няття окремого кодексу, виходили з необхідності врахування
«бінарної» природи господарських відносин, які складаються
з двох  взаємодіючих і взаємозалежних елементів — майнових
і організаційних. Особливості господарських відносин обумов�
люють необхідність застосування спеціального регулятивного
механізму, який б поєднував елементи публічно�правового
і приватноправового регулювання.

Як видається, при вирішенні питання «бути чи не бути Гос�
подарському кодексу» необхідно відкинути будь�які емоційно
забарвлені аргументи, які подекуди є виявом своєрідного пра�
вового фундаменталізму, і виходити з аналізу об’єктивних еко�
номічних процесів та реального стану господарського законо�
давства.

За останні півтора десятиліття було сформовано величезний за
кількісним складом масив актів господарського законодавства,
який, здавалося б, мав забезпечити проведення економічних ре�
форм, зростання ділової активності суб’єктів господарювання,
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розвиток підприємництва. Проте, на думку фахівців, зміст та
форма існуючої законодавчої бази мають такі хиби і вади, що
суттєво заважають подальшому зростанню економіки. Голов�
ною негативною рисою господарського законодавства є неуз�
годженості та суперечності його нормативних положень,
невиправдана множинність актів та їх нестабільність, зайва
зарегульованість багатьох економічних процесів.

Навіть побіжний аналіз стану господарського законодавства
дозволяє дійти висновку про те, що прийняття Господарського
кодексу було необхідним і своєчасним кроком, викликаним не
амбіціями представників господарської школи права, а об’єк�
тивними закономірностями і потребами розвитку економіки
України. 

В зв’язку з цим слід визнати  небгрунтованими пропозиції
деяких цивілістів про декодифікацію господарського законо�
давства (відміну Господарського кодексу). Внаслідок реалі�
зації цієї ідеї й з огляду на чинне цивільне законодавство була
б ліквідована правова основа функціонування державних
підприємств, підприємств колективної власності, закритих
акціонерних товариств, а приватні підприємства мали б бути
перетворені у господарські товариства. Наслідком декодифі�
кації стане також  скасування встановлених господарським
законодавством інститутів господарського відання і оператив�
ного управління, існування яких обумовлено специфікою дер�
жавного сектору економіки. 

Реалізація зазначених новацій негативно позначиться на
діяльності суб’єктів господарювання і стані  економіки в цілому.

З огляду на викладене, питання «бути чи не бути Госпо�
дарському кодексу?» слід, як видається, переформулювати
у питання «яким має бути Господарський кодекс ?»В цьому ас�
пекті вбачається доцільним продовжити роботу щодо удоско�
налення й доповнення положень Господарського кодексу.
В першу чергу слід узгодити і гармонізувати положення Госпо�
дарського кодексу з нормами Цивільного та інших кодексів,
модернізувати деякі його положення (щодо захисту економіч�
ної конкуренції тощо) із врахуванням потреб і тенденцій роз�
витку економічної системи суспільства.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ

Л. В. Ломачинська 
факультет правознавства та міжнародних відносин, 
І курс, група ПЗ�13, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Т. Л. Романишина, ст. викладач

Розвиток України як соціальної і правової держави визна�
чається у загальному контексті європейської інтеграції
з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової
культури, серед яких визначальне місце належить правам лю�
дини та створенню ефективного юридичного механізму. Конс�
титуція України закріпила право громадян на соціальний
захист і встановила систему державних гарантій здійснення
цього права. Радянська модель соціального забезпечення,
у якій держава відігравала роль єдиного організатора і фінан�
сового донора, протягом останнього десятиріччя поступово
трансформується в модель ринкової системи соціального за�
хисту європейського типу. Нині здійснення права людини на
соціальний захист в Україні організовано у кількох органі�
заційно�правових формах, які розрізняються за такими озна�
ками, як коло осіб, що підлягають забезпеченню; джерела
і способи фінансування; види, умови та розміри забезпечення;
органи, що надають забезпечення. Організаційно�правовими
формами соціального захисту в Україні є: загальнообов’язкове
державне соціальне страхування; державна соціальна допомо�
га; спеціальний соціальний захист; додатковий соціальний за�
хист для  окремих категорій осіб.

Конституція України встановила перелік соціальних прав
людини і громадянина: право громадян на працю, належні, без�
печні і здорові умови праці, на заробітну плату, на соціальний
захист (ст. 46), право на житло (ст. 47), право на охорону здо�
ров’я, медичну допомогу (ст. 49) тощо. Так, Закон України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
21 березня 1991 року визначає основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадя�
нами можливості. Закон України «Про пенсійне забезпечення»
від 5. 11. 1991 р. відповідно до Конституції України гарантує
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всім непрацездатним громадянам України право на матеріаль�
не забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання
шляхом надання трудових і соціальних пенсій. Закон гарантує
соціальну захищеність пенсіонерів, а також регулярний перег�
ляд розмірів пенсій.

Нині право соціального захисту розвивається на основі но�
вих концепцій та принципів. До його сфери включаються нові
суспільні відносини, які раніше не входили до зони правового
регулювання. За час від набуття Україною незалежності, ма�
буть, ніяка інша галузь права не зазнала таких кардинальних
змін. При реформуванні цієї галузі права виникли труднощі
юридичного характеру. До їх числа належать такі: 

По�перше, відсутність системного кодифікованого акта,
який би визначав принципові положення правового регулю�
вання відносин щодо соціального захисту. Застосовуючи по�
няття «соціального захисту», законодавець, не будучи пов’яза�
ний при цьому принципами загальної системи, встановлює на
власний розсуд різний його зміст та обсяг для різних суб’єктів.
При цьому критерії єдності та диференціації встановлюються
у кожному наступному акті довільно, отже, таке різне правове
регулювання об’єктивно порушує принцип рівності прав лю�
дини і громадянина, встановлений у Конституції України.

По�друге, перенасиченість, заплутаність і складність норма�
тивного матеріалу. Законодавство у сфері соціального захисту
в наш час становить величезних розмірів юридичний конгло�
мерат, в якому переплелося «старе» й «нове». Також немає
стабільності та послідовності у впровадженні нових ринкових
підходів.

По�третє, мають місце термінологічна невизначеність і не�
узгодженість. У законодавчих актах застосовуються терміни
«соціальний захист», «додатковий соціальний захист», «особ�
ливий захист», «соціальне забезпечення», «соціальна допомо�
га» тощо, при цьому не має узгодження цих понять.

Право соціального забезпечення України є однією з про�
відних галузей національного законодавства. Не дивлячись на
недоліки у цій галузі, є надія, що правозастосовча діяльність
фахівців у сфері соціального забезпечення сприятиме достатку
і гідному життю громадян нашої держави.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ 
ТА СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ 

О. В. Лопушанська 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
м. Київ, Факультет правознавства та міжнародних відносин 
І курс, група ПЗ�13, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Н. М. Андрєєва, асистент   

Останнім часом в Україні досить часто вживають такі по�
няття як «демократія», «демократичний режим», «демокра�
тична держава». Звідси виникає питання: що являє собою де�
мократія і навіщо вона потрібна? Отже, метою моєї роботи є: 

1) дослідити поняття «демократія», визначити його основні
ознаки;

2) визначити функції та принципи демократії;
3) схарактеризувати основні форми та інститути демократії;
4) визначити вагомість демократії як загальнолюдської

цінності.
Слово «демократія» відоме ще від часів Давньої Греції і у пе�

рекладі з грецької означає «владу народу». У ранній період
свого існування у Давній Греції демократія розумілася як особ�
лива форма або різновид організації держави, при якому вла�
дою володіє не одна особа (як при монархії, тиранії), і не група
осіб (як при аристократії, олігархії), а всі громадяни, що ко�
ристуються рівними правами на управління державою. Слід
зазначити, що кожна історична епоха вносила свої ознаки в по�
няття демократії і розставляла свої акценти на їх значущості.

Слово «демократія» вживається у різному значенні: як фор�
ма держави; як політичний режим; як принцип організації та
діяльності державних органів і громадських організацій.

Коли про державу кажуть, що вона демократична, то мають
на увазі наявність усіх цих значень. Демократія як форма дер�
жави можлива в країнах із демократичним режимом, а відтак,
із демократичним принципом організації та діяльності всіх
суб’єктів політичної системи суспільства (органи держави,
державні організації, громадські об’єднання, трудові колекти�
ви), котрі одночасно є й суб’єктами демократії. Зрозуміло, що
суб’єктами демократії є насамперед громадянин і народ.
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Демократія ніде і ніколи не існувала без держави. Виходячи
із сучасного наповнення демократії якісним додатковим
змістом, можна дати визначення демократії як зразка, ідеалу,
до якого прагнуть цивілізовані держави.

Отже, демократія — політична організація влади народу,
при якій забезпечується: рівна участь усіх і кожного в управ�
лінні державними і суспільними справами; виборність основ�
них органів держави і законність у функціонуванні всіх
суб’єктів політичної системи суспільства; забезпечення прав
і свобод людини і меншості відповідно до міжнародних стан�
дартів.

Як відомо, функції демократії — це основні напрямки її
впливу на суспільні відносини, метою яких є підвищення
соціально�політичної активності громадян в управлінні су�
спільством і державою.

Незважаючи на те, що за всіх часів демократія розумілася
і трактувалася по�різному, безсумнівним є одне: вона як
політична і правова цінність стала невід’ємним елементом
свідомості усього світу. Але практично немає такої остаточної
стадії демократії, яка б задовольняла усіх. Зазнаючи обме�
жень, людина вступає у конфлікт з державою, коли не знахо�
дить у законах справедливість, покладену нею в основу свого
існування, коли не береться до уваги нерівність природних
здібностей і заслуг, коли відсутнє визначення в залежності від
політичної зрілості, уміння, досвіду тощо. Воля до справедли�
вості (а її значимість є великою для демократії) ніколи не буває
цілком задоволена, а демократія (не формальна) у жодній дер�
жаві не може бути досягнута цілком і остаточно. До демократії
потрібно постійно прилучатися, будити свою волю, виражати
погляди, виявляти політичну активність, тобто ставати більш
зрілим для демократичної діяльності. Демократія — благо ли�
ше тоді, коли вона відповідає культурі та менталітету народу.
Необхідно пам’ятати, що демократія — не засіб для досягнен�
ня честолюбних особистих цілей за рахунок приниження прав,
свобод і законних інтересів іншої особи або будь�якого суб’єкта
демократії.

Таким чином, у процесі розбудови держави все правове
регулювання повинно мати чітку демократичну спрямо�
ваність, бо демократія — це устрій, який найкраще відповідає
природі людини.                   
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ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

О. Л. Люта 
Факультет правознавства та міжнародних відносин,
ІІІ курс, група МІ�31, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник: О. Ф. Коновець, д. і. н., професор

«Найбільша радість для людини — перемогти своїх ворогів, 
переслідувати їх і позбавити всього, що вони мають»

Чингісхан

Тема доповіді є актуальною з огляду на регіоналізацію су�
часних військових дій, які супроводжуються інформаційними
війнами, а також конфліктними ситуаціями, як в міждержав�
них стосунках, так і всередині самих країн, особливо з пе�
рехідною економікою.

Інформація починає нести в собі як утворюючу, так і руй�
нівну силу, але в більший мірі, аніж це було раніше. Оскільки
час змінив не стільки сутність інформації, скільки інтен�
сивність впливу, змінило контексти застосування.

На сучасному етапі розвитку цивілізації інформація грає
ключову роль у функціонуванні суспільних і державних інсти�
тутів і в житті кожної окремої людини. На наших очах процес
інформатизації розвивається настільки швидко і частіше непе�
редбачено, що ми лише тільки на самому початку шляху ро�
зуміння його соціальних, політичних, економічних, воєнних
та інших можливих наслідків. Глобальна інформатизація веде
до створення єдиного світового інформаційного простору, в ме�
жах якого відбувається накопичення, обробка, зберігання та
обмін інформацією між суб’єктами цього простору — людьми,
організаціями, державами.

Сучасні глобальні тенденції в сфері комунікацій демонстру�
ють зовсім нові результати, практично недоступні в минулому.
Різко збільшився об’єм інформації, яку громадяни почали от�
римувати поза контролем своїх національних урядів.

Нині держави добре розуміють значення інформації, особ�
ливо у випадку воєнного часу.

Одночасно збільшилась роль публічної інформації у прий�
нятті політичних рішень у результаті чого сфера політики ста�
ла набагато публічною і набагато більш керує мою.
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Чим сучасніше суспільство, тим більше воно покладається
на інформацію та засоби її доставки. Сюди відносяться і Інтер�
нет — але це лише верхівка інформаційної конструкції. Будь
яка розвинена країна має телефонну, банківську та безліч
інших мереж, що керуються комп’ютерами, отже мають влас�
тиві для них слабкі місця.

В останній чверті 20 ст. виникло і розвивається положення
про те, що в своєму розвитку людство пережило «першу хвилю»
(сільсько� господарську), яка почалась 10 000 років тому, і «дру�
гу хвилю» (промислову), яка почалась 300 років тому назад, і що
кожна з цих хвиль принесла цивілізації революційні зміни; в те�
перішній час іде «третя хвиля» (технологічна), яка, як і в пер�
ших двох випадках, повинна принести свою економіку, свою
структуру сім’ї, засоби масової інформації,  політичні інститу�
ти, так само як і свій особистий період хворобливого та хаотич�
ного становлення і свій спосіб і характер ведення війни.

Розуміння цих процесів призвело до появи терміна «інфор�
маційна війна». Але поняття, які використовуються для ви�
значення і вивчення інформаційної війни та її наслідків, все
ще не є сталими і не можуть змінитися в результаті іншої кла�
сифікації в майбутньому.

Інформаційні війни використовуються як у воєнний так
і у мирний час, примушуючи всіх і завжди знаходитися
у відповідний формі. І вислів «той хто володіє інформацією —
володіє світом» буде ставати все більш актуальним.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ

Ю. В. Мальована 
Горлівська філія, кафедра права, ІІ курс, група ПВ�051, 
спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. В. Жадобкін 

Однією з найважливіших ознак правової держави, розвину�
тої демократії є реальне забезпечення конституційних прав
і свобод людини і громадянина.

Уповноважений Верховною Радою з прав людини — це неза�
лежний, політично нейтральний, допоміжний і самостійно
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функціонуючий державний спеціалізований орган, що володіє
нетрадиційними методами дослідження й реагування на факти
порушень прав і свобод людини й громадянина. Уповноваже�
ним може бути призначений громадянин України, що на день
обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі
моральні якості, досвід  правозахисної діяльності й останні
5 років проживе в Україні. Люди звертаються за захистом своїх
прав до Уповноваженого як до останньої інстанції, з останньою
надією. Уповноваженого Верховною Радою з прав людини вису�
ває на перший план законні інтереси людини й громадянина,
забезпечення й захист його прав і свобод, закріплених у законо�
давстві. Власне кажучи, громадянин з його різноманітними
інтересами й запитами в усе зростаючому ступені одержує
підтримку з боку Уповноваженого Верховною Радою з прав лю�
дини в сфері його компетенції. Важливість ролі Уповноважено�
го серед суб’єктів національної системи захисту прав людини
визначається передусім специфікою його статусу, колом повно�
важень, а також методами роботи, якими він керується при
розгляді звернень громадян. Уповноважений здійснює свої
функції незалежно від інших державних органів і посадових
осіб. Він розглядає скарги про порушення конституційних
прав громадян, які звертаються до нього після того, як всі пра�
вові шляхи для відновлення порушених прав вичерпані. Ха�
рактерною ознакою при реалізації права на звернення до Упов�
новаженого з прав людини є безоплатна процедура — одна
з форм правової допомоги, гарантованої ст. 59 Конституції Ук�
раїни. Процедура звернення до Уповноваженого є гнучкою,
відкритою, порівняно швидкою, і, що важливо, спрямованою
передусім на захист інтересів людини. Подаючи заяву. Уповно�
важеному з прав людини, особа може бути впевненою, що її
рішення звернутися до Уповноваженого ніякою мірою не ста�
новить їй загрози і не матиме негативних наслідків, пов’яза�
них із розголошенням відомостей, що містяться в заяві. Мета
розгляду звернень Уповноваженим з прав людини — поновлен�
ня порушених прав і свобод людини. В більшості випадків
допомога Уповноваженого надається у формі кваліфікованих
юридичних консультацій, а також порад щодо використання аль�
тернативних засобів захисту в кожному конкретному випадку,
роз’яснення правових проблем. Впевнена, що у Уповноваженого
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з цього приводу на теперішній час дуже багато справ стосовно
референдуму громадян до вступу України в НАТО, а також
Указу Президента України щодо розпуску парламенту. Упов�
новажений з прав людини, за наявності фактів масових, систе�
матичних порушень прав та свобод людини активно сприяє їх
усуненню шляхом внесення відповідних рекомендацій стосов�
но перегляду того чи іншого закону чи зміни практики його
застосування, яка призвела до такого порушення. Звернення
відіграють роль живого зв’язку, який безпосередньо з’єднує
громадянське суспільство, яке в Україні ще тільки знаходить�
ся в стадії формування, з тими, чиї права порушено. Основним
приводом для початку розслідування є скарга або звернення
жителів в офіс Уповноваженого, тобто можливість прямого
доступу реалізується повсюдно. В законодавстві про держав�
них правозахисників закладені широкі можливості для звер�
тання до Уповноваженого, а також для ініціювання справи за
власним розсудом, і відсутні які�не будь обмеження доступу
жителів.

Щорічна доповідь, що представляється тільки Верховній
Раді України — доповідь про стан дотримання й захисту прав
і свобод людини й громадянина в Україні органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями гро�
мадян, підприємствами, установами і їх посадовими й службо�
вими особами, які порушували своєю дією (бездіяльністю) пра�
ва й волі людини й громадянина й про виявлених недоліків
у законодавстві про захист прав і свобод людини. У доповіді та�
кож повинні бути й інформація про діяльності Уповноважено�
го Верховної Ради. 

Я думаю, що останнім часом різко зросла роль Уповноваже�
ного Верховною Радою з прав людини, тому що в багатьох зако�
нах утримуються норми цивільної правозахисної організації,
але процес його реформування в Україні ще не завершений,
і необхідність його продовження очевидна.
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ПРО ПИТАННЯ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЇ

Ю. М. Мартиненко 
Факультет правознавства та міжнародних відносин, 
VI курс, група ПЗ�61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Е. Ф. Демський, к. ю. н., професор.

Адміністративна відповідальність є видом юридичної
відповідальності, що реалізується у формі адміністративного
стягнення та настає за порушення загальнообов’язкових пра�
вил поведінки як власними діями державних службовців, у то�
му числі неправомірними вказівками, виконуючи які підпо�
рядковані їм працівники порушують встановлені правила, так
і за невжиття заходів щодо забезпечення виконання правил
іншими особами, якщо забезпечення їх дотримання входить до
кола обов’язків державного службовця.

Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 05.10.1995
року, а саме стаття 2, передбачає суб’єктів, які несуть відпо�
відальність за корупційні діяння та інші правопорушення,
пов’язані з корупцією.

23 лютого 2006 року Законом України Про внесення змін до
Закону України «Про боротьбу з корупцією» були внесені
істотні зміни до цієї статті, які стосувалися розширення кола
суб’єктів. До них були віднесені також пунктом б) Прем’єр�
міністр України, Перший віце�прем’єр�міністр, віце�прем’єр�
міністри, міністри та пунктом ґ) військові посадові особи
Збройних Сил України та інших військових формувань (крім
військовослужбовців строкової служби). Це є дуже важливим
і позитивним кроком на шляху боротьби з корупцією та ко�
рупційними діями на вищих рівнях державної влади. 

Закон України «Про боротьбу з корупцією» (ст. 7) передба�
чає настання адміністративної відповідальність за вчинення
особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ко�
рупційних діянь, якщо вони не містять складу злочину, у ви�
гляді штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподаткова�
них мінімумів доходів громадян.

Якщо корупційне діяння вчиняє народний депутат Украї�
ни, депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським
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головою, головою районної, обласної, районної у місті ради
(у разі її створення), якщо вони не містять складу злочину,
тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді
штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів до�
ходів громадян.

Редакція цієї статті до 03 березня 2005 року у частині
першій передбачала крім штрафу також «і звільнення з посади
чи інше усунення від виконання функцій держави», особам за�
боронялось займати посади в державних органах та їх апараті
протягом трьох років з дня їх звільнення. Частина друга —
таким особам заборонялось балатуватися у депутати або на ви�
борні посади в державні органи протягом п’яти років з дня
припинення депутатських повноважень або звільнення з поса�
ди та займати посади в державних органах та їх апараті протя�
гом трьох років з дня припинення депутатських повноважень
або звільнення з посади

Негативних змін зазнали і частина друга статті 8 (порушен�
ня спеціальних обмежень), статті 9 (порушення вимог фінансо�
вого контролю), частина третя статті 10,статті 11 з яких слова
«і звільнення з посади чи інше усунення від виконання функ�
цій держави» були виключені. У частині шостій статті 12 сло�
ва «про звільнення особи з посади або інше усунення від вико�
нання нею функцій держави» також були виключені.

На нашу думку штрафних санкцій недостатньо для бороть�
би з корупцією, особу корупціонера потрібно усунути від зай�
маної посади. Законодавець зняв ці види стягнень передчасно,
адже наше суспільство ще не готове до таких змін.

ШАХРАЙСТВО. ЯК НЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ 
ТАКОГО ЗЛОЧИНУ

І. В. Матвійчук 
факультет правознавства та міжнародних відносин
III курс, група ПЗ�33, спеціальність «Правознавство»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: В. Р. Щавінський, к. ю. н. кафедра кримінального
права та процесу

Найприбутковіше заняття, що виникло в процесі розвитку
азартних ігор, — це заняття шахраїв, шулерів, що вміють
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професійно дурити партнерів. Ймовірно, перші шахраї з’яви�
лися одночасно з грою і бажанням людини стати переможцем,
вигравати, досягати першості будь�якою ціною. Ними розроб�
лені комплекси шулерських прийомів і пристосувань. Шахраї
винайшли і свою «шулерську мову» (жаргон). У будь�якому
випадку шахраї не дурні, тому що вони знають, що роблять
і чого хочуть. 

Шахрайство, шулерство — це давнє, добре освоєне і живу�
че ремесло, а отже прибутковий промисел, що і в наш час до�
сить поширений. Нинішній шахрай у своїх запитах значно
виріс. Якщо десяток років тому шахрай міг задовольнитися
будь�якою сумою, яку йому вдавалося роздобути шляхом прос�
того обману, то сьогодні його цікавить квартира, дача, авто�
мобіль, великі суми в банках, акції та інші цінні папери. 

Квартирні шахрайства. Понад 20% шахрайств відбуває�
ться особами, які представляються брокерами бірж, агенств
нерухомості, представниками посередницьких контор. Досить
часто квартирні шахрайства вчиняються шляхом підробленого
доручення. Отже, довіряючи комусь продати квартиру чи ку�
пуючи квартиру за дорученням, необхідно насамперед:. упевнитися в особистості брокера чи довірителя, записати
їхні дані;. з’ясувати адресу фірми й особисто перевірити ще раз їхнє
існування;. уточнити чи має маклер ліцензію або сертифікат на своє
заняття;. вивчити генеральне доручення, впевнитися, чи реєстру�
валося в нотаріальній конторі це доручення, на кого воно випи�
сане і чи не було воно анульоване пізніше;. з’ясувати по можливості, чому квартира продається за до�
рученням, а не особисто власником, установити зв’язок з влас�
ником;. перевірити в бюро технічної інвентаризації або в но�
таріальній конторі дані про відсутність заборон на продаж
квартири;. записавши дані власника доручення, перевірити в адрес�
ному столі, паспортному відділенні або в дільничного інспекто�
ра його особистість;
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. усі переговори вести в присутності свідків, яким Ви
довіряєте;. у БТІ або в нотаріальній конторі перевірити, чи не видава�
лися дублікати документів на квартиру, що продається;. якщо дублікати видавалися, то не купуйте цю квартиру,
тому що вона може одночасно продаватися й іншим покупцям.

Інші шахрайства. «Сфера» шахрайства не обмежується
тільки квартирними махінаціями. Ще донещодавна розпов�
сюдженими видами шахрайства були ті, що пов’язані з обмі�
ном валюти. Також досить поширеними видами шахрайства
є гадання, лікування різних хвороб, складання гороскопів. 

Від шахрая можна і треба захиститися. Для цього дам Вам
певні поради:. при вирішенні серйозних питань з’ясуйте, хто Ваш парт�
нер;. не користуйтеся послугами незнайомих осіб для придбан�
ня дефіцитних товарів, вирішення важливих питань, одержан�
ня житла, встановлення телефону тощо;. не грайте, особливо на вулиці, у парку, в дорозі в азартні
ігри, не погоджуйтеся на гадання, ворожіння, лікування тощо
з незнайомими Вам особами;. нічого не підписуйте поспіхом, спочатку спокійно прочи�
тайте усе під чим Ви повинні поставити свій підпис, а в разі
потреби вимагайте час для обміркування і поради з Вашими
близькими;. підписуючи документ (договір), звертайте увагу на обо�
в’язкові атрибути: дату, суму прописом, наявність штампів
і печаток, відомості про посадових осіб, мету складання доку�
мента;. не купуйте з рук ювелірні вироби, спиртні напої за низь�
кими цінами.
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ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

М. Міхновська 
Студентка 4 курсу, групи МІ�41

«В наш час політик, який не має
відповідного іміджу, який не  

відчуває больових точок виборців, 
не може розраховувати На їх голоси»

Ричард Броді 

У постсоціалістичному сьогоденні України, політична  еліта,
що формується, стає більш кваліфікованою та  патріотично на�
лаштованою. Саме тепер, в період утвердження вільного по�
літичного ринку влади, виникає потреба в яскравих лідерах,
що володіють визначеною, чіткою позицією, професіоналізмом
та високими моральними якостями. В Україні спостерігається
масове поширення політичних технологій та іміджелогії, що
значно загострює суперництво між політичними партіями.
А політичний імідж, зокрема імідж політичного лідера, сьо�
годні стає настільки важливим чинником, що його неодмінно
мають враховувати політики, які прагнуть отримати  владу.

Без авторитету не існує лідерство, яке завойовується завдя�
ки харизматичним якостям особистості. Особистість, близька
до харизматичного ідеалу лідера, допомагає всій партії здобути
перемогу як на виборах, так і в постійному політичному ПР�
протистоянні. Проте лідерство не є властивістю конкретної
особистості, а скоріше це властивість певної групи, оскільки
група сама обирає лідера. Отже політичний лідер має бути не
таким, яким хоче бачити себе сам політик, а як найбільше
відповідати уяві виборців про «ідеального» лідера.

При формуванні політичного іміджу лідера необхідно
обов’язково враховувати його особисті якості та звички. Якщо
ж  почати порушувати та перероблювати його звичний ритм
життя, його особистість, та комунікативні звички, не узгодив�
ши з вродженим, то наражаємось створити відчуття нещирості
та штучної поведінки у виборців.

Звичайно це матиме негативний вплив на ефективність його
спілкування з електоратом й може звести нанівець всю передви�
борчу програму. Іміджмейкери, створюючи та впроваджуючи
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політичний імідж лідера в суспільство, обов’язково звертають
увагу на його фізичні, психологічні, комунікативні дані, бо
особистісні характеристики мають значну емоційну прив’язку
до аудиторії й легше проникають в масову свідомість.

Визначають такі типи політичного іміджу: діловий, інте�
лектуальний, політичний, народний, жіночий та імідж місце�
вого жителя.

Велика кількість населення в Україні не відзначається ви�
соким рівнем політичної культури, тому спостерігається пер�
соніфікація політики. Виборці не заглиблюються у виборчу
програму певної політичної партії, а звертають увагу лише на
особисті якості її лідера. Численність політичних партій та
неймовірна кількість їхніх лозунгів дратують та плутають ви�
борця, й саме тому набагато легше обрати певну особу, ніж
партію. В українському сьогоденні ця закономірність вияв�
ляється у практиці створення політичних партій під певних
політичних лідерів, а також формування низки політичних
блоків навколо популярних політиків.

Імідж політичного лідера це, насамперед, сукупність уяв�
лень про особу та сприйняття її політичними особами. Дане
уявлення про або вже існує у свідомості виборців, або форму�
ються за допомогою засобів масової інформації. Основна задача
політичної реклами та засобів паблік рілейшнз, це створити
вигідний образ, в якому будуть реалізовані чекання й ілюзії
виборців. Будь�який захід у рамках передвиборчої кампанії
можна вважати нездійсненим, якщо він не був освітлений
у ЗМІ.

Для успіху потрібно прагнути чітко виділити політика серед
його конкурентів. Суспільна думка є досить консервативною
і важко піддається радикальним змінам та перетворенням. То�
му будь�яке нове явище, ідея, образ спочатку порівнюється
з вже існуючим, щоб у порівнянні зробити висновок про те чи
є цікавим, корисним або небезпечним це нове для конкретної
особи чи суспільства. Сучасне суспільство створило дуже роз�
галужену систему політичних концепцій, ідеологій і уявлень
і на цьому тлі все складніше знайти та відтворити новий
оригінальний політичний імідж. 
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ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ШЛЮБНОГО 
ДОГОВОРУ НЕДІЙСНИМ

Є. В. Москалюк 
студент 2�го курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: В. М. Абрамова, к. ю. н., д. каф. цив. та труд. п.

Сьогодні в Цивільному кодексі України надано поняття
нікчемних, оспорюваних, удаваних і фіктивних правочинів.
Однак судова практика визнає особливу складність розгляду
справ, пов’язаних з визнанням правочинів недійсними. Врахо�
вуючи, що ст. 103 Сімейного кодексу України визначає мож�
ливість визнання шлюбного договору недійсним на підставах,
передбачених Цивільним кодексом України, ця проблема, бе�
зумовно, поширюється і на шлюбний договір. 

Питання недійсності шлюбного договору розглядали
М. В. Антокольська, В. І. Борисова, В. С. Гопанчук, Л. В. Па�
нова, З. В. Ромовська, В. А. Рясенцев, Н. Є Сосипатрова,
Ю. С. Червоний. Нажаль, в Україні вкрай обмежена кількість
публікацій з цієї теми. Окремі відомості розпорошені в різних
виданнях. Найбільш ґрунтовне дослідження, на нашу думку,
належить І. В. Жилінковій [1]. 

Враховуючи актуальність зазначеної проблеми і сьогодні,
метою нашого дослідження є аналіз підстав, за яких шлюбний
договір може бути недійсним. 

Визнання шлюбного договору недійсним означає, що він не
породжує для сторін будь�яких прав та обов’язків з моменту
його укладення [4, ст. 236]. Якщо права та обов’язки передба�
чувались на майбутнє, можливість їх настання в майбутньому
припиняється і шлюбний договір виконанню не підлягає.

Враховуючи визначені в ЦК України види недійсних право�
чинів, а також наявність відсилочної норми ст. 103 СК Ук�
раїни, можна констатувати, що шлюбний договір може бути як
нікчемним, так і оспорюваним. Однак одночасно ми приєднує�
мось до зауваження І. В. Жилінкової щодо змісту ст. 103 СК
України, яка містить неточність. Зокрема, складається вра�
ження, що шлюбний договір не може мати конструкцію
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нікчемного правочину і для визнання його недійсним завжди
необхідне рішення суду. Але, відповідно до ст. 203 ЦК України
недійсним визнається право чин, який не відповідає вимогам,
що передбачені цієї статтею для його дійсності. Тому, як заува�
жує І. В. Жилінкова, у разі порушення нотаріальної форми
шлюбний договір відноситься до нікчемних правочинів і виз�
нання його недійсності не потребує рішення суду [1, с. 140]. 

Аналіз літературних джерел, Цивільного і Сімейного ко�
дексів України надали можливість виокремити наступні
підстави для визнання шлюбного договору недійсним.

1. Невідповідність шлюбного договору чинному законодав�
ству. Відповідно до ч. 1 ст. 203 ЦК України зміст правочину не
може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам цивільно�
го законодавства, а також моральним засадам суспільства.
Можна додати, що шлюбний договір може бути визнаний
недійсним у разі суперечності його і нормам сімейного законо�
давства. Приймаючи рішення про визнання шлюбного догово�
ру недійсним, суд має обов’язково зазначити норми законодав�
ства, яким він не відповідає. 

2. Шлюбний договір може бути визнаний недійсним через
неналежний суб’єктний склад. Зокрема, договір не може укла�
датись фізичною особою, обмеженою в дієздатності без згоди
піклувальника (ст. 223 ЦК України), недієздатною особою
(ст. 226 ЦК України), неповнолітньою особою за межами своєї
цивільної дієздатності без згоди батьків(усиновлювачів, піклу�
вальників) (ст. 222 ЦК України).

3. До недійсних можуть бути віднесені шлюбні договори, що
укладені с пороками волі: договори, укладені без внутрішньої
волі на їх укладення, договори, в яких внутрішня воля сфор�
мувалась неправильно.

До перших можна віднести договори, що укладені в резуль�
таті насильства (ст. 231 ЦК України), а також договори, що ук�
ладені особою, яка нездатна розуміти значення своїх дій і (або)
керувати ними.

Насильство може проявлятись у фізичному чи психічному
впливі одного з учасників на іншого з метою отримання
у власність певного майна, збільшення його частки в праві
власності на майно при його розділі, покладення на іншу сто�
рону майнових зобов’язань на ін. В результаті воля особи
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є повністю пригніченою, і особа укладає без реального бажан�
ня укласти такий договір. 

Шлюбний договір може бути укладений особою, яка в момент
його укладення не розуміла значення своїх дій і (або) не могла
керувати ними (стан сп’яніння, погіршення здоров’я і т. ін.). 

До другої групи шлюбних договорів з пороками волі можна
віднести договори, що укладені: під впливом обману (ст. 230
ЦК України); в результаті помилки однієї із сторін (ст. 229 ЦК
України); під впливом тяжкої обставини (ст. 233 ЦК України).

При розгляді справ про визнання шлюбного договору, укла�
деного під впливом обману недійсним , суди мають враховува�
ти особливості особистих відносин учасників договору і мож�
ливість зловживання довірою іншої сторони, яка діяла добро�
совісно. Судовій практиці відомі випадки, коли одна із сторін
заявляє, що уклала шлюбний договір під впливом помилки,
звинувачуючи нотаріуса в тому, що він не роз’яснив наслідки
укладення договору. Враховуючи це, в літературі зустрічаєть�
ся рекомендація нотаріусу, який реєструватиме шлюбний до�
говір, проводити значну роботу із сторонами щодо роз’яснення
наслідків укладення такого договору [4, с.150].

Аналіз шлюбного договору укладеного під впливом тяжкої
обставини, проведений Н.Є Сосипатровою, дозволяє виділити
дві підстави укладення таких договорів: укладення договору
під впливом тяжкої обставини на вкрай невигідних умовах (ка�
бальний право чин) (ст. 233 ЦК України); наявність надзви�
чайно невигідного матеріального стану, в якому опинився
один з подружжя в результаті укладення шлюбного договору
(ч. 4 ст. 93 СК України) [3, с. 81]. Важливим моментом є те, що
правило, закріплене ч. 4 ст. 93 СК України, має імперативний
характер: шлюбний договір не може ставити одного з подруж�
жя вкрай невигідне матеріальне становище.

4. Відповідно до ст. 94 СК України шлюбний договір укла�
дається в письмовій формі і нотаріально засвідчується. Засто�
сування ч. 1 ст. 220 ЦК України дозволяє визнати договір
нікчемним у разі недотримання сторонами вимог закону про
його нотаріальне засвідчення.

5. За загальним правилом, що міститься в ч. 5 ст. 203 ЦК
України, обов’язковою умовою дійсності укладеного шлюбно�
го договору є його спрямованість на настання правових
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наслідків. На шлюбний договір, укладений без наміру створи�
ти правові наслідки, що ним обумовлені, поширюються вимо�
ги ч. 1 ст. 234 ЦК України. Такий договір визнається фіктив�
ним і відноситься до нікчемних.

6. Конструкція ст. 235 ЦК України передбачає можливість
існування удаваного правочину, що укладається з метою при�
ховання іншого правочину. Однак, на нашу думку, не дивля�
чись на таку теоретичну можливість укладення удаваних
шлюбних договорів, важко уявити їх поширення в сімейних
відносинах.

Проведений нами аналіз літературних джерел і норматив�
них актів дозволяє зробити висновок, що у разі пред’явлення
вимог щодо визнання шлюбного договору недійсним одним із
подружжя чи іншою особою, інтереси і права якої порушені до�
говором, слід керуватись вимогами відповідних норм Цивіль�
ного кодексу України щодо недійсності правочинів. В той же
час складність вирішуваних питань потребує постійного вив�
чення та узагальнення судової практики, публікації їх резуль�
татів з відповідними коментарями практикуючих юристів.
В такому випадку можна сподіватись на те, що інститут
недійсності шлюбних договорів не буде використаний недобро�
совісними сторонами і допоможе уникнути судових помилок.

Література

1. Жилинкова И. В. Брачный договор.— Харьков.— 2005.
2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // ВВР, 2002.—

№ 21–22.
3. Сосипатрова Н. Е. Брачный договор: правовая природа, содер�

жание, прекращение // Государство и право.— 1999.— № 3.—
С. 80–85.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос Ук�
раїни.— 2003.— № 45–46— 12 березня 2003 р.; № 47–48 13 березня
2003 р.

98

Секція VІІ Правове регулювання  



99

ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
У СУЧАСНОМУ ТЕХНОГЕННОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Н. В. Нагорна 
Київський відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»,
факультет правознавства та міжнародних відносин, 
І курс, група МІ�11, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник: В. В. Кислов, д. техн. наук, професор 

Однією з актуальних характеристик сучасного техногенно�
го світу є роз�виток процесів глобалізації — появи феномена
злиття ринків окремих продук�тів, які виробляють великі ба�
гатонаціональні корпорації. А загалом це явище являє собою
тенденцію до гомогенізації світу (тобто життя за єдиним прин�
ципом, прихильність до єдиних цінностей, норм і звичаїв) та
зроста�ючого поглиблення взаємозв’язків і взаємозалежності
країн і народів. 

З’ясовуючи причини зародження явища глобалізації, варто
зауважити, що людство є його свідком та учасником уже
віддавна. Дослідники розрізняють т. зв. «ранню» і «пізню»,
або новітню глобалізацію. Часом відліку останньої називають
60�ті роки XX ст. Проте особливо швидких обертів вона набула
за останні два десятиріччя. Це пов’язане, по�перше, із перехо�
дом суспільства до наступної постіндустріальної стадії свого
розвитку з її постмодерним інформаційним потоком, по�друге,
з подоланням біполярного протистояння світової комуністиної
та капіталістичної систем і закінчення холодної війни. Після
розпаду СРСР послабилася закритість колишніх соціалістич�
них країн, що дало можливість розвинутися глобалізаційним
процесам далі на схід. Але разом з цим виникала інша пробле�
ма — вплив глобалізації на соціум, її негативні та позитивні оз�
наки. До загальних позитивних ознак відносять: нарощення
потенціалу економічного зростання, поширення технологій,
щораз більший доступ до інформації, стрімке зростання рівня
й культури співпраці й спів відповідальності. До негативних
же ознак глобалізації відносять щораз меншу залежність по�
токів капіталу від контролю з боку національних урядів, за�
родження явища гіперконкуренції, різку диференціацію світу

господарської діяльності Секція VІІ



та поглиблення прірви між багатими й бідними державами
(т. зв. «золотим мільярдом» і рештою), технократизмом і на
кінець знеціненням національно�культурної ідентичності,
а далі і поступову втрату державою власного суверенітету. 

Всі ці явища, як не парадоксально, співіснують одночасно.
Це призводить до того, що і саме суспільство по різному на них
реагує. Частина підтримує (її заворожують економічні і техно�
логічні перспективи, які відкриває глобалізація), інша вбачає
в цих процесах появу глобальної диктатури, нівеляцію націй
та неминуче зіткнення цивілізацій. Треті ж вважають доціль�
ним віднайти конструктивне рішення на кшталт формули
Іоанна Павла II, який закликав до солідарності та до об’єднан�
ня людства в позитивному сенсі.     

Але не слід забувати, що глобалізація несе з собою глобальні
проблеми, які вже нині істотно змінили життєвий контекст
людського існування. До них належить проблема збереження
екології, проблема гомогенізації світу з усіма її наслідками.
Адже стрімкий розвиток інформаційної революції випереджає
еволюційно сформовані пристосувальні, адаптивні можливості
людини. Безперервні зміни способів виробництва й споживан�
ня знецінюють набуті знання і стійкий професіоналізм, вимага�
ючи постійних зусиль для перекваліфікації та для пристосуван�
ня до вимог часу. Труднощі в стикуванні психофізіологічних
потенцій людини з вимогами сучасної техніки й технології
зафіксовані усюди й теоретично, і практично. Ті, хто не встигає
за вимогами часу опиняється на узбіччі. Відчуваючи інфор�
маційний тиск, особа прагне опиратися йому. Це призводить до
кризи особистості, «страху перед життям», особливо у закри�
тих донедавна суспільствах. За даними спеціальних досліджень,
виконаних у шістдесятьох країнах, за 90 років XX століття
кількість психічних захворювань зросла у 6 разів, алкого�
лізму — у 40 разів, олігофренії — у 29 разів. Стрімко прогресує
злочинність, занепадають традиційні родини, зменшується
рівень суспільної довіри. 

Однак реактивний спосіб реагування на кшталт вимоги «За�
боронити глобалізацію!», трощення механізмів і техніки, ма�
буть, є недоцільним за сучасних умов: особливості глобалізації
є внутрішньо суперечливими явищами, яким властиві бінарні
тенденції. З одного боку, спостерігається тендерція до
уніформізації, що виявляється в зменшенні різномаїття
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й тяжінні до монізму. З іншого боку, ріст плюралізму стосовно
рівня та потреб життя. Але залишається одне: це явище є об’єк�
тивним, невпинним, всеохоплюючим феноменом, який вимагає
ґрунтовного осмислення. Майбутнє людства залежить лише від
нього самого, від усвідомлення ним гуманістичних цінностей та
власного місця на землі. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Н. М. Назаренко 
Факультет правознавства та міжнародних відносин,
6 курс, група ПЗ�61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: А. І. Берлач, д. ю. н., професор

Актуальність теми. Принцип місцевого самоврядування
є однією з найважливіших ознак будь�якої демократичної дер�
жави. Це питання є також досить актуальним і для України, де
після прийняття закону «Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні» залишилося багато складних проблем щодо практичної
реалізації теоретичних положень.  

Зміст цієї праці складає опис юридичного поняття кон�
цепції місцевого самоврядування у як умога ширшому аспекті.
Це дослідження мало на меті врахування історичного розвитку
та сучасного стану місцевого самоврядування, теорію і практи�
ку застосування цього інституту державного права у різних за�
рубіжних країнах. Також були враховані тенденції та перспек�
тиви розвитку місцевого самоврядування у світі; зважаючи на
актуальність цього питання для України, було проведене
порівняння вітчизняного та іноземного законодавства.

Об’єктом даного дослідження є фінансове забезпечення ор�
ганів місцевого самоврядування, як фінансова діяльність дер�
жави.

Предметом даного дослідження є предмет, методи, ознаки
і проблемні питання у сфері фінансового забезпечення органів
місцевого самоврядування.

Метою даного дослідження є з’ясування стану та напрямків
вдосконалення фінансового забезпечення органів місцевого са�
моврядування.
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Відповідно до поставленої мети були визначені такі завдання:
— проаналізувати вітчизняне законодавство України, в пер�

шу чергу Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні», «Про систему оподаткування», «Про місцеві податки
і збори»;

— проаналізувати науково�дослідницьку літературу з дано�
го питання;

— вивчити проблеми, пов’язані з фінансовим забезпечен�
ням органів місцевого самоврядування, стан та напрямки вдос�
коналення;

— сформувати висновки та оформити їх у вигляді пропо�
зицій;

Методи дослідження. У вирішенні зазначених завдань вико�
ристовувались загальнотеоретичні і спеціально�наукові мето�
ди пізнання для розкриття основних характеристик об’єкта.
Зокрема, використовувався метод спостереження; метод ана�
лізу і синтезу, який необхідний для виявлення закономірнос�
тей, які випливають при розгляді теми; метод індукції та де�
дукції, за допомогою яких було визначено економічну сутність
та необхідність фінансового забезпечення органів місцевого са�
моврядування та метод історико�логічної аргументації, який
використовувався під час дослідження історичних етапів ста�
новлення органів місцевого самоврядування. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження поля�
гає в тому, що в Українi давно визрiло питання створення при
парламентi спецiального Комiтету з питань реформи мiсцевої
влади, до складу якого увiйшли б депутати, науковцi, фахiвцi
з питань мiсцевого самоврядування, а також представники
асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування та державної вико�
навчої влади.Завданням цього Комiтету має стати напрацюван�
ня проекту концепцiї органiзацiї мiсцевого самоврядування
в адмiнiстративно�територiальних одиницях України. 

Також, проблемою є те, що чинне законодавство загалом
задовільно регулює правовий статус міст обласного значення,
то проблеми повноважень та можливості їхнього фінансового
забезпечення для міст районного значення, сіл і селищ заD
лишаються невирішеними. Для цих суб’єктів місцевого самовD
рядування визначальним є практично повне домінування
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районних державних адміністрацій та недостатне матеріальD
ноDфінансове забезпечення. 

Передумовою впровадження в життя задекларованих засад
місцевого самоврядування є перебудова системи організації
влади і управління на дійсно демократичних засадах, що неми�
нуче приведе до зміни існуючої моделі місцевого самовряду�
вання. Найважливішим завданням у цьому плані є проведення
реальної децентралізації влади, яку до сьогодні практично не
вдалося здійснити у необхідній мірі. Водночас з перероз�
поділом повноважень повинен здійснюватися перерозподіл ре�
сурсів між центром і органами місцевого самоврядування на
користь останніх. 

Перейдемо до існуючих проблем. 
По�перше: необхiдно вiдпрацювати концепцiю органiзацiї

мiсцевої влади на рiзних рiвнях адмiнiстративно�територiаль�
ного устрою.

По�друге: пiд цю концепцiю має бути розроблено i прийнято
пакет законiв, що регулюють дiяльнiсть органiв мiсцевого са�
моврядування та органiв державної виконавчої влади в тери�
торiях, їх взаємодiю, порядок вирiшення спорiв мiж ними.

По�третє: потрiбно вiдпрацювати механiзм обрахункiв орга�
нами мiсцевого самоврядування бюджетних надходжень i ви�
даткiв, та механiзм перерозподiлу фiнансових ресурсiв мiж ор�
ганами мiсцевого самоврядування в залежностi вiд суми
коштiв, що формуються на їх територiї та небхiдних видаткiв
для забезпечення приблизно однакового рiвня життя в рiзних
регiонах країни.

По�четверте: необхiдно забезпечити iснування в структурi
державної виконавчої влади орган, який опiкувався б пробле�
мами мiсцевого самоврядування i допомагав би цим органам
урозв’язанні складних проблем, особливо в частинi фiнансу�
вання цiльових програм, або виконання державних функцiй,
переданих мiсцевому самоврядуванню.

По�п’яте: У процесi прийняття рiшень з питань, що стосу�
ються мiсцевого самоврядування, держава зобов’язана прово�
дити консультацiї з представниками об’єднань органiв мiсце�
вого самоврядування i враховувати їх iнтереси.
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ДЕРЖАВНЕ МОЛОДІЖНЕ ЖИТЛОВЕ 
КРЕДИТУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ

О. Б. Німко 
Аспірант кафедри конституційного, адміністративного 
та фінансового права Відкритого міжнародного 
Університету розвитку людини «Україна»

Дослідження об’єкта управління ускладнюється різнома�
нітністю поглядів науковців на це поняття, що є навіть
взаємопротилежними. В межах цього одні вчені розглядали
окремих індивідів і групи людей, багатогранні прояви їх
соціальної активності, сфери, галузі суспільства (В. Авер’я�
нов, Г. Атаманчук, О. Бандурка, Н. Глазунова, О. Машков,
Н. Нижник, І. Панкратов, Ю. Шемшученко), а інші — окремі
неприродні явища та речі (В. Афанасьєв, М. Піскотін, Ю.
Старілов, В. Цвєтков).

В. Авер’яновим розрізняються два види об’єктів управлін�
ня: а) будь�який нижчий суб’єкт управління, що належить до
конкретної системи управління; б) організоване соціальне ут�
ворення (трудовий колектив) народногосподарського чи іншо�
го профілю, що здійснює виробничу чи іншу спільну діяль�
ність людей [1, с.16].

Крім того, відповідно до основних сфер суспільства, цілей
і напрямків функціонування об’єктів управління, матеріаль�
них, соціальних і духовних результатів діяльності об’єкти,
щодо яких здійснюється управління, поділяються на видові
групи — економічні, соціальні, духовні, політичні. Суть цих
об’єктів характеризується діяльністю, що проявляється
у різних галузях людської спільноти: здійснення безпосе�
реднього об’єднання робочої сили (люди) і засобів виробництва
(економічні об’єкти); діяльність, спрямована на збереження
життя й здоров’я людини, її фізичний розвиток, створення
житлових, комунальних, торговельних і побутових умов
(соціальні об’єкти); організаційно представлені прояви актив�
ності особи, колективів, спільнот людей, через які реалізуєть�
ся як духовно�теоретична діяльність (генерація ідей і поглядів,
світоглядних уявлень, естетичних і етичних цінностей тощо),
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так і духовно�практична — освоєння вироблених духовних про�
дуктів свідомістю людей, підвищення їх освітнього і культур�
ного рівня, використання духовних ідеалів, норм, цінностей
у повсякденному житті (духовні об’єкти); як політичні об’єкти
управління можна назвати діяльність науково�дослідних уста�
нов у сфері вивчення політичних проблем, забезпечення
функціонування структур політичного просвітництва, пропа�
ганди, агітації, утворення форм, процедур та інших механізмів
демократії [2, с. 121–124].

Так, О. Бандурка, Н. Нижник, О. Машков об’єкт управлін�
ня розглядають у двох аспектах: елементно�структурному —
як сукупність людей та груп і функціональному — як діяль�
ність, поведінку індивідів і груп людей. Специфіка об’єктів
управління закладена в особливостях і характері діяльності
конкретного індивіда або спільності індивідів, що становить
результат їх цілеспрямованої поведінки [3, с.11; 4, с.21–22].

Враховуючи вище вказане, можна зробити висновок, що
в елементно�структурному аспекті об’єктом управління у сфері
державного молодіжного житлового кредитування є: сім’ї та
одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані
такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме: 

— сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років
включно; 

— неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років
включно має неповнолітніх дітей (дитину); 

— одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно. 
— молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина

є молодим ученим, та неповні сім’ї, в яких мати або бать�
ко є молодим ученим, що потребують поліпшення житло�
вих умов, мають право на отримання кредиту до досяг�
нення молодими вченими віку 35 років включно. 

У функціональному ж аспекті, на нашу думку, об’єктом уп�
равління у вказаній сфері є саме державне молодіжне житлове
кредитування.
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ГОСПОДАРСЬКОDПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

О. В. Олійник 
Новокаховський гуманітарний інститут
ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», юридичний факультет, 
4 курс, група 4�ю�2, спеціальності «Правознавство»
Науковий керівник: В. І. Михайленко 

Основні засади ринкової економіки передбачають повну гос�
подарську самостійність суб’єктів господарювання, які функ�
ціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому
в різноманітні господарсько�виробничі, організаційно�госпо�
дарські та внутрішньогосподарські відносини. Всі ці суспільні
відносини, що виникають у процесі організазії та здійснення
господарської діяльності (як між суб’єктами господарювання,
а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин
у сфері господарювання) регулюються, зокрема, Господарсь�
ким кодексом, іншими законами України та міжнародними
договорами, ратифікованими Верховною Радою України, зав�
дяки чому вони набувають характеру правовідносин.

Інтеграція України до світової економічної системи стиму�
лює розвиток міжнародних господарських зв’язків, зовнішньо�
економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Ринкова економіка породила різноманітні організаційні
форми суб’єктів господарювання: господарські організації,
фізичні особи�підприємці, структурні одиниці господарських
організацій. Сьогодні в Україні існує потреба у врегулюванні
правового статусу об’єднань підприємств, встановлення право�
вого режиму вільних (спеціальних) економічних зон та визна�
чення правового режиму іноземного інвестування.
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Змінилися принципи, на яких будуються відносини держа�
ви з суб’єктами господарської діяльності, запроваджується
ефективне державне регулювання підприємництва у формі
єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницт�
ва тощо.

Перехід економіки України до розвинених ринкових відно�
син багато в чому залежить від правового забезпечення ринко�
вих реформ, від створення належних умов функціонування
суб’єктів господарської діяльності, від суворого додержання
останніми вимог чинного законодавства.

Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відпо�
відного правового регулювання, а й вивчення правових засад
господарської діяльності.

Запровадження в економіку України ринкових реформ гос�
подарювання з одночасним забезпеченням державою соціаль�
ної орієнтації економіки вимагає відповідного законодавчого
закріплення та коригування підходів до правозастосовчої
практики. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до фахівців
з правознавства щодо знань основ господарського права та на�
вичок застосування норм господарського законодавства у пов�
сякденній правозастосовчій практиці. 

Актуальність теми господарсько�правової відповідальності
полягає у тому, що сьогодні дуже швидко розвиваються рин�
кові відносини, які держава повинна регулювати застосовуючи
господарсько�правові санкції до суб’єктів господарювання.

Коли суб’єкти господарювання здійснюють господарську
діяльність, то в процесі реальзації цієї діяльності виникають
відносини з іншми суб’єктами господарювання і для того щоб
одна сторона не порушувала права іншої сторони і виконувала
належним чином свої обов’язки законодавець передбачив кіль�
ка видів господарсько�правової відповідальності: відшкоду�
вання збитків, штрафні, оперативно�господарські та адміні�
стративно�господарські санкції.

Для врегулювання господарсько�правових спорів, до того як
звернутися до суду, сторони такого спору можуть в досудовому
порядку вирішити суперечності. Досудовий порядок врегулю�
вання господарських спорів має обов’язковий характер для по�
рушених зобов’язань, які виникли з договорів перевезення, на�
дання послуг зв’язку та заснованих на державному замовленні.
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Положення стосовно порядку досудового врегулювання госпо�
дарських спорів на практиці довело свою ефективність та корис�
ність для регулювання господарських відносин, підвищєння пра�
вової культури та ділової етики суб’єктів господарського обігу.

Позитивним у врегулюванні господарсько�правових відноси�
нах є наявність кількох видів санкцій, які можуть застосовува�
тись до порушника, але вони невдосконалені. Отже держава
повинна працювати над усуненням прогалин, щоб належним
чином забезпечити врегулювання господарсько�правових
відносин. 

ВИСТАВКОВОDЯРМАРКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В УКРАЇНІ: ХАОТИЧНА ЧИ ПРОФЕСІЙНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Л. В. Осадчук 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна», факультет правознавство та міжнародні відносини, 
VI курс, група ПЗ, спеціальність «Правознавство»

Сьогодні вже ніхто не буде заперечувати, що виставки та яр�
марки мають надзвичайне значення в економіці країни як
важливий чинник розвитку внутрішнього ринку та експорту,
інноваційного процесу, виробничої кооперації, залучення
інвестицій та технологій. Звичайно, сучасні виставки та яр�
марки — це вже не середньовічні базари на перехресті доріг,
які яскраво змалював Гоголь, і не виставки досягнень народно�
го господарства, що знайомі нам за радянських часів. Сучасна
виставка — це, перш за все, місце особистої зустрічі вироб�
ників та постачальників із їхніми клієнтами, споживачами,
діловими партнерами. Особиста зустріч, можливість діалогу
у будь�які віки мала неабияку цінність, особливо ж у наш час
високих швидкостей і браку спілкування, коли різноманіт�
ність і складність товарів підвищується, а їхній життєвий
цикл скорочується. Тому виставка сьогодні розцінюється як
найефективніший інструмент маркетингу та збуту, встанов�
лення контактів із новими клієнтами та утримання існуючих,
вивчення ринку та виведення на ринок нових товарів і послуг,
створення позитивного іміджу компанії та її торговельних
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марок. Треба зазначити, що вся виставкова галузь в Україні
створена за роки незалежності та знаходиться ще на початку
свого розвитку. На відміну від базових галузей економіки Ук�
раїни, які існували і були достатньо розвинуті і до 1991 року,
виставково�ярмаркова галузь в Україні у радянські часи прак�
тично була відсутня. В СРСР майже всі виставки (у сучасному
розумінні цього слова) проходили у Москві (значно рідше
у Ленінграді).

Оцінити виставковий ринок України в цифрах не дуже прос�
то через дві причини. По�перше, на жаль, український вистав�
ковий бізнес загалом залишається непрозорим: переважна
більшість організаторів виставок не публікує статистичних да�
них про свою діяльність, тому, на відміну від інших галузей,
тут відсутня будь�яка достовірна об’єктивна інформація. По�
друге, маємо певну розмитість поняття виставки: відсутність
галузевих стандартів дозволяє подекуди називати виставкою
простий розпродаж «колоніальних товарів», завезених «чов�
никами».

Підсумовуючи, позитивними підсумками першого десятиD
річчя розвитку виставковоDярмаркової діяльності в Україні
слід вважати:

1) наявність виставок з усіх економічно та соціально важли�
вих тематик;

2) формування професійного середовища фахівців з вистав�
кової справи;

3) підняття рівня виставкового сервісу;
4) усталення де�факто галузевих стандартів;
5.) міжнародне визнання українського виставкового руху;
6) побудова нових сучасних виставкових центрів відповідно

до міжнародного законодавства.
У той же час, накопичилися і стали помітними негативні

явища у виставковій діяльності в україні:
1) недостатній розвитток виставкової діяльності, особливо

в регіонах;
2) непрозорість виставкового ринку;
3) розпорошення виставкового ринку;
4) відсутність захисту ринку виставкових послуг від інозем�

них компаній на законодавчому рівні;
5) недостатня міжнародна участь у виставках в Україні;
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6) неузгодженість положень нормативних актів, що регу�
лють митну та виставково — ярмаркову діяльність;

7) відсутність чіткої і виразної державної політики щодо
виставок та ярмарків.

ВІДШКОДУВАННЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ 
МАЙНОВОЇ ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, 

ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД ЗЛОЧИНУ

М. П. Пасенюка 
студента 5�го курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Т. М. Кілічава, доц. к. цив. та труд. права

У ст. 1177 та 1207 діючого Цивільного кодексу України (на�
далі ЦК) держава закріпила за собою обов’язок відшкодовува�
ти за свій рахунок потерпілій фізичній особі шкоду, завдану
каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслі�
док злочину, а також майнову шкоду, завдану злочином, якщо
не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо вона
є неплатоспроможною. 

Зазначені норми прийняті на реалізацію положення ст. 3 Кон�
ституції України, згідно з якою «Держава відповідає перед
людиною за свою діяльність». Зважаючи на сучасний соціаль�
но�економічний стан держави і значний рівень злочинності
в Україні, забезпечення прав громадян, які потерпіли від зло�
чину, є актуальною проблемою. 

Верховна Рада України 18 січня 2006 року в першому чи�
танні постановою прийняла за основу Проект Закону України
«Про відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди
громадянам, які потерпіли від злочину» (реєстр. № 6283) (да�
лі — Закон про відшкодування). 

Умови виникнення та реалізації права потерпілого на
відшкодування матеріальної шкоди за рахунок держави: 

1. Наявність тільки майнової шкоди, причому Законопроект
зазначає, що шкода має бути істотною (такою законодавець вва�
жає шкоду, розмір якої перевищує п’ятикратний мінімальний
розмір заробітної плати).
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2. Шкода завдана внаслідок вчинення злочину.
3. Порушення у встановленому порядку кримінальної спра�

ви у зв’язку із вчиненням злочину проти громадянина і вине�
сення постанови про визнання його потерпілим у даній справі.

4. Встановлена судом неможливість повного або часткового
відшкодування шкоди потерпілому в установленому порядку
за рахунок винної особи (осіб). 

5. Відсутність протиправних дій потерпілого, що мають оз�
наки злочину, з якими пов’язується виникнення у нього ма�
теріальної шкоди.

Проектом Закону про відшкодування передбачається уск�
ладнена процедура вирішення питання про відшкодування
шкоди за рахунок держави:

А) Прокурор приймає від потерпілого звернення з вимогою
про відшкодування шкоди, протягом 15 днів складає вмотиво�
ваний висновок про підтримання вимоги потерпілого та надси�
лає заяву про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок
держави до суду за місцем проживання громадянина або вино�
сить вмотивовану постанову про відмову у підтриманні вимоги.

Б) Суд ухвалює рішення про відшкодування громадянинові
матеріальної шкоди за рахунок держави або про відмову у за�
доволенні вимог на підставах, передбачених Законом про
відшкодування. Справа розглядається суддею одноособово за
загальними правилами окремого провадження. Участь у розг�
ляді справи громадянина та прокурора є обов’язковою.

В) Відділ Державної виконавчої служби виносить постанову
про відкриття виконавчого провадження на підставі виконав�
чого листа, пред’явленого потерпілим, та направляє копію пос�
танови розпоряднику коштів Фонду потерпілого в Україні.

Г) Відшкодування шкоди здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України із спеціального Фонду по�
терпілого в Україні.

Прийняття Закону про відшкодування стане реальним кро�
ком на шляху створення ефективного механізму відшкодуван�
ня потерпілим майнової шкоди, заподіяної вчиненим злочином,
зумовить необхідність активізації участі держави у забезпе�
ченні гарантій захисту законних прав та інтересів потерпілих
і реального відшкодування заподіяної їм шкоди, розроблення ос�
новних напрямів державної політики та стратегії у цій сфері.
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ВІДМИВАННЯ КОШТІВ, ЗДОБУТИХ 
ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, — ПРОБЛЕМА 

МІЖНАРОДНОГО МАСШТАБУ

С. А. Піддубний     
студент 6�го курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: М. М. Тітов, канд. юрид. наук, доцент 

Реформування соціально�економічних відносин окрім знач�
них позитивних перетворень призвело до численних зловжи�
вань у сфері господарської діяльності сучасної України. Набу�
ли значного поширення протиправні діяння, які виходять за
межі держави і набувають міжнародного характеру. Протягом
останніх років кількість злочинів, пов’язаних з легалізацією
доходів одержаних злочинним шляхом, має тенденцію до зрос�
тання, хоча і залишається незначною. У 2004 році їх виявлено
695, що на 1,3% більше ніж 2003 році.

Об’єктом дослідження є проблеми пов’язані з легалізацією
доходів здобутих злочинним шляхом.

Предметом дослідження є негативні наслідки легалізації
доходів здобутих злочинним шляхом, міжнародна протидія
легалізації злочинних коштів, кроки України по протидії да�
ним діянням.

Проблеми кримінально�правових аспектів легалізації до�
ходів здобутих злочинним шляхом досліджувались у працях
П. П. Андрушка, Л. П. Брич, А. Ф. Волобуєва, Н. О. Гуторової,
О. О. Дудурова, В. В. Лисенка.

На перший погляд легалізація коштів здобутих злочинним
шляхом є таким собі безневинним діянням — очевидно, ще
ніхто не звертався до правоохоронних органів з заявою про те,
що він став жертвою легалізації коштів здобутих злочинним
шляхом. Незважаючи на це, на проблему легалізації злочин�
них доходів, міжнародним співтовариством, зарубіжними
країнами, а останнім часом і Україною звертається значна і,
мабуть, цілком заслужена увага.

Небезпека злочину передбаченого статтею 209 Криміналь�
ного кодексу України полягає у заподіянні шкоди легальній
економічній діяльності, створенні матеріального підґрунтя
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для збільшення масштабів злочинної діяльності, дестабілізації
нормального функціонування фінансово�кредитної системи,
посилення інфляційних процесів та знецінення національної
грошової одиниці, порушенні принципу рівноправності
суб’єктів підприємницької діяльності, посилення не добро�
совісної конкуренції та майнового розшарування суспільства,
погіршення міжнародного іміджу України. Легалізація сприяє
особам, які займаються корисливою злочинною діяльністю,
приховувати свої протиправні діяння і уникати кримінальної
відповідальності за вчинене, чим завдається шкода інтересам
правосуддя.

Внаслідок легалізації злочинних капіталів суб’єкти госпо�
дарювання, які не мають злочинного фінансування, не витри�
мують конкуренції і витісняються з ринку фірмами, діяль�
ність яких є нібито законною. Завдяки вливанню в економіку
коштів «зароблених» організованою злочинністю, лінія розме�
жування між легітимним і кримінальним бізнесом втрачає
чіткість. Відбувається криміналізація підприємства яке почи�
нає «грати» за правилами злочинного світу. Фахівці відзнача�
ють , що в результаті легалізації злочинних коштів, легально
діючі підприємства можуть потрапити під вплив багато�
національних об’єднань, які фінансуються за рахунок неопо�
датковуваних і непідзвітних кримінальних джерел, з тим, щоб
перші «для вирівнювання правил гри» змінили свою ділову
практику.

На Європейському рівні проблема координації зусиль дер�
жав у протидії легалізації злочинних коштів знайшла деталь�
не висвітлення у Страсбурзькій Конвенції Ради Європи від
8 листопада 1990 р. «Про відмивання, пошук, арешт та конфіс�
кацію доходів одержаних злочинним шляхом». Україною дану
конвенцію було підписано 29 травня 1997 року, а ратифіковано
Законом України від 17 грудня 1997 року. Крім того 28 листопа�
да 2002 року було прийняти Закон України «Про запобігання та
протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом».

Враховуючи вище перераховане, можна зробити висновок,
що легалізація коштів отриманих злочинним шляхом негатив�
ним чином впливає на багато сфер суспільного життя. До ос�
новних причин боротьби з легалізацією злочинних коштів
можна віднести: можливість виявити злочини спрямовані на
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отримання злочинних коштів (корупцію, наркобізнес, шах�
райство, ухилення від сплати податків, та інші); легалізація
коштів здобути злочинним шляхом сприяє розвитку міжна�
родної корупції, що підриває зусилля України, спрямовані на
встановлення демократичних політичних інститутів та стабі�
льної національної економічної системи; боротьба з легаліза�
цією допомагає захистити цілісність вітчизняної фінансової
від негативного впливу кримінального капіталу.

АДМІНІСТРАТИВНОDГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ
ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Л. В. Погребенник 
Факультет правознавства та міжнародних відносин,
VI курс, група ПЗ�61, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Е. Ф. Демський, кан. юрид. наук, професор

На сьогодення актуальністю даної теми є створення ринко�
вої економіки та розбудова правової демократичної держави
докорінно змінили соціально�економічні відносини в Україні,
роль і значення багатьох соціальних і правових інститутів.

Втілення в життя ринкових, соціально�орієнтовних відно�
син призвело до появи різних форм власності, зростає кіль�
кість власників, що супроводжується збільшенням ризиків
спричинення шкоди охоронюваним державою суспільних
відносин, економічної стабільності і самостійності держави.
Адже, ускладнення суспільних відносин, виникнення нових
сфер господарювання та управління, значне підвищення актив�
ності громадян викликали необхідність у всебічному переос�
мисленні соціальної ролі юридичної відповідальності, її сут�
ності та ознак як важливого правового інституту. Це, звичайно,
ініціювало законодавця прийняти низку законів та інших нор�
мативних актів, які б передбачали відповідальність за протип�
равні дії у різних сферах економіки і господарювання.

Висока соціальна значимість юридичної відповідальності для
життєдіяльності суспільства зумовлює необхідність проведення
досліджень щодо його подальшого удосконалення. Тим більше,
що розвиток нормативно�правового регулювання юридичної
відповідальності не позбавлений ряду проблем. В юридичній

114

Секція VІІ Правове регулювання  



115

літературі залишилися недостатньо висвітленими питання що�
до нових видів відповідальності як економічної, фінансової,
господарської тощо. Не досліджена їх правова природа, соціа�
льна роль, сутність та ознаки, місце серед інших видів юридич�
ної відповідальності. Ці питання поза увагою вчених, фахівців
як у галузі цивільного і господарського права, так і у теорії
права. Лише фахівці у галузі адміністративного права, управ�
ління та фінансового права звернули певну увагу, серед яких
точаться дискусії протилежних напрямів і думок. З огляду на
вищезазначене тема дослідження набуває актуальності, є своє�
часною і необхідною щодо переосмислення в цілому правової
ідеології юридичної відповідальності і зокрема у сфері господа�
рювання.

Метою дослідження є подальша розробка теоретичних поло�
жень щодо визначення видів юридичної відповідальності
у сфері господарювання і зокрема, адміністративно�госпо�
дарських санкцій, визначення їх суттєвих ознак і відмінностей
у порівнянні з іншими видами юридичної відповідальності. 

Для досягнення зазначеної мети у процесі дослідження пе�
редбачається вирішення наступних завдань:

— здійснити дослідження нормативної бази, яка передбачає
встановлення адміністративно�господарських санкцій;

— вивчити наукові джерела, щодо визначення чи дискусії
про юридичну відповідальність господарюючих суб’єктів;

— визначити співвідношення адміністративної відповідаль�
ності і адміністративно�господарських санкцій;

— обґрунтувати на теоретичному рівні поняття господарсь�
кої відповідальності;

— довести необхідність визнання в теорії права нового виду
відповідальності як господарсько�правова відповідальність.

В процесі підготовки і написання роботи використовували�
ся діалектичний метод, який дозволив дослідити проблему ста�
новлення і розвитку юридичної відповідальності, порівняль�
ний метод, за допомогою якого визначено співвідношення
відповідальності у вигляді адміністративно�господарських
санкцій з іншими видами юридичної відповідальності, а також
загальнонаукові методи пізнання — системний структурно�
функціональний, формально�логічний, які дають можливість
визначити місце адміністративно�господарських санкцій
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у системі юридичної відповідальності, їх соціальну роль і зна�
чення для розвитку господарської діяльності, проаналізувати
їх структурні елементи та ознаки, сформулювати власті теоре�
тичні узагальнення.

У процесі дослідження було вивчено і проаналізовано нау�
кову літературу, в якій висвітлюються питання юридичної від�
повідальності. Зокрема були дослідженні праці В. Б. Авер’янова,
О. П. Альохіна, А. І. Берлача, І. П. Голосніченко, С. Т. Гончару�
ка, О. В. Дзери, Е. Ф. Демського, С. Е. Демського, Г. Л. Зна�
менського, В.  С. Ковальського, Т. В. Коломієць, В. В. Копєй�
чікова, Д. М. Лук’янця, В. І. Лебеденка, М. М. Михеєнка,
В. К. Мамунтова, П. М. Павлика, М. Й.Сидоренка, В. С. Сте�
фанюка, В.С . Щербіни та ін.

ПРОТИЗАКОННЕ НАСИЛЬСТВО В ОРГАНАХ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Н. І. Пронь 
студентка 3 курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна», кафедра кримінального права
Науковий керівник: М. М. Тітов, кан. юрид. н., доцент 

Провідним інститутом сучасної Європи є не інститут держа�
ви або, як дехто вважає, інститути приватної власності й віль�
ного підприємництва, а інститут людини.Серцевина цього
інституту — абсолютна цінність людського життя, здоров’я,
гідності та визнання невід’ємних громадянських і політичних
прав усіх членів суспільства без поділу за класами, статтями
або етнічною належністю. Отже, інститут людини не є становим
або груповим феноменом, він підносить, захищає і стверджує
пріоритети особи як такої .І саме в цьому пункті ми знаходимо
значну розбіжність між європейською традицією і реальністю
пострадянських спільнот. Наша практика державного життя
історично була заснована скоріш на зневазі до звичайної люди�
ни ,ніж на пошані до особистості. Брутальне поводження з гро�
мадянами, яке часто демонструють в Україні правоохоронні
органи, є лише крайньою та загостреною формою загального
факту низької «вартості» пересічної людини. Але потрібно
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визначитись з тим, що цінність людини формується не з абс�
трактних гасел чи посилок, а в повсякденних практиках, які
можна і треба змінювати. У цьому сенсі реформа правоохорон�
них органів, без якої двері до Європи перед нами будуть зачи�
нені, мусить включати конкретні завдання щодо гарантування
прав людини в усіх випадках, коли відбувається взаємодія на�
селення з міліцією або особа стає об’єктом процесуальних дій.  

Рішуче заперечуючи брутальне свавілля людей у мундирах,
ми повинні констатувати: держава не може існувати без застосу�
вання сили, а в разі потреби — насильства щодо певних прошарків
громадян. У цьому контексті можна розглянути наступний ланцю�
жок: «держава — влада — примус — насильство». Кожен із еле�
ментів цього ряду має широкий спектр форм, отже, насильство має
вигляд лише як крайній, радикальний і вимушений засіб ре�
алізації функції держави, як от підтримка правопорядку або
придушення злочинності. Держава монополізує право на ви�
користання сили у певних специфічних формах, на кшталт
застосування зброї та спеціальних засобів, затримання грома�
дян та позбавлення їх волі. Хоча з іншого боку , сучасна дер�
жава оперує великим спектром засобів та інструментів, аби
уникати безпосереднього насильства.

Влада є ні чим іншим, як можливістю досягти певних цілей
усупереч волі (або підкоряючи волю) різноманітних суб’єктів.
Влада не може бути повноцінною, якщо вона не має у своєму
арсеналі різноманітних засобів впливу та примусу. Цілей мож�
на ефективно досягти, застосовуючи, наприклад, механізми
економічної мотивації або морального взірця. Але є завдання,
які потребують якісно інших засобів, так само як існують
певні соціальні прошарки, що потребують застосування при�
мусу. Хоча примус також не обов’язково зводити до безпосе�
реднього насильства. Різноманітні приписи, адміністративні
норми або особливі, штучно створені умови можуть відігравати
роль жорстких обмежень. І вони відповідним чином усвідом�
люються населенням. До речі, більшість людей не потребують
насильства як такого, адже вони мають удосталь внутрішніх
запобіжників для того, аби уникати драматичного зіткнення
з владою. Цим ми підкреслюємо особливість і винятковість на�
сильства як засобу реалізації державних функцій.
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Насильство держави стосовно громадян є формою реалізації
влади, яка потребує всебічного контролю, бо саме тут можна
легко перетнути умовну лінію, що відділяє законність від
свавілля, доцільність від абсурду. Насильство, тобто застосу�
вання сили у персоніфікованій формі, має різні форми та види
. Найбільш суттєвим є те, що суспільство, держава визначають
форми та види дозволеного, отже, легітимного насильства. Ці
форми, як свідчить історичний аналіз, увесь час змінюються
у напрямку гуманізації міліцейської діяльності та звуження
елементів жорстокості у поводженні з громадянами таким чи�
ном, є легітимне насильство, а все інше — свавілля службовців
і провина правоохоронців. Питання полягає у тому, чи чітко
суспільство визначає межу, де закінчується одне і починається
друге, та чи усвідомлюють цю різницю люди в мундирах?

ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА ЯК ЧИННИК 
ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

А. І. Рудська 
КНУ ім.Т.Г.Шевченко факультет соціології та психології
IV курс, 3 група, спеціальність «Психологія»
Науковий керівник: Т. М. Траверсе, канд. псих. наук, доцент

Становлення громадянського суспільства, як один з проD
цесів демократизації, актуалізує проблеми політичної повеD
дінки, політичної свідомості та політичної культури, які проD
являються у суспільноDполітичному розвитку. Проблема
політичної поведінки є міждисциплінарною проблемою, зоD
крема вивчають: особливості політичних процесів та політичD
них інститутів (політологія), закономірності у суспільстві
(соціологія), психологічні механізми та те як вони відображаD
ються у суспільній та індивідуальній свідомості (психологія).

В політичній психології проблему політичної поведінки
розглядають чимало теорій. Перші дослідження які було прис�
вячено поведінковому підходу були розроблені в амери�
канській психології (Ч. Мерріам, Г. Лассуел). Також розгляда�
лася потреба у владі, як один з компонентів, які формують
політичну поведінку (Д. Вінтер). Сучасні дослідники розгляда�
ють проблему єдності індивідуальних особливостей в поведінці
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та поведінку (Т. Базидевич, Фомічова В. М.). Також намага�
ються поєднати інтра� та інтерпсихічні чинники мотивації
владної поведінки.

Багато дослідників розглядають проблему політичної пове�
дінки у контексті з проблемами політичної культури та свідо�
мості. В політиці, політична культура розглядається, як — уста�
новки, вірування, цінності, які лежать в основі функціонування
конкретної політичної системи. Культурологічне роз’яснення
важливе тому, що реакції на ті чи інші політичні події та про�
цеси в різних суспільствах можуть бути різними. Аналіз суб�
культур важливий для розуміння напруги та конфліктів всере�
дині конкретних суспільств.

В політології, політична культура розглядається як сукуп�
ність особистісних позицій та орієнтацій членів конкретної
політичної системи. Це суб’єктивна сфера, яка створює першо�
основу політичних дій та надає їм зміст. А в політичній
соціології як певна ціль політичної діяльності, спрямовану на
становлення людини нового суспільства, як універсальної
суспільної істоти, на розвиток сутнісних сил соціального
суб’єкта, як головного смислу та цілі суспільного розвитку. 

Політичну культуру формують зовнішнє оточення країни
чи суспільства та певні події їх внутрішнього життя, а також
традиції, ритуали і політичні інститути. Політична культура
допомагає виявити глибинні причини специфіки політичної
поведінки різних соціальних спільнот та індивідів при близь�
ких умовах їх існування. Політична культура визначає та
предписує норми поведінки та правила гри в політичній сфері.
Вона дає окремій людині принципи для керівництва, а колек�
тиву — систематичну структуру цінностей та раціональних до�
казів. Поведінка — це спосіб існування культури, без якого во�
на неможлива. При поясненні політичної поведінки різних
суб’єктів політики необхідно враховувати специфіку їх
політичної культури. Інформація про політичну поведінку тих
чи інших учасників політики використовується як індикатор
їх політичної культури для характеристики її структури,
змісту та ін.

З точки зору політології, політична поведінка — це: 1) су�
купність проявів зовнішньої та внутрішньої активності інсти�
туційних та не інституційних, індивідуальних, групових та ін.
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факторів; 2) різні відношення індивідів та груп до політичної
реальності та різноманітні способи їх вираження; 3) об’єкт
політичних досліджень. В політиці, політична поведінка розгля�
дається, як вивчення поведінки людей, які приймають участь
у політичному житті, виборців та політиків. Політична поведінка
охоплює всі прояви людської активності в сфері політики.

В політичній поведінці розрізняють: форму раціональних
політичних дій та форму несвідомої політичної поведінки. Роз�
межовуючим критерієм при цьому називають: поведінку, яка
не контролюється свідомістю, не буде дійсною політичною
дією, а його характер визначається іншими психічними влас�
тивостями суб’єкта та особливостями конкретної соціально�
політичної ситуації.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ:

МОНОПОЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

М. В. Рябець 
Факультет правознавства та міжнародних відносин,
5 курс, група ПЗ�51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Е. Ф. Демський, канд. юрид. наук, професор

Монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єк�
та господарювання, частка якого на ринку товару перевищує
35 відсотків, якщо він не доведе, що зазнає значної конку�
ренції.

Монопольним (домінуючим) вважається також становище
кожного з кількох суб’єктів господарювання, якщо стосовно
них виконуються такі умови:
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— сукупна частка не більше ніж трьох суб’єктів господарю�
вання, яким на одному ринку належать найбільші частки на
ринку, перевищує 50 відсотків;

— сукупна частка не більше ніж п’яти суб’єктів господарю�
вання, яким на одному ринку належать найбільші частки на
ринку, перевищує 70 відсотків і при цьому вони не доведуть,
що стосовно них не виконуються умови ч. 4 ст. 12 Закону.

Саме по собі монопольне становище того або іншого суб’єкта
господарювання не визнається порушенням законодавства про
захист економічної конкуренції. Таким порушенням Закон
України «Про захист економічної конкуренції» визнає злов�
живання монопольним становищем на ринку. Відповідно до
ст. 13 зазначеного Закону зловживанням монопольним (домі�
нуючим) становищем на ринку є дії чи бездіяльність суб’єкта
господарювання, який займає монопольне (домінуюче) стано�
вище на ринку, що призвели або можуть призвести до недопу�
щення, усунення чи обмеження конкуренції, зокрема обмежен�
ня конкурентоспроможності інших суб’єктів господарювання
або ущемлення інтересів інших суб’єктів господарювання чи
споживачів, які були 6 неможливими за умов існування значної
конкуренції на ринку.

Зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на
ринку, зокрема, визнається:

1) встановлення таких цін чи інших умов придбання або ре�
алізації товару, які неможливо було б встановити за умов існу�
вання значної конкуренції на ринку;

2) застосування різних цін чи різних інших умов до рівно�
значних угод з суб’єктами господарювання, продавцями чи по�
купцями без об’єктивно виправданих на те причин;

3) обумовлений укладання угод прийняттям суб’єктом гос�
подарювання додаткових зобов’язань, які за своєю природою
або згідно з торговими та іншими чесними звичаями у під�
приємницькій діяльності не стосуються предмета договору;

4) обмеження виробництва, ринків або технічного розвитку,
що завдало чи може завдати шкоди іншим суб’єктам господа�
рювання, покупцям, продавцям;

5) часткова або повна відмова від придбання або реалізації
товару за відсутності альтернативних джерел реалізації чи
придбання;
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6) істотне обмеження конкурентоспроможності інших
суб’єктів господарювання на ринку без об’єктивно виправда�
них на те причин;

7) створення перешкод доступу на ринок (виходу з ринку)
чи усунення з ринку продавців, покупців, інших суб’єктів гос�
подарювання.

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на
ринку забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із
законом.

Зловживання монопольним становищем на ринку станов�
лять другу групу порушень антимонопольного законодавства.
До третьої групи порушень входять антиконкурентні дії ор�
ганів влади, органів місцевого самоврядування, органів
адміністративно�господарського управління та контролю. Та�
кими діями ст. 15 Закону України «Про захист економічної
конкуренції» визнає прийняття будь�яких актів (рішень, на�
казів, розпоряджень, постанов тощо), надання письмових чи
усних вказівок, укладення угод або будь�які інші дії чи
бездіяльність органів влади, органів місцевого самоврядуван�
ня, органів адміністративно�господарського управління та
контролю (колегіального органу чи посадової особи), які приз�
вели або можуть призвести до недопущення, усунення, обме�
ження чи спотворення конкуренції.

Статтею 17 Закону України «Про захист економічної конку�
ренції» забороняються дії чи бездіяльність органів влади, орга�
нів місцевого самоврядування, органів адміністративно�госпо�
дарського управління та контролю (колегіального органу чи
посадової особи), що полягають у схиленні суб’єктів господа�
рювання, органів влади, органів місцевого самоврядування,
органів адміністративно�господарського управління та контро�
лю до порушень законодавства про захист економічної конку�
ренції, створенні умов для вчинення таких порушень чи їх
легітимації.

Четверту групу порушень законодавства про захист еконо�
мічної конкуренції становить обмежувальна та дискриміна�
ційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань, яка
полягає у тому, що суб’єктам господарювання, об’єднанням
забороняється схиляти інших суб’єктів господарювання до
вчинення порушень законодавства про захист економічної
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конкуренції чи сприяти вчиненню таких порушень, а також
примушувати інших суб’єктів господарювання до:

— антиконкурентних узгоджених дій, визначених ст. 6 За�
кону;

— узгоджених дій, визначених статтями 7, 8, 9 та 10 Закону;
— участі у концентрації суб’єктів господарювання, визна�

ченої ст. 22 Закону (ст. 18 Закону України «Про захист еко�
номічної конкуренції»).

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ
БАЗИ ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

ЇЇ У СУЧАСНІСТЬ

Ю. В. Середа
Горлівська філія, факультет правознавства,
III курс, група ПВ�041, спеціальність «Право»
Науковий керівник: Л. О. Сахневич, ст. викл.

Сьогодні державна політика у відношенні інвалідів — ре�
зультат її розвитку протягом 200 років. Багато в чому вона
відображає історію розвитку і культуру суспільства, загальні
умови життя, а також соціальну й економічну політику в різні
періоди часу.

В останні роки проблема інвалідності придбала особливу
актуальність і гостроту. Це зв’язано як з ростом абсолютного
і відносного числа інвалідів, так і зі зміною відносини до даної
проблеми суспільства і, що особливо важливо, самих інвалідів.
Активні рухи інвалідів за свої права в усьому світі поступово
приводять до зміни відносини до інвалідів, до їхніх соціальних
проблем і потреб як з боку суспільства, так і з боку державних
структур. 

У різних країнах і на кожнім історичному етапі в поняття
«інвалідність» вкладали різний зміст. У перекладі з латинсь�
кої мови «інвалід» означає слабкий, немічний. 

До розвитку капіталізму цей термін насамперед відносився
до військовослужбовців, що постраждали за час воєнних дій.
З другої половини XIX сторіччя у зв’язку з розвитком тех�
нічної промисловості і появою соціального страхування під
інвалідністю стали розуміти порушення працездатності.
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Працездатність — важливий показник соціальної адап�
тації, але не єдиний і не вичерпний. Тому поняття інвалідності
зараз перетерплює зміни.

Відхилення від норми в організмі людини може мати місце
при народженні або бути придбаним у результаті травми або
хвороби. 

З погляду функціональної діяльності й активності індивіда,
обмеження життєдіяльності являє собою розлад на рівні осо�
бистості. У більшості випадків сам індивід усвідомлює прояв
хвороби. Знання про хвороби або поведінка індивіда, що зміни�
лася, або обмеження його діяльності можуть поставити кон�
кретну людину в не вигідне положення відносно навколишніх,
у такий спосіб хвороба здобуває соціальний характер. Цей про�
яв відображає соціальну недостатність (іншими словами —
соціальну дезадаптацию, що випливає з порушення й обмежен�
ня життєвих функцій). 

Соціальний рівень розвитку хвороби обумовлює реакцію
суспільства на стан індивіда і прояву у взаєминах індивіда із
суспільством, що може включати і такий специфічний інстру�
мент, як законодавство.

Дане твердження може бути представлене у виді схеми
соціалізації хвороби.

Обмеження життєдіяльності — це будь�яке обмеження або
відсутність можливості здійснювати діяльність способом або
в рамках, що вважають нормальними для людини даного віку.
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Якщо порушення торкається функції окремих частин організ�
му, то обмеження життєдіяльності відноситься до складних
або інтегрованих видів діяльності, звичайним для індивіда або
організму в цілому, таким як виконання завдання, володіння
навичками, поводження. Основною характеристикою обмежен�
ня життєдіяльності служить ступінь його прояву. Більшість
осіб, зайнятих наданням допомоги інвалідам з обмеженою
життєдіяльністю, звичайно будують свою оцінку на градації
ваги обмеження у виконанні дій. 

Соціальна недостатність визначається як соціальні на�
слідки порушення здоров’я, такий недолік індивіда, що випли�
ває з порушення або обмеження життєдіяльності, при якому
людина може виконувати лише обмежено або зовсім не може
виконувати звичайну для його положення роль у житті.

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН

І. Н. Смолкін 
студент 3�го курсу факультету правознавства 
та міжнародних відносин Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: О. С. Мазур, доц. каф. цивіл. та труд. права

Зі своїм розвитком, суспільство відкриває в собі все нові
й нові соціальні явища, які вимальовують та характеризують
його з різних боків. Одним з таких соціальних явищ є інфор�
мація.

Відповідно до словника іншомовних слів інформація (від
лат. informatio — роз’яснення) — 1) Повідомлення про щось.
2) Відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбу�
ваються, про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприйма�
ють людина і живі організми, керуючі машини та інші системи.

З поширенням інформації в суспільстві, з’являється об’єк�
тивна необхідність юридичного закріплення відповідного пра�
ва людини на володіння інформацією. Таким чином, інфор�
мація з соціального середовища переходить до правового поля.
Перш за все право людини на інформацію гарантує Консти�
туція України (ст. 34).
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Поступово інформація стає специфічним товаром в суспі�
льстві, що потребує вже більш детального регулювання інфор�
маційних відносин. З цією метою в цій сфері була прийнята
велика кількість нормативно�правових актів, що в свою чергу
зумовило закріплення відповідних відносин в Цивільному ко�
дексі України. Тому, в сучасних умовах галузь цивільного пра�
ва відіграє велику роль в регулюванні відносин пов’язаних
з інформацією, оскільки значна частина норм про інформацію
є нормами саме цивільного права. Отже, необхідність ефективно�
го регулювання інформаційних відносин, специфіка інформації
як об’єкту цивільних правовідносин, наявність прогалин в сучас�
них нормах цивільного законодавства щодо їх практичного зас�
тосування, особливості захисту права на інформацію та цивільної
відповідальності за порушення цього права — ці та інші фактори,
зумовлюють перманентну важливість та актуальність питання
про дослідження даної сфери правових відносин.

Цивільно�правовому регулюванню підлягає така інфор�
мація, що має реальну чи потенційну комерційну цінність та
невідома третім особам. Характерним, також є те, що для ви�
никнення інформації необхідна певна діяльність людини —
інформаційна діяльність. 

Відповідно до ч. 2 ст. 200 ЦК України, суб’єкт відносин
у сфері інформації може вимагати усунення порушень його
права та відшкодування шкоди, завданої такими правопору�
шеннями. Дана стаття передбачає захист прав користувачів
будь�якою інформацією, за умови, що вона не підпадає під охо�
рону норм патентного, авторського та іншого спеціального за�
конодавства. 

Правила статті 200 ЦК поширюються на захист ор�
ганізаційної, технічної та комерційної інформації, яка включає
секрети виробництва («ноу�хау») як особливого об’єкта цивіль�
них прав, тобто, інформація повинна виступати об’єктом рин�
кового обігу. Умовою надання захисту виступає дотримання
правокористувачем всіх необхідних заходів для забезпечення її
конфіденційності. Право користувач на свій розсуд визначає
конфіденційність відомостей, винятки із загального правила
встановлюються законом або іншим правовим актом. Проте,
якщо будь�яка особа самостійно і добросовісно стала здобувачем
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конфіденційної інформації, вона має право розпоряджатися
нею на свій розсуд. Інформація, яка охороняється, може бути
використана іншими способами при дотриманні таких умов:
отримання інформації законним шляхом і отримання дозволу
право здобувача на таке використання. Відносини між право
набувачем (ліцензіаром) і право користувачем (ліцензіатом),
оформлюється ліцензійним договором.

Найчастіше шкода внаслідок порушення конфіденційності
нерозкритої інформації виступає у формах: а) невиконання до�
говірних зобов’язань; б) розірвання ділових відносин; в) втра�
ти можливостей укладання угод; г) завдавання шкоди діловій
репутації; д) випередження конкурентами на ринку товарів та
послуг.

Основним цивільно�правовим способом захисту права на
інформацію є відшкодування завданих збитків. Проте, при
визначенні їх розміру слід враховувати як реальну шкоду, так
і втрачену вигоду.
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РОЛЬ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЗАКОННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В. О. Спаров 
Науковий керівник: А. І. Берлач, док. юрид. н., проф. 
зав. каф. конст., адмін. та фін. права Університету «Україна», 

Актуальність теми дослідження, характеризується тим, що
за сучасних умов Україна здійснює спробу в становленні юри�
дичного забезпечення виробничої та господарської діяльності
підприємства. Це сполучення трьох влад — законотворчої, ви�
конавчої, судової. Наша держава зацікавлена у функціону�
ванні сучасної юридичної служби. Постановою 27 серпня 1995 р.
Кабінет Міністрів України затвердив «Загальне положення
про юридичну службу міністерства, іншого центрального орга�
ну державної виконавчої влади, державного підприємства, ус�
танови, організації», де було сказано про необхідність вдоско�
налення правової роботи у сфері громадського виробництва,
створення правових і організаційних основ для ефективної
діяльності юридичної служби щодо забезпечення законності
в роботі міністерства як центрального органу державної вико�
навчої влади, щодо попередження порушення прав і законних
інтересів підприємств, установ, організацій.

Проблемами роботи юридичної служби на підприємстві зай�
малися як зарубіжні так і вітчизняні науковці та фахівці в га�
лузі права. До них можна віднести: В. В. Янчука, В. З. Янчука,
В. І. Семчика, В. І. Андрійцева, С. Ф. Василюка та багатьох
інших. 

Мета створення юридичної служби на підприємстві — зміц�
нення та забезпечення законності, збереженні майна, викорис�
тання правових знань для забезпечення максимальної ефек�
тивності виробництва.

Нове в правовому регулюванні діяльності юридичної служ�
би є те, що значно підвищена степінь її самостійності в забезпе�
ченні законності.

Основними напрямками правової роботи щодо забезпечення
законності є такі: 

— дотримання законності наказів та інших нормативних
актів, що видаються на підприємстві;
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— контроль за виконанням правових норм керівництвом
підприємства, службами, структурними підрозділами, вжиття
заходів щодо усунення всіх виявлених порушень законності та
скасування актів, що не відповідають законодавству;

— притягнення до юридичної відповідальності осіб, які до�
пустили правопорушення, і своєчасне передавання матеріалів
про порушення в суди, органи міліції, прокуратури та інші
відповідні державні та громадські органи;

— розповсюдження правових знань і роз’яснення чинного
законодавства;

— участь у розробці заходів впливу на правопорушників
і аналізі ефективності застосування цих заходів.

Більш повні висновки можуть бути зроблені лише на основі
наукових досліджень за дещо триваліший час. Однак попеD
редньо можна стверджувати:

1. Доцільно було б прийняти закон України «Про юридичну
службу на підприємстві, в установі та організації». В якому
закріпити правовий статус юриста, де говорилося б, що звіль�
нення його з роботи може бути лише за згодою профспілкової
організації або за згодою спілки юристів, чи спілки
підприємців.

2. Головними напрямками, які визначають характер і зміст
юридичного обслуговування, є: правильне застосування і до�
держання чинних правових норм у процесі виробничо�госпо�
дарської й підприємницької діяльності; забезпечення правови�
ми засобами схоронності власності підприємця; відстоювання
інтересів останнього як при укладенні, так і при виконанні до�
говорів (контрактів) із заготівельними, переробними, агро�
сервісними, постачальницькими підприємствами, захист його
інтересів у разі порушення цих договорів тощо; запобігання по�
рушення законодавства при трудових відносинах із наймани�
ми працівниками з боку господарства�працедавця. 
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ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ 
НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ

О. М. Степанчук 
Факультете правознавтва та міжнародних відносин
Кафедра теорії та історії держави та права
Науковий керівник: Т. Л. Романишина, ст. викладач 

Мудрий законодавець не допустить вчинення злочину, щоб
не бути змушеним карати за нього. Цей загальнообов’язковий
вислів ще раз підтверджує переконливо доведену тезу про
те,що головним напрямом у сраві боротьби зі злочинністю вза�
галі,і зокрема,злочинністю неповнолітніх є запобіжна(попе�
реджувальна чи профілактична) діяльність.

Під запобіганням злочинності вчені розуміють діяльність
здійснювану державними органами і громадкістю,що повинна
носити системний характер як за комплексом заходів,так і за ко�
лом суб’єктів,які її здійснюють, спрямовану на недопущення,ви�
некнення,усунення,послаблення або нейтралізацію причин та
умов злочинності, окремих її видів та конкретного злочину.

Одним з найголовніших копмонентів єдиної системи за�
побігання злочинності виступає профілактика злочинності не�
повнолітніх.Останній властиві всі закономірності,які характе�
ризують запобіжну діяльність взагалі,Так,вона здійснюється
на тих самих рівнях,у тих видах і формах,що й профілактика
вцілому.Однак запобігання злочинності неповнолітніх має
й свою специфіку,обумовлену особливостями даного виду зло�
чинності.Ці відмінні риси пов’язані,насамперед, з віком зло�
чинців,який визнає соціально�психологічні особливості цієї
категорії осіб та їх статус у суспільстві.

Зрештою,організація та проведення роботи з профілактики
підліткової злочинності повинна спиратися на дві обстави�
ни.По�перше в силу того,що особистість неповнолітнього пере�
буває у стадії формування,її злочинні прояви чутливіші до
заходів протидії їм,ніж поведінка дорослих злочинців.Звідси
запобіжні заходи краще спрацьовують саме в роботі з першою
категорією осіб.По�друге процес становлення і розвитку непов�
нолітнього злочинця відбувається здебільшого протягом три�
валого часу і має змогу своєчасно помітити відхилення
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у моральному формуванні підлітка й запобігти вчиненню ним
злочину.

Результатами дослідження щодо учнів загально�освітніх
шкіл, проведеного науково�дослідницьким центром Національ�
ної академії внутрішніх справ,довели, шо скоєння злочинів
школярами обумовлювалося попереднім несприятливим роз�
витком особистості. Переважна більшість з них пройшла ста�
дію «важковихованості», припускалися аморальних вчинків
і порушували громадський порядок.                   

Близько 70,5% учнів з числа обстежених до вчинення пра�
вопорушення були схильні до проведення часу без певної ме�
ти;55,1%�до зловживання спиртними напоями;28,8%�до бро�
дяжництва.За місцем навчання більше половини обстежених
були порушниками шкільної дисципліни,кожний четвертий
не засвоював програмний матеріал. Прояви неналежної по�
ведінки посилювалися притаманними цим підліткам негатив�
ними рисами характеру, такими, як грубість, цинізм, жорс�
токість, агресивнісь, брехливість.

Саме тому, зважаючи на вище поданні аспекти життя непов�
нолітніх, в своїй науковій роботі я хочу більш ширше висвітли�
ти проблеми буття, розвитку,подальшого співіснування та
взаєморозуміння, в високорозвинутому соціально�політично�
му та економічному суспільстві, вище поданої категорії осіб.
Хочу ознайомити з характерними особливостями злочинів,що
скоюються молодими особами,які не досягли повнолітнього
віку;з видами покарань або уникнення цих покарать. Знайти
всі можливі способи попередження та профілактики. З’ясува�
ти першопочаток і, можливо, досягти якогось консенцису
з іншими запропонованими догмами вчених в вирішенні проб�
леми щодо правильності попередження та застосування пев�
них видів запобігання правопорушення серед підлітків.

В своїй роботі я пропоную відпрацювати чітку взаємодію
органів у напрямі профілактики злочинності неповнолітніх.
В цілому запобіжна діяльність повинна носити системний ха�
рактер. Профілактичні заходи мають здійснюватися суб’єктами
запобігання як на рівні видання спеціальних нормативно�пра�
вових актів, так і на рівні проведення загально�профілактичної
і індивідуальної роботи з підлітком, що потребує відповідного
впливу.Зрештою,створення надійної та ефективної системи

господарської діяльності Секція VІІ



запобігання злочинам серед неповнолітніх дасть змогу виріши�
ти багато суспільних проблем і насамперед забезпечення зни�
ження злочинності у майбутньому та зміцнення правопорядку
в цілому у державі.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННИХ
АСПЕКТІВ НЕСПРОМОЖНОСТІ 
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Н. О. Трухіна 
Київ, факультет правознавства та міжнародних відносин
V курс, група ПЗ�51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: В. І. Лебеденко, кан. ю. н, доцент

1. Порушення справи про визнання банкрутом суб’єкта гос�
подарювання, який має бізнес в більше чим одній країні світу,
суттєво впливає на його економічний стан й у всіх країнах
світу, де у нього є свої активи. Виникає необхідність визнання
процедур у справі про банкрутство в інших країнах, де знахо�
дяться активи такого боржника. Таке явище прийнято назива�
ти транскордонним банкрутством. 

2. Даною проблемою займалися такі науковці: В. В. Джунь,
Л. П. Ануфрієв, О. Бірюков, В. В. Степанов. 

3. На Україні проблема транскордонного банкрутства на
сьогодні є актуальною. На сьогоднішній день існують пооди�
нокі випадки банкрутства, але той факт, що ці випадки є і ма�
ють явну тенденцію до збільшення, та й коло учасників збіль�
шується, вказує на те, що проблема транскордонного банкрут�
ства буде досить актуальною. Тому потрібно врегулювати всі не
вирішенні питання.

4. На даний час у статті 5 Закону України Про відновлення
платоспроможності боржника містяться лише три нормативні
положення про їх врегулювання: 

1. частина 9: провадження у справах про банкрутство за
участю кредиторів�неризедентів регулюється
цим Законом, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на
обов’язковість яких надана Верховною радою
України.
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2. частина 10: порядок виконання в Україні рішень судів
іноземних держав у справах про банкрутство
визначається відповідними міжнародними до�
говорами України, згода на обов’язковість на�
дана Верховною Радою України. Порядок
виконання в Україні рішень судів іноземних
держав у справах про банкрутство визначаєть�
ся відповідними міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України. У разі відсутності
міжнародних договорів України рішення
суддів іноземних держав у справах про банк�
рутство визнаються на території України
взаємно, якщо інше не передбачено законом.

5. Визначені норми не здатні охопити своїм регулюванням
широке коло питань, тому у реформуванні законодавства Ук�
раїни про неспроможність слід викласти усе необхідне коло нор�
мативних положень про його транснаціональні аспекти. Основна
проблема — необхідність вибору базового міжнародно�правового
документу про транскордонну неспроможність для впроваджен�
ня його визначальних засад у законодавство України. Серед нау�
ковців країн пострадянського простору не існувало єдиної точки
зору у визначенні такого базового документа. Перша точка зору:
пропонується вирішити колізійні аспекти транснаціональної
неспроможності у спеціальній угоді країн СНД, в якій має бути
погоджено позиції сторін щодо надання переваг для впроваджен�
ня принципу територіальності або універсальності, а також виз�
начення засад юрисдикції та компетенції національних судових
установ, конкурсних та інших систем провадження, визнання
прав офіційних іноземних керуючих, захисту прав кредиторів та
відновлення платоспроможності боржника, збереження активів
неспроможної особи для проведення реорганізаційних заходів.
Друга точка зору: визначальною схемою для цієї угоди пропо�
нується обрати модель єдиного провадження, що за терміно�
логією є іншим визначенням принципу універсальності. Третя
точка зору: пропонується врегулювати відносини транскордон�
ної неспроможності на базі правил Європейського Союзу, зокре�
ма Регламенту Європейського Союзу про процедури неспромож�
ності № 1346/2000. Згідно з вищесказаним, це буде передумовою
до вступу для набуття членства в Євросоюзі.
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ВПЛИВ ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ» 
НА БАЛАНС ГІЛОК ВЛАДИ В УКРАЇНІ

А. Є. Харькова 
Горлівська філія, кафедра права, II курс, група ПВ�051, 
спеціальність «Правознавство»,
Науковий керівник: В. В. Жадобкін  

Вивчення впливу прийняття Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» на баланс гілок влади в Україні є дуже
важливою та актуальною темою дослідження, особливо у світ�
лі подання Президента України до Конституційного Суду Ук�
раїни, щодо відповідності Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» Конституції України, та Указу Президента
України про дострокове припинення повноважень Верховної
Ради України V скликання. На сучасному етапі це питання ак�
тивно обговорюється в політичних та юридичних колах,
постійно знаходиться на перших шпальтах засобів масової
інформації, активно дискутується у суспільстві.

Метою дослідження є вивчення впливу прийняття Закону Ук�
раїни «Про Кабінет Міністрів України» на баланс гілок влади.

Прийняття Закону України «Про Кабінет Міністрів Ук�
раїни» призвело до впровадження в дію окремих положень, які
викликали протистояння між Кабінетом Міністрів України
і Парламентом з одного боку та Президентом України. Кабінет
Міністрів України, відповідно до закону отримує більше пов�
новажень, серед яких перш за все необхідно відмітити експер�
тизу законодавчих ініціатив інших органів влади в Україні.

Прийняття Закону України «Про Кабінет Міністрів Украї�
ни» є цілком позитивним фактом, тому що робота центрально�
го органу виконавчої влади була не закріплена законодавчо.
Проте прийнятий Закон має як сильні та к и слабкі сторони

Серед сильних сторін Закону України «Про Кабінет Мініст�
рів України» необхідно відмітити [7]:. врегулювання статусу Кабінету Міністрів України, засад
його взаємодії з іншими органами публічної влади. створення умов для оптимізації законодавчого процесу,
посилення ролі Уряду у законодавчому та бюджетному процесі
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врахування більшості положень Закону «Про внесення змін до
Конституції України» від 8.12.2004 р., зокрема — в частині по�
рядку формування Кабінету Міністрів.. запровадження ефективної моделі організації діяльності
Кабінету Міністрів (попередній розгляд питань, віднесених до
компетенції Уряду, на урядових комітетах тощо)

В той же час, Закон України «Про Кабінет Міністрів Ук�
раїни» має і деякі слабкі сторони. Серед них важливо відміти�
ти наступні [7]:

1. Несхвалення парламентом Програми діяльності Кабінету
Міністрів України не тягне будь�яких правових наслідків для
уряду.

2. Закон не конкретизує процедуру контрасигнації актів
Президента.

3. Закон не дає чіткої відповіді на питання про те, з якого
моменту уряд вважається сформованим і, відповідно, несфор�
мованим,

4. За Конституцією України парламент не може висловити
уряду недовіру протягом року з дня схвалення Програми
діяльності Кабінету Міністрів.

5. Закон передбачає, що акти міністерств можуть бути ска�
совані Кабінетом Міністрів. Однак процедура їх скасування за�
конопроектом не врегульована.

6. Встановлення заборони на входження членів КМУ до
складу консультативних і дорадчих органів при Президенті
України не сприятиме налагодженню ефективної взаємодії
між президентом та урядом.

7. Невиправданим видається встановлення особливого по�
рядку пенсійного забезпечення нинішніх та колишніх членів
Кабінету Міністрів — хоча б з огляду на те, що за своєю приро�
дою члени уряду не є державними службовцями, а їх посади
належать до категорії політичних посад. Передбачені проек�
том пільги і привілеї, на наш погляд, мають поширюватись ли�
ше на період перебування члена Кабінету Міністрів на посаді.

Цей закон, як і більшість інших Законів України потребує
удосконалення. Ряд положень законопроекту позбавляє Пре�
зидента важелів впливу на виконавчу вертикаль. Проте можна
впевнено стверджувати, що все це є умовним і владні повнова�
ження не повинні бути самоціллю жодної гілки влади.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН 

В УКРАЇНІ

О. М. Ходченко 
Факультет правознавства та міжнародних відносин,
5 курс, група ПЗ�51, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Л. І. Приходько, кан. екон. н., доцент

В усіх суспільствах кредит виступає системою грошових
відносин, пов’язаної з тимчасовим перерозподілом вільних за�
собів підприємств, установ, організацій і населення, як прави�
ло у формі банківського кредиту.

На ринку банківських операцій саме кредитування зберігає
позиції найбільш дохідної статті активів банків і разом з тим
найбільш ризикованої. Однією з найважливіших проблем, що
турбують банк при ухваленні рішення про кредитування,
є визначення фінансово�господарського становища позичаль�
ника і оцінка його кредитоспроможності.

В Україні існує недосконала процедура реєстрації заставле�
ного майна. Зараз є дуже багато випадків фіктивного оформ�
лення застави боржником, а також не існує системи рейтинго�
вої оцінки позичальників, інформаційної системи реєстрації
боржників, потребує вдосконалення система рефінансування
комерційних банків.

Використовуючи недосконалість і суперечливість чинного
законодавства України, систему свавілля і зловживань, борж�
ники уникають майнової відповідальності, а банки несуть
збитки. Відносини, що переростають рамки господарського
і цивільного права і переходять у сферу кримінально�процесу�
ального і кримінального права, не забезпечують відповідаль�
ності порушників перед законом.

Головна задача банківської системи — кредитування. Не�
обхідно перейти від короткострокового до середньо� і довгост�
рокового кредитування, кредитування на нових умовах, умо�
вах, що будуть стимулювати економічне зростання.

Що комерційним банкам України сьогодні заважає видава�
ти середньо� і довгострокові кредити? Насамперед, відсутність
коштів, які б банки змогли видати на тривалий термін або їх
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недостатня кількість. Так що треба змінити у цьому випадку?
Створити умови, за допомогою яких населення, підприємства,
установи і організації принесуть банкам «тривалі кошти»,
а для цього головна умова — стабільність національної валю�
ти, підвищення довіри до національної банківської системи,
гарантія держави щодо захисту внесків населення. І тут фронт
робіт не тільки для комерційних банків, але і для Національно�
го банку України. Це загальна задача.

Друге — немає законодавчих гарантій пріоритету кредитора
над позичальником. Необхідно законодавчо відрегулювати
обов’язкове виконання позичальником кредитного договору.

Активний розвиток кредитування стримується тим, що існує
багато проблем як економічного, так і правового характеру:. недостатня кількість платоспроможних позичальників,
яка обумовлена несприятливою економічною ситуацією, низь�
ким рівнем ділової активності населення;. маленька частка середньо� і довгострокових ресурсів у ак�
тивах комерційних банків;. висока ціна ресурсів, коли притягнуті під високий відсо�
ток кошти населення і підприємств підлягають обов’язковому
резервуванню, що істотної їх здорожує і фактично банки зму�
шені працювати собі на шкоду;. труднощі з поверненням позичкових коштів, які обумов�
лені в основному недоліками правового регулювання відносин
кредитора і позичальника, слабкою правовою захищеністю
банків як кредиторів, а також низькою правосвідомістю
клієнтів;. неврегульованість ринку нерухомості і прав власності на
землю.

Природно, що серед зазначених проблем найвагоміші ос�
танні дві, тобто правові проблеми.

Значно впливає на повернення кредитів і відсутність право�
вого виховання клієнтів щодо невідворотності повернення
боргів. Підтвердженням значимості впливу суб’єктивного фак�
тора є потік судових позовів позичальників про визнання
недійсними або неукладеними кредитних договорів і договорів
застави. 
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ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

А. Ю. Чевічалов 
Полтавський інститут економіки і права 
вищого навчального закладу Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» ст. II курсу 
юрид. фак., група 22 Пр 05, спеціальність «Правознавство»
Науковий керівник: Д. В. Потапова, м. п., викладач

Юридична особа є за своєю природою надзвичайно склад�
ним правовим явищем, тому може розглядатися в дуже різних
аспектах. Це зумовлює наявність численних класифікацій
юридичних осіб.

Плутанина в класифікації юридичних осіб за новими
Цивільним (далі — ЦК) та Господарським (далі — ГК) кодекса�
ми може ускладнити вирішення питань їх державної реєстра�
ції [1] та — що найголовніше — вирішення майнових спорів
про право.

У ЦК України наявна лише одна закрита класифікація юри�
дичних осіб — на юридичних осіб приватного права та юридич�
них осіб публічного права (ч. 2 ст. 81). На наступному етапі кла�
сифікації законодавець, очевидно скориставшись концепцією
паплектного (традиційного німецького) права [2], розмежовує
юридичних осіб приватного права на товариства та установи.
Поряд із цим традиційним для господарських правовідносин
в Україні формам юридичних осіб — підприємствам та ор�
ганізаціям — в ЦК України місця не знайшлося.

Таким чином, можна зробити висновок, що законодавець,
заснувавши правовий поділ юридичних осіб на товариства та
установи, створивши певний механізм правового регулювання
цього поділу, повністю не визначив безпосередній предмет цьо�
го регулювання. Отже, установа як юридична особа приватного
права — новий правовий інститут, який ще потребує наповнен�
ня конкретним правовим змістом, що зумовлює необхідність
проведення поглиблених науково�практичних досліджень
у цьому напрямі.

Критерієм класифікації підприємств за ГК є їх форма власності,
що є традиційним для права України. Частини 3–6 ст. 63 ГК
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передбачають поділ підприємств, залежно від способу утворен�
ня (заснування) та формування статутного фонду, на унітарні
та корпоративні.

Як бачимо, всі підприємства, відповідно до ЦК, віднесені до
категорії інших видів юридичних осіб, поряд з установами
й товариствами (в т. ч. господарськими). Згідно ж із положен�
нями ГК України, господарські товариства визнаються різно�
видом (однією з форм) підприємств. Окрім того, господарськи�
ми товариствами (як різновидом підприємств) в ч. 1 ст. 79 ГК
визнаються не лише підприємства, але й інші суб’єкти госпо�
дарювання.

Розглянута логічна помилка в класифікації юридичних
осіб, на думку автора, може бути виправлена наступним чи�
ном. Як господарські товариства, так і підприємницькі коопе�
ративи слід визнати підприємствами. Це відповідатиме як тра�
диційному розумінню цього терміну в юридичній науці, так
і в історичному контексту, який ми можемо простежити в за�
конодавстві, яке діяло раніше. Зміст і форма їх повністю
відповідає визначеному в новому ГК України поняттю
підприємства (ст. 62). Таке визнання, безперечно, потребує за�
конодавчого підтвердження.

Є пропозиція в ст. 83 ЦК передбачити, що юридичні особи
можуть створюватись у формі підприємств (а не товариств —
як передбачає чинна редакція), установ та в інших формах,
дозволених законом. Положення ж про те, що підприємницькі
товариства (підприємницькі кооперативи та господарські това�
риства) — різновид підприємств, уже міститься в ГК України
(ст. 63).

Передбаченому в ст. 83, 85 ЦК поняттю «непідприємницьке
товариство», на думку автора, найкраще відповідає поняття
«організації», яке, хоча й не було чітко визначене в законо�
давстві, яке діяло раніше, однак містило конкретний правовий
зміст, який можна було визначити на основі систематичного та
лексичного тлумачення правових норм (це, зокрема, підтвер�
джується наявністю організації як організаційно�правової фор�
ми господарювання у відповідному державному класифікаторі). 

Обидва нових кодекси (§ 1 гл. 8 ЦК та гл. 9 ГК) містять док�
ладні визначення господарських товариств у цілому та
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окремих їх форм. Окрім того. ч. 12 ст. 81 ГК відсилає до Зако�
ну України «Про господарські товариства», у якому (як уже
зазначалося) є, власне, визначення господарських товариств.

Організаційні правовідносини в господарських товариствах
та кооперативах належать до предмета правового регулювання
ГК України, на підтвердження чого можуть свідчити положен�
ня ч. 4 ст. 3 ГК. Тому норми, які регламентують зазначені
відносини, слід вилучити з Цивільного і вмістити в Госпо�
дарському кодексі. Необхідно також розглянути питання про
продовження процесу кодифікації до остаточного вміщення
в Господарський кодекс необхідних норм законів України
«Про господарські товариства» та «Про кооперацію».

В усякому разі — процес вдосконалення законодавства,
втілений у нових кодексах, не повинен ними завершитись,
оскільки динаміка самої структури їх правового регулювання
є дуже високою, не стоїть на місці і юридична наука.

Саме тому процес кодифікації має продовжуватись на основі
врахування сучасних тенденцій розвитку науки й практики.
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ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ БІПАТРИДІВ

О. Ш. Чомахашвілі 
Старший викладач, кафедра конституційного, 
адміністративного та фінансового права

БІПАТРИДИ [БИПАТРИДЫ] (від латин. bi... — подвоєння
та грец. patris (patridos) — батьківщина) — особи, які одночас�
но мають громадянство двох або більше країн.

В питанні надання подвійного громадянства не існує загаль�
новизнаних правил — у кожної країни свої традиції, мігра�
ційне законодавство, закони про громадянство, кожна держа�
ва сама вирішує хто може вважатися її громадянином, а хто ні.

Подвійне громадянство (біпатритизм) є таким правовим ста�
тусом особи, за яким вона одночасно має громадянство двох або
більше країн. Подвійне громадянство виникає, по�перше, за
народження дитини у державі, де діє принцип «права грунту»,
від батьків, які мають громадянство держави, де діє принцип
«права крові» (наприклад, Чилі — Україна, Аргентина —
Росія, Бразилія — Великобританія); по�друге, за натураліза�
ції, якщо законодавство країни, громадянства якої набуває
індивід, не вимагає відмови від попереднього (Іспанія — Росія,
Ізраїль — Україна); по�третє, внаслідок шлюбу жінки з іно�
земцем, якщо законодавство країни дружини зберігає за нею
громадянство, а законодавство країни чоловікавіка надає їй
свого громадянства. 

Отримуючи паспорта декількох країн, людина отримує не
тільки всі права і свободи, але й обов’язки. На що може роз�
раховувати людина з подвійним громадянством? Плюси тут
скоріше економічні. Змінюючи місце постійного проживання
дехто намагається уникнути високих податків. Наприклад,
в Росії податок з прибутку громадян — 13%, тоді коли
у Франції — 52%. З’являється «можливість» для російсько�
французького громадянина віддавати державі вчетверо мен�
шу суму. А от, США і Канада вимагають від своїх громадян
поповнювати державну казну незалежно від місця проживан�
ня. Сплачують податки навіть потенційні громадяни Амери�
ки, тобто, ті у кого лише дозвіл на проживання (вид на жи�
тельство). 
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Дехто з емігрантів подає заяву на отримання, наприклад,
канадського громадянства, тому що ця північноамериканська
держава підписала угоду з багатьма державами про безвізовий
перетин кордону. Такий крок дає можливість жителям постра�
дянських країн вільно мандрувати світом.

В законодавстві Румунії у статті 37 її закону про громадян�
ство, яка передбачає біпатрид, записано: «Іноземні громадяни
й особи без громадянства, котрих було позбавлено румунського
громадянства до 22 грудня 1989 року з різних, незалежних від
них причин, а також їхні нащадки, мають право на повернен�
ня громадянства Румунії». По суті, йдеться про те, що отрима�
ти румунське громадянство мають право всі жителі Чернівець�
кої області (до Дністра), чиї батьки чи предки до 28 червня
1940 року мали паспорт громадянина Румунії. Таким чином,
тисячі жителів Чернівецької області одержали свій пропуск
в шенгенську зону. Ним став паспорт сусідньої Румунії.

Однак наявність двох паспортів — це ще не гарантія без
проблемного перебування в будь�який третій країні. На час пе�
ребування на території країни другого громадянства можуть
застосовуватись закони, які звичайно не стосуються іноземців,
наприклад, обмежений виїзд з країни, служба в армії, особливі
податки або компенсація за надані раніше послуги (навчання). 

Для того щоб отримати громадянство Росії, потрібно відмов�
лятися від іншого громадянства. Але росіянину не заборо�
няється отримати громадянство іншої держави, оскільки в за�
коні сказано, що набуття громадянином РФ іншого громадян�
ства не тягне за собою втрату громадянства Росії. Тобто одноз�
начної заборони подвійного громадянства не існує. Однак існує
ряд конвенцій про недопущення подвійного громадянства, які
були підписані це в радянські часи з Угорщиною, Румунією,
Болгарією, Польщею та ін. А угода, яка дозволяла подвійне
громадянство була укладена тільки з Таджикистаном. 

Проте у національному праві багатьох держав подвійне гро�
мадянство не визнається. Так, ст. 2 Закону України. «Про гро�
мадянство України» встановлює: «Якщо громадянин України
набув громадянство (підданство ) іншої держави, або держав,
то у правових відносинах з Україною він визнається лише гро�
мадянином України». Незважаючи на це, біпатриди фактично
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існують, через те перед судами й посадовими особами постійно
постає проблема визнання критерію встановлення єдиного за�
конного громадянства біпатридів з точки зору як національно�
го, так і міжнародного права. Якщо перед національним або
міжнародним судом постає проблема встановлення громадян�
ства біпатридів, судді користуються прецедентом, створеним
Міжнародним судом ООН у справі Ноттебома, який був за до�
кументами одночасно громадянином Ліхтенштейну і Гватема�
ли. Згідно з вердиктом Міжнародного суду громадянство біпат�
ридів у спірних справах встановлюється за концепцією ефек�
тивної громадянської належності, тобто керуються такими
критеріями, як місце постійного проживання (доміцилій),
місце роботи, місце реального користування громадянськими
й політичними правами, володіння нерухомою власністю. 
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СЕКЦІЯ 8

ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА
І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КРЕАТИВНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО
МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Підсекція 8.1. ІСТОРІЯ

ПРОБЛЕМИ ВЕЛИКОГО РОЗСЕЛЕННЯ СЛОВ’ЯН 

С. В. Губар
Факультет соціальних технологій
I курс, група СР�61, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник О. М. Гудим�Левкович, канд. іст. наук, доцент

1. Постановка проблеми розселення давніх слов’ян полягає
певним чином у їхніх коренях. Народ, який зміг розселитися
на гігантських територіях Європи й Азії, донині не має певних
відомостей щодо первісного місця проживання; відсутні пись#
мові джерела про слов’ян до середини VI ст. н. е.

2. З VI ст. слов’яни вперше під власним іменем згадуються
в письмових джерелах. Уперше ім’я слов’ян можна зустріти
в Псевдоцезаріуса близько 525 р. н. е.

3. Важливим є той факт, що під час розселення (перша по#
ловина 2 тис.) ще не існувало ні слов’янської, ні німецької, ні
балтійської спільноти; усі племена переміщувалися й змінюва#
ли сусідів у міру поступового пересування. Лінгвістам вдалося
визначити, що віддалення правослов’янських племен від спо#
ріднених або сусідніх індоєвропейських племен відбулася
4000–3500 р. тому.



і проблеми розвитку Секція VIII
мислення студентів

145

4. Дослідження розселення слов’ян велося на основі писемних
та археологічних джерел. Але, так як до VI ст. н. е. про слов’ян
не було зафіксовано місце їх перебування, вченим важко вста#
новлювати їх перше (коріння) місце знаходження.

5. У VI ст. візантійські джерела фіксують, крім венедів, ще
2 слов’янські племінні об’єднання — склавинів та антів. На те#
риторії України вони представлені пам’ятками Празько#Кор#
чацької та Пеньківської культур V–VII ст. Німецький дослідник
К. В. Штруве впевнений, що термін «слов’яни», вперше вжи#
тий Йорданом, стосується тієї частини слов’янського населен#
ня, яка входила в племінне об’єднання, що до його тричленного
поділу відоме під назвою венедів.

6. За даними археології, не можна виключати, що в Поду#
нав’ї, де анти змішались із склавінами, якась незначна части#
на склавинів разом антами відійшла на Балкани, а частину ан#
тів захопили з собою склавінські племена, що рухалися вгору
по Дунаю.

7. Думки вчених, розходяться при дослідженні праслов’янсь#
кої території, між собою. Наприклад, чеський учений Шафарик
проводив границю слов’янської прабатьківщини на заході —
від устя Вісли до Німану, на північ — від Новгорода до джерел
Волги й Дніпра, на схід — до Дону.

8. Академік О. О. Шахматов шукав прабатьківщину слов’ян
у басейні зх. Двіни й Нижнього Німану, звідкіля, на його погляд,
вони пізніше перемістилися на Віслу, а потім уже розселилися
в різних напрямах до областей, у яких сформувались слов’янські
народи.

9. Археологія, зокрема відкриття і вивчення слов’янських
археологічних пам’яток V–VII ст., остаточно перекреслила всі пе#
рехресні історичні побудови, створені на основі літопису за яким
слов’яни нібито споконвіку жили в Подунав’ї і були витіснені
«волохами» в першій половині 1 тис. н. е. В. Ключевський вва#
жав, що слов’яни, проживши 5 століть у Пн. Прикарпатті. Нині,
археологія довела, що розселення слов’ян проходило з Пн. При#
карпаття на Дунай, а з Верхнього Подніпров’я — на Волгу.

10. Історичне значення великого переселення народів поля#
гає в тому, що воно започаткувало поділ слов’ян на ті етнічні
групи, які, залежно від історичних обставин, заклали основи
процесів формування сучасних слов’янських народів.
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ХОЛОКОСТ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Д. В. Гузик
Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини
Факультет комп’ютерних технологій
Кафедра інформаційних технологій та програмування 
І курс студент гр. ЗПА�61
Науковий керівник О. М. Гудим�Левкович 

У роботі досліджуються витоки холокосту, від приходу Гіт#
лера до влади до прийняття Ньюрнберзких законів, де логічно
доводиться весь абсурд германського антисемітизму, потім опи#
сується наростання агресії проти євреїв з переходом до відкритого
фізичного та духовного насилля, надання євреям статусу нації,
що не має права жити поряд з арійською і підлягає знищенню.
Наступна стадія — час другої Світової війни, розв’язує нацистам
руки неприйняттям ніяких міжнародних норм, відсутністю совіс#
ті та морального стрижня верхівки авантюристичних германсь#
ких «вождів», довірою значної частини германців до влади
своєї країни. В результаті загинуло 6 000 000 євреїв, нікому не
було пощади — ні дітям, ні жінкам, ні старим людям, ні лікарям,
ні вихователям. Стиралися будь#які людські критерії, тільки від
національності залежало право людини на життя. Остання ста#
дія — завершення всесвітнього жаху, совість людини про який
не дозволить забути ніколи. Але не саме на германському на#
роді лежить провина перед всім людством, а на тих прибічниках
фашизму та колабораціоністах всього континенту, що знехту#
вали загальнолюдськими якостями та потребами.

Існує величезна кількість історичних питань, вивчення
яких кожною людиною убезпечить прийдешні покоління від ка#
тастроф глобального масштабу. Кожен народ має у свої історії
незліченну кількість трагічних періодів, які викликають спів#
чуття та підлягають засвоєнню історичним досвідом.

Але чому я обрав саме холокост? Є два роди причин:
Суб’єктивні: моє безмежне співчуття до єврейського народу,

який з честю пережив трагедію найближчого сторіччя, при чому
велика частина звірств фашистів відбулася на території сучас#
ної України; небачене звірство для сторіччя науки та прогресу
виважені та організовані вбивства всіх представників єврейсь#
кої нації, включаючи безгрішних дітей.
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Об’єктивні: в кожної людини мають виникати такі ж почуття;
людство має раз і назавжди засвоїти історичні уроки, інакше
повторення трагедій неминуче; відбуваються спроби довести,
що голокосту не було в історії. Та які докази можуть предста#
вити такі критики? Я не можу собі їх уявити. Я прочитав де#
кілька таких матеріалів та побачив безпричинну злість, образу
на навколишній світ. Подібні «наукові роботи» не заслугову#
ють уваги. Це все одно, що доводити відсутність загиблих у Ве#
ликій Вітчизняній війні. 

Але на війні люди гинули за те, щоб їх Батьківщина не була
зруйнована. Весь трагізм голокосту полягає в тому, що чолові#
ків, жінок та дітей, безжалісно знищували після довгих зну#
щань та катувань. Час загибелі ворогів фашистів на полі бою
був небезпечний для них самих, а євреїв та полонених деякі
фашисти вбивали із повним спокоєм на «душі». 

Не можна сказати, що хтось привів багато фактів холокосту
у своїй науковій роботі тому, що їх незчисленна кількість і ма#
ленького горя не буває. 

Не можна сказати, що такі роботи бувають «цікавими» то#
му, що при прочитанні виникає жах. Але такі роботи є обов’яз#
ковими для вивчення кожною людиною сучасного суспільства,
бо забуті трагедії мають властивість повторюватися.

Чого ж варта моя робота, якщо вона має тисячі аналогів?
По#перше, вона була моїм завданням в університеті, по#друге
її можна вважати викладенням думок на папері, де вони більш
впорядковані, логічно сформовані, по#третє її почує ще декіль#
ка чоловік, і вони ще раз почують відомі причини та наслідки,
які пояснені іншими словами, що, безумовно, корисно для не#
впинного людського розвитку.
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ЧОРНОБИЛЬСЬКА ГОЛГОФА УКРАЇНИ

М. В. Деліта
Київський Університет «Україна»
Факультет економіки та менеджменту
I курс, группа ОА�61, спеціальність «Облік та аудит»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, проф.

У час коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС (26 квіт#
ня 1986 року) в Україні як і в цілому СРСР йшли перебудовчі
процеси, які контролювались управлінською номенклатурою
тоталітарної держави. На території України було розміщено
більш як 150 екологічно шкідливих підприємств союзного під#
порядкування — це чверть усього обсягу забруднень в СРСР —
2,5 тонн шкідливих відходів, для збереження яких було вилу#
чено 200 тис. га родючих земель.

Будівництво Чорнобильської АЕС у 1970 році розпочав
трест Південатоменергобуд Міненерго СРСР. Події, що призве#
ли до аварії, розпочалися вранці 25 квітня 1986 р. 1 год. 23 хв.
58 с. Реактори було зруйновано серією вибухів.

Чорнобиль — найстрашніша сторінка в історії нашої країни
у ХХ ст. 26 квітня 1986 року — це дата найбільшої техногенної
катастрофи в історії людства. Мимоволі напрошується порівнян#
ня між Чорнобильською катастрофою і Великою Вітчизняною
війною 1941–1945 рр. Кожна з цих подій мала величезний світо#
вий резонанс і жахливі наслідки, які відчуваються й понині.
Першу з них називаємо Другою світовою, другу — планетарною. 

Республіканське керівництво під тиском Москви, зокрема
Горбачова, певний час замовчувало сам факт катастрофи, а зго#
дом і її справжні наслідки. Офіційне попередження про небез#
пеку радіаційного опромінення було оприлюднено лише 5 травня.
До цього ЗМІ переконували, що аварія на ЧАЕС не становить
загрози для здоров’я населення. Аварія на ЧАЕС була справж#
нім тягарем для республіки, яка призвела до небаченого за#
бруднення біосфери, радіоактивного забруднення, появі на те#
риторії України 30#ти кілометрової мертвої зони.

Матеріали кримінальної справи беззаперечно свідчать про те,
що керівництво станції заклало основи аварії ще під час прий#
мання блока в експлуатацію. Міністерство енергетики почало
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заповнювати штати АЕС непрофесійно підготовленими кадра#
ми, а «своїми» людьми — фахівцями з турбін, водопідготовки,
електрики, механіки. Ось так і сталося, що Чорнобильська
АЕС була єдиною де ані директор, ані головний інженер не бу#
ли спеціалістами#атомниками. Аварія на ЧАЕС стала поштов#
хом до пробудження українського суспільства, оскільки яск#
раво висвітлила колоніальне становище України: рішення про
замовчування справжніх наслідків катастрофи приймалося са#
ме в Москві. Ще одним злочином республіканського і цент#
рального керівництва стала першотравнева демонстрація
у Києві, в якій брали участь діти простих киян, бо номенклату#
ра встигла вивести своїх за межі Києва завчасно. Це останній
великий злочин комунізму проти України.

Найбільша екологічна трагедія XX століття сприяла пож#
вавленню суспільно#політичного руху в республіці. На вимогу
народу було прийняте рішення про закриття ЧАЕС.

Підтвердженням того, що Чорнобильська катастрофа — не
лише величезна національна трагедія, а справжня війна, є такі
аргументи. Вона стала причиною численних смертей, каліцтва
й інвалідності людей. Після неї, як під час війни, була еваку#
ація. Завдано величезних матеріальних збитків. Постраждало
майже п’ять млн. людей, забруднено близько п’яти тисяч насе#
лених пунктів України, Білорусі та Росії. Лише в Україні під дію
радіації потрапило майже 2293 населених пунктів, від наслід#
ків аварії постраждало 2 646 106 громадян. З них 105 251 інва#
лідів. Було евакуйовано і переселено 164 тисячі людей. 

Катастрофа на Чорнобильській АЄС ускладнила і без того не
просте екологічне становище України. В Україні хворіють 80%
дітей, дитяча смертність найвища в Європі. Медикаментами не
забезпечені хворі, що постраждали від аварії. Аварія на ЧАЕС
набула глобального характеру. Час, що минув з тих пір — пері#
од складний і суперечливий. З одного боку, чимало зроблено
для ліквідації наслідків катастрофи, з іншого боку виникли
проблеми у сфері охорони здоров’я людей, екології, створенні
компенсуючих енергогенеруючих потужностей. Тягар на лікві#
дацію цих проблем, пов’язаних з Чорнобилем в основному взя#
ла на себе Україна, але і світове співтовариство повинно прий#
мати у цьому участь.
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СИРІТСТВО В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДНА 
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

В. П. Зарічанська
Вінницький�соціально економічний інститут, 
соціально�гуманітарний факультет, 
ІІ курс, група СР�21�05, спеціальність «Соціальна робота» 
Науковий керівник Г. М. Єфремова, канд. іст. наук, доцент

Сьогодні за офіційною статистикою в Україні загальна кіль#
кість дітей#сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван#
ня, складає понад 100 тисяч осіб. Слід зазначити, що це число
лише приблизно відображає реалії життя, оскільки безпри#
тульні діти, діти#жебраки, діти, що перебувають у диспансерах
тощо, не враховані у цій цифрі, родичі піклуються приблизно
про 61600 біологічних та соціальних сиріт. Певна частина (нев#
синовлені чи без опіки/піклування), через відсутність альтер#
нативних форм піклування, перебувають в інтернатних та ін#
ших закладах, де позбавлені виховного впливу сім’ї. 

Ідея правового захисту дітей, що залишилися без батьків,
в Україні зародилася ще за часів Київської Русі: у «Руській
Правді» вперше з’явилося поняття «опіка». З літописних ма#
теріалів відомо, що система соціальної опіки була головною
прерогативою київських князів. Татаро#монгольські спусто#
шення завдали непоправної шкоди Україні. Та навіть за цих
умов закладені ще з часів Київської Русі традиції благодій#
ницької діяльності не були забуті. На складному шляху відро#
дження і державотворення поступово розвивалися різні форми
суспільної опіки, 

Існуюча сьогодні в Україні система державної опіки над
дітьми#сиротами функціонує понад 80 років, основи якої були
закладені Радянською владою. У 1917 році усі існуючі у царсь#
кій Росії притулки й сирітські будинки новий Уряд перетворив
на державні і передав під керівництво Народного комісаріату
соціального забезпечення. Головною формою утримання дітей#
сиріт стають дитячі будинки. Створені у перші роки радянської
влади дитячі заклади розташовувались у прекрасних будинках,
з великими ділянками землі, садами й городами. У них існува#
ли швацькі, кравецькі, взуттєві та інші майстерні. У дитячих
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будинках були обов’язковими хор та духовий оркестр, клуб та
бібліотека. В роки Великої Вітчизняної війни їх чисельність
дитячих будинків значно збільшилась. На кінець 1945 року
лише дітей загиблих фронтовиків нараховувалось понад 17 ти#
сяч, для яких було додатково відкрито 120 дитячих будинків.
Досить поширеним явищем на той час було заснування освіт#
ньо#виховних закладів інтернатного типу при колгоспах, про#
мислових підприємствах на кошти профспілок, комсомольсь#
ких і партійних організацій, міліції тощо, а також передача
дітей#сиріт на виховання у родини. У 1956 році рішенням Уря#
ду для дітей#сиріт та дітей матерів#одиночок почали створюва#
тись школи#інтернати. За часів планової радянської економіки
інтернатні заклади отримували достатнє фінансування для ви#
рішення всіх їх проблем.

Новий пік соціального сирітства припав на кінець 80#х#по#
чаток 90#х років. Зміни, що відбулись у соціально#економічному
та політичному житті держави, проведення реформ, які хво#
робливо відобразились на житті родини, призвели до значного
збільшення кількості дітей, котрі залишились без батьківсько#
го піклування, а саме: бездоглядні та безпритульні діти, мало#
літні бомжі, діти#жебраки. Соціальне сирітство як явище про#
довжує поширюватися і донині, щороку близько 6 тис. дітей
позбавляються батьківської опіки. Становище дітей в сучасних
інтернатних закладах, в порівнянні з радянським періодом,
принципово змінилося. Перш за все, значно погіршились мате#
ріальні умови утримання дітей. Держава через великий дефі#
цит бюджету не може виділяти достатньо коштів на потреби
дітей, які утримуються та виховуються в інтернатних закладах.
Значна частина будинків дитини, дитячих будинків та шкіл#
інтернатів має слабку матеріально#технічну базу, потребують
ремонту більшість як жилих, так і службових приміщеннь. За#
безпечення вихованців одягом і взуттям досягає всього 60–70%.
Матеріальні потреби дітей дитячі заклади змушені вирішувати
у більшості випвадків за рахунок спонсорських коштів, отри#
мати які непросто. 

Чи не єдиним здобутком української держави щодо вирішен#
ня проблеми захисту українських дітей#сиріт є приведення
в цілому національного законодавства стосовно дітей до міжна#
родних норм, Конвенціїї ООН «Про права дитини». 
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УКРАЇНА ПІД ОКУПАЦІЙНОЮ ВЛАДОЮ 
НІМЕЧЧИНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

О. О. Карпенко
Вінницька філія, соціально�гуманітарний факультет, 
І курс, група СР�11�06, спеціальність «Соціальна робота» 
Науковий керівник А. Р. Локаєнко, канд. іст. наук, доцент

Друга світова війна була жорстоким випробуванням для ук#
раїнського народу. Німецько#фашистські загарбники запрова#
дили в Україні брутальний окупаційний режим, характерною
рисою якого був нестримний кривавий терор. У жовтні 1941 р.
Україна спізнала свою першу Хатинь: село Обухівку було спа#
лено, а все населення розстріляне. За час окупації подібні вар#
варські акції фашистами були проведені у 250 населених пунк#
тах республіки.

Згідно наказу фюрера «Про запровадження цивільного управ#
ління на окупованих східних територіях» (липень 1941 р.),
окуповані радянські території поділялися на зону армійського
тилового району та військово#адміністративну зону, т. зв. рейхс#
комісаріати. 

Вводилася обов’язкова примусова (рабська) праця як для
дорослого населення, так і підлітків. За незначні порушення
трудової дисципліни встановлювалися такі покарання, як штра#
фи, ув’язнення у концтабори. Відмова від трудової повинності
розглядалася окупаційною владою як злочинний саботаж і ча#
сто каралася розстрілом. За роки тимчасової німецької оку#
пації території України загарбники закатували близько 6 млн.
чоловік мирного населення та військовополонених, депортува#
ли до Німеччини на примусову працю 2,5 млн. чоловік, спали#
ли сотні міст, тисячі сіл, пограбували та знищили майже все
господарство України. 

Фашистський окупаційний режим в Україні мав виконати
три основні завдання: забезпечити продовольством, матеріальни#
ми і людськими ресурсами потреби фашистської воєнної маши#
ни; вивільнити від українського населення шляхом фізичного
знищення, депортацій та вивезення на роботу до Німеччини
«лебенсрауму» («життєвого простору») для арійської раси; спри#
яти колонізації значної частини окупованих земель, заселенню



і проблеми розвитку Секція VIII
мислення студентів

153

цілих районів німецькими переселенцями — колоністами (ос#
таннє завдання планувалося здійснити протягом 30#ти повоєн#
них років, але фашисти почали його реалізовувати вже під час
війни).

Перші кроки онімечення шляхом колонізації земель Украї#
ни були здійснені 1942 р. У цей час у 486 українських селах
проживало 45 тис. німецьких колоністів. Лише перелом у ході
війни поклав край експансивним зазіханням фашистів. Під час
окупації населення України скоротилося на 13,6 млн. осіб (за
іншими даними на 14,5 млн.). 

Аналіз структури і чисельності німецької цивільної адмі#
ністрації в Україні показує, що фашисти намагалися зберігати
тут повний контроль. На всі більш#менш важливі адміністра#
тивні посади намагалися призначати німців, а сільським ста#
ростою, дрібним поліцаєм або мером маленького містечка мог#
ли стати й українці.

Усі українські громадські організації були розпущені. З січ#
ня 1942 р. залишилися лише початкові школи, із 115 газет за#
лишилося 40, та й ті підлягали суворій цензурі. Політика оку#
паційної влади мала відверто расовий характер — панівною
нацією проголошувалися німці. У спеціальній директиві «Що#
до проведення умиротворення в Україні» від 28 червня 1942 р.
говорилося: «У разі виникнення сумнівів щодо правильного
вибору заходів, що їх необхідно вжити, треба виходити з того,
що найжорстокіші заходи і є водночас найбільш правильни#
ми». В Україні було утворено 50 гетто й понад 180 великих
концтаборів, одним із найбільших був Янівський табір, де за#
гинуло понад 200 тис. чоловік, головним чином військовополо#
нені. За кілька місяців окупації нацисти замордували при#
близно 850 тис. євреїв. Тільки за два дні 29–30 вересня 1941 р.
у Бабиному Яру в Києві було вбито близько 33 тис. чоловік. Тут
розстріли набули регулярного характеру, всього за часи оку#
пації лише у Бабиному Яру загинуло понад 100 тис. чоловік.

Отже, у практиці фашистського окупаційного режиму в Ук#
раїні виконання тактичних завдань експансії, пов’язаних з ве#
денням війни, створювало базу для дострокової реалізації го#
ловного стратегічного завдання — колонізації значної частини
окупованих українських земель, заселення районів німецьки#
ми переселенцями. 
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ІСТОРІЯ СПОСОБУ ЖИТТЯ ЄВРЕЇВ

К. Ю. Квас
Київський університет «Україна», 
факультет економіки та менеджменту, І курс, група ОА�61,
спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, професор

Етнічна палітра, яку маємо сьогодні в Україні, формувалась
упродовж тривалого часу. Міграційні, етнічні та демографічні
процеси не раз кардинально змінювали склад населення нашої
держави.

У листопаді 1991 р. Верховна Рада України прийняла Дек#
ларацію прав національностей, у якій сформульовано принципи
національної політики молодої української держави в нових
зовнішніх та внутрішніх умовах.

Українська держава гарантує всім народам, національним
групам, громадянам, які проживають на її території, рівні по#
літичні, соціальні, та культурні права.

Українська держава з перших днів свого незалежного існу#
вання взяла курс на забезпечення прав, розвиток та самоствер#
дження всіх етнічних груп, які проживають на її території.

Всеукраїнський перепис 2001 р. зафіксував в Україні на#
явність представників більш як 130 етносів.

Певний вплив на динаміку етнічної структури населення
має також природне відтворення. В сім’ях кримських татар,
циган дітей більше, ніж, скажімо, в українських або російсь#
ких сім’ях.

На території сучасної України євреї з’явилися ще в дохрис#
тиянські часи. Про це свідчать надгробні написи в Криму.

Найбільш масове переселення європейських євреїв на тери#
торії України відбувалося з кінця ХV ст. і в наступні століття
з Польщі.

За переписом 1926 р. у містах України проживало вже 60%
єврейського населення, тоді як у 1897 р. — лише 40%.

У 1926 р. євреї становили більшість у таких містах Радянсь#
кої України, як Житомир, Вінниця, Умань, Проскуров, Коро#
стень, Овруч, Бердичів; на західноукраїнських за польським
переписом 1921 р. це стосується таких міст, як Бучач, Ковель,
Луцьк, Тернопіль тощо.
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У 1897–1900 рр. тут проживало 2615,3 тис. євреїв. Це був
другий за кількістю після українців етнос.

Зменшення чисельності єврейського населення в європейсь#
ких країнах, і зокрема в Україні, було спричинене варварським
масовим знищенням єврейського етносу на окупованій тери#
торії в роки Другої світової війни, коли загинуло понад 6 млн.
євреїв.

Єврейський народ свято шанує свою релігію та традиції.
В іудейській релігії Старий Завіт називають Танах.
Всі книги Танаха, особливо Тора, закладені в основу Талму#

да — багатотомного збірника єврейської літератури, який склав#
ся з ІV ст. до н. е. до IV ст. н. е.

Іудаїзм, якщо не враховувати окремі випадки, завжди був
релігією лише єврейського народу.

В іудаїзмі багато харчових обрядів та трактувань, що відоб#
ражаються на характері харчування віруючих.

Ханука — свято вогнів, які запалюють на честь дива, яке
сталося при освяченні Ієрусалимського храму.

Пурим — це дуже веселе свято, встановлене на честь чудес#
ного спасіння євреїв від смерті в Персидському царстві в IV ст.
до н. е.

Шавоут — святкується через сім тижнів після Пасаха (Пасхи).
В іудаїзмі, як і в ісламі, існує заборона на свинину.
Українці переважають в усіх регіонах, крім АР Крим та Се#

вастопольської міськради.
Найближчою до моноетнічного регіону є Тернопільська обл.,

де українці становлять 97,8% населення.
Зважаючи на кількість представлених сьогодні в Україні ет#

носів, значення імміграції величезне.
На початку 1990#х міграційний баланс змінився на користь

вибулих, серед яких відносно велику частку становили росія#
ни та євреї.

Нова зовнішня міграція характеризується великою за обся#
гом еміграцією українців та кримських татар.

Життя та побут єврейського народу докладно висвітлено
у науковій роботі.
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ВИШИВКА — СВОЄРІДНА НАЦІОНАЛЬНА
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К. Ю. Квас
Київський університет «Україна», 
факультет економіки та менеджменту, I курс, група ОА�61,
спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, професор

Вишивка — класичний вид українського народного мистецтва.
Вишивка розкриває багатство творчих сил народу, вершини

його мистецького хисту.
Численні матеріали свідчать, що вишивкою займались майже

в кожній селянській хаті.
Зношуються вишиті речі, але візерунки з них повторюють#

ся, перефразовуються, видозмінюються. 
Вишивка — феноменальне явище в художній творчості ук#

раїнського народу і тому особливо прикро, що сьогодні ми по#
чали втрачати цей піднесений світ краси і фантазії, поетично#
го осмислення життя, світ натхненних образів, коріння яких
сягає міфології, звичаїв і уявлень наших предків.

Вишивка — це вид мистецтва, корені якого сягають глиби#
ни віків, і тому перед кожним із нас стоїть завдання передати
цей особливий світ нашим нащадкам.

Важливим кроком у напрямку відродження вшивального ми#
стецтва може стати дослідження мотивів української вишив#
ки — розкриття спонук людини до втілення свого внутрішньо#
го світу в такому особливому виді мистецтва як вишивка.

Дослідження вишивки розкриває важливі аспекти вираження
в ній живописної, графічної і орнаментальної культури народу.

Дослідження подібного плану сьогодні можуть і повинні не
просто викликати зацікавлення, а змушувати людину задума#
тися над минулим і майбутнім свого народу, його здобутками
у царині світової культури.

Б. А. Рибаков, досліджуючи семантику геометричного орна#
менту, виявив його глибоку міфологічну основу, тісний зв’язок
з язичницькими віруваннями слов’ян.

В. Стасов відзначив: «У народів древнього світу орнаменти
ніколи не містять в собі жодної зайвої лінії.»
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Вишивка — це одне із масово поширених, різних за функ#
ціональною роллю видів народної творчості.

Вишивка — це невичерпне джерело розвитку сучасного на#
родного і професійного мистецтва, художніх промислів.

«Кам’яні баби» є важливими свідками про вишивку, на них
чітко позначені вишивки на уставках, подолах, манжетах.

Свідченням високого рівня вишивального мистецтва може
бути одяг сарматів.

При розкопках Соколової могили в с. Ковалівка Миколаївсь#
кої обл. було знайдено рештки золотого шитва на шовковій тка#
нині пурпурного кольору. Вишивка датуєтьсь І ст. н. е. і є най#
давнішою з усіх відомих нам.

Про характер вишивки в дохристиянський період ми може#
мо дізнатися, розглядаючи скульптури, зображення людини
з Мартинівського скарбу на Черкащині (VI ст. н. е.).

В епоху Київської Русі вишивка золотими і срібними нитка#
ми зазнала розквіту і поширення в побуті феодальної знаті. Вона
була популярною і оцінювалась як надзвичайна коштовність.

У ХІ ст. сестра Володимира Мономаха Ганна Всеволодівна
прийняла постриг у Київському Андріївському монастирі й орга#
нізувала школу, де молоді дівчата вчились вишивати золотом
і сріблом.

Уже в Х–ХІІІ ст. можна говорити про два напрями виши#
вання — орнаментальне і сюжетне.

З середини ХІХ ст. вишивка стає об’єктом дослідження на
Україні. Її досліджували: А. В. Бакушинський, П. А. Рибаков,
П. Г. Богатирьов, М. В. Василенко, А. К. Амброю, К. І. Матей#
ко тощо.

У 1920#х р. р. були створені художньо#промислові артілі.
Вишивка золотом і сріблом вимагала неабиякої майстернос#

ті технічного виконання складних композиційних зображень,
які несли в собі сліди давнього язичницького змісту (антропо#
морфні мотиви), містили і новіші зооморфні, геометричні мо#
тиви.

Розвиток сюжетного вишивального мистецтва засвідчують
збережені твори ХІ–VI ст. З них найцінніші: золочівський фе#
лон, плащаниця із Жиравки (ХV ст.)
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
ВСЕРОСІЙСЬКОГО СЕЛЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Житомирський економіко�гуманітарний інститут ВМУРоЛ «Україна»
В. О. Магась, аспірант

Всеросійський селянський союз (ВСС) — це масова безпар#
тійна організація селянства, яка розгорнула свою діяльність
на території Російської імперії в роки революції 1905–1907 рр.

Організаційна структура Селянського союзу була вироблена
на першому Установчому з’їзді Всеросійського селянського союзу.

Установчий з’їзд проходив таємно в Москві 31 липня —
1 серпня 1905 року [2, с. 13]. На ньому було присутньо більше
ста селян і 25 інтелігентів [1, с. 103] представників 22#х російсь#
ких і українських губерній Російської імперії [2, с. 18]. Українсь#
кі делегати прибули з Полтавської, Херсонської, Чернігівської
губерній, а також Донецького округу Області Війська Донського.

Структура організації включала: з’їзди (Всеросійські, об#
ласні, губернські) і комітети (Головний, губернські, повітові,
волосні і сільські) [3, с. 110]. З’їзди і комітети на всіх рівнях
були виборними органами.

З’їзди приймали постанови щодо функціонування ВСС. Ре#
золюції, прийняті на Всеросійських з’їздах, були визнані
обов’язковими для всього союзу [1, с. 109]. Передбачалося, що
вони скликатимуться щонайменше раз на рік і вирішуватимуть
усі основні питання [4, с. 18]. Постанови місцевих з’їздів (об#
ласних і губернських) були визнані обов’язковими лише для
даного району [1, с. 109]. Ідея необхідності скликання обласних
з’їздів була подана делегатом Донецької області. Він вказав,
що є певні особливості, які мають велике значення на місцевому
рівні і можуть мало цікавити Всеросійські з’їзди, як, напри#
клад, питання про друк книг українською мовою. Крім того,
було вказано і на необхідність губернських з’їздів для обгово#
рення справ, котрі стосувалися селянського союзу даної губер#
нії [4, с. 19]. Отже, обласні і губернські з’їзди мали враховува#
ти особливості на відповідних рівнях.

Комітети (Головний і місцеві) мали виключно виконавчі функ#
ції [4, с. 20]. Вони завідували справами і коштами Союзу. Перед#
бачалося, що останні утворюватимуться шляхом накопичення
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одноразових вступних внесків її членів на місцях. Бідні особи
від внеску звільнялися. Крім того, могли встановлюватися і що#
місячні внески. З отриманих коштів деяка частина мала відра#
ховуватися Головному комітету для ведення загальних справ
союзу, а також волосному, повітовому та губернському коміте#
там так, щоб не менше трьох четвертих їх залишалося для ви#
трат селянському комітету.

Установчим з’їздом ВСС було обрано головний комітет з 5#и
інтелігентів (С. П. і В. П. Мазуренки, В. Ф. Краснов, Ф. Мед#
ведєв) і 3#х селян (А. Овчаренко з Чернігівської губернії, Хо#
мутов з Сумського повіту Харківської губернії, Г. Шапошні#
ков, пізніше один з діячів Трудової групи в І Думі) [3, с. 110].
Крім того, при Головному комітеті було створене інтелігентське
за складом Бюро сприяння ВСС. До нього входили С. М. Блєк#
лов, А. Ф. Сталь, В. Г. Тан (Богораз), А. В. Тесленко [1, с. 113].
Вони входили в зносини з потрібними людьми, організовували
видавництво літератури [2, с. 17], займалися розсилкою через
місцеву інтелігенцію видань союзу тощо [1, с. 99]. Саме Бюро
стало в майбутньому фактичним керівником Союзу, бо члени
Головного комітету мешкали в різних місцевостях країни і че#
рез це не могли здійснювати систематичне управління ВСС [3,
с. 110]. Таким чином, українці були представлені у Головному
комітеті і Бюро сприяння ВСС, причому в першому вони стано#
вили більшість.
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ІДЕОЛОГІЯ ФАШИЗМУ 
ЯК ЗАГРОЗА МИРУ ТА СТАБІЛЬНОСТІ

С. С. Машкін
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна»
факультет економіки та підприємництва І курс,
спеціальність «Фінанси»
Науковий керівник О. М. Караульна, канд. іст. наук, в. о. доц. 

За всю багатотисячолітню історію людства, в якій було не#
мало трагедій, воєн, нашесть, епідемій, найстрашнішою небез#
пекою для суспільства став фашизм. Метою зовнішньої політики
фашистів завжди було завоювання чужих територій, пануван#
ня і встановлення свого «нового порядку в світі», винищуван#
ня народів і насамперед слов’ян. Розпаливши вогнище Другої
світової війні і втягнувши у баталії більш як 60 країн, фашизм
уміло маскувався під націоналізм, прикривався прагненням до
порядку та дисципліни, возвеличував державу.

Імперіалісти ХХ ст. Англії, Франції та інших країн Європи
мовчки дивилися на виникнення, розвиток і прихід до влади
фашистів в Італії, Німеччині, Іспанії, заохочували їх агресію,
підштовхуючи її на схід, проти СРСР, сприяючі нарощуванню
озброєння фашистського вермахту.

Вступивши в третє тисячоліття, людство все ще не побороло
ті ідеологічні розбіжності, партійні протиріччя, ксенофобію по
«залізній руці», що могло стати підґрунтям для реанімації фа#
шизму на території як європейських країн, так і країн постра#
дянського суспільства.

У документі «план Даллеса» неофашист США Даллес ще
у 1922 р. написав: «Ми будемо насаджувати і втокмачувати
в людську свідомість культ сексу, насильства, садизму, зради.
В управлінні державою ми створимо хаос і плутанину. Будемо
виривати і знищувати основу народної моральності. Ми завжди
будемо робити ставку на молодь, розкладати, розтлівати, роз#
бещувати її [1].» Ця позиція залишилась не змінною і на сьо#
годнішній день у послідовників ідеології фашизму. Тому так
актуально дослідити відновлення неофашизму, який маскується
у національно#патріотичних лозунгах, трансформується під обста#
винами, пристосовується до суспільно#політичних поглядів,
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однак залишається тією руйнуючою силою, яка схвалює на#
сильство, чистоту раси і культури.

Післявоєнний Міжнародний військовий трибунал, що про#
ходив у місті Нюрнбергу з 20 листопада 1945 р. — 1 жовтня
1946 р. засудив фашизм, його главарів, ідеологію, політику,
практику. Організація Об’єднаних Націй прийняла конвенції
про заборону фашизму в будь яких його проявах, що активізу#
вало антифашистський рух у всьому світі [4]. 

Однак, на сьогоднішній день діяльність неофашистських
організацій і груп легалізована в більш як на 80 країн західної
демократії, і ареал функціонування фашистських організацій
і фашизоїдних угрупувань охоплює також пострадянський по#
літичний простір (переважно слов’янські республіки і країни
Балтії) [2].

Новий, сучасний фашизм — у край реакційна політична
течія, що відображає погляди найбільш агресивних, міліта#
ристських і шовіністичних кіл.

Ще далеко не всі усвідомили цю загрозу неофашизму. Су#
часні фашисти використовують багато в чому нову тактику.
Вони не проголошують відкрито, як це робили їх попередники
свої цілі — геноцид народів, придушення прав і свобод людей
праці, народно#демократичних і національно — визвольних
рухів, захоплення чужих територій, навіть не виголошують,
що саме ця партія є фашистською. 

Фашизм залучає до своїх лав, до своїх «штурмових загонів»
політично незрілу молодь, знаходить собі опору в середовищі зу#
божілої частини населення. Створює таку систему цінностей і по#
зицій, яка отруює інтелект людини неофашистським мислення.

Існує реальна загроза «експорту» і в Україну зразків діяль#
ності російських неонацистських рухів під гаслами імперської
ідеї «Великої Русі». Про це свідчать написи «Слава Руси!!! Смерть
расово неполноценным!» та знаки свастики з символікою під
гаслом «Влада білих», які періодично з’являються у підземних
переходах Києва, як свідчить столична преса. Схожу символі#
ку ми зустрінемо і на листівках громадського об’єднання «Ук#
раїнського руху проти нелегальної еміграції», які поширюють#
ся у столиці України.

Але, на жаль, на державному рівні за 15 р. Незалежності так
і не вироблено єдиної системи виховання громадян#патріотів
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України та своєї нації. Як наслідок — утворилася ніша, в яку
мають змогу заповзати чужі і ворожі для українства ідеологіч#
ні рухи, що створюють потенційну небезпеку для стабільності
в державі, міжнаціонального миру та злагоди. А це в перспек#
тиві може дорого коштувати Українській нації і державі...

Розуміючи це, 3 березня 2006 року в Києві у великому залі
Українського дому зібралися повноважні представники більш
як тридцяти політичних партій, громадських об’єднань і рухів,
ветерани Великої Вітчизняної війни, науковці, митці з усіх
регіонів України. Їх привела сюди занепокоєність ескалацією
неофашизму в Україні. Учасники зібрання прийняли Мемо#
рандум і Маніфест Антифашистського форуму України і ство#
рили виконавчий орган форуму — Антифашистський комітет
України. Учасники Антифашистського форуму України звер#
нулися із закликом об’єднати свої зусилля у боротьбі з неофа#
шизмом до всіх народів, що вже само по собі говорить про те,
що профашистський рух стає тою серйозною політичною силою,
про яку потрібно вже не тільки говорити, а розвінчувати й дба#
ти, щоб він не мав підґрунтя для відродження у демократично#
му та плюралістичному суспільстві. 

Отже, підсумовуючи опрацьований матеріал слід зазначи#
ти: 1). В суспільстві посткомуністичних країн ХХІ ст. відбу#
вається модернізація неофашистської ідеології; 2). Ідеї нациз#
му направлені насамперед на суспільно незрілу молодь, яка без
розвинутої системи громадського виховання не може оцінити
далекосяжні наміри фашизму; 3) Засоби масової інформації не
надають належної уваги розвінчанню антисемітським, расизким
та неофашистським рухам.
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БОРОТЬБА ЗА ОСВІТУ ЖІНОК В УКРАЇНІ
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА

ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Н. В. Нагорна
Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»,
факультет правознавства та міжнародних відносин, 
І курс, група МІ�11,
спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, професор 

Вивчення Київських вищих жіночих курсів є вагомою, ак#
туальною проблемою. КВЖК являлися одним з провідних вищих
навчальних закладів для жінок не лише в Україні, але й в Ро#
сійській імперії в цілому. Без дослідження діяльності цих за#
кладів неможливе відтворення процесу становлення системи
вищої освіти і картини громадського життя на Наддніпрянсь#
кій Україні в другій половині XIX — початку XX ст., а також
неможливе висвітлення найяскравіших проявів боротьби
жінок за освіту.

Питанням дослідження ВЖК займалася низка вчених, од#
нак головна увага авторів була прикута, як правило, до історії
ВЖК в Петербурзі, Москві, дані ж про Київські курси зазвичай
узагальнювалися і подавалися надзвичайно стисло. Вперше істо#
рія вищої освіти українських жінок була розглянута І. Малин#
ком. В сучасній українській історіографії тему КВЖК торкають
при висвітленні історії жіночого руху в Україні чи в досліджен#
нях життя окремих видатних вчених, діяльність яких була
якимось чином пов’язана з ВЖК. Але чим далі, тим все глиб#
ше і грунтовніше почала вивчатися дана проблема.

Київські вищі жіночі курси були засновані 1878 р. на основі
ініціативи жінок, підтриманих частиною професорів універси#
тету св. Володимира. Засновником їх вважається О. Селін. Ви#
кладацький склад КВЖК переважно складався з професорів
університету св. Володимира. Зокрема викладання україноз#
навчих дисциплін було пов’язане з В. Антоновичем, під впли#
вом якого утворювалися українські гуртки і формувалась на#
ціональна свідомість молоді. Розглянуті дослідниками роботи
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слухачок свідчать про їх зацікавленість українською історією,
особливо постатями видатних жінок минулого. Проте дис#
кримінація випускниць призводила до значного відпливу кур#
систок ще до завершення навчання. Тому загальна кількість
випускниць КВЖК була досить скромною, лише 1097 осіб. Та
незважаючи на це, КВЖК продовжило сприяти громадянській
консолідації жінок. 

КВЖК з перших днів своєї роботи опинилися під пильним
наглядом царату, що вбачав в цих закладах потенційну загро#
зу розповсюдження «хлопоманства» і революційних поглядів.
Це 1889 році призвело до тимчасового припинення їхньої діяль#
ності. Процес відновлення курсів був непростим, але не припи#
нявся з моменту їх заборони. Відсутність в Російській імперії
громадянських свобод робило прагнення жінок отримати вищу
освіту головною складовою «жіночого питання». Це прагнення
було зумовлене як економічним розвитком, так і потребою
в нових кваліфікованих кадрах. Серед жінок, які відстоювали
такі ідеї були славетна Леся Українка, її сестра Оксана Косач,
жінки родини Старицьких, дочки М. Лисенка.

Період 1905–1907 — революції і лібералізації суспільст#
ва — дав поштовх не лише для відновлення ВЖК в Києві, але
й відкриття подібних в Харкові, Одесі; робота яких будувалася
за університетським зразком. Процес визнання їх, як універ#
ситетських закладів завершився 1913 році (1911–1913). Рево#
люція сприяла демократизації академічного життя та поглиб#
ленню автономності вищої школи. Це дало змогу розширити
самоуправління КВЖК і пожвавити наукове життя курсисток.
При цьому велика увага приділялась історії, культурі Украї#
ни, було також збільшено українознавчі дисципліни.

Період 1917–1920 був водночас складним та значним в істо#
рії Київських ВЖК. Вони відіграли неабияку освітню роль
в умовах сильного громадянського напруження і безперервної
зміни урядів. Остаточна ліквідація КВЖК була здійснена
в рамках освітньої політики радянської влади по створенню но#
вої робітничо#селянської вищої школи на засадах рівноправ’я
та спільного навчання чоловіків і жінок.

Створення та розвиток курсів в Києві в значній мірі є резуль#
татом праці викладацького складу, часто навіть на громадських
засадах. Провідна роль у цьому процесі належить професорам
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В. Іконнікову, В. Антоновичу, І. Лучицькому, Г. Суслову, С. Ре#
форматському. Відомо, що введення українознавчої проблема#
тики до навчального процесу здійснювалося головним чином
завдяки власній ініціативі частини викладачів, передовсім
В. Антоновича, В. Перетца, В. Данилевича.

Процес створення, а далі відновлення діяльності Київських
вищих жіночих курсів був одним з провідних складових жіно#
чого руху в Україні наприкінці XIX — початку XX ст. і віді#
грав визначну роль в науковому становленні майбутніх жінок#
фахівців з гуманітарних та природничих наук, яке почалося
ще в студентські роки, і жінок#вчених, як українські історики
К. Мельник#Антонович, Н. Полонська#Василенко, В. Козловсь#
ка, а також філологи В. Андріанова#Перетц, С.Щеглова.

КИЇВ XIX СТОРІЧЧЯ 
ОЧИМА ЗАРУБІЖНИХ ХУДОЖНИКІВ 

Н. В. Нагорна
Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»,
факультет правознавства та міжнародних відносин, І курс, група МІ�11,
спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, професор 

Київ, місто з багатовіковою історією, завжди привертало своєю
незвичайною атмосферою. Зачаровані його краєвидами за#
морські мандрівники і вчені більш чи менш вправно ілюструва#
ли свої подорожні враження, зберігши для нас образ тогочасно#
го Києва. До них належали люди різних професій: від лікаря
Якопо де ла Фліза, природознавця Йоганна Генріха Блязіуса
до агронома Олександра Петцольда. 

Багато замальовок належить англійцю Дж. Джеймсу, який
відвідав місто влітку 1814 року, а повернувшись до Лондона,
видав грубезний том «Journal of a tour in Germany, Sweden,
Russia, Poland, during the years 1813 and 1814...» (London, 1816)
і як додаток до нього — альбом малюнків. Дж. Джеймс робив
малюнки олівцем або чорнилом, а потім розфарбовував аква#
реллю чи сепією. Як і більшість мандрівників, він цікавився
насамперед київською старовиною, тому замальовував Лаврські
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печери, Софіївський собор, пам’ятник Хрещенню Русі, давні
вали, а також загальний вид Києва з#за Дніпра. Такі подільсь#
кі замальовки особливо цінні, адже вони відтворюють вигляд
споруд, які не збереглися до наших днів (наприклад дзвіниця
Добро#Миколаївської церкви). 

Інший іноземець Якопо де ла Фліз потрапив в Україну під
час війни 1812 року і оселився в Києві назавжди. Працюючи
лікарем київського намісництва, він видав в 1848 році «Меди#
ко#географическое описание Киевского округа с приложением
географической карты Киевской губернии…». Це видання міс#
тить безліч замальовок старожитностей Києва, пам’яток архі#
тектури, пейзажів (буяння садів, ліси, що оточували місто), та#
ких як «Звіринець», «Китаївська пустинь під Києвом» тощо. 

Київ 1840#х років вразив німецького природознавця Йоган#
на Генріха Блязіуса, який був членом відомої свого часу експе#
диції Мурчісона та Кейзерлінга до Росії. Маршрут пролягав че#
рез Могилів, по Дніпру до Чернігова, далі — Седнів, Ніжин,
Яготин, Київ, а потім через Пирятин і Полтаву — на Харків.
Блязіус докладно описував і замальовував церкви Києва, Зо#
лоті Ворота, щойно відкритий університет. Через 15 років тими
ж місцями, що і Блязіус проїжджав його співвітчизник Алек#
сандр Петцольд. Він надовго зупинився в Києві, а згодом пере#
повідав свої враження у власній книзі 1864 року, яка вийшла
в Лейпцигу. Увагу агронома Петцольда привернув київський
ботанічний сад з багатством своєї флори, розкішна зелень Киє#
ва, численні виноградники, а також Ланцюговий міст через
Дніпро і Київський університет, який він назвав «колосальним»
(малював його з різних сторін і в різних ракурсах). 

Проте найбільш повно і ґрунтовно відобразив Київ першої
половини XIX ст. ще один німець — Гротте, художник#про#
фесіонал, який обіймав посаду вчителя малювання в Київсько#
му інституті шляхетних дівчат. Його полотна виконані олійни#
ми фарбами в насичених темнуватих зелено#синіх кольорах
з жанровими сценами До найбільш ідеологічних пейзажів на#
лежать, датований 1849 року, «Вид на Київ» (зображує місто
з лівого берега Дніпра, розповідає про початок будівництва
Ланцюгового мосту), «Будівництво Микільського узвозу» 1850 р.
А акварель «Краєвид Києва з боку Щекавиці» може правити за
путівник по тогочасному Подолу: всі споруди виписані з точним
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зазначенням архітектурних особливостей — церкви, будинки
в районі Житнього базару, чималий дім Назарія Сухоти на
майдані, де 1838 році розміщувався магістрат. Цікаво, що
Поділ з цього боку малювали надзвичайно рідко. Значну цін#
ність складає пейзаж «Вид на Поділ, Дніпро та старий Київ»
(зроблений зі схилів колишнього царського саду) та унікальна
кругова панорама міста, на якій зображено Липки (Печерськ),
Хрещатик, Володимирську гірку, Дніпро. 

З німецьких митців XIX ст., творчість яких пов’язана з Киє#
вом, слід назвати ще відомого художника Галле, визнаного
портретиста П. Шлейфера, Вільгельма (Володимира) Тіма —
видавця славнозвісного літографованого «Художественного
листка», де вміщувались чудові краєвиди Києва тощо. Ще од#
не свідчення сталого інтересу до Києва — книга французького
письменника Віктора Тіссо «La Russie et les Russes. Кiev et
Moscou», видана в Парижі 1884 року (твір Тіссо прикрашали
240 гравюр, виконаних французьким художником Ф. Аененом
і російським — І. Прянишниковим). 

Роботи зарубіжних живописців — гостей Києва першої по#
ловини XIX ст. відіграли неабияку роль не лише, як цінні істо#
ричні матеріали, але й вплинули на становлення національної
школи пейзажного живопису: все частіше і частіше українські
художники стали звертатися до «київської теми», що невдовзі
стала провідною в їхній творчості. Невичерпана ця тема і нині.
Київ з часом змінювався, але дух старовини древнього града на
Дніпрі зажди залишався, залишався він і в серцях гостей, в їх#
ніх простих, але натхненних замальовках, зберігаючи для нас
їхнє бачення і закоханість у давнє місто.

ІСТОРІЯ РОК�Н�РОЛУ

П. О. Олексенко
Київ, факультет правознавства та міжнародних відносин
І курс, група МІ�11, спеціальність «Міжнародна інформація»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, професор

Увечері 28 січня 1985 року до головної студії звукозапису
фірми «Ей#енд#ем ре#кордз» у Голлівуді, штат Каліфорнія, по#
чали сходитися музиканти й співаки. Робота в таких студіях
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вважається по всій країні буденною справою будь#якої години дня
чи ночі. Тут можуть зібратися для запису переливів дзвіночків,
запису пісень, платівок, для ділових зустрічей тощо. А втім, та
група виконавців була особлива. Вони з’являлися поодинці
і збиралися купками, доки студія вмістила воднораз найбільшу
кількість естрадних співаків за всю історію грамзапису. Серед
них були Рей Чарлз, Гаррі Белафонте, Віллі Нелсон, Тіна Тер#
нер, Боб Ділан, Пол Саймон, Дайана Росе, Майкл Джексон,
Кенні Роджерс, Стіві Уандер, Біллі Джоел, Сінді Лаупер, Лай#
онел Річі та Брюс Спрінгстін. Усі вони прийшли на запис пісні
«Ми — це світ» у рамках благодійної кампанії «США — Аф#
риці». Найяскравіші зірки американської естрадної музики
вирішили спільно записати пісню у фонд допомоги голодним
у Ефіопії. То був надзвичайний жест. Музиканти й раніше ста#
вили свій талант на службу благородним починанням (зокре#
ма, найпомітніші — «Концерт для Бангладеш» Джорджа Хар#
рісона 1971 р., концерт «Порятуйте дітей» в ООН 1979 р. тощо),
одначе такої широкої акції, що відбулася того пам’ятного січ#
невого вечора, годі пригадати.

Та подія варта уваги з багатьох причин — щонайперше, зро#
зуміло, завдяки матеріальній підтримці благодійної організа#
ції й як вияв зрослої громадянської свідомості. Але понад усе
вона красномовно засвідчила абсолютну владу й красу музики
як універсального зв’язківця. В студійній кімнаті були пред#
ставлені найрізноманітніші складові американської естрадної
музики — ритм#енд#блюз, кантрі#енд#вестерн, госпел, джаз
і, звичайно, рок#н#рол.

Рок#н#рол, що роками пробивався до визнання в нашій куль#
турі, стояв тепер поруч з тими музичними напрямами, яким
завдячував своїм існуванням.

А втім, початок був зовсім не таким, Рок#н#рол мусив мало
не кулаками торувати собі шлях до визнання. Тож теперішній
успіх видається дещо оманливим, адже й досі є люди, ладні
звинуватити рок#н#рол у багатьох молодіжних проблемах. І во#
ни, схоже, будуть завжди. За загальним визнанням наприкінці
50#х і на початку 60#х рок#н#рол переживав тяжкі часи. Підкрі#
пити цю думку можуть очевидні факти: Елвіс служив в армії,
а брати Еверлі на флоті. Літтл Річард «проміняв» рок#н#рол на
роботу священника. Чак Беррі провів деякий час у в’язниці,
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звинувачений у порушенні моральних норм. Джеррі Лі Льюїс
накликав на себе загальний праведний гнів, Одружившись на
своїй тринадцятилітній троюрідній сестрі. Бадді Холлі загинув.

А ще існувала пейола. Слово «пейола» вигадали для підку#
пу (чи іншого матеріального заохочення) диск#жокея, аби він
програвав ту чи іншу платівку. Відомо, що такім чином Алан
Фрід здобув право співавторства на пісню Чака Беррі. Іншим
кричущим прикладом пейоли були хабарі, що їх давали великі
чи малі компанії грамзапису безпосередньо диск#жокеєві за
трансляцію або іншій особі, від котрої залежав вихід в ефір.

Отже, пейола змінювала і обмежувала радіопередачі, впли#
ваючи як на продаж платівок, так і на смаки слухачів. До того
ж викриття і покарання пейоли дали могутнім силам системи —
консервативним музичним видавництвам, комітетам Конгресу
тощо — привід для нападок на рок#н#рол, котрий, на їх переко#
нання, засмоктало шахрайство.

А взяти хоча б 1985 рік, коли Конгрес розглядав питання
про цензуру над текстами рок#цісень, що їх бажали бачити не#
образливими для слухачів і зрозумілими батькам. Навіть те
покоління, яке виховалося на рок#музиці, вочевидь не розуміє
її нинішньої модифікації. Рок#н#рол залишається цапом розгрі#
шення за всі скарги й непорозуміння. Тож подорож до визнання
аж ніяк не можна вважати завершеною. Можливо, це й непога#
но. Зрештою, дві основні функції року залишаються незмінни#
ми — дратувати дорослих і розхитувати існуючий стан речей.
Інакше — навряд чи вижили б усі його нововведення. Року
завжди потрібне підпілля (андерграунд), подалі від основного
напряму музики. Він покликаний розмикати як межі того, що
сприймає, так і того, що не сприймає в той чи той період наше
суспільство. До того ж він мусить нести певну скандальність,
що порушує спокій. У цьому і полягає дивовижність рок#н#ролу.
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ІСТОРІЯ ЖИТТЯ ДРУЖИН ДЕКАБРИСТІВ

Т. М. Плотнік
Київський університет «Україна»
Факультет економіки та менеджменту
I курс, група ОА�61, спеціальність «Облік та аудит»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, проф.

Декабристи — перші дворянські революціонери, люди ши#
рокої політичної думки. Майже всі вони — учасники Вітчизня#
ної війни 1812 року, декабрист М. І. Муравйов — Апостол на#
зивав їх «діти року».

Декілька років відокремлюють нас від того дня, коли, «кра#
щі люди з дворян» вивели на Сенатський майдан Петербурга
Московський полк, батальйон лейб#гвардії Гренадерського
полку і Гвардійський морський екіпаж. 14 грудня 1825 року
вони вийшли на відкриту боротьбу з царатом зі зброєю в руках.
Згодом декабристи зазначали: «Ми мало були упевнені в на#
ших силах… ми бачили необхідність діяти, відчули потребу
розбудити Росію».

Сьогодні слово «подвиг» у застосуванні до «вчинку» дружин
декабристів може показатися перебільшенням і піднесеною по#
етичною уявою.

Там у суворому, дикому Сибіру всі жінки, навіть найменш
заможні, через рік#інший влаштувалися відносно не погано,
через деякий час вони мали власні будинки зі штатом прислуги.
Чоловіки спочатку відвідували їх, а потім і жили разом. Такі
речі не як не відповідають сучасним представленням про ка#
торжне життя…

Олександра Іванівна Давидова повернувшись з поселення,
мовила: «Які героїні? Це поети із нас героїнь зробили, а ми
просто поїхали за нашими чоловіками…» З хвилюванням пише
про декабристів Пушкін, В’яземський, Одоєвський…

Через піввіку після повстання декабристів, коли російські
жінки висунули вимоги на самостійну працю, на участь у су#
спільному житті і влилися у ряди революціонерів, то Трубець#
ку і Волконську було прийнято з захватом, напевно, тому, що
багато чого ріднило декабристом з першими жінками#револю#
ціонерками. «І не соромно було нам падати духом, коли слабкі
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жінки йшли до прекрасного героїзму і самовідданості? По прав#
ді, коли я думаю про цих жінок моя душа в захваті» (А. Л. Бес#
тужев).

Жінки жили поблизу в’язниці в простих селянських хатах,
самі готували їжу, ходили за водою, рубали дрова, топили печі.
Тут, щоправда, не завжди все проходило, як по маслу. Поліна
Анненкова згадує: «…Жінки наші часто приходили подивити#
ся як я готую обід, і просили навчити їх так зварити суп, чи то
спекти пиріг». Коли треба було чистити курку, «зі слізьми
призналися, що заздрять моєму вмінню все вміло приготовити,
але в цьому була не їхня вина, звичайно. Їх виховували не до
такого життя… а мене з раннього віку навчили всьому».

У Читі жінки утворили невелику колонію, про яку Волконсь#
ка писала матері 26 вересня 1827 р., що всі колоністки прийня#
ли з розпростертими обіймами їх, тому що нещастя зближало.

Жінки вміли підтримати полеглих духом, заспокоїти збуд#
жених і утішити засмучених. Іван Пущин писав про Муравйо#
ву, що вона завжди була весела з доброю посмішкою на облич#
чі, яка не залишала її в найважчі хвилини перших років.

Жінки не тільки втішали, вони і заспокоювали. Вони зігра#
ли величезну роль у каторжному житті декабристів.

Вже самий факт приїзду жінок у Сибір, підтримка засудже#
них морально значило дуже багато. Про це більше всіх і краще
усіх говорили та писали самі декабристи, при цьому з такою за#
хопленістю, характерної для їхнього часу, що у наші дні здаєть#
ся навіть надмірною.

«Слава країні, нашій батьківщині! Ви стали, воістину, зраз#
ком самовідданості, мужності, твердості, при усій вашій юності,
ніжності і слабості вашої. Так будуть незабутні імена ваші!» —
Писав А. П. Беляєв.
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НАЦІОНАЛЬНО�ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 
У РОКИ ОКУПАЦІЇ 1942–1944 РР.

Ю. О. Різан 
Вінницький�соціально економічний інститут, 
соціально�гуманітарний факультет, 
І курс, група СР�11�06, спеціальність «Соціальна робота» 
Науковий керівник А. Р. Локаєнко, канд. іст. наук, доцент

Як і в багатьох інших країнах, в Україні існувало дві течії
руху Опору: комуністичне та націоналістичне підпілля.

Підпільні комуністичні організації створювалися наспіх,
не мали необхідної кількості кадрів.

Відсутність досвіду конспіративної роботи, діяльність фа#
шистських провокаторів призвела до значних втрат протягом
першого року війни. З літа 1941 р. на окупованій території ство#
рювались підпільні обкоми, райкоми, а в жовтні 1942 р. почав
діяти нелегальний ЦК КП(б)У.

З нацистськими окупантами билися представники українсь#
кого самостійницького руху, в першу чергу члени Організації
українських націоналістів (ОУН). У лавах цієї органзації існу#
вало дві течії: ОУН#Б під проводом С.Бандери та ОУН#М на
чолі з А.Мельником. Між ними існували досить напружені
стосунки. Бандерівці 30 червня 1941 р. у Львові ухвалили Акт
відновлення Української держави і створили Український уряд,
що його очолив Я.Стецько. Одночасне нацистське керівництво
не збиралося підтримувати проголошення Української держа#
ви. Уряд Я.Стецько було розігнано, а його самого, як і С. Бан#
деру — заарештовано.

У Києві, після його окупації, ОУН#Мельника створила Ук#
раїнську національну раду — національний і політико#гро#
мадський центр. Важливим аспектом його діяльності був випуск
журналу «Українське слово» (редактор Іван Рогач) і журналу
«Литаври» (редактор Олена Теліга). Одночасно діяли похідні
групи, що провадили на окупованих територіях пропагандистсь#
ку діяльність за соборну Україну. Але діяльність українських
структур, які працювали на українську державність, не входили
до планів окупантів. У грудні 1941 р. вони заарештували, а в лю#
тому 1942 р. розстріляли в Києві групу українських націоналіс#
тів — Олену Телігу, Івана Рогача, Ореста Чемеринського тощо. 
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Перші партизанські загони («Поліська Січ») на Поліссі й Во#
лині створив Т. Боровець (вони не були зв’язані з ОУН). У 1942 р.
на Волині виникли перші загони ОУН#Бандери та ОУН#Мель#
ника.

Найбільш організованими військовими з’єднаннями ук#
раїнського самостійного руху була Українська повстанська ар#
мія (УПА), створена 14 жовтня 1942 р. ОУН#Бандери, діяючи
на просторах Волині, Полісся, Галичини, боролася проти як
більшовицького, так і націонал#соціалістичного режимів. Ко#
мандиром її був Роман Шухевич (Чупринка). На початку 1944 р.
вона налічувала, за одними даними, 30–40 тис. бійців, за інши#
ми — більше 100 тис. Після вступу на ці території Радянської
армії між силами УПА та радянськими військами розгорнула#
ся відкрита війна, яка після визволення цих територій від на#
цистської окупації переросла у справжню громадянську війну
в Західній Україні.

Отже, в перемогу над ворогом вагомий внесок зробили як
радянський партизанський рух, так і український самостій#
ницький рух ОУН#УПА. Кров, пролита в боротьбі проти нацис#
тів як радянськими партизанами, так і оунівцями, є однаково
цінною і жертовною.

Після закінчення другої світової війни відбулися істотні змі#
ни в розстановці політичних сил на міжнародній арені. Сталін
його оточення взяли курс на конфронтацію з так званим капі#

талстичним світом. Саме агресивна зовнішня політика СРСР
привела до виникнення «холодної війни». Англія, США та інші
демократичні країни світу, які боялися «комуністичного раю»,
у багатьох випадках підтримували опозиційні сили, ворожі
сталінському режимові. На цію підтримку великі надії поклада#
ло керівництво ОУН і УПА. Зокрема, С. Бандера, М. Лебідь та
інші діячі національного руху, які пребували в еміграції, докла#
дали чимало зусиль для ознайомлення світової громадськості
із жахливим становищем, у якому опинився поневолений ук#
раїнський народ, прагнули домогтися активізації дій Заходу
стосовно сталінізму. Однак Англія і США, які хоча і надавали
певну моральну підтримку і незначну матеріальну допомогу укра#
їнському партизанському рухові, все ж на відвертий конфлікт
із сталінською імперією не наважувалися. Повстанці УПА нада#
лі залишились одинокими в нерівній боротьбі з могутнім ворогом.
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ЩОДО ГЕНЕАЛОГІЇ 
РОДУ ЯРМОЛИНСЬКИХ�СУТКІВСЬКИХ

О. С. Старовина
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
відділення з підготовки молодших спеціалістів,
ІІ курс, група ВСР — 21, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник Н. І. Стрельбіцька

На сучасному етапі розвитку історичної науки актуальними
залишаються питання регіональної історії. За 15 років неза#
лежності вченими — краєзнавцями було віднайдено багато не#
відомих широку загалу історичних постатей, які відігравали
значну роль в історії різних регіонів нашої держави. 

У державному архіві Хмельницької області зберігаються ба#
гатолітні наробітки Є. Сіцінського, одного з відомих дослідників
історії Поділля. Серед чорнових записів історика було виявле#
но рукопис Bialkowski L. про рід Ярмолинських#Сутківських,
які протягом ХV–XVIІІ ст. відіграли значну роль в історії краю.
Bialkowski L. є автором відомої книги «Podole w XVI wieky» [1]. 

Фактично, є тільки окремі згадки про представників назва#
ного роду в працях Л. Бялковського [3], Є. Сіцінського [2],
В. Січинського [3]. Історик Й. Роллє в статті «Pomlych drogac»
(«Малими шляхами» 1885 р.) спробував висвітлити певні істо#
ричні питання щодо походження села Сутківці та роду Сут#
ківських [4]. Але, зважаючи на ці праці, до цього часу так і не
проведено дослідження, яке могло б надати змістовну інформа#
цію про життя та справи цієї знаменитої родини.

Так, основоположником впливової родини є Ходко, який
у 1407 році від польського короля Владислава II (Ягайло) одер#
жав у вічне володіння, на той час ще невеличке село Ярмолин#
ці [2]. Спадщину він заповів єдиному сину Олександру. В 1445 ро#
ці Олександр в Ярмолинцях закінчує будівництво оборонного
замку [5]. Наявність замку в свою чергу давала право на пере#
ведення поселення до категорії містечок. Одними з перших на
Поділлі Ярмолинці одержують від польського короля Яна Ка#
зиміра в 1455 році Магдебурзьке право, згідно з яким його меш#
канці частково звільнялися від впливу центральної адмініст#
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ративної влади і мали право створювати органи місцевого само#
врядування [12]. Хоча містечко було досить невеличким, згідно
реєстру 1493 року у Ярмолинцях числилось всього 14 димів [8].

У рукописі Bialkowski L. є генеалогічне дерево, з якого стає
відомо, що дітьми Олександра були Дахно та Федір [1]. Нащадки
Олександра продовжували розбудовувати містечко, укріплювали
замок, захищали території від постійних нападів ворогів [11].

Представники роду в складних умовах польського пануван#
ня сприяли поширенню православної віри в регіоні. В 1520 р.
сім’я Ярмолинських на власні кошти завершує будівництво
Свято#Михайлівської церкви, що служитиме віруючим майже
три століття [10]. 

Як свідчать архівні документи, в 1544 р. сини Олександра
Ярмолинського — Василь, Юхно та Северин поділилися майном
з своїм двоюрідним братом Василем Сутківським. Собі вони взя#
ли Ярмолинці з лісом Гачище, Савинці, Лошківці, Кадиївці
і по половині сіл Зелена, Карпівці, Струга. А двоюрідний брат
Василь отримав Сутківці, Ружичну, Вовківці та іншу полови#
ну сіл, що взяли його брати, а також пасіку Абрамову в лісі Га#
чище[1]. Місцеве населення достатньо доброзичливо ставилось
до своїх шляхтичів. Так в 1543 році, під час судового засідання
щодо спадкування в Кам’янецькому земському суді, 13 селян
села Ружичної підтвердили, що їм відомо від своїх предків, що
з дідів, прадідів ці землі належать належать шляхетному роду
Василя Сутківського — Ярмолинського [1].

У 1534 р. король Сигізмунд II Август підтверджує братам
Василю, Юхну та Северину Ярмолинським право на володіння
Ярмолинцями, що належали тоді до Кам’янецького повіту [6].
Брати продовжують обороняти свої землі від постійних нападів
татар. Про одного з Ярмолинських відомо, що він в 1572 році.
розбив досить великий загін татар в битві під Красиловом і за#
хистив навколишні села від розорення [1]. 

Рід Ярмолинських суворо дотримувався давніх звичаїв та
традицій, захищав населення регіону від ворогів, сприяв по#
ширенню православної віри та духовності в подільському краї.
Рід Ярмолинських — Сутківських міг би стати чудовим при#
кладом для дослідження стосунків руських родин XV–XVIІІ ст.
у складних умовах панування польської шляхти на українсь#
ких землях. 
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ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

А. Т. Трохімчук
Факультет економіки і менеджменту,
І курс, група ОА�61, спеціальність «Облік і аудит»
Науковий керівник С. І. Лисова, канд. іст. наук, проф.

Сучасний підхід до вивчення історії України в період Другої
світової війни вимагає усвідомлення того, що для нашої країни
війна розпочалася у вересні 1939 року, від початку дій тогочасних
союзників — Німеччини та СРСР — у рамках відомого «пакту Мо#
лотова#Рібентропа», а під окупаційним режимом слід розуміти не
лише фашистський, періоду 1941–1944 років, а й радянський,
який у 1939 році був чужим для населення Західної України.

Окремого дослідження заслуговує розвиток українського
національного руху. Від початку українські націоналісти з ен#
тузіазмом вітали напад німців на СРСР, розглядаючи його як
багатообіцяючу можливість встановлення незалежної укра#
їнської держави. Та хоч ОУН і Німеччина мали спільного ворога,
їхні цілі були далеко не спільними. Німці планували використо#
вувати ОУН як диверсійну силу для створення хаосу в радянсь#
кому тилу. Натомість націоналісти ставили собі за мету скори#
статися війною й поширити по всій Україні власний вплив.
Відтак кожна сторона хотіла використати іншу у своїх власних,
часто протилежних, цілях.

Вже від початку німецької окупації політика фашистів стосов#
но населення окупованих територій набула чіткого та жорстокого
характеру. Адміністративно територія була поділена на три час#
тини — «дистрикт» Галичина увійшла до генерал#губернаторства
Польщі, окуповані румунськими військами Південно#західні
райони набули назву «Трансністрія», а більшу частину України
віднесли до так званого рейхскомісаріату «Україна». Згідно з ра#
совою доктриною нацистів усі слов’яни були людьми другого сор#
ту і їхня роль зводилася до того, щоб служити німецькій расі. Фа#
шисти вважали Україну об’єктом розширення німецького
«життєвого простору», а українців — майбутніми рабами німець#
ких колоністів. Тож і поводження з населенням було відповідним.

Окремої уваги в цьому контексті заслуговує безжальна практи#
ка вивезення людей — так званих остарбайтерів — на примусові
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роботи до Німеччини. Про «перевагу», яка надавалася українцям
у трудовій мобілізації до Німеччини, свідчить те, що з 2,8 млн ос#
тарбайтерів наприкінці війни 2,3 млн походили з України.

З метою ефективнішої експлуатації аграрного сектору Ук#
раїни вирішено було зберегти, змінивши її назву, колгоспну
організацію, що в певній мірі забезпечувало реалізацію постав#
лених завдань. У роки окупації до 85% надходжень продуктів
у Німеччину йшло з України.

Надзвичайна жорстокість окупаційної влади виявилась також
у ставленні до міського населення та інтелігенції. Було різко
обмежено надходження до міст продуктів харчування. Голод,
репресії, масове знищення людей різко скоротили чисельність
населення в містах України. Зокрема, Київ втратив понад 60%
мешканців, населення Харкова, яке на початку німецької оку#
пації становило 700 тис. осіб, зменшилося до 230 тис. осіб.

Як і в інших частинах окупованої Європи, незабаром після
приходу німців на Україні виник підпільний рух, який, голов#
ним чином, був реакцією на політику нацистів. Йому сприяло
те, що німцям бракувало війська для належного контролю над
величезними захопленими територіями. До того ж на Україні
вже існували підпільні організаційні мережі ОУН, більшови#
ків І — на північному заході — поляків. Кожна з цих сторін ма#
ла власні партизанські сили.

У 1943 р. у нацистсько#радянській війні відбувся вирішаль#
ний перелом: коли німецький наступ вичерпав свою навальну
силу, радянські війська розпочали гігантський контрнаступ.
Одразу ж після перемоги під Курськом радянське командуван#
ня розпочало контрнаступ, головне завдання якого полягало
у відвоюванні Лівобережної України. У 1944 році відбулося по#
вне звільнення України.

Детальна інформація про окупаційний режим на території Ук#
раїни у роки Другої світової війни висвітлена у науковій роботі.
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ЦИВІЛІЗАЦІЯ МАЙЯ

Я. Є. Чижанькова 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини « Україна»
Факультет правознавства та міжнародної інформації,
1й курс, група МІ�11, спеціальність « міжнародна інформація»
Науковий керівник С. І. Лісова, канд. іст. наук, проф.

Майя — одна з цивілізацій Мезоамерики. Протягом 1#го та
початку 2#го століття н. е. майя розселилися на величезній те#
риторії, що включає в себе південні штати . Незважаючи на це,
народ майя нікуди не зник, як вважають мільйони, цей народ
продовжує жити на тих самих територіях, де жили багато
років потому. Але єдине чого не залишилось у теперішніх майя —
це їх старовинна краса і архітектура. 

Причини занепаду цієї цивілізації різні. Не існує остаточної
думки серед вчених та археологів. 

У 8#му та 9#му сторіччі почався занепад цивілізації майя.
Вчені вважають, що причиною є екологічне становище, або
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багаточисельні війни. Також висувається теорія, що причина
занепаду майя було знищення торгівельних шляхів після па#
діння Теотікану у 700 чи 750 р. н.е.) 

Майя вірили в циклічну природу часу. Вважали, що всесвіт
плоский і рівний, в той час, як вони поклонялись колу, яке
символізувало рівновагу та вдосконалість сил в природі. Вірили,
що космос має три рівня: підземне царство, небо і землю. У майя
існували типи святих смертей: 1)смерть жінки при народженні
дитини; 2) смерть від утоплення; 3) смерть через жертвоприно#
шення 4) загибель воїна в бою; 5) смерть шляхом самогубства.

Також славетний «Череп долі» знайденний у 1927 році дослід#
ником Мітчелом#Хеджесом на місці стародавнього міста Луба#
антуне. Череп досконало, виготовленний із гірського кришталя
та відповідає людським пропорціям, вага — 5,2 кг. Його немож#
ливо було виготовити без сучасних засобів і технологій. Також
вважають, що череп має надприродні здібності: зміна кольору,
випускання незвичайного аромату. 

Майя використовували власну рахункову систему та ввели
знак нуля на багато раніше, ніж європейці. Стародавні майя ко#
ристувалися двадцятичною системою числення. Число 20 разом
з одиницею стало основою їх рахунку, мабуть тому, що людина
була для стародавніх майя ідеальною математичною моделлю,
яку природа «розчленувала» на 20 одиниць по числу пальців
на руках і ногах. Математичні розрахунки із застосуванням ба#
гатозначних чисел у майя були в основному пов’язані з астро#
номічними обчисленнями, які лежали в основі .

Майя були дуже досвідченими астрономами, їх розрахунки
відзначаються точністю. Майже такою ж календарною системою
користувались і ацтеки. Наприкінці циклу з 52 років ацтеки
очікували «кінець світу». А от майя вірили, що всесвіт має чо#
тири епохи свого розвитку, зараз йде п’ята ера. Перше сонце було
зруйновано землетрусами і з’їдане ягуарами. Друге: завершило#
ся ураганами і лютими циклонами. Третє: страшенною пожежею.
Четверте: закінчилося потопом. Проаналізував міфи та пере#
числив календар майя, вчені прийшли до висновку, що 23 груд#
ня 2012 року закінчить своє існування п’яте сонце. Дехто вважає,
що «кінець світу» — це катастрофа, яка загрожує лише амери#
канському континенту. Інші, вважають, що почнеться ера ду#
ховного оновлення. Загалом, подивимося, що трапиться!
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ХОЛОДНОЯРСЬКА РЕСПУБЛІКА 
ДОБИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917–1920 РР.

А. В. Шкільна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини « Україна»,
І курс, група ВС�61, спеціальність «Видавнича справа»
Науковий керівник В. М. Сімперович, канд. іст. наук, 
ст. викладач кафедри гуманітарних дисциплін

Загальновідомо, тріумфальної ходи Жовтневої революції
в Україні не було. Більшість українських селян її не прийняла.
І коли російсько#більшовицьке військо за наказом Леніна оку#
пувало чужу територію, по всій Україні вибухнули повстання
проти радянської влади.

Особливо відзначається славнозвісний Холодний Яр, що че#
рез тривалу та запеклу боротьбу став для контрреволюційних
елементів символом боротьби проти радянської влади.

Повстанці називали себе гайдамаками Холодного Яру. 1919 ро#
ку повстанський загін перетворився в полк, а його полковником
було обрано Василя Чучупаку. Петро Чучупака, його брат, став
начальником штабу. Розпочалася боротьба за самостійну Украї#
ну, бо брати вважали себе прихильниками УНР і стали на її захист.

У полку було два прапори: один — чорний з тризубом, дру#
гий жовто#блакитний. На першому з одного боку був напис:
«І повіє новий вогонь з Холодного Яру».

Поступово утворилась Холодноярська республіка. До неї вхо#
дили Мельники, Головківка, Грушівка, Лубенці, Жаботин, Ку#
ликівка, Плескачівка, Чубівка, Думенці, Зам’ятниця, Медведівка,
Івківці, Матвіївка, Худоліївка, Трушівці, Чорнявка, Полуд#
нівка, Янівка, Сагунівка, Топилівка, Мудрівка, Шабельники,
Тіньки, Бужин, Боровиця та ряд сіл за залізницею.

У межах цієї республіки В.Чучупака не допускав встанов#
лення радянської влади, надіявся, що зможе оборонити її від
червоних.

Під час окупації України денікінцями полк брав участь у їх ви#
гнанні із Черкас. Червоне командування запропонувало Чучу#
паці об’єднатися з Червоною армією, але він категорично від#
мовився і повернувся в Холодний Яр. Повертаючись з Черкас,
частина повстанців відірвалася від основної маси й розпочали



і проблеми розвитку Секція VIII
мислення студентів

181

в Медведівці єврейський погром. Самі брати Чучупаки були
проти погромів і грабунку населення. Вони дозволяли лише ек#
спропріацію добра державних підприємств (Грушківського цук#
розаводу), панів, що втекли. Повстанці діяли за принципом:
«Грабуй награбоване», тому нападали на продзагони.

Проте, республіка не мала постійних меж і кордонів. Полк
не стояв у монастирі. Його бійці працювали вдома і прислуха#
лися до монастирських дзвонів — умовних сигналів. Радянсь#
ка влада теж мала своїх агітаторів. Привабливими були їхні
ідеї рівності, наділення без викупу поміщицькою землею.
А землю давно чекали і, здавалося, дочекалися… Це теж підри#
вало авторитет холодноярців.

Після поразки Врангеля та білополяків, проти таких респуб#
лік, як Холодноярська, було кинуто великі військові сили Чер#
воної Армії і військ самооборони (міліції). Підривну роботу
проводили чекісти. Сюди було направлено Фрунзе, 25#ту диві#
зію будьонівців, яка поверталася з польського походу. Проти
їхнього наступу не змогли встояти захисники республіки.
У повстанців було мало зброї, обмежений запас продовольства.

12 квітня 1920 р. загін чекістів просувався з Кам’янки на Чи#
гирин через Жаботин і Лубенці. Обминали Холодний Яр, щоб не
встрявати в бій. Ночували в Лубенцях. Хтось з мельничан удо#
світа прибіг до чекістів і повідомив, що на Крісельцях можна за#
хопити головного отамана і його штаб, які будуть там снідати
в лісника.

Потрапивши з друзями в оточення, В. Чучупака після не#
вдалої спроби вирватися з нього, пустив собі кулю в скроню.

Після загибелі Чучупаки Холодноярський полк не розпався,
а продовжував боротьбу. Він перетворився в бригаду, яка скла#
далася з трьох куренів. Отаманом було обрано І. Т. Деркача.

У 1921 році під захист холодноярців перебрався ЦУПКОМ —
Центральний український повстанський комітет, створений
у Києві, що підпорядкувався С. Петлюрі.

Але сили були нерівними. І цього ж 1921 року радянську
владу в Мельниках і всіх навколишніх селах було відновлено.
Повстанців, було арештовано, а Холодноярську республіку
ліквідовано. Але холодноярці — патріоти вільної незалежної
України — вічно житимуть у нашій пам’яті.
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Підсекція 8.2. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

МУЗИКА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
СТИЛЮ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ

А. В. Агапов
Факультет філології та масових комунікацій

І курсу, група УМ�61, спеціальність «Українська мова та література»
Науковий керівник А. І. Кретов, канд. філос. наук, доцент

Проблема формування особистості в наш час є однією з най#
складніших проблем у житті суспільства, а тому її вирішення
потребує комлексного аналізу. Процес формування особистості
складається з багатьох різних факторів: впливу спадковості,
виховання в сім’ї та в закладах освіти, впливу оточуючого сере#
довища. Якщо аналізувати кожен з цих факторів, то побачимо
що ці поняття надто широкі, навіть неосяжні. Я ж зупинюсь на
останньому, тобто на впливі оточення, а зокрема на музиці, ад#
же саме музика має безпосередній вплив на формування стилю
молоді. Говорячи про стиль як наслідок музичного впливу,
не можемо обійти поняття молодіжної субкультури, яке є логіч#
ним продовженням розвитку стилю окремих індивідуумів.

Термін «субкультура» з’явився наприкінці ХХ століття на
базі поняття «культура». Молодіжна субкультура — це соціаль#
не угрупування молоді, яке об’єднане спільними інтересами та
тим, що кожен з його представників себе до нього зараховує.
Члени субкультури формують групи прямого спілкування (ком#
панії, клуби, тусовки), але їх зв’язок може відбуватися і вірту#
ально, завдяки захопленню одним музичним стилем, гуртом,
виконавцем. Кожен представник субкультури приймає норми,
цінності, картину світу, стиль життя, а головне — музику,
за зразок свого існування. Паралельно з цим існують і зовніш#
ні атрибути, які свідчать про приналежність до певного угру#
пування: жаргон (сленг), зачіска, одяг, взуття тощо. У процесі
підготовки цієї роботи мені довелося спілкуватися з представ#
никами різних субкультур від яких я дізнався, що ця тема яв#
ляється актуальною та потребує детального розкриття. 
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Вплив музики на психіку молоді зараз надзвичайно вели#
кий. Відповідно до музичного стилю формуються й відповідні
субкультури, які нерідко не визнають одна одну і виявляють
протест проти певних явищ в суспільстві. Найчастіше субкуль#
тури виникають довкола певного центру чи ініціатора, який
проповідує певні новації у сфері музичних стилів, способу жит#
тя, ставлення до якихось соціальних явищ. За способом виник#
нення розрізняють субкультури, що утворились як позитивна
реакція на соціальні та культурні потреби суспільства; та суб#
культури, які являються негативною реакцією на існуючу со#
ціальну структуру і панівну в суспільстві культуру. Молодь
у субкультурах приваблює можливість спілкуватися з собі подіб#
ними, а також зовнішня атрибутика, яка дає можливість демон#
струвати свою позицію у соціумі. Сучасна молодь має різнома#
нітні музичні смаки, частина її розбирається в сучасних музичних
стилях. Але, на жаль, мало хто має конкретне уявлення про те,
як саме створюється сучасна пісня та яким чином відбувається
«розкрутка» (популярізація) сучасного музичного проекту.
Отже, сучасна музика перебуває в рабстві комерції, а іноді му#
зика субкультур навіть піддається політичним зазіханням. 

Появу та стрімкий розвиток субкультур можна пояснити
з одного боку — надлишком життєвої енергії, а з другого — від#
сутністю у молодих людей економічної та соціальної самостій#
ності. Саме тому для такої людини спосіб знаходження місця
у молодіжному угрупуванні є способом самореалізації себе в су#
спільстві.

Відомий етнограф Клод#Леві Строс писав: «Музика зберегла
цілісне відображення світу, властиве для міфу», інколи її вплив
порівнюють з релігійним. Для молоді музика — це не просто
захоплення, а своєрідний культ, стиль життя, поштовх до об’єд#
нання. Отже, музика об’єднує людей і виступає своєрідним ка#
талізатором у розвитку субкультур.
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Л. Данюк 
Факультет філології та масових комунікацій
І курс, група ВС�61, спеціальність «Видавнича справа»
Науковий керівник А. І. Кретов, канд. філос. наук, доцент

Дослідження доби європейського Відродження представле#
но багатьма працями відомих науковців. У деяких досліджен#
нях привертає увагу специфіка окремих регіонів, зокрема, мо#
ва йде про Візантійське Відродження, Північне Відродження,
Східне Відродження. 

Щодо проблеми Відродження в Україні, зарас настав час
її комплексного, на філософському рівні дослідження, з опра#
цюванням та перекладом на українську мову різноманітних
невідомих раніше іншомовних текстів XV — поч. XVII ст. Це
дає змогу відтворення цілісної картини ренесансно#гуманістич#
ної думки в Україні. Вона являє собою дуже складне і різно#
манітне за своїм змістом явище, яке має бути розглянуте в про#
цесі його становлення і розвитку. 

Загальновизнано, що епоха Відродження була часом, коли
на зміну середньовічному теоцентризму прийшов антропоцент#
ризм. Коли італієць Піко дела Мірандола назвав Бога початком,
а людину — центром усіх речей, це будо вже свідченням про
перехід від пріоритетного дослідження богословських проблем
до таких, які центром уваги вважали саме людину. Якщо у фі#
лософсько#теоретичному плані Відродження переосмислило на
основі індивідуальної, вільної думки ідеї неоплатонізма,
то у філософсько#практичному плані Ренесанс виявив себе як гу#
манізм. Це поняття можна розуміти як в широкому, так і у вузь#
кому значенні. В широкому — це морально — етичний вимір
будь#яких ідей, течій суспільного життя, які спрямовані проти
соціального та національного поневолення людини в будь#яку
епоху. У вузькому — це був ідейний напрям культури саме епохи
Відродження, що обгрунтовував у філософії, літературі й мис#
тецтві право людини на земне щастя, на особисту думку та само#
вияв, на вільний від релігійних обмежень розвиток наук, в межах
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якого було сформовано поняття людини як найвищої цінності,
творця власної долі, що в змозі пізнати оточуючий світ.

Слід зазначити, що великий поштовх розвитку гуманізму
у Західній Європі дала саме Візантія. Це сталося після захоплен#
ня Константинополя турками у 1453 році, коли багато вчених
переїхали звідти до Італії. В Україні розвиток ренесансно#гу#
маністичних ідей базувався на двох традиціях: західноєвро#
пейській (оскільки Україна належала спочатку до Великого
князівства литовського, пізніше — до Речі Посполитої з бурх#
ливим розвитком міської культури) та руськовізантійській
(тісно пов’язаної з церковною традицією, що активно викорис#
товувалася для захисту власної самобутності). 

Розвиток ренесансного гуманізму в Україні умовно можна
поділити на три етапи. У перший (до середини XVI ст.) зростає
зацікавленість суспільно#політичною та етичною проблематикою.
У другий період (др. пол. XVI ст. — поч. XVII ст.) розробляють#
ся ранньогуманістичних ідей у переплетенні з реформаційни#
ми (зокрема з ідеями візантійського Відродження); активно
формується історична самосвідомість українського народу, роз#
вивається ідеал гуманістичного патріотизму. У третій період
(др. третина XVII — поч. XVIII ст.) сукупність гуманістичних
ідей розвивається в контексті епохи бароко.

Найвизначнішими представниками гуманістичної культу#
ри в Україні другої половини XV — поч. XVII ст. стали Гри#
горій Саноцький, Юрій Дрогобич, Павло Кросненський, Лукаш
із Нового Міста, Станіслав Оріховський#Роксолан, Йосип Вере#
щинський, Севастян Кленович Фабіан, Шимон Шимонович,
Симон Пекалід, Іван Домбровський, Лаврентій Зизаній Туста#
новський, Стефан Зизаній, Дем’ян Наливайко, Мелетій Смот#
рицький, Кирило Транквіліон#Ставровецький, Хома Євлевич,
Йов Борецький, Касіян Сакович. Українськими гуманістами
XV–XVI ст. слід вважати тих, хто сам усвідомлював себе ук#
раїнцем («рутенцем»), незалежно від мовних чи конфесійних
ознак. Водночас вони могли належати до кола діячів інших
культур, насамперед, польської. Майже не відомі до останнього
часу особистості сьогодні привертають увагу вітчизняних до#
слідників. 
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ПРОБЛЕМИ ТЕЛЕ� ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКИ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Д. О. Денисенко 
Факультет філології та масових комунікацій
І курс, група ВС�62, спеціальність «Видавнича справа»
Науковий керівник А. І. Кретов, канд. філос. наук, доцент

До державного реєстру підприємств та організацій України
внесено майже 9000 телерадіоорганізацій, з яких лише 27 є дер#
жавними. Майже 62% громадян України одержують інформа#
цію соціального та політичного характеру за допомогою теле#
бачення. На другому місці йде радіо — 38%. Трійку «призерів»
замикають друковані засоби масової інформації — 18%. 

За останній період кількість радіоточок, у порівнянні з 1995#м
роком, скоротилася із 19#ти мільйонів до шести. А потужність
передавачів, які забезпечують мовлення, приміром, на зару#
біжні регіони, зменшилась на 86 відсотків. Телебачення і радіо
виконують різні функції: телебачення — переважно інформа#
ційну та видовищну, радіо#інформаційну та пізнавально#вихов#
ну, духовну. 

В Євромовній спілці Україна представлена двома суб’єкта#
ми — Національною радіокомпанією України та Національ#
ною телекомпанією України. Телерадіокомпанія значно ус#
кладнить вироблення та реалізацію єдиної технічної політики,
впровадження новітніх технологій, що загрожуватиме мовленню
технологічною відсталістю. А створення паралельних техніч#
них дирекцій та управлінь буде абсолютно непродуктивним.
Специфіка запропонованої єдиної Телерадіокомпанії та особ#
ливості поширення телевізійного сигналу законсервують стару
затратну і неефективну систему поширення радіопрограм.

Українське радіо найближче стоїть до суспільного мовлення
як за своїм змістом, так і за системою фінансування, оскільки
нинішня плата за користування радіоточкою — це фактично
модель абонплати слухача суспільного мовлення. І лише скром#
не підвищення цієї символічної платні з 50#ти копійок до двох
гривень фактично безболісно вирішить найголовнішу пробле#
му для суспільного радіомовлення — проблему формування
бюджету.



і проблеми розвитку Секція VIII
мислення студентів

187

НРКУ — фактично єдина державна інституція, що зберегла
матеріально#технічний та інформаційно#організаційний ресурс
для роботи в особливий період. 

Нинішня модель НРКУ як окремої державної організації
виглядає доцільнішою, аніж те, що пропонується в новому про#
екті закону, де для радіо відводиться роль вторинної неперс#
пективної творчо#виробничої інституції.

Інформаційне суспільство може формуватися там, де вже
створене відповідне соціальне середовище і де діє широко розга#
лужена радіомовна та телевізійна мережі. Передумовами здійс#
нення функцій радіомовлення та телебачення є моральна від#
повідальність і високий професіоналізм журналіста.

Високий професіоналізм журналіста охоплює вміння опера#
тивно інформувати, відгукуватися на актуальні питання, глибоко
і компетентно проникати в суть суспільних подій і явищ, прав#
диво узагальнюючи їх з певних групових, державних, загально#
людських інтересів, сміливо, аргументовано, цікаво і переконли#
во втілювати власні думки і думки співрозмовників у стислій
і досконалій формі, домагаючись певних духовних і практичних
результатів. Дійсно, саме він грає ключову роль у реалізації
свободи інформації, яка, за резолюцією Генеральної Асамблеї
ООН є основним правом людини й критерієм всіх свобод. 

Теле# і радіожурналіст, крім того, мусить усвідомлювати свою
приналежність не тільки до професіональної культури, але й до
культури як такої. Навіть якщо він захоче бути носієм «прав#
ди і тільки правди», не розуміючи, що його аудиторія склада#
ється з різних соціальних та національних груп, кожна с яких
має своє бачення правди, він може стати фактором загострення
протистояння. Сприяти взаєморозумінню у суспільстві — таке
загальнокультурне надзавдання для теле# та радіожурналіста
має непересічне значення. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 
НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Ю. А. Коваленко
Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного 
університету,
V курс, група МК, спеціальність «Культурологія»
Науковий керівник Т. І. Черніговець, канд. пед. наук, доцент

Актуальність нашого дослідження обумовлена проблемати#
кою формування духовних цінностей студентської молоді. Знач#
ний вплив на них мають національно#культурне відродження
в Україні та розширення інформаційного середовища її життє#
діяльності. 

Позитивним фактором вирішення мети нашого дослідження 
є зростання інтересу молоді до історії, культури, мистецтва, духов#
них витоків нашого народу. Цей процес безпосередньо пов’яза#
ний із системою формування духовних цінностей і орієнтацій
студентської молоді, бо духовність — система цінностей, спря#
мованих на формування та відтворення різноманітних, багатог#
ранних духовних зв’язків та взаємин між людьми з метою збага#
чення духовного життя суспільства, його загального процесу,
передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, особистої користі
і центрованість на духовній культурі людства. Адже духовна

культура — це спосіб свідомої організації особистістю своєї
індивідуальної життєвої діяльності в сфері духовного споживан#
ня та виробництва, який забезпечує їй всебічну самореалізацію,
саме здійснення її сутнісних сил та різноманітних життєпроявів.

Метою нашого дослідження є розкриття теоретико�методо�
логічних засад формування духовних цінностей студентської
молоді України в сучасному інформаційному просторі. 

Тому не випадково, що це проблема стала об’єктом для чис#
ленних її досліджень багатьма кваліфікованими спеціалістами
в галузі філософії, культури, освіти, мистецтва, соціології. Се#
ред них Джинджарадзе Н., Дзюба І., Кримський С., Лукаше#
вич М., Матіос М., Островський І., Щербань П. і багато інших.

Одним із пріоритетних напрямів формування духовних ціннос#
тей студентської молоді в інформаційному просторі є розвиток



і проблеми розвитку Секція VIII
мислення студентів

189

творчої особистості, збагачення її духовного потенціалу, набуття
соціального досвіду та формування сучасного світогляду, ідей, пе#
реконань, заснованих на національних надбаннях вітчизняної і сві#
тової культури з допомогою сучасних інформаційних технологій.

Сучасні інформаційні західні технології швидко опанували
широке коло діяльності в галузі індустрії дозвілля України.
І українська молодь, як соціальна група, активно включилася
в цей процес, не уникнуши їх негативного впливу. Все заміню#
ється комп’ютером та Інтернетом, де молодь проводить більшу
частину свого життя. відкидаючи справжні відчуття (замінен#
ня спілкування з родиною, друзями, знайомими віртуальними
фігурами; замість читання книжок — патологічна пристрасть
до опосередкованих Інтернет азартних ігор, онлайнових аук#
ціонів). Все це називають Інтернет#залежністю (IAD — Internet
Addiction Disorder). Це свідчить про те, що масова культура
в Україні все ще зберігає риси провінційності і меншовартості
перед творчою елітою Заходу і прагне бути схожою на неї. 

Виходячи з вище сказаного, можна виділити три основних
напрямки, якими потрібно керуватися при формуванні духов#
них цінностей студентської молоді, яка перебуває під потуж#
ним впливом інформаційних технологій: 

1. Створення національного інформаційного простору та йо#
го захист від іноземних впливів, які несуть в молодіжне сере#
довище імпортну систему цінностей та моделі поведінки.

2. Ліквідація стереотипів, нав’язаних нам в минулому часі,
трансформувати ретроспективну і сільську культуру в урбаніс#
тичну форму. Спробувати знівелювати нав’язаний нам стереотип.

3. Формування соціально#культурного середовища життє#
діяльності студентської молоді та його педагогізація, що є важ#
ливою умовою формування духовних цінностей. Провідними
чинниками реалізації цього напряму є включення студентів
у процес відродження та популяризації національної традицій#
ної культури, дозвілля, збереження пам’яток мистецтва.

Таким чином, активізація процесу формування духовних
цінностей студентської молоді в інформаційному просторі дозво#
лить виховувати у навчальних закладах різних типів громадян
країни з глибокими гуманістичними, морально#етичними та пат#
ріотичними почуттями, з високим рівнем професійної культури
та відповідальності перед суспільством за його майбутнє. 
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ДІЄГО ВЕЛАСКЕС І КОРОЛІВСЬКА ВЛАДА ІСПАНІЇ
В ПЕРІОД «ЗОЛОТОГО СТОЛІТТЯ»

А. Ю. Мацелло
студентки І курсу групи ПР�62
факультету «Філології та масових комунікацій», 
спеціальність «Переклад» 

Ми стоїмо перед картинами Дієго Веласкеса — великого ху#
дожника далекої від нас епохи. Ми милуємося фарбами, фор#
мами, незрівнянною майстерністю, яку відчуваємо в образах
трепетним биттям життя.

Перед нами своєрідний світ думок і світ почуттів самого жи#
вописця. Чим більший художник, тим ширший, глибший, ба#
гатший цей світ. Він зображений мовою більш складною, ніж
мова, складена із слів. Він криється за кожним образом, за кож#
ною деталлю композиції, за кожним рухом пензля. В картині
великого творця немає нічого випадкового, непродуманого, не#
маючого значення. В цьому й різниця генія від середнього май#
стра. І тільки зрозумівши це, можна знайти ключ до внутріш#
нього змісту окремого полотна і творчості в цілому.

Веласкес майже все життя був придворним портретистом,
виконуючи, в основному, замовлення короля. Такій людині бу#
ло нелегко при дворі, хоча й іноді його намагаються змалювати
бездушним і розважливо обережним «хамелеоном», що вміло
лавірує поміж придворних інтриг і байдужим до всього, окрім
власної майстерності. Так само невиправдане і навіть курйозне
твердження, що Веласкес мав лише одне покликання — бути
дворянином і тому був перш за все придворним, стурбованим
у відповідності з традиційними принципами іспанської дво#
рянської честі питаннями своєї кар’єри при особі короля, в той
час, як професіоналізм живописця цікавив його мінімально.
Саме тому склалося таке враження буцімто він небагато писав
і працював без уваги до клієнтів. Це парадоксальне тверджен#
ня, розвинуте Ортега#і#Гассетом, викликає справедливу відсіч
у таких авторів, як Лафуенте#Феррарі. Цілком природно, що
Веласкес, як син своєї епохи не був байдужим до статусу при
дворі, але за покликанням він був лише художником. Скромний,
далекий від марнославства, користолюбства й інтриг, відданий
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мистецтву і намагаючись бути перш за все правдивим у своєму
мистецтві, він, безсумнівно, надто уважно спостерігав за жит#
тям, щоб не помітити його темних сторін.

Звісно, Веласкес майже не міг розібратися з усією своєю дійс#
ністю в історичній обстановці. Але він бачив низку реакційних
змов, хабарництва, все більш торжествуючого мракобісся, так
як при дворі все це проявлялося більш явно. Живучи серед
впливових людей цього світу, він відчував внутрішню порожне#
чу одних, хижість і підлість інших, безсилля третіх. Він не був
викривачем і борцем, не заперечував придворний світ в цілому.
Але не викриваючи, він разом з тим нікому не лестив і нікого
не ідеалізував. І, можливо, саме в Мадриді, в цьому місті розкоші
і убогості, поміж інтриг і бруду придворного життя, він з нови#
ми силами і вже по#іншому усвідомив красу и значущість про#
стого, нужденного життя і простих, бідних людей.

Будучи художником при дворі і не дивлячись на всі обмежен#
ня, він вмів виходити за встановлені йому рамки. Художник,
власне кажучи, не підкорювався повністю вимогам придвор#
них замовлень, враховуючи лише деякі їх зовнішні сторони.

Слід зазначити, що становище придворного художника ма#
ло і деякі переваги в Іспанії XVII століття. Воно звільняло від
підпорядкування замовленням церкви, для якої, в основному,
працювали всі іспанські майстри зображувального мистецтва.
Крім того, Веласкес працював при дворі в той час, коли коро#
лівська влада, державний апарат, феодальна аристократія зна#
ходились у стані дезорганізації, пов’язаної з кризою іспансько#
го абсолютизму.

Зрештою, життя при дворі, обмежуючи коло спостережень
Веласкеса, відкривало перед ним такі сторони реальності, які бу#
ли недосяжні іншим художникам. Він бачив зворотній бік життя
на найвищому ступені суспільної драбини, мішурність і суєтність
того відблиску, того ореолу, якими здалеку було оточене придвор#
не життя. Він безпосередньо спостерігав найразючіші соціаль#
ні контрасти, ту дистанцію, котра відокремлювала короля від
жалюгідного блазня і яка виявлялась порожньою умовністю,
безглуздою примхою долі при порівнянні короля з блазнем, як
людини з людиною. Цікавість і увага до життя в значній мірі
дозволяли йому бачити життя так само далеко за межами дво#
ру. Прогулюючись вулицями столиці, він порівнював розкіш
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палацу з убогістю народного натовпу і віддавав перевагу неза#
лежності жебрака, що був мудрецем у лахмітті.

І. Є. Рєпін: «Веласкес — безодня знань, самобутності, яскра#
вого таланту, і все це криється у нього глибокою пристрастю до
мистецтва, що доходить до екстазу в кожному його художньо#
му творі».

ОСОБА МАХАТМИ ГАНДІ 
ТА ДОЛЯ РУХУ НЕНАСИЛЬСТВА У СВІТІ

К. М. Недашковська
Факультет філології та масових комунікацій
І курс, група ДІ�62, Спеціальність «Документознавство»,
Науковий керівник А. І. Кретов, канд. філос. наук, доцент

Загальновизнане розуміння насильства полягає в тому, що
воно є застосуванням (загрозою застосування) сили як вияву
сваволі відносно інших. Відповідно ненасильство є морально#
етичним принципом, що стверджує відмову від причинення
шкоди (зла, болю, страждання) іншим людям. Рефлексування
щодо ненасильства та насильства по#різному відбувалося в різ#
ні часи у різних народів. Розрізнялися також й їх втілення на
практиці. 

Новим кроком у розумінні та здійсненні ідеї ненасильства
був Махатма Ганді. Його вчення та політична діяльність мають
непересічне значення для сьогодення. Суспільно#політичні та
філософські погляди Ганді грунтувалися на певних національ#
них, культурних, історичних та релігійних традиціях. Гандизм
як соціально#політична, релігійно#філософська доктрина, що
виникла в період боротьби Індії за незалежність, отримав на#
зву на ім’я свого основоположника, М. К. Ганди. Це ідеологія
національно#визвольного руху Індії, керованого національною
буржуазією. Махатма Ганді називали «босоногим переможцем
імперії». У сучасній Україні про нього знають мало. Про рево#
люціонерів іншого гатунку (таких як Ленін чи Сталін) у нас
відомо набагато більше. Але не завадило б знати про те, «як гар#
тувалася сталь» зовсім іншої людини. 2 жовтня 1869 року в роди#
ні дивана (прем’єр#міністра) крихітного індійського князівства
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Порбандар народилася шоста, як виявилося, остання дитина.
4 вересня 1888 року вісімнадцятирічний Ганді відплив з Бом#
бея в далекий незнаний світ. За коротких три роки Ганді досяг#
нув своєї мети — пізнав світ європейської культури та релігії,
здобув фах, а водночас залишився щирим патріотом своєї при#
ниженої країни. 1904 року Ганді — адвокат став Ганді — про#
роком. Але він був особливим пророком. Він шукав істину, але
не створив нової релігії чи доктрини, непримиренної до всіх
інших ідей. Він не лише морально самовдосконалювався, але
й залишався політичним лідером. Ахімса — ключовий принцип
очолюваного ним руху — це ненасильство, відсутність гніву та
ненависті. Дослівно кажучи, «ахімса» означала «невбивство».
«Я по суті є людиною, схильною до компромісу, бо ніколи не
певен, чи маю рацію», казав Ганді. Дхарна, яку застосовував
Ганді, дуже давня специфічно індійська форма протесту. 15 серп#
ня 1947 року на площі перед Червоним фортом у Нью#Делі
учень — послідовник Ганді Джавахарлал Неру урочисто підняв
прапор індійський національний прапор. Велика країна стала
незалежною. Ім’я Ганді оточене в Індії таким самим шануван#
ням, з яким вимовляються імена святих. Що означають тра#
диції Ганді для сучасної Індії, для всього світу? На жаль, Індія
і зараз є місцем, де вирують дуже небезпечні національні конф#
лікти, раз у раз спалахує насильство. Як уряд, так і сепаратис#
ти активно і різнобічно використовують весь спектр засобів,
в тому числі і насильницьких. Війська спеціального призна#
чення, бойовики, розвідка, сучасна зброя. В чому ж тоді непе#
ресічне значення ідей Махатми Ганді? На це запитання можна
відповісти також запитанням: а чи став жити світ (або бодай
частина світу) повністю за християнськими принипами після
приходу Христа? Дійсно, коїться багато антилюдських вчин#
ків. Але є й та «планка» моральних цінностей, завдяки якій
суспільство утримується на краю прірви. Борець за права аф#
роамериканців Мартін Лютер Кінг писав: «До читання Ганді
я усвідомлював, що мораль Іісуса є ефективною лише для особис#
тих стосунків. Мені здавалося, що принципи «підставте іншу
щоку», «возлюбіть ворогів ваших» мали практичну цінність й там
де індивіди конфліктували одне з одним; але там, де був конф#
лікт між расовими групами або націями, був необхідний ін#
ший, більш реалістичний підхід. Але після прочитання Ганді
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я усвідомив, що цілком помилився.». Дуже прикро, що супер#
держава, яку хотів зробити іншою М. Л. Кінг, надихаючись ідея#
ми М. Ганді, ніколи не помиляється й в боротьбі за демократію
частіше використовує зброю, ніж дотримується високомораль#
них принципів. Т.Манн писав про те, що не міг би уявити Пер#
шої світової, допоки на світ дивилися очі Льва Толстого. Після
його смерті у 1911 р., вважав Т. Манн, Європа стала конем, який
втратив вершника. А Махатма Ганді вважав Толстого своїм
вчителем. Таким чином, традиція ненасильства може поступи#
тись злу, але ніколи не зникає. 

СТИЛІ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД 
ГРАФА СТАНІСЛАВА ПОТОЦЬКОГО

М. М. Потоцька
Факультет економіки та менеджменту, І курс,
Група оА�61, спеціальність «Облік і аудит».
Науковий керівник Т. І. Бойко

Як в реальному житті у кожного народу існує дві мови —
розмовний і літературний, так і в архітектурі є визначення
і характеристики стилів, які тісно пов’язані між собою. З впев#
неністю можна сказати, що «ідеального» стилю не існує і бути
не може, оскільки стиль, як і всі в реальному житті, постійно
змінюються. 

Містечко Тульчин не велике, але багате на свою історію.
В Тульчині все довкола так чи інакше пов’язане з іменами гра#
фів Потоцьких. Цей рід вихідців із Польщі останні 300 років
мешкав на сучасній Західній Україні. Тут їм належало при#
близно 1,5 мільйонів гектарів землі та 130 тисяч селян. За ба#
гатством вони вважалися одними із самих впливових магнатів
Речі Посполитої. Після першого розподілу Польщі, граф Ста#
ніслав Потоцький вирішив перенести свою резиденцію в Туль#
чин. А потім з декількома польськими магнатами перейшов на
сторону Росії, що дало можливість їм зберегти свої володіння
і займати високі посади в Російській імперії.

У 1782 р. Станіслав Потоцький побудував маєток, до якого
входили не тільки палац, а і театр, конюшні, манеж, турецькі
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бані, оранжереї тощо. На цей час палац в Тульчині є самим ве#
ликим і найкращим зразком стилю класицизму в Україні. 

Раніше, біля палацових будівель був розташований знаме#
нитий парк із романтичною назвою «Хо#ро#шо». На даний час
в палаці Потоцького розміщене місцеве училище культури. Та#
кож, відкрита музейна експозиція.

До речі, власник Тульчинського палацу граф Станіслав По#
тоцький є засновником знаменитого парку «Софіївка» в Умані.

Парк «Софіївка» є легендою України. Він є пам’ятником
любові. 

Головним архітектором і керівником будівництва парку бу#
ло призначено талановитого польського військового інженера
Людвіга Метцеля. Народні умільці створювали з граніту та гіп#
су художні прикраси для архітектурних споруд. Сад прикра#
шали мармурові статуї грецьких богів та богинь, філософів та
поетів, виготовленими скульпторами Італії та Франції.

Після смерті графа Потоцького з 1836 по 1859 рр. в парку
відбувалися реставраційні роботи. За цей період було збудова#
но багато архітектурних споруд і об’єктів (башти при входах
в сад, павільйон Флори, Рожевий павільйон на острові Кохан#
ня, обладнана тераса Муз, встановлено чавунного змія на фон#
тані). Кожний куточок парку овіяний міфами і легендами ста#
родавньої Греції та Риму. 

Головний вхід в парк представлений двома баштами на зра#
зок храму стародавньої римської богині сімейних оберегів і во#
гню Вести і Тіволі. У цих спорудах був використаний Єгипетсь#
кий стиль. 

Головна алея приводить до павільйону Флори— надзвичай#
но красивому архітектурному спорудженню з білою колонадою
в доричному стилі. Фриз павільйону прикрашений рослинним
орнаментом із гронів винограду, виконаний за малюнком ро#
сійського архітектора. Поруч з павільйоном Флори збудований
гранітний Венеціанський місток, який прикрашений граніт#
ними стовпами, що з’єднані залізними ланцюгами. На алеї вста#
новлена мармурова скульптура старовинному грецькому драма#
тургу Еврипіду. Головною прикрасою острову Кохання являється
Рожевий павільйон, збудований в стилі Відродження. 

Маєтки, палаци, архітектурні споруди роду графів Потоцьких
мали різноманітні стилі. Але особливу увагу приділяли стилю
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класицизму. Так, як він відображав направлення, звертаючись
до античності як ідеалу формування гармонії, вільної особис#
тості. В основі цього стилю зібраний досвід і принципи мину#
лих стилів. Ідея будування споруд графа Станіслава Потоцько#
го не просто на віки, а назавжди. 

МОЛОДІЖНІ СУБКУЛЬТУРИ 
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ПРАВО БУТИ «ІНШИМ»

Д. Разумов 
Факультет філології та масових комунікацій
І курс, група ВС�62, спеціальність «Видавнича справа»
Науковий керівник А. І. Кретов, канд. філос. наук, доцент

На даному етапі розвитку України перед народом і владою по#
стає багато проблем, серед яких проблема молоді є першорядною.
Зараз, в добу інтернету, мобільного зв’язку та різних комп’ютер#
них технологій молода людина шукає своє місце. Наш час вима#
гає від людей працювати більше і плідніше, щоб забезпечити собі
бодай елементарне виживання в цьому жорстокому світі. Напо#
легливо працюючі батьки, забезпечуючи дітям гарне та щасливе
дитинство, рідко коли встигають наглядати за ними, перейма#
тись їх проблемами. Відчуваючи гостру нестачу батьківської ува#
ги, молодь шукає компенсації. Але це тільки одна з причин, чо#
му молодь прагне прилучитись до якоїсь з існуючих на данний
час субкультр і систем. Крім того, багато молодих хлопців і дів#
чат не хочуть бути як всі, як сіра, не жива, часто позбавлена своєї
думки маса. Кожен хоче висловлювати себе чи через свою внут#
рішню неординарність, чи то завдяки одягу, стилю музики, чи
навіть через дурість. Протягом історії людства намагання вио#
кремити себе з натовпу створювало різні об’єднання, ордени та
секти із спільною думкою чи способом життя. Тож для цього
існують різні субкультури, які несуть для людей свій погляд на
життя. Людині залишається тільки обрати собі стиль під своє
внутрішнє «я», та свій світогляд. Наша країна не відстає від мо#
ди, від розвитку різних стилів і напрямів у музиці та світогляді.
Зараз наше місто і багато інших міст нашої держави охопила
і далі охоплює хвиля різних стилів. Кожен з цих стилів має свою
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історію, свою символіку, своїх представників, шанувальників,
фанатів та «піонерів». Кожен стиль є носієм ідей і світобачення,
в багатьох з них є пропаганда чьогось. Ці течії найчастіше пов’яза#
ні з музикою, як наприклад рок, хіп#хоп, рєп, метал, блек#метал
та багато інших. Але є й такі, що пішли від ідей — це скінхеди,
хоча вже давно і існує музика для цього напряму. Також існують
готи, які пішли із третьої хвилі панку, які живуть у своїй то#
тальній депресії, вони зневажають життя і все що до нього відно#
ситься. Існує також блек#метал, який зародився у Америці
і який пропагує культ сатани. Зараз у морі самовираження та
різноманітних хвиль з’явився новий стиль — емо, для ємоційних
людей, в них стираються межі між хлопцями та дівчатами. Та#
кож на наших вулицях часто можна побачити молодь зі скейта#
ми (скейтерів), що виробляють складні піруети чи якісь цікаві та
дивні трюки. Інші представники — це незалежні художники, які
покривають графіті(малюнки, написи) всі стіни та паркани, що
стоять голі, і не про що не говорять своїм зовнішнім виглядом.
Я сам є представником реп#стилю, що пішов від афро#амери#
канців, які мешкали в американських гетто. Стиль цей побудо#
ван на складних римах і музиці, але багато людей сприймають це
не як мистецтво, а як посміховисько та бруд. Але не треба забува#
ти, що кожен прояв нової хвилі має право на існування і не
тільки. Крім Майдану Незалежності, своєрідної нейтральної те#
риторії для різних субкультур, є також місця локалізації кожной
з них. З одного боку, в часи наших батьків, бабусь та дідусь, не бу#
ло усьго того різномаїття, що є зараз. З іншого боку, тоді не було
такої неприкритої вульгарності, нахабства, що присутні зараз
у теперішньому часі і світі, що дозволяє казати про «падіння
нравів». Одежа зараз візуально підкреслює приналежність свого
хозяїна до певного стиля. Між субкультурами виникають сутич#
ки, часто через певні музичні вподобання. Це пояснюється різни#
ми чинниками. Але від цього нікуди не дітись. У кожної з суб#
культур своя правда і свій погляд на речі. Людина обирає ту
субкультуру, яка більше відповідає його принципам, життєвій
позиції, і йому самому. Те, до чого лежить душа. Але вона опи#
няється у группі, а між групами виникає протистояння. Ми зараз
не в силі зупинити ці сутички та бійки, що точаться серед пред#
ставниками різних субкультурних стилів. Багато хто знає, яке
жорстоке та іноді страшне життя на вулицях, що таке опинитись
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один на один з реаліями вуличного світу. У кожному великому
місті існує поряд зі світом дорослих та світом кожного, світ ву#
лиць зі своїми законами, правилами та покараннями. У бажанні
вижити, кожен представник якоїсь субкультури намагається
знайти представників свого стилю, щоб бути не одному, а серед
«своїх» в ситуації протистояння, «на лінії вогню». Мир між суб#
культурами, на жаль, поки що міф. 

МЕДІАВІРУС ЯК ФЕНОМЕН 
СУЧАСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

А. Свиридовський 
Факультет філології та масових комунікацій
І курс, група ВС–61, спеціальність «Видавнича справа»
Науковий керівник А. І. Кретов, канд. філос. наук, доцент

Медіавірус визначається винахідником цього терміну Дугла#
сом Рашкооффом як мема, або комплекс мем, чия інформація
може змінювати світогляд громадськості. Зв’язок з вірусологією
не випадковий, та цілком виправданий. Кожен медіа#вірус, як
і його природний побратим, складається з оболонки і внутріш#
ньої інформації, що може мати (як і ДНК в справжньому віру#
сі) безкінечну кількість рівнів. Оболонкою вірусу може виступа#
ти якась подія, особистість, технологія, відкриття, поп#зірка і так
далі. А кількість варіантів «начинки» — майже безкінечна. По#
дібно до біологічного, інформаційний вірус вбудовується в певну
систему, перетворює її коди, й, таким чином, система починає
функціонувати у відповідності з новою програмою. Віруси мож#
на умовно поділити на: умисно створені (сюди можна віднести
усі рекламні трюки), кооптовані віруси, тобто такі, що виника#
ють стихійно і моментально використовуються зацікавленими
групами осіб (деякі конкретні віруси) і такі медіа#віруси, що на#
роджуються і розповсюджуються повністю спонтанно.

Важлива відмінність між медіа#вірусом і PR#трюком у тому,
що медіа#вірус не направлений в сторону спрощення питання,
переведення його в царину почуттів, як це роблять більшість
PR#ходів. Навпаки, він скоріше ускладню тему, змушуючи за#
мислюватись, створюючи нові питання.
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Подія, що зробила можливою появу таких соціо#культурних
феноменів, як медіа#вірус — є перетворення інформаційного, або
медіа, простору на замкнену самостійну систему. Медіа, вже біль#
ше не є відображенням реальності. Це копія копій копій справж#
ніх подій, при чому тепер, саме в силу замкненості медіа#простору
на самому собі, вже не є таким важливим, чи мали місце ці події
насправді. Високотехнічними засобами зв’язку зараз може воло#
діти майже кожен, а відео відзняте на мобільний телефон, чи ама#
торську камеру має такі ж шанси потрапити у випуск новин, як
і відео#матеріал, відзнятий професійним оператором. А стати за#
собом масової інформації завдяки блогам тепер легше ніж будь#
коли. Отож ми рухаємося до інформаційного суспільства.

Прикладом медіа#віруса, що приводить сам Рашкофф, є інце#
дент, що трапився в Нью#Йорку у 1992. Тоді кілька поліцейсь#
ких жорстоко і безпідставно побили чорношкірого хлопця на
ім’я Родні Кінг. Цей відеозапис отримав найширше розповсю#
дження, став причиною великої кількості антирасистських ви#
ступів, демонстрацій і заколотів, і, в решті решт, призвів до
серйозних змін в громадській свідомості Америки того часу.
Крім того, найменьші впливи на дійсність, що виглядають в очах
суспільства витівкою блазня, набором «приколів» (написи на
футболках, незаконне телевіщання, мультсеріали на MTV, сітьо#
ві конференції, пропагування «розумних наркотиків»), — все це
непомітним чином деформує та перекодує реальность.

Конфлікт двох шкіл масового впливу: стандартного PR і ма#
ючої більш вірусну структуру на території нашої країни ми всі
могли бачити на фоні подій внутрішньополітичної боротьби ос#
танніх років. 

Цікавим об’єктом для вивчення громадської думки взагалі
і конкретно медіа#вірусів є блого#сфера. Саме завдяки блогам
масово#комунікаційна ланка «зворотнього зв’язку» змогла ста#
ти достатньо сильною, перетворюючи Веб 2.0 на окремий плац#
дарм для виникнення медіа вірусів та інших не менш цікавих
явищ. Найвідоміший вірус, що прийшов до нас зі сторінок бло#
гів — знаменитий «Превед!». Це чудовий приклад вірусу#парази#
ту, головною задачею якого є відтворення самого себе. Однією
з найцікавіших властивостей медіа#вірусної технології в тому,
що використати її може майже кожний. Тому розробка медіа#
вірусів дуже цікава насамперед для активістів, що не мають
під собою великої матеріальної бази.
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Не варто забувати, що ще декілька років тому медіа віруси
на території нашої країни були просто неможливі. Вони, як
явище, цілком і повністю належать до суспільства плюраліс#
тичного, суспільства, що рухається шляхом позитивних змін,
суспільства де можна казати і буди почутим і я вірю, що одно#
го разу таке суспільство стане реальним у нашій країні. Втім,
демократія є вразливим організмом, й медіавіруси можуть та#
кож сприяти її дестабілізації. 

ЗАГАДКА АТЛАНТИДИ

С. П. Хоменко
Студентка І курсу
Факультету філології та масових комунікацій
Спеціальності «Переклад», групи ПР�62

Легенда про Атлантиду вже кілька тисячоліть не дає спокою
людству. Багато людей намагались зайти Атлантиду, проте їх
зусилля не мали успіху. Але не дивлячись на це, сьогодні є лю#
ди, які стверджують, що їм вдалося розгадати тайну цієї загад#
кової країни, і, навіть побувати на ній. Одним із таких вчених
є московський професор, геолог Микола Короновський. Він
стверджує, що сучасний комплекс островів Санторин, що знахо#
диться у 120 км на північ від Криту, знаходиться саме над леген#
дарною Атлантидою. Він доводить це тим, що тут знаходиться
дуже товстий прошарок пемзи, який перекриває більш давні
відкладення. Це пояснюється тим, що тут було надзвичайне ви#
верження вулкану. Ще дуже цікавим фактом є те, що Санторин
раніше мав іншу назву — «Стронгілі», що в перекладі з грецької
означає «круглий». А як відомо з розповіді Платона, острів,
на якому знаходилась столиця Атлантиди, мав форму кола. Та#
кож він вважає незаперечним доказом розкопки Спиридона Ма#
ринатоса, що проводились у 60#х роках ХХ століття, у південній
частині острова Тира. Під шаром вулканічної пемзи йому вдало#
ся знайти ціле місто із кам’яними будинками у 2–3 поверхи,
а також водопроводом і каналізацією, що безсумнівно доводить
проживання на цій території високорозвиненої цивілізації.

У 1939 р. на сторінках англійського журналу «Антиквіті»
з’явилась стаття С.Маринатоса з припущенням, що Атлантида
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загинула за 900 років до епохи Солона, а неза 9000, як писав
Платон. Це може пояснюватися тим, що Солон (від якого Пла#
тон дізнався про Атлантиду), котрому про цю загадкову цивілі#
зацію розказали єгиптяни, міг перекласти цифри невірно з роз#
ходженням рівно у 10 разів, отже і величезні розміри цієї країни
можуть бути перебільшені. А отже воно може з легкістю знахо#
дитись у Середземному морі, а не посеред Атлантичного океану. 

А от група американських вчених, під керівництвом Робер#
та Сарместа, стверджує, що описаний Платоном материк знахо#
диться між Кипром та Сирією, так як про це свідчать залишки,
що знайдені на морському дні. Це і залишки крупних будівель
і високі стіни, розміри яких співпадають із платонівськими.

Основою легенди про Атлантиду є два діалоги Платона «Тімей»
та «Критій», які були написані біля 355р. до н. е. Він розповідає
історію про острів Атлантида, що знаходився під керівництвом
бога морів Посейдона. Острів був розділений між десятьма його
синами, які мали рівні території, рівні права і абсолютну владу на
своїй території. Але жоден із них не міг здійснити суд над своїми
підлеглими без згоди Ради, яка обиралась на 5–6 років. В них бу#
ла високо розвинена культура та політична система. Можна
навіть сказати, що Атлантида — це був рай на землі. Однак,
за розповіддю Платона, в атлантах почало переважати «людське
начало», що й згубило їх. Вони захотіли завоювати грецькі землі,
за що їх Зевс і покарав. Такі дані ми отримуємо з діалогу
«Критій». Долю Атлантиди ми дізнаємося вже з іншого діалогу
«Тімей», де Платон описує зникнення Атлантиди протягом одно#
го дня і однієї трагічної ночі — «за одну жахливу добу».

Також існує гіпотеза, що Єгипетські піраміди та Сфінкс по#
в’язані із загадкою Атлантиди. Неодноразово згадується тайна
кімната, «кімната Знань», яку охороняє Сфінкс. Ці зали зна#
ходяться або під Сфінксом, або під пірамідами (які, до речі, на#
гадують гори Атлантиди). Ці записи зберігають найпотаємніші
знання по медицині, географії, астрономії та іншим наукам. 

Фактично ця кімната записів — це капсула часу, яка відкри#
ється тільки тоді, коли люди досягнуть рівня, щоб не використо#
вувати ці знання у корисливих цілях або у зло. Тому у найближ#
чі 100 років скоріш за все Сфінкс буде мовчати, охороняючи
безцінні знання.

Заговорить же Сфінкс у 2151 році…
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
СТУДЕНТІВ�ПІАНІСТІВ 

У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

О. М. Черніговець 
Інститут мистецтв Рівненського державного гуманітарного 
університету,
ІV курс, група 4МП, спеціальність «Музична педагогіка» 
Науковий керівник Т. І. Черніговець, канд. пед. наук, доцент 

Актуальність нашого дослідження обумовлена зростанням
вимог до професійної підготовки фахівців у галузі музичної пе#
дагогіки для різних типів навчальних закладів (музичних та
мистецьких шкіл, студій, центрів естетичного виховання дітей
і молоді). Вони мають забезпечити реалізацію завдань естетич#
ного виховання підростаючого покоління, формування сучас#
ної гармонійно розвиненої особистості, активізацію її творчого
потенціалу, розширення культурного середовища життєдіяль#
ності дітей шкільного віку. У цьому контексті фортепіанна му#
зика має зайняти пріоритетне місце. 

Мета нашого дослідження — розкрити теоретико#методо#
логічні аспекти формування естетичної культури майбутнього
викладача фортепіано в процесі музичної діяльності. 

Естетична культура особистості — це стан і рівень набутого ес#
тетичного досвіду, міра її універсальності й гармонійності. Вона
включає естетичні почуття, смаки, погляди, ідеали, потреби, сві#
домість, естетичне сприйняття мистецтва, дійсності, природи та
життєтворчість за законами краси (у праці, навчанні, побуті, спіл#
куванні, дозвіллі, відносинах з людьми). Особистість з високим
рівнем естетичної культури відноситься до себе, інших людей і при#
роди не як споглядач, а як творець нових цінностей культури. 

Піднята проблема має певні традиції дослідження у вітчиз#
няній та зарубіжній педагогіці, психології, культурології, мис#
тецтвознавстві. Педагогічним аспектам теми присвячені роботи
О. Алексюк, Г. Падалки, О. Рудницької, О. Щолокової. Питан#
ня формування естетичної культури особистості розглядали
О. Колесникова, В. Лозовий, Є. Ларін Є., А. Канарський, О. Лар#
мін. Теоретико#прикладні основи музичної діяльності студента
мистецького вузу розглядали А. Береза, Р. Тельчарова, А. Со#
хор, Л. Арчажнікова. 
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Основою формування естетичної культури студента#піаніс#
та є музична діяльність. Вона характеризується Р. Тельчаровою
як специфічна форма активного освоєння музичного мистецтва.
А. Сохор виділяє такі види музичної діяльності: сприйняття,
виконавство, творчість та поширення. О. Рудницька вважає,
що музична діяльність поєднує в собі музично#виконавську,
музикознавчу та дослідницьку. В них розвиваються природні
музичні здібності особистості, любов до музичного мистецтва,
його розуміння, музичні та естетичні почуття і смаки, здібнос#
ті до музичного виконавства і творчості. Музична діяльність
регулюється поставленою метою, яка виступає ідеальною модел#
лю результату діяльності. Тому модель майбутнього продукту
музичної діяльності виступає як факт свідомості. 

Процес формування естетичної культури студента#піаніста
відбувається у навчальному та позанавчальному процесі, як
у взаємно інтегрованій системі. 

Перший виступає у вигляді емоцій, почуттів, інтересів, по#
треб, смаків, другий виражається в музично#естетичних погля#
дах студента. Вони є основою формування музично#естетичного
відношення до об’єкта музичної діяльності. Установка свідомос#
ті на естетичне відношення до предмету діяльності передбачає
входження студента в стан естетичного занурення. На цій основі
формується естетична поведінка, досвід та естетична культура. 

Перший передбачає виконання студентом навчальної програ#
ми з фортепіано, історії і теорії музики. Вона виступає «готовою
ціллю» і виконується під керівництвом викладача. У навчаль#
ному процесі провідними формами занять є індивідуальні, гра
студентів в інструментальних дуетах, ансамблях, акомпануван#
ня солістам, педагогічна та виконавська практика. 

Другий передбачає розширення середовища музичної діяль#
ності для спілкування з музичним мистецтвом, його репродуку#
вання та авторської творчості у сфері позанавчальної діяльності.
Провідними формами її здійснення є відвідування концертів
класичної музики, музичних лекторіїв, участь студентів у му#
зичних вечорах, конкурсах та фестивалях, зустрічах з відоми#
ми музикантами, піаністами — виконавцями, концерти класу
викладача, майстер#класи. 

Отже, формування естетичної культури студентів музичних
спеціальностей сприяє становленню їх професійної майстерності.
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Підсекція 8.3. ФІЛОСОФІЯ

ФЕНОМЕН ЛЮБОВІ 
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ

Ю. В. Видиборець
Факультет соціальних технологій
ІІ курс, група СР�51, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник Н. Д. Ковальчук, канд. філос. наук, доцент

«Любов довго терпить, любов ми#
лосердствує, не заздрить, любов не
величається, не надимається,
не поводиться нечемно, не шукає
тільки свого, не рветься до гніву,
не думає лихого, не радіє з неправ#
ди, але тішиться правдою, усе зно#
сить, вірить в усе, сподівається
всього, усе терпить!
Ніколи любов не перестає!»
1 Кор. 13, 4–8.

Поняття любові цікавило людей в усі часи, любові поклоня#
лися, складали про неї пісні, легенди, оди і неймовірні історії.
Але саме розуміння любові було різним у різні часи. Багатюща
грецька мова допомагає глибше усвідомити поняття любові, бо
на цей термін пропонує чотири поняття: Storge — любов батьків
до дитини й любов дитини до батьків, яка є унікальною в ро#
дині; eros — еротична, сексуальна, подружня любов, з якої ко#
жен із нас народився. Вона має в собі чуттєвий і тілесний вияв
та є благословенною Богом у подружжі; filia — любов до дру#
зів, приятелів, рідних, що відрізняється щирістю, відданістю,
безкорисливістю; аgаре — жертовна любов, яка віддається без#
застережно і підкреслює невичерпну добродійність та невтом#
ну добру волю. 

Багато давньогрецьких філософів спирались на поняття лю#
бові для пояснення будови космосу і ототожнювали це поняття
з чимось позаземним, космічним. Вони вважали, що богиня
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любові знаходиться в центрі космосу і впливає на весь світ,
на процеси народження і взаємного потягу чоловіків до жінок,
пов’язує земний і небесний світи. Також в греків була теорія,
що любов не ділиться на статі, що вона є одностатевою, це вони
описали в міфі про андрогінів. Платон в своєму творі «Бенкет»
описує поняття любові як безперервне прагнення знайти свою
другу половину. Він не визнавав земної любові, бо вона є нечи#
стою, а визнавав лише любов небесну чисту, незайману.

Християнство принесло нове розуміння любові, абсолютно
протилежне античному. Головним осередком любові християнст#
во визнає Бога. Новий Заповіт оголосив головним законом
у взаємовідносинах людини і Бога любов. За християнськими
уявленнями, Бог любить людей, і всю свою любов він цілком про#
явив, пославши на смерть свого сина за гріхи всього людства.
Важлива особливість християнського розуміння любові полягає
в вимозі любити «ближнього». Любов до ближнього є необхідною
умовою любові до Бога, сходинкою до нього. Любов повинна зай#
мати в душі християнина місце більш високе, ніж навіть віра.

Епоха Відродження відтворила в правах античне уявлення
про любов. Мислителі цього часу звертаються саме до земної
любові, але також і говорили про гармонійне поєднання духовно#
го і природного в любові. Любов — це духовний кругообіг, який
починається від Бога, потім сходить в світ і знову повертається
до Бога. Саме в цей період філософи намагались дослідити ме#
ханізми любові і вивчити різницю між різними її видами.

Чи не найбільш повно поняття любові висвітлено в праці ві#
домого психолога Еріха Фромма «Мистецтво любові». Для біль#
шості людей проблема любові стоїть не в тому, щоб любити,
а в тому, щоб бути любимим. Любов — це відповідь на проблему
людського існування. Фромм наголошує на ідеї єдності чоло#
вічого і жіночого початків. Усвідомлення людської відокрем#
леності без воз’єднання в любові — це джерело сорому і джерело
вини і тривоги. Фромм виділяв такі види любові: між батьками
і дітьми, братська, еротична, любов до Бога і до себе.

В усі часи люди надавали любові визначного місця в своєму
житті, але сьогодні, нажаль, це поняття все більше і більше
знецінюється. Любов більше не надихає людей робити приємні
речі для своїх коханих, вже майже не існує поняття небесної
любові — чистої і незайманої, а існує лише земна любов, та, яку
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Платон вважав брудною і недостойною. Зараз любов здебільшо#
го має лише платонічне своє розуміння, корисливе, не достой#
не такого світлого, дарованого Богом почуття. Але в наших си#
лах все це змінити! 

ПРОБЛЕМА ДОБРА І ЗЛА 
У ПОГЛЯДАХ Ф. НІЦШЕ

Ю. О. Дем’яненко 
Економіка і менеджмент, спеціальність: банкірська справа, І курс
Керівник Т. І. Бойко 

Дві одвічні протилежності — добро і зло передбачають існу#
вання одне одного. У світі, де неможливо було б грішити, де перед
людиною не відкривався специфічний вимір злої волі, можна
було б говорити про що завгодно, тільки не про добро. Добро пе#
редбачає моральний вибір блага, вільне утвердження орієнта#
ції на нього. Вільну, тобто таку, що має альтернативу.

Окремі відносини добра і зла, потрапляючи в поле філософсь#
ко#етичного розгляду, нерідко давали привід до доволі широких
узагальнень. А втім, один із найвидатніших філософів Німеч#
чини Ф. Ніцше ґрунтовно розглядає ці дві одвічні істини у своїх
працях («Так казав Заратустра», «До генеалогії моралі», «По
той бік добра і зла». 

На думку Ф. Ніцше судження про добро бере свій початок не
від тих, кого обдаровують, його витворили швидше самі «добрі»,
тобто шляхетні, високопоставлені, що сприймали та оцінюва#
ли себе як добрі, на відміну від усього низького, приниженого,
ницого. З цього випливає, що слово «добрий»не обов’язково
пов’язане з неегоїстичними вчинками, адже, за твердженням
філософа, це є забобоном філософів моралі, це стається швид#
ше під час занепаду аристократичних суджень.

Аналізуючи етимологію слова «добрий», у різних мовах
Ф. Ніцше виявив, що всі мови засвідчують одинакову транс#
формацію уявлень «аристократичний», «шляхетний», які ха#
рактеризують суспільний стан, і з яких виводяться «добрий»,
«шляхетний душею», «високий душею». І навпаки «простона#
родний», «низький» зрештою переходить в уявлення «поганий».
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Таким чином, виявляється прямий контраст людини шля#
хетної, яка уособлює поняття «добрий» і лише після цього ви#
творює уявлення про «лихе». Це лихе шляхетського походження,
побічний відгомін доброго, на відміну від «злого» — діяльності
рабської моралі. Однак і уявлення «добрий» не однозначне, як#
що розглядати його з позиції озлоблення. Адже шляхетний,
могутній, панівний стає перефарбованим, пере означеним отру#
єним озлобленістю. Хто знає цього «доброго» лише як ворога,
той знає його лише як злого ворога, тобто з позиції протистав#
лення і несприйняття. Суспільство двояке: ті самі люди в своєму
оточенні намагаються дотримуватися рамок, продиктованих зви#
чаями, шанобливістю, вдячністю, а насправді часто заздрістю,
за межами свого середовища, тобто там, де починається чужи#
нець, чужина поводяться не набагато краще, ніж хижі звірі.

Отже обидві моральні якості — «добро і зло» в людському
суспільстві проводять тривалу війну на доволі високому, інте#
лектуальному рівні, іменуючись в сучасності «вищою культурою».
Часто висловлюючи високі, духовні настанови люди їх бажа#
ють від інших по відношенню до себе, тим часом дозволяючи
зменшувати критерії цих вартостей щодо себе.

Література

1. Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі.— Львів:
Літопис, 2002.
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ФІЛОСОФІЯ ОСМИСЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ
У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ 

ДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ

В. А. Дранник
НТУУ «КПІ», факультет соціології, кафедра філософії,
аспірантка, спеціальність «соціальна філософія»,
Науковий керівник Б. В. Новіков, професор

З філософських поглядів, здавалося б, встановлення будь#
яких пріоритетів недоцільно, оскільки філософська думка не по#
винна нічим утримуватися, повинна бути вільною від будь#яких
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рамок і впливу авторитетних думок. Але вплив філософських
побудов на сфери життєдіяльності людини настільки значний,
що філософія не може бути осторонь, поряд з питаннями роз#
витку суспільства в цілому, питань про напрями розвитку конк#
ретних сфер життя людини.

Якщо говорити про пріоритети, акценти, то вони — продукт
впливу історичних умов існування тієї чи іншої життєдіяль#
ності людини, тієї чи іншої галузі суспільного життя або су#
спільства в цілому на розвиток світогляду людини.

Характеристика періоду існування суспільства, в якому жили,
наприклад, схоластики, спричинила їх появу на філософсько#
му горизонті, схоластики були продуктом свого часу. Лейбніц
називав середньовічну схоластику закономірним явищем для
свого часу. Але з плином часу, коли засоби і умови наукових
досліджень змінились, змінилося і значення схоластиків.

Взагалі категоричність, що виявляється в остаточності суд#
жень, не повинна бути притаманна справжньому філософу. 

Характеристика сучасного стану суспільства, що полягає в по#
требі оновлення всіх сфер його існування, спонукає до пошуку
пріоритетів у напрямах такого оновлення.

Оскільки сприйняття навколишнього світу людиною відбу#
вається через її відчуття, то й спроби його вдосконалення буду#
ються на методах, притаманних людині. Одним з таких методів
є розробка новацій них дій на основі порівняння стану справ
у даній сфері життєдіяльності людини даної країни з досягнен#
нями світового рівня.

Так, у сфері освіти, зокрема, у підготовці студентів — майбут#
ніх управлінців, керівників підприємств, організацій і уста#
нов, таке порівняння призводить до потреби встановлення
пріоритетності у підготовці сьогодні в країні майбутніх керівни#
ків у гуманітарному, загальнокультурному напряму, на протива#
гу існуючій методиці підготовки вузькопрофесійного спеціаліста
з недостатнім рівнем підготовки в загальнокультурному відно#
шенні.

Матеріали соціологічних досліджень, проведених на підпри#
ємствах України, якості, що необхідні керівнику, вказують на
підвищення значення у формуванні соціально#психологічного
клімату в трудовому колективі рівня культури повсякденного
спілкування керівників з підлеглими та з керівниками і пра#
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цівниками інших структурних підрозділів. Потрібно сказати,
що навіть безкультурна поведінка керівника по відношенню до
працівників інших структурних підрозділів, яка б здавалося б,
не повинна зачіпати підлеглих, створює такий сильний психо#
логічний негатив, що призводить до значного зниження про#
дуктивності праці у підлеглих. Оскільки це явище відбувається
на їх очах, то враження від таких дій керівника напряму при#
зводить до значного зниження авторитету керівника, а це, в свою
чергу, призводить до ускладнень самого процесу управління
в підрозділі, яким він керує.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що вибір і визна#
чення пріоритетів розвитку тієї чи іншої сфери життєдіяльності
людини обумовлюється історичними змінами в розвитку су#
спільства. Так, під впливом цих змін виник культурологічний
напрям соціальної філософії, в рамках якого визначаються пріо#
ритети в освіті для забезпечення гармонійного розвитку управ#
ління господарством країни. Це дозволяє підготувати студентів —
майбутніх керівників з такими даними: комунікабельність,
креативне мислення, вміння працювати в команді, ініціатив#
ність, обізнаність, всебічна розвиненість, інтуїція. 

ПРОБЛЕМА БЕЗСМЕРТЯ ДУШІ 
В ДІАЛОГАХ ПЛАТОНА: «АПОЛОГІЯ СОКРАТА»,

«КРІТОН», «ФЕДОН»

О. Е. Ельмідуст
Факультет соціальних технологій,
IV курс, група ПЛ�31, спеціальність «Психологія»,
Науковий керівник Н. Д. Ковальчук, канд. філос. наук, доцент.

Перш ніж говорити про Платонівське розуміння безсмертя
душі, варто зазначити, що саме Платон каже, про смерть.
В «Апології Сократа», він зазначає, що смерть є добро. «Адже
смерть є одним із двох: або вмерти — значить стати нічим і по#
мерлий вже нічого не відчуває, або ж, як кажуть люди, це є для
душі якась переміна і переселення її звідси в інше місце. Якщо
це повна втрата відчуття, щось схоже на сон, коли хтось спить
так, що навіть ніяких сновидінь не має, то тоді смерть була б
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дивовижним надбанням…» [Див. 1, с. 39]. І продовжує: «Якщо
ж смерть — це немов переселення звідси в інше місце, і якщо
правду кажуть перекази, що там перебувають усі померлі,
то чи може бути більше добро від неї, мої судді?» [Див. 1, с. 40].

З усього монологу видно наскільки Сократ не боїться смерті,
вважаючи її розлукою душі і тіла. Підтвердження цього ми зна#
ходимо далі в діалозі «Федон», «Смерть, отже, полягає в тому,
що тіло розлучене з душею, існує саме собою, а душа відділена
від тіла, — також сама собою?» [Див. 3, с. 240]. Це питання Со#
крат задає Сіммію, тут і починаються більш конкретні роздуми
на тему безсмертя душі.

Отже, Сократ наводить ряд доказів безсмертя душі. Першим
з яких є логічний аргумент того, що все виникає із своєї проти#
лежності, серед цих двох протилежностей існують перехідні ста#
ни [Див. 3, c. 246–247]. Протилежністю життя є смерть, і на#
впаки, а їх проміжними станами є вмирання і оживання. Крім
того, як парність несумісна з непарністю, так і душа не може
бути сумісною із смертю, бо вона — основа життя [Див. 3, c. 283].

Другий аргумент, гносеологічний, ґрунтується на тому, що
все що людина знає вона просто пригадує, а це є можливим ли#
ше за умови, що душа існувала раніше [Див. 3, c. 249].

Третій аргумент, онтологічний, пояснюється тим, що душа
є безтілесною, цілісною, що вона не розсіюється після смерті.
Душа має існувати після смерті, бо вона є духовною сутністю
[Див. 3, с. 255].

Четвертим важелем в доказ безсмертя душі, можна назвати
моральний. Якби душа була смертна, то всі погані люди могли
б не боятися покарання, вони «позбувалися б і тіла, і своєї по#
рочності разом із душею.» [Див. 3, c. 284]. Тому Сократ і не хоче
тікати з в’язниці, бо має цінувати вище за все справедливість
[Див. 2, c. 52]. Він сповнений великої надії, що після смерті
в нього почнеться нове життя і «добрим людям воно буде дале#
ко краще, ніж поганим» [Див. 3, c. 239].

«Адже я нічого іншого не роблю, тільки ходжу й переконую
кожного з вас, молодого й старого, турбуватися передовсім як#
найдужче не про тіло й не про гроші, а про душу, щоб вона бу#
ла якнайкраща.» [Див. 1, c. 31].
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ДУХОВНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
ЯК ІНДИВІДУАЛЬНА ЖИТТЄВА ЗАДАЧА

В. К. Заваліщева 
VI курс, група ПЛ�32, спеціальність «Психологія», 
Науковий керівник Н. Д. Ковальчук, канд. філос. наук, доцент

Перед нами постійно постає питання про своє призначення
у цьому житті. Чому ми тут и життя в нас саме таке? Від цього
це залежить і як це змінити? На сьогодні з цього приводу напи#
сано багато книжок, проте найбільше зацікавлення викликають
давні твори, оскільки містять перевірену роками істинність
думки. За основу розкриття даної теми взята праця Августина
Блаженного «Сповідь», адже для пояснення народження ду#
ховної особистості потрібен життєвий приклад.

У кожної людини є певна життєва задача, своє призначення,
духовний шлях і життя дає нам всі можливості для її здійснення. 

Починається «Сповідь» з хвали Господу: «Людина — части#
на творінь Твоїх, яка носить з собою смертність свою, носить
з собою свідоцтво гріха свого і свідоцтво, що ти протистоїш пи#
хатим». Саме з початку висловлювання: «Людина — частина
творінь Твоїх», — випливає вказівка на призначення людини:
любити та приймати цей світ, оскільки він створений Вищою
Силою. Схоже формулювання про призначення людини зустрі#
чається й у С. Лазарєва: «Людина приходить на Землю, щоб
любити Бога».

На сьогоднішній день ми розділили себе на частини та забу#
ли навіщо наша душа прийшла в цей світ. Ми не можемо на#
вчитися слухати свою внутрішню суть та приймати оточуючий
світ. Любити Бога — це не ображатися на своє життя та оточення,
не прив’язуватися до нього. Те, що в цьому житті ми найбільше
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любимо або ненавидимо, заперечує саме поняття духовності —
своєрідної цілісності, єдності, вияву внутрішньої сутності лю#
дини.

Отже, перше, що потрібно для сучасної людини, — це навчи#
тися приймати цей світ із вдячністю за все. Це є одним з пер#
ших кроків для здійснення своєї духовної задачі.

Іншою ідеєю Августина Блаженного, що є актуальною для ду#
ховного становлення особистості є: «Дружба з цим світом — зрада
Тобі». Коли ми пов’язуємо наше життя лише з матеріальним сві#
том, то не можемо відчути свою духовну сутність, ми ніби ховаємо
її під вдоволенням або невдоволенням своїх першочергових по#
треб, обмежуємо себе. Духовне життя має бути більш значущим.

Духовність — це не лише абсолют та цілісність, ідеал, а й внут#
рішня подяка та безоцінкове прийняття цього світу. Коли ми
внутрішньо вдячні за всі ситуації, то відбувається ніби друге
народження. Ми стаємо на шлях свого духовного призначення,
але ми живемо у матеріальному світі і сучасній людині важко
відмовитись від всіх його здобутків. Тому слід говорити про вдяч#
ність за те, що ми маємо на сьогодні.

Духовне призначення — це певне завдання, яке вирішує
людина під час свого духовного становлення. Дуже часто люди#
на, яка любить Бога та стала на шлях духовного росту, опиняєть#
ся серед меншості, її не розуміють оточуючі, оскільки дії та вчин#
ки можуть відрізнятися від їх світосприйняття. Саме в цей
момент у людини є можливість подивитися на світ зі сторони,
зрозуміти, хто та які грає ролі. Вона має унікальний вибір: бу#
ти або клоуном у цьому житті, або режисером.

Так і Августин жив між двома світами: «вільним навчан#
ням» (театром) та релігією. Проте довкола «була пустота». Лю#
дина також живе між двома світами: театр — це маска, роль,
яку вона показує іншим людям та якій потрібна оцінка соціу#
му; пошук себе — це неповторний життєвий шлях, велика ду#
ховна робота. Релігія для Августина схожа на театр, результа#
том якої я внутрішня спустошеність. Саме ця спустошеність
змушує замислитись про Бога, про свій внутрішній світ. Люди#
ну перед пізнанням істини зупиняє страх. Адже для духовного
становлення потрібно вірити та довіряти, ми маємо зробити
вирішальний крок — відмовитися від минулого досвіду. Це по#
дібно смерті та воскресінню.
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Отже, духовність для людини має стати стежкою у духов#
ний світ, а матеріальне життя слід розглядати як інструмент
або засіб, за допомогою якого це покликання можна реалізувати.

Література

1. Блаженный Августин. Исповедь.— М.: Эксмо «Антология Муд#
рости», 2006.— 528 с.

ФЕНОМЕН СМЕРТІ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ 
І ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

І. О. Кияшко 
Факультет соціальних технологій
II курс, група СР�51, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник Н. Д. Ковальчук, канд. філос. наук, доцент.

Напевно кожен задавав собі такі питання: скільки я буду жи#
ти? Що буде після того, як я помру? Що таке смерть, взагалі?
Чи існує життя після смерті? 

Такі питання хвилюють не тільки сучасну людину. Вони іс#
нували завжди, вони існували стільки, скільки сама наука, що
іх відтворює перед людиною — філософія. Існує безліч підходів
до розуміння цього питання. Одними з таких є філософський
і християнський.

Згідно із християнським ученням, смерть — велике таїнст#
во. Вона є переродженням людини із земного тимчасового жит#
тя у вічне. При здійсненні смартного таїнства людина начебто
скидає із себе свою грубу оболонку — тіло — і тонкою, ефірною
душевною істотою переходить в інший світ.

Але наше тіло продовжує існувати. Воно звісно руйнується
і повертається в землю, звідки воно було взяте. Воно чекає друго#
го єднання з душею, і вже тоді воно стане недосяжним для цієї
видимої смерті. Людина чекає смерті і не може уникнути її при#
ходу, оскільки Бог визначив і приготував її людині. Смерть —
це чемпіон, з яким кожна людина повинна вступити в двобій.

Християнство стверджує, що не буде ніколи так, щоб зали#
шився хтось жити назавжди і не побачив смерті. Кожний «ба#
чить, що і мудреці помирають так само, як і невігласи і без#
глузді помирають» [Пс., 48(49), 10]. Людська душа грішна, бо
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має місце гріхопадіння Єви і Адама, а тому і тіло людське смерт#
не: смерть слідує за гріхом, як тінь слідує за тілом. 

Зі смертю кожна людина має шанс на спасіння, який дав
нам Ісус Христос. Навіть Син Божий також помер, але він вос#
крес. І кожна людина воскресне, але ми повинні пам’ятати, що
не від нас залежить тривалість нашого життя, але ширина, ви#
сота і глибина його залежить саме від нас, і тому смерть постав#
лена в кінець життя, аби людина мала час до неї підготуватися.

Згідно з матеріалістичним підходом, смерть — це припинен#
ня життєдіяльності організму, його загибель. Смерть тепло#
кровних тварин і людей пов’язана із припиненням насамперед
дихання та кровообігу. У смерті розрізняють два основних етапи:
клінічну смерть і наступну за нею — біологічну, чи справжню,
смерть — незворотне припинення фізіологічних процесів
у клітинах і тканинах.

Проблема смерті є однією з центральних в екзистенціональ#
ній філософії, тому що основні події духовного розвитку людини
відбуваються в контексті життя і смерті. Відповідно до екзистен#
ціалізму — філософії існування — основними проявами людсь#
кого існування є турбота, страх, рішучість, совість, при чому
всі ці прояви визначаються в межовій ситуації існування лю#
дини між життям та смертю.

Смерть нерозривно пов’язана із життям. Адже коли б ми не
жили, не існували, то і не знали б як це коли нас нестане, коли
закінчиться наше життя, як воно закінчиться, що буде після
цього. Відомий дослідник Ю. М. Лотман вважає, що Пушкін по#
чав шукати смерті, бо сенс його життя — поезія і проза, поча#
ли приносити душевну тривогу (зовнішні обставини заважали
творити), бо цей сенс почав поволі втрачатися. І не дивно, що
відбулася дуель. Адже завдяки їй, Пушкіна почали дійсно ша#
нувати як генія, і він вийшов не переможеним, а переможцем.
Смерть стала головною подією його творчого життя і визнання
його як поета і прозаїка, який жив, живе, і вічно буде жити.

Які б не були всі ці погляди на життя, на смерть, на смерть
після життя, потрібно знати і вірити в одне — в те, що ми зараз
є, але ми не знаємо, що буде завтра з нами і зі світом. Тому по#
трібно жити і насолоджуватися життям. «Насолоджуватися
життям» не в тому розумінні, яке сьогодні є викревленив і в зміст
якого вкладається тілесне задоволення їжею, сексом, владою,
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а те прекрасне і естетичне, яке нас оточує в природі і в душах
людей. Адже наш чудовий світ був створений не просто так. От#
же, живіть і вмійте жити, адже наше життя таке коротке, щоб
зрозуміти і насолодитися ним.

ПРОБЛЕМА СЕНСУ ЖИТТЯ 
У РОБОТАХ С. ФРАНКА

М. В. Корж
Факультет соціальних технологій
ІІ курс, група ПЛ�51, спеціальність «Психологія»
Наук. керівник Н. Д. Ковальчук, канд. філос. наук, доцент

Чи має життя сенс, і якщо так — то який саме? У чому сенс
життя? Чи життя є просто безглуздим, нікчемним процесом
природного народження, розквіту, дозрівання, старіння і смерті
людини, як і будь#якої іншої органічної істоти?

Ці питання хвилюють в глибині душі кожного: думки про
добро і правду, про духовну значимість і осмисленість життя,
які вже з молодих літ змушують нас думати, що ми народились
не «марно», що ми покликані здійснити щось величне і тим самим
реалізувати свій творчий потенціал… Людина може на певний,
навіть на дуже довгий час зовсім забути про них, з головою за#
нуритись у буденні проблеми сьогоднішнього дня, в матеріаль#
ні турботи чи в які#небудь розваги, але зовсім відмахнутися від
них не може навіть духовно спляча людина: невідворотне на#
ближення смерті, факт відмирання, неминучого зникнення
змушують її згадати про відкладене на необмежений строк пи#
тання про сенс свого існування.

На думку С. Франка, що осмисленим є лише те життя, яке
є служінням вищому і абсолютному благу. Але якби наше жит#
тя було віддане служінню цьому вищому і абсолютному благу,
яке, однак, не було б благом для нас і в якому ми самі не брали
б участі, то для нас життя все одно не мало б сенсу. Життя ос#
мислене, коли воно, будучи служінням абсолютному і вищому
благу, є разом з тим не втратою, а збагаченням самого себе, ко#
ли воно є служінням абсолютному благу, яке є благом для са#
мої людини. Інакше кажучи, абсолютним ми можемо визнати
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лише таке благо, яке є одночасно і самодостатнім, і благом для
людини. Воно повинне бути одночасно благом в об’єктивному
і в суб’єктивному значенні — і вищою цінністю, до якої ми праг#
немо заради неї самої, і цінністю, що збагачує саму людину.

Найкращим прикладом такого блага є кохання. Коли ми дійс#
но кохаємо, що ми шукаємо у цьому коханні і що нас задоволь#
няє? Чи хочемо ми віддати своє життя на служіння коханій
людині? Звісно, хочемо, але не так, щоб це служіння спустошу#
вало наше власне життя; ми готові на самопожертву, навіть на
загибель заради коханої істоти, але саме тому, що це служіння,
ця самопожертва і загибель не лише радісні для нас, але й дару#
ють нашому життю спокій і повноту задоволеності. Кохання да#
рує нам повноту справжнього життя, і тим самим осмислює його.

Однак, любов до земної людської істоти сама по собі не дає
справжнього, останнього сенсу життя, тому що обидва закоха#
них захоплені потоком часу, заглиблені у безглуздий кругово#
рот життя, обмежені у часі; у такому коханні можна знайти
тимчасове забуття, ілюзію справжнього життя і його осмисле#
ності, але не можна досягти останнього, осмисляючого життя,
задоволення. Вище, абсолютне благо, що наповнює наше життя,
саме повинне бути вічним. Це благо повинне бути такою ціллю,
яка разом з тим є основою всього життя людини. Ми прагнемо
до нього, але не як до далекого, чужого для нашого «я» сторон#
нього предмету, а як до закладеного в наших власних глибинах
начала.

Але так як будь#яке життя має початок і кінець і в цій корот#
кочасній тривалості себе вичерпує, то це вічне благо все ж зали#
шається недосяжним, бо недосяжним воно є у своїй вічності.
Ми можемо володіти ним лише подумки, але це ніколи не буде
справжнім володінням; людина повинна дійсно володіти ним
і саме у вічності, інакше життя як і раніше позбавлене сенсу,
і людина не є співучасником осмисляючого вищого блага і ли#
ше мимовільно торкається до нього. Для того, щоб власне жит#
тя людини мало сенс, вона повинна не лише прагнути до блага,
а бути злитою з ним, бути ним самим. Людина повинна володі#
ти ним, а не лише до нього прагнути і торкатися до нього. Жи#
ве благо, чи благо як життя, повинне бути вічним життям, і це
вічне життя повинне бути особистим життям кожної людини.
Життя може бути осмисленим, коли воно володіє вічністю.
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Крім того, людина повинна не лише служити вищому благу,
і, перебуваючи в ньому і просочуючи ним своє життя, знаходи#
ти істинне життя; вона повинна також безперервно усвідомлю�
вати це.

Отже, життя стає осмисленим, коли воно вільно і свідомо слу#
жить абсолютному і вищому благу, яке є вічним життям, є вічною
основою життя, і разом з тим є абсолютною істиною, світлом
розуму, що пронизує і осяює людське життя. Життя наше ос#
мислюється, бо воно є розумним шляхом до цілі, інакше воно
є блуканням…

ФІЛОСОФІЯ ГРОШЕЙ ЯК ПРОБЛЕМА 
ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ, ФІЛОСОФСЬКІ 

ТА ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ АРІСТОТЕЛЯ

Т. Пилипчук
група ФН�61 
Науковий керівник С. В. Женжера, ас.

Грошовий обіг практично здійснюється в кожній країні світу
і виконує важливу економічну роль. Гроші виникли в ІV–ІІІ ти#
сячолітті до н.е.

Арістотель розрізняв два види багатства: багатство як су#
купність споживних вартостей (природне, істинне багатство)
і багатство як накопичення грошей. Багатство першого виду має
межу, якою є споживання. Багатство, виражене у грошовій
формі, не знає меж. Відповідно до цього Арістотель розрізняв
економіку і хрематистику. Під економікою він розумів мис#
тецтво надбання благ, необхідних для життя чи корисних для
дому, а також для держави, тобто природну господарську діяль#
ність, зв’язану з виробництвом продуктів (споживних вартостей).
Вона включала й обмін (дрібну торгівлю) у межах, необхідних
для задоволення потреб. Хрематистикою Арістотель називав
мистецтво наживати багатство, робити гроші. Це діяльність
винятково у сфері обігу, спрямована на накопичення багатства
у формі грошей (велика торгівля і лихварство), яка є, на думку
Арістотеля, неприродною. Засуджуючи хрематистику, він, проте,
розумів, що економіка неминуче переходить у цей стан. На його
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думку, виникнення грошей — необхідність, зумовлена розвитком
торгівлі. Гроші існують для зручності обміну. «Неначе заміна
потреби, за спільною домовленістю з’явилася монета, — писав
він. — ... Монета, немовби міра, роблячи речі порівнянними,
прирівнює».

Безперечною заслугою Арістотеля є аналіз зародження й роз#
витку торгівлі, історичного процесу переходу однієї форми
торгівлі в іншу. Вихідним пунктом, за Арістотелем, була мінова
торгівля, тобто безпосередній обмін продукту на продукт, коли
мінові відносини спочатку виникли між родовими сім’ями (об#
щинами), а потім стали розвиватися всередині них. Поширен#
ня мінової торгівлі поступово привело до появи грошей, і міно#
ва торгівля перетворилася на товарну (товарний обіг), яка 
є, власне, обміном за допомогою грошей. На думку Арістотеля,
виникнення грошей — необхідність, зумовлена розвитком тор#
гівлі. Гроші існують для зручності обміну

Сучасні гроші є засобом обміну й мірилом вартості, а також
засобом збереження вартості і законним платіжним засобом.
Цю останню властивість грошам надає держава, яка через своє
законодавство та спеціальні інститути взагалі керує грошовим
обігом країни. Гроші можуть мати свою власну цінність (то#
варні або металеві) і цінність похідну від функцій, що їх вони
виконують ѕ кредитні гроші. Функцію нагромадження гроші
можуть успішно виконувати тільки при збереженні їх вартості
тобто при незмінному загальному рівні цін.

Щодо грошей я не зовсім поділяю думку Арістотеля про хре#
матистику. Я вважаю що гроші потрібно накопичувати,
а в майбутньому використовувати як інструмент для добрих
справ (наприклад благодійність). Звичайно, ставити мету —
стати фінансово незалежною людиною — це розумно та правиль#
но, а от шляхи її досягнення у кожного свої. Я переконаний,
що гроші — це добре, і в накопиченні їх немає нічого поганого,
якщо, звичайно, людина не жертвує заради цього своєю волею
чи рідними, що, нажаль, в наш час часто трапляється. Грошей
ніколи не буває забагато — із ростом наших доходів відповідно
ростуть і наші потреби, а отже все залежить лише від нас.
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ДІАЛОГ ПЛАТОНА «ПИР»: 
РІЗНІ ПОГЛЯДИ НА ПРИРОДУ ЕРОТА

Ю. В. Синяченко
Факультет соціальних технологій
4 курс, група ПЛ�31, спеціальність «Психологія»
Науковий керівник Н. Д. Ковальчук, канд. філ. наук, доцент

У Греції було сім загальновідомих мудреців. Сократ вважав#
ся наймудрішим, але не входив до цієї сімки, тому що він вису#
нув новий принцип духовності: не проголошувати мудрість
людини як особисту настанову, а вилучати її з оточуючих лю#
дей. Яскравим прикладом цього принципу є діалог «Пир», де
шість співбесідників в інтелектуальній розмові з’ясовують пи#
тання, що таке Ерот.

Ерот — це грецький бог кохання. Першим слово взяв Федр,
окрім нього в діалозі брали участь: Павсаній, лікар Ериксима#
ха, Аристофан, Агафон і Сократ. А закінчується діалог панегі#
риком Сократу (Алківіад).

Федр робить акцент на тому, що цей бог самий давній, тому
всім править кохання. 

У промові Павсанія йдеться про двох Еротів — небесного
і низького, непристойного. Аргументує тим, що існує дві Афро#
дити: Уранія (небесна) і Пандемос (вульгарна), а Ерот, як відомо,
її постійний супутник. Тому існує два види кохання: непри#
стойне і високе. Вульгарний і непристойний той шанувальник,
хто любить тіло, а не душу, він, до того ж, непостійний, оскіль#
ки непостійне і те, що він любить. А та людина, яка кохає за
високі моралі якості, вона залишається вірною все життя, то#
му що вона прив’язана до чогось постійного, незмінного. Таке
кохання цінне тим, що потребує від закоханої людини і від тої,
яку кохають великої турботи про їхню духовну досконалість.

Так як Ериксімаха лікар, то можна зрозуміти його натура#
лістичну позицію щодо Єрота. Він стверджує, що Ерот розлитий
по всій природі, але також не заперечує двоякість бога кохання,
яка, на його погляд, полягає саме в природі тіла. Еріксімаха наго#
лошує на тому, що здорове і хворе начало тіла мають різницю і не
схожі, а все несхоже прагне до несхожого і любить його, і робить
висновок, що у здорового начала один Ерот, у хворого — інший.



Секція VIII Гуманітарна підготовка 
креативного, інноваційного

220

Аристофан стверджує, що Ерот — це потяг людини до спо#
конвічної цілісності. Раніше природа людини була іншою: вони
були андрогінами і мали три статі. Люди мали інший вигляд
і все, чого в нас зараз по два (руки, ноги), в них було по чотири.
Вони були могутніми завдякі своїй цілісності і загрожували
життю богів, тому Зевс розділив їх навпіл. Ось чому люди
постійно шукають свою половину, і тому кохання — це бажан#
ня цілісності і потяг до неї.

Промова Агафона відрізняється від інших — він робить ак#
цент саме на довершенності бога кохання і перераховує його
достоїнства. Вважає, що інші учасники прославляли те щастя
і ті блага, котрі приносить Ерот людині, але вони не прославля#
ли самого бога.

Завершує цю дискусію Сократ, стверджуючи, що мета Еро#
та оволодіння благом. Вважає, що всяке бажання блага і щас#
тя — це велике і підступне кохання. Кохання — це завжди лю#
бов до блага. Це завжди любов до вічного оволодіння благом.
Кохання — це прагнення народити на світ в прекрасному; це
прагнення до безсмертя. Існує тілесна вагітність — люди споді#
ваються отримати безсмертя завдяки народженню дітей, і є ду#
ховна вагітність — виношує розум і інші чесноти. 

Шлях до кохання починається з окремих проявів прекрас#
ного — потрібно немовби по сходам підійматись угору — від одно#
го прекрасного тіла до двох, від двох — до всіх, від тіл переходи#
ти до прекрасних духовних проявів, від них — до прекрасного
вчення і завдяки цьому можна дійти до вчення про саме пре#
красне і пізнати його.

Недивно, що закінчує диспут саме Сократ, адже своїм вмін#
ням вести діалог він вилучав з людей мудрість — він вважав
доцільним повністю прийняти думку антагоніста і, виходячи
з його ідей, привести того чи до протиріч, чи до узгодження
думки. 

Завданням діалогу Сократа було не доведення однобічної
правоти, а переконання у тому, що всі співучасникі диспуту
належать до третього, зверхнього відносно їх переконання, сві#
ту правди, який є для них однаковою цінністю.

І хочь це був один з перших історичних варіантів концепції
«третьої правди», вона і досі зберігає своє еврестичне значення.
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ПОНЯТТЯ «ДОБРА» І «ЗЛА». 
ІСТОРИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ

А. М. Сущенко
Факультет соціальних технологій, м Київ
ІІ курс, група СР�51, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник В. Й. Бочелюк, докт. психол. наук, професор

Поняття «добро» і «зло» — найбільш загальні поняття мо#
ральної свідомості, відповідно до яких людина визначає те, що
є добрим та поганим, що заслуговує на повагу і те, що не#
обхідно засудити. «добро» і «зло» — поняття високого ступеня
узагальнення, полярні характеристики людського світу.
У Біблії, у Старому Заповіті міститься заклик до людей: «Будь#
те як Боги, що знають добро і зло».

Поняттями «добро» і «зло», як правило, визначають такі
явища, почуття та усвідомлення:

Поняття «добро» Поняття «зло» 

Нормативно — оціночне явище
духовності, яке в загальній формі
визначає те, що має бути позитив#
ним у житті людини і суспільства 

Нормативно — оціночне явище
духовності, яке в загальній формі
визначає все те, що має бути нега#
тивним у житті людини і сус#
пільства 

Почуття і усвідомлення людиною
своєї здатності творити благо 

Почуття й усвідомлення люди#
ною своєї здатності робити шкоду 

Все, що служить інтересам сус#
пільства і людства, сприяє віль#
ному розвитку і щастю людства 

Все те негоже, що заважає розвит#
ку суспільства і людства, робить
людей нещасними
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В історії культури і повсякденній життєвій практиці можна
виділити деякі типові концепції зла, що змальовують з різних
сторін його сутність:

1. Антична концепція, відповідно до якої в світі панував
синкретизм, нерозривна єдність етичних та естетичних цінно#
стей. Якщо найпрекраснішим, що міг собі уявити античний
грек, був чудовий упорядкований космос, то він же поставав як
і вище втілення добра. Відповідно уособленням потворства й зла
вважався хаос — стан безладдя, де порядок порушено і кожна
частинка існує сама по собі, як їй заманеться, підкорена лише
власній темній долі. «Як у космосі», могла сказати людина тієї
доби, маючи на увазі «як належить», «порядно», «зле» мало
виглядати «не так, як у космосі», тобто без належного ладу й гар#
монійного співпідпорядкування.

2. Релігійна (християнська) концепція, відповідно до якої
зло виступає передусім як гордість, погорда. Саме гордість —
визначальна риса Люципера, бунтівного підданого Бога, котрий,
бажаючи самоствердження, повстав проти свого володаря, по#
рушив цілісність божественного універсаму. За це й був скину#
тий у пекло. Повстання й покарання Люципера християнство
розглядає як жахаючий приклад для кожної людської душі,
здатної впасти в гріх погорди, стати на шлях зла.

3. Соціальна концепція буття останніх століть. Наприклад,
марксистська соціально#класова концепція морального зла.
Згідно з цією концепцією, соціальний клас здатний породжу#
вати позитивні моральні цінності, робити внесок у загально#
людську мораль, поки його інтереси збігаються із загальними
інтересами суспільно#історичного розвитку. Коли ж гармонія
між інтересами зникає і даний клас, зосереджуючись на цілях
власного самоствердження, стає гальмом на шляху подальшо#
го прогресивного розвитку, він починає генерувати мораль#
не зло.

4. Сучасна концепція. Чи не називаємо ми людиною злою
насамперед холодного егоїста, байдужого до проблем і страж#
дань своїх ближніх і здатного використовувати їхні слабкості
заради власного самоствердження?

Легко побачити, що в усіх згаданих чотирьох концепціях
зла за очевидних і принципових відмінностей між ними просте#
жуються спільні типологічні риси, що й дають змогу створити
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певний узагальнений образ зла. До таких рис, безсумнівно, на#
лежать:

• порушення суб’єктом зла порядку й міри, узгодженості
з іншими рівнопорядковими йому одиницями;

• зосередженість на собі — якість, що її Г. С. Батищев влуч#
но назвав «своє центризмом…»

ПОНЯТТЯ «ДОБРО» ТА «ЗЛО» 
В СИСТЕМІ СВІТОГЛЯДНИХ ЦІННОСТЕЙ

А. М. Сущенко
Факультет соціальних технологій, м. Київ
ІІ курс, група СР�51, спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник В. Й. Бочелюк, докт. психол. наук, професор

Одним із визначальних понять у системі світоглядних цін#
ностей є «добро» та «зло». Для їх розуміння необхідно чітко
визначитись із поняттям «Життя» загалом, як способу виявлен#
ня творчих намірів Творця. В широкому розумінні цього слова
Творцем може виступати і Людина, і Середовище, яке його ото#
чує. Звичайно не в сталому вигляді, а в процесі розвитку.

Під розвитком розуміється збільшення, як правило (змен#
шення — як виняток), кількості і зростання якості виконува#
них Творцем функцій, поліпшення їх властивостей. Способом
розвитку є збільшення кількості видів (програм розвитку), попу#
ляцій видів (модулів програм розвитку). Через змагання і спів#
працю в умовах обмежених ресурсів кількість переростає в якість
і відбувається стрибок у розвитку індивіда. Накопичення кіль#
кісного досвіду співіснування з навколишнім середовищем
призводить до якісних змін у розвитку окремого представника
виду (живої форми). Накопичення критичної маси відносно од#
наково якісно змінених представників одного виду призводить
до стрибка в розвитку цієї форми в цілому.

Основним мірилом досконалості живої форми є відповідність
її функцій і властивостей вимогам існування середовища та
здатність відносно швидко пристосуватись до змінених вимог
середовища. Властивості живої форми можна поділити на дві
основні групи: властивості співпраці із середовищем і властивості
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опору середовищу. Властивості співпраці можна визначити як
здатність живої форми до відкритого снагообміну (енергообміну)
із середовищем з метою саморозвитку і розвитку середовища.
Властивості — як здатність живої форми вчасно внести зміни
до правил співіснування із середовищем із метою самозбережен#
ня в разі порушення справедливості вищезазначеного снаго#
обміну. 

Обидві суми властивостей мають бути досконало розвинуті.
А оскільки міру досконалості живої форми визначають кіль#
кість і якість виконуваних нею функцій та притаманних влас#
тивостей, а також відповідність живої форми вимогам існуван#
ня із середовищем з точки зору співпраці з ним і опору йому,
то руйнуванням можна назвати зменшення кількості і знижен#
ня якості виконуваних функцій, зростаючу невідповідність
живої форми вимогам середовища. 

Якщо застосувати вищеописану діалектику співвідношення
особа (індивід) — середовище до Людини, то вийде такий лан#
цюжок. Основним середовищем існування і розвитку Людини
є її Сім’я та природне довкілля, для Сім’ї таким середовищем
є Рід і, знов#таки, довкілля для Роду — Народ і довкілля.
Для Народу — Раса і довкілля, для Раси — Людство і довкілля.
Цей ланцюжок важливий для розуміння природи спільнот#
ності (колективізму), бо таким чином утворюється становий
хребет, на якому будується і розвивається Людство. Спільнот#
ність забезпечує певному гуртові живих істот необхідний і до#
статній рівень одноманітності, який необхідний для належного
існування і вдосконалення особи, в тому числі навіть всупереч
перепонам, які цією одноманітністю утворюються. Крім того,
спільнотність необхідна для виконання завдань, які виходять
за межі втілювальних (реалізаційних) можливостей особи,
в тому числі для захисту себе і середовища існування. Все в сві#
ті — спільнотне.

Додатковим середовищем розвитку Людини є суспільні ко#
лективи, різні за тривалістю існування, принципами організа#
ції, цілями діяльності, способами, засобами і ресурсами, які
застосовуються, використовуються, споживаються для досягнен#
ня цілей діяльності. Людські об’єднання на засадах кровної спо#
рідненості разом з додатковим середовищем розвитку становлять
собою суспільство. Певна річ стратегія і тактика діяльності цих



і проблеми розвитку Секція VIII
мислення студентів

225

різних об’єднань людей мають бути підпорядковані одній стра#
тегії — стратегії Добра. 

Отже, Добром є Діяння (дія, як правило, бездіяльність — як
виняток), кінцевим наслідком якого є Розвиток Людини,
Суспільства та Природи, як у вигляді ускладнення (як правило),
так і у вигляді спрощення живої форми (як виняток). При чо#
му за основу світобудови береться саме Людина, оскільки саме
вона вносить у світ поняття «добро» та «зло». Розвиток самої
Людини може відбуватися лише разом із середовищем, будь#
які інші варіанти просто безглузді.

ДИЛЕМА ВИБОРУ ДУХОВНОГО ШЛЯХУ ЛЮДИНИ
В КОНТЕКСТІ РОБОТИ Е. ФРОММА «БУТИ І МАТИ»

Л. А. Яковенко
IV курс, група ПЛ�32, факультет соціальних технологій, 
спеціальність «Психологія»
Науковий керівник Н. Д. Ковальчук, канд. філос. наук, доцент

Оскільки суспільство, в якому ми живемо, підлягає придбан#
ню власності та виокремленню прибутку, ми рідко можемо зуст#
ріти якісь докази такого способу існування як буття. В зв’язку
з цим багато хто вважає володіння найбільш суттєвим спосо#
бом існування і навіть єдино прийнятним для людини образом
життя. Все це спричинює особливі труднощі для усунення
людьми сутності буття як способу існування — чи хоча б для
розуміння того, що володіння — це всього лише одна з можли#
вих життєвих орієнтацій. Але коріння обох цих понять —
в життєвому досвіді людини. 

Суспільство володіючих — основа модусу буття
Придбання, володіння а також отримання користі — не#

від’ємні права індивіда в індустріальному суспільстві. Які саме
джерела власності — не має значення, так як і сам факт воло#
діння власністю не покладає ніяких обов’язків на її власника. 

Такий вид власності можна назвати приватною власністю.
Окрім приватної власності і снують також створена власною
працею власність, яка являється в цілому результатом праці
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свого власника; обмежена власність, яка обмежена обов’язком
допомагати своїм ближнім. Норми, у відповідності з якими функ#
ціонує суспільство, формують також і характер членів цього су#
спільства («соціальний характер»). В індустріальному суспільст#
ві такими нормами є прагнення здобувати власність, зберігати
її та примножувати, тобто мати з цього прибуток. Але більшість
людей не володіють ніякою власністю в повному смислі цього
слова — тобто капіталом або товарами, в які вкладений капі#
тал. Якою бідною не була б людина, вона все#таки чимось во#
лодіє і дорожить цією малістю так, як володар капіталу своїм
багатством. 

Крім того, найбільша насолода полягає не стільки у володінні
матеріальними речами, скільки у володінні живими істотами. 

У чому ж будуть знаходити задоволення своєї пристрасті до
власності люди, які живуть в добре розвинутому індустріаль#
ному суспільстві по мірі поступового зникнення застарілого
патріархального типу власності на людей? Відповідь на це пи#
тання лежить в розширенні рамок власності, яка може вклю#
чати в себе друзів, коханих, здоров’я, подорожі, витвори мис#
тецтва, бога, власне «я».

Любов по принципу володіння та буття
Любов також має два різних значення в залежності від того,

чи маємо ми на увазі любов по принципу володіння чи буття. 
Чи може людина мати любов? Якби це було можливо, то лю#

бов повинна була і снувати у вигляді якогось предмету, суб#
станції, якою людина може володіти і володіти як власністю.
Але справа в тому, такого предмету, як «любов» не існує. «Лю#
бов» — це абстракція. 

Якщо людина відчуває любов по принципу володіння, то це
означає, що вона прагне позбути об’єкт своєї «любові» свободи
і тримати його під контролем. Така любов не дарує життя,
а пригнічує, душить, вбиває її [1].

Коли люди говорять про кохання, вони зазвичай зловжива#
ють цим словом, щоб приховати, що в дійсності вони любові не
відчувають. 

Шлюб. Чи він базується на любові чи — згідно традиціям
минулого — на існуючих обрядах чи являється він шлюбом за
розрахунком, дійсно люблячі чоловік та дружина являються
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виключенням. Сьогодні в цьому відношенні може бути наміче#
ний певний прогрес: люди стали більш реалістично і тверезо
дивитись на життя, і більшість вже не вважають, що відчувати
до когось сексуальний потяг — означає любити або, що теплі
не зовсім близькі відносини між друзями є не що інше як про#
яв любові. 
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СЕКЦІЯ 9

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
ТА ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ СЕРВІСНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТУ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

В. В. Бахарєв, А. О. Шкуринський 
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу,
І курс, група АГ�62, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник В. М. Васильєва, канд. техн. наук, доцент

У доповіді відстежень розвиток автомобільного транспорту
(АТ) в Україні та трансформація керівних органів АТ — від по#
чатку ХХ ст. до сьогодення.

В Україні перший автомобіль з’явився в перших роках ХХ ст.
в Одесі, а потім декілька приватних авто іноземного виробництва
у Києві. В 1904 р. у Києві створено елітний клуб автолюбителів.

У 1906 р. відкрито автобусне сполучення на маршруті Київ —
Житомир; з травня 1910р. почали працювати автобусні маршру#
ти Київ — Рівне, Кам’янець#Подільський — Проскурів, Київ —
Чернігів, з липня 1911 р. — маршрути по Київ — Брестлитовсь#
кому шосе. У 1910 р. в Україні налічувалося 618 автомобілів.

Початком структуризації АТ як однієї з галузей народного
господарства України слід вважати створення зразу ж після гро#
мадянської війни в кожній губернії при губернаторських Радах
транспортно#матеріальних відділів та автосекцій, які займали#
ся організацією і комплектуванням автомобільних господарів;
потім вони об’єдналися.
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У 1922 р. в складі Наркомату шляхів було створене Цент#
ральне управління місцевого транспорту, яке займалося також
будівництвом шосейних доріг.

У 1925 р. відкривається регулярне пасажирське сполучення
по окремих маршрутах України; 

У 1927–30 рр. в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріж#
жі, створюються спеціальні гаражі, де зароджується профілак#
тичне технічне обслуговування автомобілів.

У 1930 р. на базі товариства «Транспорт» створюється «Союз#
транс» зі своїми конторами в областях і транспортних вузлах
України.

При раді народних комісарів в УРСР в 1938 р. організовано
Головне державне управління з дорожніми відділами в облас#
тях і районах.

У липні 1939 р. в Україні був утворений Народний коміса#
ріат (АТ), якому з різних областей були передані 2396 автомо#
білів, (коні, вози, сані, 44 гаража), спеціальні учбові заклади
і авторемонтні майстерні, на базі яких створили дублікансь#
кий трест. «Укравторемонт».

Під час війни 41–45рр. (АТ) виконав величезний обсяг ро#
біт — тільки вантажів було перевезено 101 млн. тон. Від війни
(АТ) автотранспортна галузь понесла величезні втрати — в си#
стемі Наркомату автотранспорту в 1945 р. налічувалось лише
1100 вантажівок і 28 автобусів.

25 травня 1946 р. Наркомат АТ був перетворений в Мініс#
терство АТ УРСР.

Весною 1953 р. ряд міністерств об’єднали в Міністерства до#
рожнього і транспортного господарства УРСР, а восени 1953 р.
воно було реорганізовано в Міністерство АТ і шосейних доріг
УРСР (відокремили річковий транспорт).

У 1968 р. це Міністерство поділили на два: Міністерство будів#
ництва і експлуатації автомобільних доріг УРСР і Міністерство
АТ УРСР. Під егіду останнього в 1988 р. знову ввели річковий
транспорт — виникло Міністерство транспорту Української РСР.

На початку 90#х років при переході від плавної до ринкової
економіки на базі Міністерства утворилася державна корпора#
ція «Укравторанс» та акціонерна компанія «Укрріглют».

Після розпаду СРСР в Україні як незалежній державі
в 1992 р. створюється Міністерство транспорту Ураїни, а в його
складі — державний департамент АТ, який виконує управлінські
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функції державного правового регулювання роботи автотранс#
портних підприємств, компаній та акціонерних товариств не#
залежно від форми їх власності, тобто відкрилось нова сторінка
функціонування АТ в складі підприємств, компаній, това#
риств в умовах ринкових відносин і жорсткої конкуренції на
ринку транспортних послуг.

Зараз Мінтранс реорганізовано в Міністерство транспорту
і зв’язку України.

ІСТОРІЯ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ, 
КОМПАНІЯ «RENAULT» — 

СТВОРЕННЯ І СУЧАСНИЙ ЕТАП

В. В. Василида 
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу,
І курс, група АГ�61, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник В. М. Васильєва, канд. техн. наук, доцент

Компанія «Renault» за об’ємом виробництва на сьогодні
займає десяте місце в світі автомобілебудівників. В її склад вхо#
дить 45 складальних підприємств в різних країнах світу, з них
9 — у Франції.

Гамма автомобілів «Renault» — одне з най поширених в Єв#
ропі. В малому класі воно представляє малолітражними різно#
видами Twingo, Clio, Кangoo; в малому і середньому — Magane,
хетчбек, купе, Megane Scenic, седан, кабріолет і універсал; в се#
редньому і великому класі — Laguna і її варіант універсал;
Safrane і Espace — в представницькому класі. Spider Renault
Sport доповнює цей ряд спортивним автомобілем.

За свою 100#літню історію (почалося воно як компанія братів
Рено) фірма «Renault» випустила 57 млн. легкових і вантаж#
них машин. Зважаючи на такі об’єми і різновиди автомашин,
практично всіх спеціалістів, що працюють в галузях будівницт#
ва і експлуатації автомобільного транспорту, цікавить історія
створення і росту компанії «Renault».

Засновником сімейної компанії брати «Renault» і справж#
нім натхненником її був Луї Рено — середній серед трьох синів
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Рено — володаря фірми по торгівлі сукном в містечку Біянкур
під Парижем. З 1898 р. сім’я Рено наважилась серйозно зайня#
тися серійним виробництвом автомобілів. 

Доповіді представлені матеріали основних етапів і конст#
руктивних особливостей сімейних розробок і подальшого ви#
робництва фірми Рено: 

– перше авто «Тін А» обладнане одноциліндровим двигуном
Де Діон потужністю всього 34 к.с., який забезпечує дуже висо#
ку для того часу швидкість 45 км/год;

– 8 моделей компанії, які продемонструвалися в 1901 р.
в Парижі; 

– гоночний автомобіль представлений на авто гонках 1903 р.
в Версалі;

– автомобіль «наутілус» який приймав участь в гонках на
кубок Вандербільта на Лонг Айленді 1904 р.;

– лімузини 1904 р.; — 35 сильний автомобіль з кузовом з особ#
ливим дизайнерським рішенням — клиноподібним капотом;

– 9 варіантів авто 1913р. від невеликого двомісного «Тін#Ха»
з двигун 8 к.с. до спортивного семимісного «торпедо» 45 силь#
ним двигуном на шасі типу DQ;

– Військові грузовики, алтелерійські тягачі, танки, авіацій#
ні двигуни і навіть літаки в період І Світової війни 1914 р.; 

– розкішний ландоле#лімузин, так званий «царський ліму#
зин», що був замовлений Миколою Другим для свого гаража,
і який потім (з 1918 р.) перейшов у користування В. У. Леніну.

– в 20#ті роки — 4 — і — 6 — циліндрові легкові 6CV і Mo#
nagix, 8#циліндрові 40 CV і Rcinastella;

– в 30#ті роки — автомобілі середнього і великовантажного
класів, невеликі Celtaquatre і Primaquatre, Vivastella, Vervas#
tella і Vivasport;

– нова модель 4#циліндрової малолітражки — Javaquatre
вагою лише 725 кг, яке дебютувалось на парижському автоса#
лоні в 1939р.

У 50#ті роки ХХ ст. фірму оголює Пьєр Лероше, який тра#
гічно загинув за кермом останньої практичної моделі своєї фір#
ми Renault Fregate в 1955 р.

Розглядається діяльність концерну «Renault» під керівницт#
вом П’єра Дрейфуса (з 1955 р.), при якому здійснилося при#
дбання великого заводу в Аргентині — «УКА» — колишнього
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дочірнього підприємства американської компанії Кaiger і з по#
чатку 80#х років — під керівництвом Жоржа Бесса, коли Кон#
церн став власником відомої фірми «American Motors».

На 14 Київському міжнародному автосалоні SIA були пред#
ставлені з новинки «Renault»: легковий авто Clio ІІІ який був
визнаний автомобілем 2006 р. в Європі; Megane ІІ — купе#каб#
ріолет, які отримали вищу оцінку — 5 зірок EuroNCap.

АМОРТИЗАЦІЙНА ПІДВІСКА 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАСТИНЧАСТОЇ РЕСОРИ

В. Г. Гичак
ВМУРоЛ «Україна», Інститут автомобільного сервісу,
V курс, група АГ�22, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник М. К. Сукач, д�р техн. наук, професор

Запропоновано підвіску для амортизації динамічних наванта#
жень транспортних засобів на основі застосування нової пластин#
частої ресори. Амортизаційний пристрій призначено для коліс#
них засобів (переважно вантажних автомобілів та автопричепів),
що мають як одновісні, так і балансирні підвіски. Його можна ви#
користовувати також і в гусеничних транспортних засобах.

Ресора представляє собою пружну пластинчасту скобу пере#
мінного перерізу (рис. 1, 2), що вигинається під дією наванта#
ження в площині своєї найбільшої жорсткості. Вона має серед#
ню частину (полотно), нейтральна вісь якої прямолінійна, і дві
дотичних до неї крайніх ділянки (полиці), які відхилені від по#
лотна в його площині в ту ж саму сторону.

Полки закінчується пристроями для шарнірного з’єднання
ресори із суміжними деталями. Через один з цих пристроїв на
ресору передається активна діюча сила, а через інший — зрів#
новажуюча її і протилежно спрямована реакція. Якщо ці дві
сили спрямовані назустріч одна одній, то полотно ресори підда#
ється згину і стиску. Якщо ж їх спрямовано у протилежні сто#
рони, то полотно ресори піддається згину і розтягу. Тобто ресо#
ра практично однаково ефективно сприймає як навантаження
стиску, так і навантаження розтягу.
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Для забезпечення мінімальної металомісткості пластинчаста
ресора конструюється як «брус рівного опору». При цьому пи#
тома потенційна енергія пружних деформацій у всіх робочих
перетинах ресори може досягати величини, що наближається
до граничної для даного конструкційного матеріалу. Отже, та#
ка ресора виявляється значно легша, ніж порівняні з нею за на#
вантаженнями та деформаціями багатолистові і малолистові
ресори та пружини.

Підвіски коліс транспортних засобів із застосуванням плас#
тинчастої ресори допускають різноманітну компоновку (рис. 2).
Переваги полягають у поєднанні малої металомісткості конст#
рукції, зумовленої власним згином полок ресори та їх поворо#
том при згині полотна.

При однакових за величиною навантаженнях і еквівалент#
них напруженнях нова ресора має суттєво меншу масу у порів#
нянні з іншими конструкціями амортизаційних пристроїв.
Причому, на відміну від порівняних з нею пружин, пластинча#
ста ресора здатна однаково ефективно сприймати навантажен#
ня перемінного напряму. Використання пластинчастих ресор
у підвісках одного автомобіля вантажопідйомністю 8 т змен#
шує витрати ресорної сталі в 1,9…3,2 рази.

Рис. 1. Загальний вигляд
пластинчастої ресори

Рис. 2. Варіанти конструктивної
компоновки підвіски колеса із

застосуванням пластинчастої ресори:
1 — колесо; 2 — двоплечий важіль; 
3 — пластинчаста ресора; 4 — рама
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Зменшення маси підвіски і пов’язаних з нею деталей дозво#
ляють при незмінній повній масі навантаженого автомобіля збіль#
шити корисне навантаження і підвищити економічність пере#
везень за рахунок скорочення питомих витрат палива і витрат
на оплату персоналу на тоно#кілометр вантажу, що перевозиться.

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ПАЛИВА

Р. А. Комар 
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу, IIІ курс, група ОД�60,
спеціальність «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
Науковий керівник С. М. Дзизиль, асистент

Світова енергетика стрімко змінюється. Нафта ще залишаєть#
ся головним гравцем на енергетичному ринку, але чи надовго?
Якщо ріст цін продовжуватиметься сьогоднішніми темпами,
то вже через п’ять — десять років багатьом автовласникам
прийдеться лише витирати пилюку зі своїх автомобілів.

Задуматися про альтернативні види палива примушує не
тільки зменшення світових запасів нафти і газу, і підвищення
цін, але й прагнення держав уникнути енергетичної залежності
від інших країн. Спеціалісти різних автомобільних і енергетич#
них компаній підходять до вирішення цієї проблеми по#різному,
але визначення основних видів альтернативного палива майже
однакові. В перспективі найбільші надії покладаються на водень,
але в найближчі роки буде використовуватися розріджений
(пропан#бутан) і стиснений газ, а також паливо, яке можливо
отримати із сировини, яку можна вирощувати.

Великий інтерес визивають ті види палива, які можливо от#
римати із рослинної сировини. До них відносяться етанол (ети#
ловий спирт), метанол (метиловий спирт), рапсова олива, так
називаємий біодизель (тим більше ідея отримувати його із рос#
линної сировини була озвучена ще Рудольфом Дизелем, в 1900 ро#
ці він навіть продемонстрував двигун, який працював на паливі
із арахісової оливи), а також синтетичні дизельне паливо і бензин.

Ми спробуємо оцінити альтернативні види палива, врахову#
ючи, що розробки в галузі спеціальних паливних систем ведуть
конструктори різних автомобільних компаній. Деякі із систем
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дозволяють автомобільній силовій установці працювати на де#
кількох видах палива, є і такі, що автоматично визначають вид
палива, яке залите в бак. Норвезькі компанії#виробники папе#
ру планують побудувати протягом п’яти років завод з переробки
деревяних опилок і отримувати чисту «біосолярку» нового по#
коління. Уже сьогодні такі традиційно «дизельні» країни, як
Австрія, Франція та Італія поступово переводять на біодизель
частину свого автопарку. Розвинуті країни вкладають в розви#
ток програм зі створення систем для автомобілів,які будуть
працювати на водні, значні кошти, наприклад, США —
1,7 млрд. дол. в рік, а Євросоюз на впровадження водневого па#
лива та інших відновлювальних джерел енергії за п’ять років
інвестував 2 млрд. дол. І якщо «біопрогрес» буде розвиватися
шляхом очищення, здешевлення і досягнення єдиних стандар#
тів альтернативного палива, то його масове впровадження буде
лише питанням часу,а розробленні загальним зусиллям техно#
логії у випадку успішного вирішення проблеми стануть джере#
лом прибутку на довгі роки і забезпечити стабільність розвит#
ку енергетичних і автомобільних компаній.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ РІДИНИ 

У СИСТЕМІ ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ

О. М. Чайчевський, Д. О. Литвин
ВМУРоЛ «Україна», Інститут автомобільного сервісу,
ІІІ курс, група АГ�42, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник О. М. Яхно, д�р техн. наук, професор

Останні роки широке застосування одержали кавітаційні тех#
нології. Вони широко застосовувались в системах перемішування
рідин, в очисних спорудах тощо. Причому може використову#
ватись як гідравлічна кавітація так і ультразвукова. Досліджен#
ня проведені в Київському політехнічному університеті пока#
зали, що використовуючи ультразвукову кавітацію можна
одержувати тонко#дисперсні суміші рідини і повітря. Такі роз#
пилювачі на нашу думку можуть бути використані для підго#
товки робочої суміші для двигунів внутрішнього згорання.
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Суть проблем полягає в тому, що при подачі тонкого шару
рідини на плоску поверхню при ультразвуковому коливанні цієї
поверхні з’являється зона тонко#дисперсної суміші.

Принципи роботи таких кавітаторів і описанню процесу роз#
пилення і присвячена дана робота.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПРОГРАМНИХ ПАКЕТІВ 

ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ

П. В. Малюга
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу,
V курс, група АГ�21, спеціальність «Автомобільне господарство»
Наукові керівники: М. К. Сукач, д�р техн. наук, професор, 
Є. О. Коптьолов, асистент

Останнім часом комп’ютерна техніка широко застосовуєть#
ся в інженерній практиці. Її стрімкий розвиток стимулює ство#
рення програмних пакетів та періодичного їх оновлення. Різ#
номаніття програмного забезпечення дозволяє вирішувати
досить великий спектр інженерних та наукових задач, таких
як побудова математичних моделей взаємодії робочих органів
з робочим середовищем, моделювання різноманітних фізичних
та хімічних процесів, твердотіле моделювання тощо. Напри#
клад в середовищі програмного пакету «Mechanical DeskTop»
можливо створити твердотілу, тримірну модель робочого орга#
ну, задати матеріал з якого вона виготовлена та змоделювати
навантаження яке відповідає середовищу з яким планується
взаємодія. При роботі програми на тримірній моделі відобра#
жається величина навантаження та небезпечні перерізи.
Найбільша перевага використання такого підходу це зручність
та наочність. Дуже легко змінити величину і вид навантаження,
що дає змогу змоделювати динамічні навантаження за принци#
пом Даламбера. Такий підхід значно спрощує та прискорює
процес проектування. Нажаль іноді через складність фізичних
або (і) хімічних процесів вони можуть надати результати при#
датні лише для розрахунків у першому наближенні.
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Найпоширенішими програмами які використовуються для ви#
рішення інженерних задач в навчальному процесі залишаються
«Компас», «MathCAD» та їх різноманітні аналоги. Використан#
ня цих програмних пакетів для вирішення курсових проектів
та різноманітних розрахункових робіт дає наступні переваги:

– значно скорочується час виконання розрахунків та креслень;
– підвищується точність розрахунків;
– зменшується кількість графічних помилок;
– підвищується інтерес до виконання курсових проектів;
Використання програмного пакету «MathCAD» найбільш до#

цільніше при вирішенні математичних задач і проектних роз#
рахунків. Найчастіше його застосовують при виконанні задач
з опору матеріалів, деталей машин тощо. Програма дозволяє ство#
рити шаблон, у якому дуже чітко видно алгоритм розрахунку.
Також доступна функція побудови графіків, що дуже зручно
при побудові епюр. Нажаль програма не показує проміжних ре#
зультатів розрахунків, що і є головним недоліком.

Програмний пакет «Компас» застосовується для виконання
графічних робіт. Однією з переваг є те, що його спроектовано
російськими розробниками. В програмі закладено перелік стан#
дартів, які використовуються в машинобудуванні та цивільно#
му будівництві. Так при виконанні завдань з таких дисциплін,
як деталі машин та ВСТВ дуже зручно користуватися довідни#
ковим матеріалом який закладено у програмі. Наприклад при
постановці розмірів достатньо вказати квалітет та ступінь точнос#
ті, граничні відхилення програма вже визначить самостійно.
Пакет також дозволяє створювати тримірні об’єкти, тобто за#
мість креслення деталі можливо отримати її тримірну модель.
Тримірні моделі можливо складувати у вузли та агрегати, що
дає змогу наочно демонструвати конструкції механізмів. Також
для більш зручного проектування однотипних об’єктів передба#
чено можливість створення креслень параметричним методом.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 
ТРИМІРНОГО ТВЕРДОТІЛОГО МОДЕЛЮВАННЯ.

ФОРМОТВОРЧА ОПЕРАЦІЯ ОБЕРТАННЯ

О. І. Недобойко, О. І. Василида, Л. С. Ткаченко
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу,
V курс, група АГ�22, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник Б. Д. Коваленко, канд. техн. наук, доцент

Наш час, без перебільшення, можна вважати зміною епох
у проектуванні і конструюванні в різних областях виробництв,
а саме: на зміну плоским кресленням приходять креслення,
які базуються на тримірному моделюванні. Велика трудоміст#
кість побудови складних поверхонь і аксонометричних проекцій
досить часто змушує конструктора відмовитись від їх побудо#
ви, або спростити форму деталі. У першому випадку це затруд#
няє розуміння проекту, а у другому знижує привабливість ви#
робу з точки зору користувача. Сучасні 3D системи дозволяють
розробити моделі найбільш складних деталей і складаль#
них креслень. При цьому процес проектування дуже часто по#
вторює технологічний процес виготовлення деталі. 3D системи
дозволяють досить швидко вносити зміни в проект, розробляти
різні варіанти як окремих деталей, так і всього виробу в ці#
лому.

До основних понять геометричних елементів при тримірно#
му моделюванні відносяться:

1. Грань — гладка (не обов’язково плоска) частина поверхні
деталі. Гладка поверхня деталі може складатись з кількох спо#
лучених граней у тому разі, коли вона утворена операцією над
кількома сполученими графічними об’єктами.

2. Ребро — крива, що розділяє грані.
3. Вершина — точка на кінці ребра.
4. Тіло деталі область, обмежена гранями деталі. Вважаєть#

ся, що ця область заповнена однорідним матеріалом.
5. Ескіз плоска фігура, на основі якої утворюється тіло і який

може знаходитись в одній з ортогональних площин координат,
на плоскій грані наявного тіла, або в допоміжній площині, по#
ложення якої задано користувачем.
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6. Контур будь#який лінійний графічний об’єкт, або сукуп#
ність послідовно з’єднаних лінійних графічних об’єктів (від#
різків, дуг, сплайнів, ламаних тощо).

Формотворче переміщення ескізу називається операцією. Про#
ектування нової деталі починається зі створення основи першого
формотворного елемента. Основу можна створити за допомогою
однієї з чотирьох базових операцій:

1. Обертання ескізу навколо осі, що лежить у його площині.
2. Видавлювання ескізу в напрямку перпендикулярному

площині ескізу.
3. Кінематична операція — переміщення ескізу вздовж за#

значеної довільної лінії.
4. Побудова тіла за кількома перерізами.
Кожна з операцій має додаткові опції, які дають змогу ва#

ріювати правила побудови тіла.
При побудові деталі за допомогою обертання ескізу навколо

осі, що лежить у його площині, до ескізу встановлюються слі#
дуючі вимоги:

– вісь обертання має бути зображена в ескізі зі стилем лінії
осьова;

– вісь обертання має бути одна;
– в ескізі основи деталі може бути один чи кілька контурів;
– якщо один контур, то він може бути розімкненим або замк#

неним;
– допускається один рівень вкладеності контурів;
– жоден з контурів не має перерізати вісь обертання.

Рис. 1.

Якщо контур в ескізі перерізу не замкнутий, можна одержати
два варіанта побудови елемента обертання — сфероїд і тороїд.
На рис. 1 показана побудова елементів обертання з плоскими
торцями.
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ФОРМОТВОРЧА ОПЕРАЦІЯ 
«КІНЕМАТИЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ» 

ПРИ 3D МОДЕЛЮВАННІ

О. П. Панченко, О. П. Шестопал, А. В. Сиводід,
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу,
I курс, група АГ�61, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник Б. Д. Коваленко, канд. техн. наук, доцент

Ця операція може бути реалізована тільки тоді, коли в моделі
є не менш двох ескізів, до яких висуваються слідуючи вимоги:

ескіз�переріз (рис. 1, а).
– в ескізі перерізу може бути лише один контур;
– контур може бути розімкненим чи замкнутим;
– якщо контур розімкнений, його початок має лежати в пло#

щині ескіз#перерізу;
– якщо контур замкнутий, він має перетинати площину ес#

кізу#перерізу;
ескіз�траєкторія (рис. 1, а).
Якщо траєкторія складається з кількох ескізів:
– у кожному ескізі — траєкторії може бути тільки один контур;
– контур має бути розімкнутим;
– контури в ескізах мають з’єднуватись один з одним послідов#

но (початкова точка одного збігається з кінцевою точкою іншого);
– контур, що утворює початок траєкторії, не має лежати

в одній площині, паралельній площині чи такій, що збігається
з нею.

Під час переміщення вздовж траєкторії ескіз може змінюва#
ти свою орієнтацію. В опції вибору типу руху перерізу є три ва#
ріанти: паралельно самому собі, ортогональне до траєкторії та
зі збереженням кута нахилу.

– Паралельно самому собі переріз переміщується так, що
в будь якій точці елемента його площина паралельна площині
ескізу, що містить переріз (рис. 1, б).

– Ортогональне до траєкторії переріз переміщується так, що
в будь якій точці елемента його площина була перпендикуляр#
на до траєкторії (рис 1, в).
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а б в г

Рис. 1.

– Зі збереженням кута нахилу переріз переміщується так,
щоб у будь якій точці елемента кут між площиною перерізу
і траєкторією був постійним і дорівнював куту між площиною
ескізу перерізу і траєкторією в початковій точці траєкторії
(рис. 1, г).
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ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВІДНОВЛЕНИХ 

КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ

Ю. О. Радомський
ВМУРоЛ «Україна»,
Інститут автомобільного сервісу,
І курс, група АГ�61, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник В. А. Косенко, канд. техн. наук, доцент

Досвід експлуатації двигунів внутрішнього згоряння пока#
зує, що вихід з ладу, в більшості випадків, зумовлено зношен#
ням шийок колінчатих валів.

Як один з способів відновлення спрацьованих колінчатих
валів двигунів внутрішнього згоряння є наплавлення шийок
вібродуговим методом під флюсом.

Подальше зміцнення відновлених деталей шляхом пластич#
ного деформування підвищує їх втомлену міцність. З цією метою
запропоновано віброгідравлічну установку для карбування
галтелей колінчатих валів. Ця установка складається з силового
агрегату, вібраційно#гідравлічних зміцнювальних голівок з тру#
бопроводами та шлангами і токарного верстату. Вібраційно#
зміцнювальні головки встановлюються на шийках колінчатих
валів і зміцнення відбувається за рахунок кульки, яка здійс#
нює коливальний рух.

Зміцнювання галтелей колінчатих валів віброгідравлічним
карбуванням рекомендується проводити в такому режимі:

– частота імпульсів 980 на хвилину;
– навантаження на зміцнював 1500...2000 кг;
– швидкість обертання валу 1,25 об/хв;
Прийнятий режим зміцнення забезпечує глибину наклепу

4...6 мм, та підвищення втомленої міцності валу на 50...75%.



243

та діагностичного обладнання Секція ІX
обслуговування автомобілів

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 
ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВІДНОВЛЕНИХ ДЕТАЛЕЙ

С. А. Ткаченко
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу,
І курс, група АГ�61, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник В. А. Косенко, канд. техн. наук, доцент

Для відновлення різних деталей автомобілів в більшості ви#
падків використовують нанесення шарів різних сплавів на зно#
шені місця деталей. При цьому методі нанесення сплавів,
в більшості випадків, це — наплавлення, детонаційні способи,
електромеханічні, плазмові тощо. Особливістю є те, що в нане#
сеному шарі завжди виникають внутрішні напруження, які
в залежності від методу нанесення можуть бути досить велики#
ми. Це призводить до відшарування, сколювання та інших по#
рушень цілісності нанесеного шару.

Для зміцнення відновлених деталей широко застосовують різні
види термічної обробки. Найбільш широко для підвищення втом#
леної міцності, контактної витривалості та зносостійкості, віднов#
лених різними покриттями, застосовують цементацію з наступ#
ним гартуванням і низькотемпературним відпусканням, а також
поверхневе гартування при нагріванні струмами високої частоти.

Для зняття залишкових напружень, які з’являються в дета#
лях, відновлених металопокриттях, використовують високотем#
пературний відпуск.

Так, наприклад, для підвищення втомленої міцності та зносо#
стійкості колінчатих валів, відновлених наплавленням під шаром
флюсу, використовують відпуск при 650° С з витримкою при цій
температурі 2,5 годин та наступним гартуванням в струмі н.в.ч.

Використання високотемпературного відпуску (500° С), гарту#
вання н.в.ч. та низькотемпературного відпуску для зміцнення де#
талей, відновлених вібродуговим наплавленням у рідині з одно#
часним ТМО, дозволяє значно підвищити їх втомлену міцність.

Цементація з наступним гартуванням і низькотемператур#
ним відпуском, дозволяє значно підвищити циклічну та кон#
тактну витривалість важконавантажених деталей відновлених
залізними і залізно#нікелевими покриттями.
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РЕЖИМИ ПРОТІКАННЯ 
НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН

О. М. Чайчевський, Д. О. Литвин 
ВМУРоЛ «Україна»,
Інститут автомобільного сервісу,
ІІІ курс, група АГ�42, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник В. М. Геращенко, канд. техн. наук, доцент

У природі існують два режими руху рідини: ламінарний,
при якому частки рідини рухаються впорядковано у вигляді ша#
рів чи струмин, і турбулентний, при якому частки рідини су#
ють складні траєкторії, в наслідок чого відбувається інтенсив#
не перемішування та співудар часток.

При протіканні неньютонівських рідин потрібно враховувати
сили пластичної в’язкості, структуру потоку та фізико#хімічні
якості потоку рідини. Особливо це стає помітним при турбу#
лентному русі неньютонівських рідин.

В основу доповіді покладені результати аналітичного огля#
ду літературних джерел.

Пропонуються формули для обрахунку критерія Рейнольд#
са, витрат рідини, втрат напору. Приводяться малюнки, графіч#
ні залежності втрат напору від режиму руху для неньютонівсь#
ких рідин.

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОМОБІЛЬНИХ МАСТИЛ

О. М. Чайчевський, П. Ю. Шумило
ВМУРоЛ «Україна», 
Інститут автомобільного сервісу,
ІІІ курс, група АГ�42, спеціальність «Автомобільне господарство»
Науковий керівник О. М. Яхно, д�р техн. наук, професор

У залежності від умов експлуатації автомобілів використо#
вують автомобільні мастила, які відрізняються між собою як
реологічними так і фізико#механічними властивостями. Були
проведені експерименти по визначенню в’язкості і її залежності
від температури і градієнту швидкості для мастил: Esso, Mobil,
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Shell. Дослідження проводяться на ротаційному в’язкозиметрі
Reotest 2M. На основі цих досліджень були побудовані графіч#
ні залежності: τ = ϕ(γ) — напруження як функція градієнта
швидкості µ = ϕ(t) — в’язкості як функція температури.

У роботі представлений аналіз результатів експерименту.

ЕРЛІФТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РОЗРОБКИ 
ПІДВОДНОГО МУЛИСТОГО ҐРУНТУ

В. М. Чередник
Київський національний університет будівництва і архітектури, 
факультет автоматизації інформаційних технологій, 
аспірант І курсу
Науковий керівник М. К. Сукач, д�р техн. наук, професор

Традиційний шлях скорочення дефіциту будівельної сиро#
вини (піску), тобто збільшення обсягів видобування за рахунок
континентальних родовищ, в більшості країн, включаючи 
і Україну, є неперспективним. Ця сировина на суші або відсут#
ня, або знаходиться у вигляді бідних руд, розробка яких нерен#
табельна. Крім того, збільшення обсягів гірничо#видобувних
робіт на суші призводить до втрати головного багатства країни
родючих земель (так, в Україні на теперішній час зруйновано
гірничими роботами майже 200 тис. га родючих земель). Цю
проблему можна вирішити за допомогою добування його з дна
водоймищ. Найперспективнішим методом являється добуван#
ня ерліфтним комплексом.

Ерліфт — це пристрій, призначений для підйому речовин з де#
якої глибини на певну висоту за допомогою стислого повітря.

Ерліфти різної продуктивності застосовуються:
1) для подачі активного циркуляційного мула і підйому

стічної рідини на невелику висоту на каналізаційних очисних
спорудах;

2) для подачі хімічних реагентів на водопровідних очисних
спорудах;

3) для подачі води з свердловин;
4) для добування корисних копалин з дна водоймищ;
5) для будівельних та днопоглиблюючих робіт.
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Ерліфт складається (рис. 1) зі всмоктуючого пристрою 1 з под#
водящей трубою 2, змішувача 3, підйомної труби 4, повітрові#
докремлювача 5, зливного 6 і повітроподаючих 7 трубопроводів,
компресора 8 (рис. 1). Всмоктуючий пристрій 1 призначено
для забезпечення рівномірною і дозованою подачі твердого ма#
теріалу в підводящу трубу 2. У системі 3 відбувається змішу#
вання пульпи і стислого повітря з можливо повнішою подачею
енергії повітря до рідини.

Підйомна труба 4 призначена для переміщення трьохфаз#
ної гідросуміші (вода, повітря, твердий матеріал) від змішувача
3 до повітровідокремлювача 5. В останньому трьохфазний потік
гідросуміші розділяється на двофазний (повітря, пульпа),
при цьому пульпа прямує в зливній трубопровід 6, а повітря —
в атмосферу. Повітроподаючий трубопровід призначений для
подачі стислого повітря від компресора до змішувача 3.

Принцип роботи ерліфта полягає в наступному. Якщо в ниж#
ню частину труби, опущеної у воду, вводити повітря під достатнім
тиском, то повітряна емульсія (суміш води і бульбашок повіт#
ря), що утворилася в трубі, підніматиметься завдяки різниці
питомих мас емульсії в трубі і води в свердловині. Природно,
що емульсія тим легше, чим в ній більше бульбашок повітря. 

Рис. 1. Гідравлічна схема ерліфтної установки 
для розробки підводних ґрунтів
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Досвід показав, що разом з деякими недоліками (порівняно
малий ККД, неможливість підйому рідини з малої глибини),
ерліфти володіють поряд достоїнств:

– простота пристрою; 
– відсутність рухомих частин; 
– допустимий вміст суспензії в необмеженій кількості

в рідині, що транспортується; 
– джерелом енергії служить стисле повітря, що поступає від

повітродувок.
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СЕКЦІЯ 10

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
І КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ «MASM EDITOR»

О. П. Базна
Факультет комп’ютерних технологій, III курс, група ПА�41,
спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник Г. В. Галісєєв

Всім відомо, що Асемблер Microsoft є однією з програм на#
писаних ще під стару операційну систему DOS. Для цієї програ#
ми немає відповідної віконної оболонки під ОС Windows, тому
приходиться працювати в менш зручному консольному вікні. 

Створюється ряд незручностей:
• для роботи в консольному вікні необхідно знати принайм#

ні основні команди DOS;
• щоб відкомпілювати програму треба знати відповідні ко#

манди транслятора і компонувальника;
• немає спеціалізованої середи для редагування тексту про#

грами.
Майже кожен програміст рано чи пізно починає вивчати мо#

ва програмування Асемблер, але мало хто з них відразу зможе
написати навіть маленьку програму без помилок. Тому вини#
кає необхідність в неодноразової перекомпіляції програми,
а це означає що нам для цього знову і знову буде потрібно вво#
дити одні й ті самі команди в консольне вікно. Все це значно
уповільнює процес розробки програми і відволікає програміста
від зосередження на процесі розробки самої програми.

Для вирішення вище приведених проблем, я розробив віконну
оболонку під ОС Windows для Асемблера компаніях Microsoft.
Оболонка MASM Editor надає зручний інтерфейс як для редагу#
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вання тексту програми, так і для процесу створення виконува#
ного файлу (*.exe).

Програма MASM Editor легка у використанні і знімає ряд
незручностей які виникають при роботі в середі DOS, також
зникає потреба у запам’ятовуванні програмістом назв команд
транслятора і компонувальника.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Л. С. Баранюк
Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна»,
економічний факультет, IV курс, група К�4, 
спеціальність «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг»
Науковий керівник І. С. Войтович, канд. пед. наук, в. о. доц.

Стратегічна мета розвитку дистанційної освіти з викорис#
танням комп’ютерних технологій у світі — дати можливість
тому, хто навчається, вивчити програму навчання будь#якого
коледжу чи університету в будь#якому місці. 

Розвиток нових інформаційних технологій докорінно змі#
нює усі сфери сучасного життя, в тому числі й галузь освіти.
Останні роки відзначені не лише процесом розширення ринку
освітніх послуг, але й їх істотною модернізацією. Відбувається
еволюція системи освіти: від класичного університету до вірту#
ального, від лекційного викладання матеріалу до комп’ютерних
освітніх програм, від книжкової бібліотеки до комп’ютерної,
від багатотомних паперових енциклопедій до сучасних пошуко#
вих баз даних. Нове інформаційне середовище стало підґрун#
тям розвитку сучасної дистанційної освіти (ДО). Вона можлива
лише з використанням найновітніших інтерактивних технологій
(комп’ютерних освітніх систем у звичайному та мультимедій#
ному варіантах, електронних бібліотек і баз данних з віддале#
ним доступом, комп’ютерних мереж, супутникових телевізій#
них антен тощо).

Говорячи про дистанційну форму освіти, треба мати на увазі
створення єдиного інформаційно#освітнього простору для началь#
ного процесу, куди ввести різноманітні електронні джерела
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інформації: віртуальні бібліотеки, бази даних, консультаційні
служби, електронні навчальні посібники, кіберкласи.

Коли йдеться про дистанційне навчання, слід мати на увазі
наявність у системі викладача, навчального матеріалу у різних
формах та студента. Звідси випливає головне в організації дис#
танційної форми навчання — створення електронних курсів,
розробка дидактичних основ дистанційного навчання, підготовка
педагогів#координаторів. Дистанційна форма — це постійний
контакт із викладачем, іншими студентами кіберкласу, іміту#
вання усіх видів очного навчання, але за специфічними формами
як наслідок потрібні теоретичні опрацювання, експерименталь#
ні перевірки, серйозні науково#дослідні роботи. Ефективність
дистанційного навчання значною мірою залежить від тих ви#
кладачів, які ведуть роботу зі студентами в Інтернет. Це мають
бути викладачі з універсальною підготовкою, які володіють су#
часними педагогічними технологіями, психологічно готові до
роботи зі студентами в новому начально#пізнавальному середо#
вищі. Дистанційна освіта стає засобом взаємо#виникнення не
тільки знань, навчальних технологій, підходів та методів, а ка#
піталу — інструмента боротьби за ринок виробництва та спо#
живання освітніх послуг. Це нормальне для демократичної
держави явище.

Розвиток нових інформаційних технологій докорінно змі#
нює усі сфери сучасного життя, в тому числі й галузь освіти.
Останні роки відзначені не лише процесом розширення ринку
освітніх послуг, але й їх істотною модернізацією. Відбувається
еволюція системи освіти: від класичного університету до вірту#
ального, від лекційного викладання матеріалу до комп’ютер#
них освітніх програм, від книжкової бібліотеки до комп’ютерної,
від багатотомних паперових енциклопедій до сучасних пошу#
кових баз даних. 

Отож,слід підкреслити, що для управлінської системи освіти
проблема активного поширення та упровадження дистанційних
освітніх технологій надзвичайно актуальна. Об’єктивні потре#
би розвитку сучасного суспільства спричинили створення та
розвиток у багатьох країнах світу системи дистанційної освіти.
Актуальність створення та функціонування схожої форми на#
вчання для України є очевидною: дистанційна освіта повинна ві#
дігравати життєво важливу роль у збереженні й розвитку єдиного
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освітнього простору в Україні. Щоб забезпечити доступність ви#
щої освіти для всіх громадян доцільно рухатись за двома основ#
ними напрямами: по# перше, розвивати структури регіональних
ВНЗ або філій провідних ВНЗ у регіонах. По#друге, обирати й
впроваджувати новітні комп’ютерні технології навчання зокре#
ма дистанційне.

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ 
ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ТИПУ СТЕФАНА

І. О. Бондаренко
Факультет комп’ютерних технологій, IV курс, група КМ�31, 
спеціальність «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг»
Науковий керівник К. Х. Зеленський, канд. техн. наук, доцент

Проблема фільтрування рідини (води) є багатоплановою.
З одного боку ця проблема пов’язана з фільтруванням води від
шкідливих домішків з метою забезпечення чистою водою з під#
земних водоймищ, з іншого — отримання корисних речовин
з суспензій (водного середовища, у якому присутні розчинені
речовини). 

Вирішення цих задач здійснюється розробкою відповідних
фільтруючих пристроїв, що ґрунтується на відповідних мате#
матичних моделях, які описують процеси фільтрування. Розроб#
ка таких моделей є складна наукова проблема.

У доповіді розглядаються побудова дещо спрощених матема#
тичних моделей процесів фільтрування суспензій (розглядають#
ся одновимірна просторово#часова модель). Суттєвою особливістю
сформульованої задачі є залежність руху фронту накопичення
твердих речовин у часі, що з математичної точки зору означає
вирішення задачі з рухомими межами. Ця задача належить до
так званих задач типу Стефана, що у загальному вигляді не має
розв’язання. 

У доповіді розглянуто розв’язання цієї задачі у одновимір#
ному випадку. Отримані результати моделювання використо#
вуватимуться для розв’язання дво# і трьох вимірних задач з ру#
хомими межами.
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АВТОМАТИЗОВАНА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ 
ПРОСТОРОВИХ КРИВИХ 

ЗА МОДИФІКОВАНОЮ ФОРМУЛОЮ ЛАГРАНЖА

К. П. Бурульова
Горлівська філія, кафедра «Комп’ютерна інженерія»
І курс, група КСМ�06, 
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник: Д. О. Довгаль 

Один з підходів до задачі інтерполяції, який зараз практич#
но не використовується у системах автоматизованого проекту#
вання — метод Лагранжа. Основна ідея цього методу полягає
в тому, щоб насамперед знайти багаточлен, що приймає значен#
ня 1 в одній вузловій точці і 0 у всіх інших. Така функція має
вигляд:

(1) 

Обчислення значень Li(xj) здійснюється за ітераційною фор#
мулою:

(2) 

причому

(3) 

де i, j — цілочислові індекси, що змінюються від 0 до n;
n — ступінь поліному (на одиницю менше числа вузлових

точок).
Але для комп’ютерної обробки така форма запису є неприйнят#

ною. Тому вирази (2)–(3) слід записати у наступному вигляді:

(4) 

Зазвичай цей метод застосовується для інтерполяції кривих
на площині, але за допомогою математичних можливостей ПЕОМ
його можна застосовувати і для інтерполяції дискретно заданих
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просторових кривих. Представимо метод, що використовує полі#
ном Лагранжа, за допомогою якого можна конструювати прос#
торові криві лінії за їх дискретним каркасом. Для визначення
функції P у будь#якій точці x необхідно спочатку обчислити
значення усіх Li в цій точці. Тоді, синтезувавши вирази (1) і (4)
та враховуючи умову (3), на мові комп’ютерної математики,
загальну формулу Лагранжа для двовимірної інтерполяції мож#
на подати у наступному вигляді [1]

(5) 

де xi, yi — вектори координат вузлових точок. 
Ця формула, завдяки використанню умовного оператора «if»,

синтезує поліном Лагранжа, використовуючи два вектори —
вектор координат і вектор вузлових точок. Переваги такого під#
ходу в тім, що число вузлових точок та їхнє розташування може
бути будь#яким (у тому числі нерівномірним), а для інтерпо#
ляції використовується єдина функція P(x). Так як положення
точки у просторі визначається трьома координатами x, y, то для
тривимірної інтерполяції слід перейти до параметричного опи#
сання кривої x(t) та y(t), яке передбачає взаємно однозначну
відповідність координат x та y параметру t. Для цього обираємо
незалежну змінну t. У найпростішому випадку t задається як
послідовність цілих чисел: tj = j, тобто 1, 2, 3, ..., n, які асоцію#
ються з параметрами заданих точок. Тоді інтерполяційна фор#
мула (5) прийме вигляд:

(6)

Алгоритм інтерполяції реалізує циклічний ітераційний об#
числювальний процес по параметрам і, j та t.

У таких спосіб можна інтерполювати будь#які криві та легко
одержувати їх зображення, так як параметричний метод завдан#
ня просторових кривих ліній є найефективнішим у комп’ютер#
ній графіці, тому що всі три координати точки залежать тільки
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від одного параметра t. При цьому, зменшуючи крок зміни па#
раметра t, можна домогтися дуже високого ступеню гладкості
кривої. 

НАБЛИЖЕНИЙ МЕТОД 
КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ 

ПРИ ФІЛЬТРАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ВОД

О. С. Гавва
Факультет комп’ютерних технологій, IV курс, група КМ�31, 
спеціальність «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг»
Науковий керівник К. Х. Зеленський, канд. техн. наук, доцент

Життєдіяльність людини тісно пов’язана з вживанням еко#
логічно чистої води. Оскільки майже всі поверхневі джерела
води унаслідок антропогенного впливу на водні ресурси прак#
тично непридатні для вживання води, єдиним джерелом поста#
чання чистої питної води є підземні водойми. Тому дослідження,
пов’язані з фільтруванням підземних вод є актуальна і життєво
важлива задача. З метою вирішення цієї задачі необхідно побу#
дувати відповідну математичну модель, використання якої на#
давало б змогу дослідити процеси фільтрування підземних вод
від забруднюючих речовин, що надходять з поверхневих стоків. 

Задача визначення такої моделі є у загальному випадку над#
складна, враховуючи складний рельєф підземних водосховищ.
Одним з ефективних методів вирішення цієї проблеми є засто#
сування методу конформних відображень, який дозволяє пере#
творити складний рельєф підземних водосховищ до канонічного
вигляду, що значно спрощує моделювання процесів фільтру#
вання вод.

У роботі пропонується у якості конформного відображення
складного рельєфу на канонічні області застосування методу
тригонометричної інтерполяції як узагальнення методу конформ#
них відображень, що ґрунтуються на використанні відомих
відображуючих функцій (типу функцій Жуковського). Це дозво#
ляє збільшити точність вирішення задач фільтрування підзем#
них вод і водоймів, що характеризуються складним донним
рельєфом.
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МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 
ПІСЛЯ ЗАРАЖЕННЯ СИСТЕМИ ФАЙЛІВ

В. В. Коломійчук
Факультет комп’ютерних технологій, 2 курс, група ПА�51,
спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем».
Науковий керівник C. C. Забара, д�р техн. наук, проф.

Маємо певну програму, яку можна віднести до класу вірусів.
Ця програма видає себе за антивірус та під час сканування систе#
ми на наявність вірусів нібито знаходить їх в файлах *.jpg, *.avi,
*.exe, etc… Після обробки файли вже не здатні функціонувати.

Популярні антивіруси, такі як: антивірус Касперського,
НОД32 не здатні вирішити проблему. Тобто, вони пропонують
видалити файли, а не лікувати їх. Після дослідження деасемб#
лованого коду вірусної програми був розроблений метод, який
реалізує відновлення даних користувача.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА
ДЛЯ РОБОТИ З МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ОБ’ЄКТАМИ

І. М. Лебедєв

Інформаційна система дозволяє зручно зберігати, впорядку#
вати та захищати мультимедійні інформаційні об’єкти та про#
водити подальшу роботу з ними, сприяє використанню цих об’єк#
тів у необхідних для користувача цілях. За допомогою програми
можна об’єднати деякі об’єкти у групи, захистити деякі з груп
за допомогою паролю та ввести користувацький доступ до да#
них що там зберігаються. 

У певний момент можна швидко відкрити будь#який муль#
тимедійний об’єкт за допомогою встановленої в системі корис#
тувацької програми. Також можна легко та зручно переглянути,
відсортувати, знайти та експортувати об’єкти з використанням
привабливого програмного інтерфейсу.

Ця програма буде корисною для того, щоб зберегати у базі
даних інформацію, розсортувати її по групам, робити опис для
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кожної з груп чи навіть кожного об’єкту, впорядковувати, швид#
ко переглядати об’єкти або при потребі блокувати інформацію
за допомогою паролю.

На мою думку, програма необхідна, якщо користувач має
справу з цифровою камерою, збирає мультимедійну інформацію,
працює, наприклад, з аудіо, відео записами, зображеннями,
статтями, книгами або рефератами. 

Програма включає в себе міні Аудіо/Відео програвач, пере#
глядач графічних зображень, що підтримує перегляд анімацій#
них зображень, та міні редактор тексту — як звичайного, так 
і з використанням форматування.

У програму впроваджена підтримка роботи з усіма найсу#
часнішими форматами зберігання мультимедійної інформації
на персональному комп’ютері: 

• *.bmp, *.ico,*.wmf, *.jpg, *.gif –зображення звичайні, зо#
браження з підтримкою анімації, курсори

• *.avi, *.mpg –відео записи
• *.mp3, *.wma, *.wav, *.wmv, *.ogg — аудіо записи
• *.rtf, *.txt# форматовані та неформатовані тектові масиви
Вцілому, програма поєднує в собі найсучасніші технології

роботи з мультимедійними об’єктами та зручний інтерфейс ко#
ристувача.

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ
КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

НАВЧАННЯ СТОСОВНО НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

А. В. Лукомська
Горлівська філія, кафедра комп’ютерної інженерії, 
І курс, група КСМ�06, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник В. В. Курцев, ст. викладач

Управління в будь#яких системах, у тому числі і освітніх,
передбачає наявність зворотного зв’язку, тобто збір і переробку
інформації з метою вироблення коректуючих дій. Як зворот#
ний зв’язок в освітніх системах виступають засоби контролю
учбової діяльності. Причому, використовувані при контролі
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завдання повинні відповідати цілям навчання, а відповіді на
завдання повинні дозволяти однозначно визначити рівень сфор#
мованості у учнів необхідних знань, умінь та навиків. Однією
з перспективних форм контролю в даний час є перевірка знань
учнів на основі систем комп’ютерного тестування і телекому#
нікаційних технологій. Правильно організоване комп’ютерне
тестування дозволяє: 

• розширити можливості проведення індивідуально адапто#
ваних процедур контролю і коректування знань конкретних
тим; 

• підвищити об’єктивність контролю знань учнів; 
• підвищити рівень стандартизації вимог до об’єму і якості

знань і умінь; 
• забезпечити можливості проведення попереднього само#

контролю учнями.
Для розробки ефективних комп’ютерних навчальних систем

і систем контролю учбової діяльності вельми важливим є точне
визначення необхідного рівня засвоєння знань. На сучасному
рівні розвитку навчальних систем прийнято виділяти такі рівні:
перший рівень — рівень ідентифікації раніше вивченого, другий
рівень — рівень відтворення знань, третій рівень — рівень вико#
ристання знань в стандартних ситуаціях та четвертий рівень —
творчий рівень (використання знань в нетипових ситуаціях).

На сучасному рівні розвитку комп’ютерних навчальних
програм організація учбового процесу виключно з їх викорис#
танням можлива тільки на першому і другому рівні. На треть#
ому і четвертому рівнях використання комп’ютерних систем
в даний час носить підлеглий, ілюстративний характер. 

Одним з центральних понять комп’ютерних технологій на#
вчання є модель учня. За допомогою моделі учня описується
безліч точно представлених фактів про учня, які визначають рі#
вень засвоєння знань, особові характеристики і обмеження, про#
фесійні якості тощо.

При побудові моделі учня важливо враховувати переважні
форми сприйняття інформації, відповідно до яких прийнято роз#
різняти три типи осіб: аудіали, візуали та кінестетики. А сто#
совно навчання людей з обмеженими можливостями важливо
не тільки враховувати форми сприйняття інформації, яким від#
дається перевага, але і наявні обмеження в сприйнятті різних
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видів інформації. Тому важливі не тільки зміст та технології
освітньої діяльності, але і її психологічна забарвленість. 

Системи управління контролем знань, що створюються для
навчання людей з обмеженими можливостями, на відміну від
звичайних повинні задовольняти ряду додаткових специфіч#
них вимог:

• дані системи повинні враховувати необхідність забезпе#
чення фізичного доступу людей з обмеженими можливостями
до комп’ютерної і телекомунікаційної техніки, тобто системи
повинні з самого початку розробки орієнтуватися на використан#
ня апаратно#програмних засобів що полегшують роботу з комп’ю#
тером людей з обмеженими можливостями; 

• при створенні систем повинні бути визначені і враховані
групи найбільш важливих показників, що визначають індиві#
дуальні психофізичні особливості осіб, що є користувачами цих
ресурсів; 

• системи повинні надавати можливість ефективного вико#
ристання інтелектуальних технологій навчання в тих випад#
ках, коли безпосередній доступ до них утруднений або немож#
ливий через обмеження життєдіяльності; 

• системи повинні поєднувати в собі освітні і реабілітаційні тех#
нології, забезпечуючи єдність освітніх і реабілітаційних процесів; 

• системи повинні бути націлені на можливо повнішу корек#
цію і компенсацію (і/або заміщення) обмежень життєдіяльності. 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ

Д. М. Малежик 
Факультет комп’ютерних технологій, IV курс, група КМ�31, 
спеціальність «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг»
Науковий керівник К .Х. Зеленський, канд. техн. наук, доцент

Дослідження переносу забруднюючих речовин у повітрі не#
обхідне для аналізу гранично допустимих концентрацій за#
бруднень з точки зору екологічної безпеки життєдіяльності.

Особливість переносу забруднюючих речовин є наявність
значної кількості параметрів, що впливають на процес міграції
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домішків. Тому під час моделювання процесів переносу забруд#
нень у повітрі першою задачею є аналіз взаємозв’язку цих па#
раметрів на формування шкідливих домішків із застосуванням
статистичних методів прогнозування процесів розповсюдження,
виявлення найсуттєвіших компонентів. На основі цього аналізу
на другому етапі розробляються математичні моделі переносу
забруднень у повітрі з метою виявлення найбільш уражених
забрудненнями зон (районів) та вироблення рекомендацій що#
до зменшення концентрації шкідливих речовин. 

Розроблено статистичні моделі прогнозування розповсюджен#
ня забруднень, а також виконано математичне моделювання про#
цесів розповсюдження забруднень у певних районах. Розв’язання
відповідної задачі Коші виконано із застосуванням числово#
аналітичного методу розв’язання задач математичної фізики.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
АКУСТИЧНИХ ПОЛІВ В ОПТИЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ

А. В. Малишко
Факультет комп’ютерних технологій, V курс, група КС�22, 
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник доцент Ж. П. Журавльов, канд. техн. наук.

Системи ультразвукової ехоскопії мають суттєве практичне
значення. Вони застосовуються в гідроакустиці, зйомках дон#
ного рельєфу та при пошуку і розрізненні підводних об’єктів,
у медицині для візуалізації стану внутрішніх органів, у неруй#
нівному контролі системи ультразвукової ехоскопії для вияв#
лення місцезнаходження форми і розмірів дефектів.

При побудові таких систем доводиться розв’язувати дві ос#
новні проблеми звукобачення:

– пошук найоптимальнішого методу перетворення акустич#
них полів у оптичні зображення;

– оцінка якості отриманого зображення.
У даній роботі розглядаються питання, які стосуються першої

проблеми звукобачення. В роботі визначені критерії, за якими
встановлюється ефективність методів відновлення оптичних зоб#
ражень і проведено їхній аналіз за цими критеріями. Визначено
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обсяги вимірювально#обчислювальної апаратури, яких потре#
бує кожен із цих методів для забезпечення прийнятної якості
зображення і значення розрізнення зображення.

Показано, що найефективнішим є метод лінійно#частотної
демодуляції, оскільки він забезпечує вище розрізнення зобра#
ження при значно#менших обсягах вимірювально#обчислюваль#
ної апаратури в порівнянні із методом оберненого фронту.

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

Л. М. Марушкевич
Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна», 
економічний факультет, IV курс, група К�4, 
спеціальність «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг»
Науковий керівник І. С. Войтович, канд.пед.наук, в. о. доц.

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки і її різноманітного
програмного забезпечення — це одна з характерних ознак сучас#
ного періоду розвитку суспільства. Технології, основним ком#
понентом яких є комп’ютер, проникають практично в усі сфери
людської діяльності. Те, що ще недавно вважалось фантастикою,
тепер, завдяки науково#технічному прогресу, особливо прогре#
су в області комп’ютерних технологій, стало реальністю.

Неможливо уявити розвиток сучасної вищої освіти без вико#
ристання комп’ютерів, інформаційних технологій та різнома#
нітного програмного забезпечення. Але якщо на першому етапі
впровадження комп’ютерних технологій в навчальному про#
цесі використовувались окремі професійно#орієнтовані програ#
ми (навчальні, ознайомчі, тестові), то сьогодні йде про впрова#
дження цілих програмних комплексів. І вже сьогодні стоїть
завдання автоматизації всього навчального процесу у вищому
навчальному закладі.

Впровадження спеціалізованих програмних комплексів для
автоматизації навчального процесу може відбуватись, як у межах
одного навчального закладу, так і в мережі всієї вищої освіти
держави. На сьогодні в Україні фактично не розвинута глобаль#
на автоматизована мережа вищої освіти. А от на рівні вищих
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навчальних закладів такий процес вже відбувається. Можна умов#
но поділити за складністю впровадження програмних продук#
тів на два рівні — для вищих навчальних закладів І–ІІ рівня
акредитації та для вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівня ак#
редитації. Аналіз програмного забезпечення в цьому напрямі
вказує, що цей ринок ще недостатньо наповнений програмни#
ми продуктами. Із незалежних фірм#розробників програмного
забезпечення фактично відома ННЦ «ПОЛІТЕК» із своїм паке#
том програм «ДЕКАНАТ». Також ці розробники випускають для
вищих закладів всіх рівнів пакет програм «Персонал», призна#
чений для автоматизації обліку у відділі кадрів навчального
закладу, та пакет програм «Бібліограф» для автоматизації
обліку в бібліотеці навчального закладу. Певна кількість на#
вчальних закладів впроваджують свої власні розробки, орієнту#
ючись тільки на свою специфіку та потреби. Як правило, такі
програмні комплекси пристосовані тільки для внутрішнього
використання. Вони розробляються силами власного відділу
автоматизації (часто за підтримкою найбільш підготовлених
студентів) і ними ж підтримуються у робочому стані. Такій
підхід має певні вади — часто такий програмний продукт у ви#
падку непрофесійного (або неповного) пророблення завдання
з самого початку не охоплює всього обсягу потреб вищого на#
вчального закладу і весь час потребує доповнень, модернізацій
та оновлень. Інколи із звільненням провідного фахівця#розроб#
ника підтримка такого програмного комплексу (або його мо#
дернізація) взагалі стає неможливою. 

Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, інформаційних
та комунікаційних технологій виявив величезний вплив на всі
галузі людської діяльності, в тому числі і на освіту. Розробкою
та впровадженням цих технологій в освітянську діяльність ак#
тивно займається Міжнародний науково#навчальний центр
інформаційних технологій та систем з першого дня свого існу#
вання. Центр є організацією подвійного підпорядкування НАН
та МОН України, тісно співпрацює з ЮНЕСКО. 

Активно працюючи по Міжнародних програмах ЮНЕСКО,
науковці Міжнародного Центру спільно з групою закордонних
фахівців здійснили комплексний аналіз використання і розвитку
інформаційних комп’ютерних технологій для освіти, науки і куль#
тури, сформулювали основні стратегії подальшої діяльності,
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спрямованої на прискорення інтеграції України у світовий на#
уково#освітній простір.

Багатогранна діяльність Міжнародного Центру сприяє інте#
грації України в всесвітній інформаційно#комунікаційній прос#
тір, допомагає створенню та успішному функціонуванню сучасних
комп’ютерних навчальних середовищ. Це є особливо важли#
вим у зв’язку із приєднанням України до Болонського процесу. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що автоматизація на#
вчального процесу з допомогою комп’ютерних технологій — це
завдання, що відповідає сучасним реаліям нашого життя. І хоча
цей процес ще у стадії становлення — він заряджений на успіх. 

FTP�МЕНЕДЖЕР 
ДЛЯ РОБОТИ З ФАЙЛАМИ НА СЕРВЕРІ

С. М. Парижський
Факультету комп’ютерних технологій,
III курс, група ПА�42, 
спеціальність «Програмного забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник О. С. Крячок, канд. техн. наук

Протокол FTP, за допомогою якого більшість користувачів
завантажують файли на сервер, являється не зовсім захищеним.
Якщо зловмисник заволодіє повним доступом до цього прото#
колу, то зможе внести будь#які зміни до сайту. Безпека завжди
була актуальним питанням, при роботі з файлами на сервері. 

Якщо часто використовувати FTP, то доводиться навіть для
дрібниць завантажувати програму та вводити свій пароль до#
ступу, так як його зберігання не є безпечним. Існує багато про#
грам, які підбирають паролі шляхом прямого перебору або по#
шуку у заданому словнику. Якщо спробувати підібрати пароль
прямим перебором, то його в будь#якому випадку буде знайде#
но. Якщо пароль має велику довжину та використовує різні
символи, то його складно підібрати подібними методами. Звісно,
незручно кожен раз набирати вручну складні паролі, а зберіга#
ти та копіювати їх у буфер обміну небезпечно.

Мій варіант вирішення — це написання власного скрипта
для роботи з файлами на сервері. Скрипт реалізовано на мові
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програмування PHP. Це дає змогу виконувати необхідні опе#
рації прямо на сервері. Таким чином, у використанні доступу
по FTP не має потреби. Це викликано тим, що «діалог» зі скрип#
том проходить через web#сторінки, які завантажуються по про#
токолу HTTP. Так як потреби в частому використанні FTP не
буде, з’являється можливість встановити максимально склад#
ний пароль, вводити його доведеться вкрай рідко. 

Серед функцій скрипта є тільки те, що найбільш необхідно
та часто використовується при роботі з файлами на сервері. А са#
ме, огляд дерева каталогів, відкриття або скачування файлів,
вивід інформації щодо кожного файлу або каталогу, створення
нових каталогів, видалення існуючих файлів та каталогів, за#
вантаження даних на сервер. 

Доступ до функцій скрипта обмежено паролем. Пароль збе#
рігається у вигляді md5#хешу, тобто його розшифровка немож#
лива. При авторизації порівнюється хеш паролю і хеш рядка,
який вводить користувач. Після того як було отримано доступ,
відображується вміст кореневого каталогу. Тепер користувачу
пропонуються всі функції скрипта. 

Такий скрипт зручно приміняти для роботи з не великими
сайтів. При роботі з домашніми сторінками або не складними
проектами, можна обходитись без будь#яких інших програм
для роботи з сервером. Беручи до уваги особливості написання
скрипта та його роботи, зменшується ризик при роботі з файлами
на сервері. Програмна реалізація скрипта дає змогу обходитись
без встановлення прикладних програм на комп’ютер користу#
вача і мати можливість роботи з сервером в будь#якому місці де
є доступ в Інтернет.
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РОЗПОДІЛЕННЯ ПРАВ ДОСТУПУ КОРИСТУВАЧІВ
ПРИ РОБОТІ З НОВИНАМИ 

В СЕРЕДОВИЩІ МЕРЕЖЕВОЇ БАЗИ ДАНИХ MYSQL
ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ PHP

С. М. Парижський
Факультету комп’ютерних технологій, III курс, група ПА�42, 
спеціальність «Програмного забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник Н. П. Зінченко

У складних системах, права доступу розмежовуються на більш
малі складові частини. Одним користувачам дозволяється ро#
бити одні дії, другим — зовсім інші. Саме таку гнучку систему
розподілення прав доступу до даних представляє собою розроб#
лений скрипт для роботи з новинами.

Скрипт показую на сторінці новини, які зберігаються в таб#
лиці і завантажуються з бази даних (БД). Також БД вміщує
в собі ще одну таблицю, в котрій будуть зберігатися імена ко#
ристувачів та інформація про їх права доступу. Таким чином,
одні користувачі зможуть, наприклад, додавати новини, ін#
шим буде дозволено корегувати і видаляти новини. Будуть і такі
користувачі, у котрих права доступу дозволять робити все, вра#
ховуючи створення і вилучення користувачів системи.

Таблиця «news», служить для зберігання новин. В таблиці
«auth» зберігаються данні про користувачів. В ключовому полі
login записується ім’я користувача. Поле pass зберігає md5#хеш
паролю. Всі наступні поля вказують на права доступу до функ#
цій і можуть лиш приймати значення true (дозволено) або false
(заборонено). За умовчанням, всі поля мають значення false,
тобто всі функції заборонені. Поля визначають наступні влас#
тивості користувачів в системі:

add — права на додавання новин
edit — права на редагування новин
delete — права на вилучення новин 
add_user — права на створення нового користувача
del_user — права на вилучення користувача
Авторизація.
Спочатку перевіряється, чи потрібно вводити користувачу

данні, або їх можна взяти з, введених їм раніше, cookie. Якщо
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cookie не заповнені, виводиться форма для авторизації, де не#
обхідно вказати ім’я користувача і його пароль. Після цього іде
запит до БД, умовою котрого являється пошук користувача
з указаним логіном, паролем і правами на виконання дій, які
він намагається зробити. Якщо авторизація пройдена успішно,
то користувач може виконати бажану дію.

Для створення нового користувача в системі, необхідно вка#
зати його логін, пароль, а також визначити його права доступу
в системі. 

Всі паролі зберігаються в таблиці «auth» у вигляді 32#х сим#
вольного md5#хешу. Отриманий хеш неможливо перевести в ря#
док з якого цей хеш було отримано. Таким чином, навіть адмі#
ністратори систем можуть не знати паролі користувачів. Так
як хеш#рядок являється унікальним, то, для перевірки пра#
вильності введеного пароля, слід порівнювати не самі паролі,
а їх хеш#рядки. Якщо хеш#рядок, котрий ввів користувач, спів#
падає з тим, що зберігається в таблиці, то паролі ідентичні.

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ СТАРОСТИ

О. Ю. Сергєєв
Факультету комп’ютерних технологій, III курс, група ПА�41, 
спеціальність «Програмного забезпечення автоматизованих систем».
Науковий керівник Н. П. Зінченко

Автоматизація робочих процесів старости групи ґрунтується
на поліпшені процесів, які потрібно виконувати. Представлена
база надає можливість спростити деякі рутинні дії тим самим
підвищує надійність інформації тобто її правильності та точності.

База даних організована за допомогою СУБД Microsoft
Office Access 2003 та мові високого рівня Microsoft Visual Basic
у зрозумілій для користувача формі, за допомогою використан#
ня певних форм, таблиць та відомостей, які користувач може
змінювати за своїм бажанням. Користувачу надається мож#
ливість змінювати інформацію у базі даних та роздруковувати
відомості різного характеру та форми.

У представленій базі реалізовані такі компоненти:
– інформація про вищій навчальний заклад, як вхідна інфор#

мація для створюваних об’єктів бази даних;
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– відомість про студентів групи, курсу та факультету;
– розробка відомості про відвідування пар студентами гру#

пи (пропуски по різних видах причин, розрахунки пропущеної
кількості годин);

– ккспорт розроблених відомостей у Microsoft Word та Mic#
rosoft Excel;

– реалізовано захищений доступ до бази даних.

КРИПТОГРАФІЯ — АЛГОРИТМ ШИФРУВАННЯ
ДАНИХ З ВІДКРИТИМ КЛЮЧЕМ RSA

О. Ю. Сергєєв
Факультету комп’ютерних технологій, III курс, група ПА�41, 
спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Науковий керівник О. С. Крячок, канд. техн. наук

Криптографія — наука про шифри — довгий час була засек#
речена, оскільки застосовувалася для захисту державних і війсь#
кових секретів. В даний час методи і засоби криптографії вико#
ристовуються для забезпечення інформаційної безпеки не тільки
держави, але і приватних осіб та організацій. Поки крипто#
графічні алгоритми для рядового споживача — таємниця за
сьома печатками, хоча багато чим вже доводилося користува#
тися деякими криптографічними засобами: шифрування елек#
тронної пошти, інтелектуальні банківські картки тощо. Основне
питання для користувача — чи забезпечує даний криптогра#
фічний засіб надійний захист.

Безпека алгоритму RSA заснована на труднощах задачі роз#
кладання на множники. Алгоритм використовує два ключа від#
критий (public) та секретний (private), разом відкритий і відпо#
відний йому секретний ключі утворюють пару ключів (keypair).
Відкритий ключ не вимагається зберігати у таємниці, він ви#
користовується для шифрування даних. Якщо повідомлення
було зашифровано відкритим ключем, то розшифрувати його
можна тільки відповідним секретним ключем.

Для того, щоб згенерувати пару ключів виконуються наступні
дії:

1. Вибираються два великих простих числа (p) та (q). Визна#
чимо п, як результат добутку p на q (n = p ⋅ q).
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2. Виберемо велике випадкове число, яке назвемо сі. Це число
повинне бути взаємно простим з результатом добутку (p – 1) (q – 1).

3. Визначимо таке число (е), для якого є істинним наступне
співвідношення: (e ⋅ d) mod ((p – 1) (q – 1)) = 1.

5. Назвемо відкритим ключем числа (е) та (n), а секретним
ключем —  числа (d) та (n).

МОДЕЛІ ПОШУКУ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
У МЕРЕЖАХ

А. В. Сидоренко
Факультет комп’ютерних технологій, 6 курс, група КС�12,
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник А. Г. Тимошенко, канд. техн. наук, доцент

Проводиться аналіз існуючих моделей для розв’язання екс#
тремальних задач в мережах, дається огляд обчислювальних
алгоритмів, які використовуються при розв’язанні таких за#
дач, та пропонується власна модель розрахункового пристрою,
потенційно придатного для швидкого отримання наближеного
розв’язку задачі комівояжера як найбільш важливої і харак#
терної задачі даного класу. Отримані оцінки дозволяють
сподіватись на отримання розв’язку, який відхиляється від оп#
тимального на 5–30% при аналізі всього n3 або 10n2 ланцюгів#
претендентів на оптимальність для стохастичного підходу та
співставні з цими результати для «жадібного» алгоритму.

Метою цієї роботи є розгляд задач лінійного програмування,
пов’язаних з пошуком екстремальних шляхів в мережах чи то
на графах, аналіз алгоритмів їх розв’язку, створення програм,
які реалізують пошук оптимального розв’язку та створення
фізичних моделей для автоматичного розв’язання таких задач.

Відшукання екстремальних шляхів на графах і в мережах
вже півстоліття є чи не найбільш затребуваним завданням при#
кладної математики, успіх вирішення якого має безпосередній
вплив на найширший спектр сфер людської діяльності, почи#
наючи з економіки і закінчуючи електронікою і лінгвістикою.
Розподіл ресурсів і управління процесами вимагали науково об#
ґрунтованої оптимізації для задоволення все більш зростаючих
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вимог до ефективності діяльності і систем. Це призвело до по#
яви лінійного програмування і його тісної взаємодії з іншими
галузями математики.

Серед задач лінійного програмування і пошуку екстремаль#
них шляхів є прості для розв’язання — як задача про мінімаль#
ний скалярний добуток, середньої складності — як транспортна
задача, та NP#повні задачі — як#то задача комівояжера, отри#
мання точного розв’язку якої вимагає таких обчислювальних
ресурсів, які є нереальними вже й для задач розмірністю 50х50.

Задача комівояжера є найбільш привабливою для розв’я#
зання тому, що у разі успішного його здійснення, знайдений
підхід дозволив би розв’язати все сімейство споріднених задач
пошуку найкоротшого (найдовшого) шляху на графі. Практика
дає нам сотні формулювань цієї задачі, і запропоновано сотні
методів пошуку оптимального розв’язку, абсолютна більшість
з яких є модифікаціями основних методів, з урахуванням специ#
фіки вхідних даних. В якості такої специфіки можуть виступати
геометричні співвідношення між вузлами, статистичні законо#
мірності розподілу вхідних даних, завдання матриці спеціаль#
ного виду для ваг дуг графа, тощо.

Існуючі методи розв’язання задачі комівояжера діляться на
два класи: 

1) методи, які приводять до повної оптимізації, але в най#
гіршому випадку вимагають повного перебору варіантів; 

2) локально#оптимальні методи, які не завжди приводять до
оптимуму.

Але на практиці часто буває достатньо мати розв’язок, хоча б
наближений до оптимального, з точністю, яка визначається умо#
вами виникнення задачі, або її постановником. Крім того, якщо
та сама задача з різними даними розв’язується дуже багато разів,
як наприклад у випадку оптимізації руху читаючої голівки жор#
сткого диску комп’ютера, де до того ж існують суворі часові обме#
ження, то тут вже доведеться задовольнятись швидкістю за раху#
нок якості. Потрібно, щоб застосований алгоритм давав виграш
хоча б в середньому. Так, не зважаючи на те, що при роботі
комп’ютера часто виникають ситуації (кеш#промахи), коли запи#
тані дані надходять до процесора довше, ніж взагалі без викорис#
тання кеш#пам’яті, її використання в середньому підвищує
швидкість обміну процесора з основною пам’яттю у 20–30 разів.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ 

І БІОХІМІЧНОГО ВЖИВАННЯ КИСНЮ

О. О. Соловйова
Факультет комп’ютерних технологій, IV курс, група КМ�31, 
спеціальність «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг»
Науковий керівник К. Х. Зеленський, канд. техн. наук, доцент

Найважливішим фактором, що впливає на процеси форму#
вання якості води і стан водних ресурсів, є розчинений у воді
кисень (РК). Вміст кисню належить до основних інтегральних
показників, які визначають якість поверхневих вод як одного
з найцінніших природних ресурсів, що визначає життєдіяль#
ність водної флори і фауни.

За останні роки у зв’язку з антропогенним впливом на водні
ресурси кисневий режим багатьох річок, водоймищ і озер стає
більш напруженим, збільшується частота і тривалість заморних
явищ. При цьому значна кількість РК витрачається на розкла#
дання органічних речовин, що визначається біохімічним вживан#
ням кисню. Зважаючи на суттєвий взаємозв’язок між зміню#
ванням кількості РК та наявністю у воді органічних речовин
велике значення під час моделювання гідробіологічних і гідро#
хімічних процесів набуває використання математичної моделі
РК — БВК.

Динаміка РК і БВК у водоймах та водотоках описується сис#
темою рівнянь у частинних похідних, що враховує обмін водних
мас киснем, що міститься в атмосфері, виділення кисню водни#
ми рослинами при фотосинтезі, поглинання кисню при розкла#
данні органічних та неорганічних речовин.

Виконано математичне моделювання зазначених процесів
у випадку просторового розповсюдження РК і БВК. Визначено
основні параметри водного середовища, які найбільш суттєво
впливають на кисневий баланс у поверхневих водах.
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ПРОБЛЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ МОВИ

А. О. Фомін
Горлівська філія, кафедра комп’ютерної інженерії,
ІІ курс, група КСМ�05, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник Д. В. Ніколаєнко, викладач

Задачу розпізнавання мовних образів можна розділити на дві
великі під задачі: 

• розпізнавання слів, що окремо стоять; 
• розпізнавання злитої мови. 
Можна виділити два основні напрями при побудові систем

розпізнавання мови: 
1) еталонний — даний метод заснований на порівнянні деяких

характеристик мови (енергетичних, спектральних тощо). Як ета#
лони в більшості випадків використовують цілі слові. Даний ме#
тод зручний для використовування в системах з обмеженим слов#
ником (наприклад, для введення невеликого набору команд); 

2) фонемно#орієнтований метод заснований на виділенні фо#
нем з потоку мови. 

Не можна сказати що якийсь метод переважає, оскільки во#
ни мають різне застосування. У свою чергу системи діляться на
дикторозалежні і дикторонезалежні, з навчанням і без. Дик#
торозалежні — це навчальні системи, які настроюються на
властивості мови певної людини. При зміні диктора необхідно
повторити навчання. Системи без навчання уміють визначати
характеристики частин сигналу і по них робити інтерпретацію
(швидкість перепадів енергії або зміни частоти сигналу тощо).

Склад:
– ядро голосного і функціонально і формально пов’язані з ним

сусідні приголосні. 
Природно ці поняття можна розширювати, але вони є базо#

вими. 
Для отримання характеристик сигналів можна використо#

вувати спектр, кепстр, коефіцієнти лінійного прогнозу, коефі#
цієнти авторегресії. 

Еталонний метод розпізнавання. При розпізнаванні мови
шляхом зіставлення з еталоном виникає декілька проблем. 

Тимчасові зміни характерних образів мови. Причиною змін
є різна швидкість вимовляння одних і тих же звуків, тобто не#
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постійність тривалості звуків. Навіть одні і ті ж слова, вимовні
людиною, кожного разу міняються по тривалості. Якщо ж одні
і ті ж слова вимовляються різними людьми, їх тривалості мо#
жуть ще більше розрізнятися.

Вплив розмірів органу мови на образи. Розміри органів мови
у людей різні. Тому, навіть якщо слова вимовляються органами
однакової форми, їх резонансні частоти можуть розрізнятися.
На образах це виявляється як індивідуальна особливість людини.

Перша проблема пов’язана з необхідністю підстроювати
тимчасові інтервали при зіставленні образів (тимчасова нор#
малізація).

Друга проблема і доставляє більш всього проблем. В даний
час ця задача розв’язується за допомогою методу статистичної
обробки змін, пов’язаних з тим, що говорить, або методу вели#
кого числа шаблонів.

Задача розпізнавання мови скрутна тим, що вхідний сигнал,
відтворений одним диктором в однакових умовах може мати
помітні оцінки тимчасових, частотних і інших характеристик.
З’являється проблема нечіткого визначення вхідних даних для
системи розпізнавання і адекватної її реакції в цих умовах. Це,
у свою чергу, вимагає використовування підходів і методів нечіт#
кої логіки. 

По приведеній моделі автоматичного розпізнавання мови бу#
ла побудована програмна система для проведення експеримен#
тів. Система дозволяє: перетворювати сигнал в спектр за допо#
могою БПФ і коефіцієнтів лінійного прогнозу (LPC) формувати
ДСВО з вказаного діапазону частот візуально оцінювати резуль#
тати перетворень створювати словники різної природи (по пара#
метрах для ДСВО) указувати вид тимчасового узгодження прово#
дити моделювання розпізнавання слів на створених словниках.

Нечітке зіставлення при розпізнаванні мови дало добрі ре#
зультати, як слабоструктурований метод і вимагає подальшого
вивчення. Дослідження слід продовжувати в пофонемному ме#
тоді розпізнавання.

Основна його перевага — це простота і компактність пред#
ставлення вхідних образів, а також малий об’єм обчислень при
розпізнаванні.

Не можна сказати що якийсь метод переважає, оскільки во#
ни мають різне застосування.
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ІННОВАЦІЙНІ НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОНІЦІ

О. С. Ходарєв
Горлівська філія, кафедра комп’ютерної інженерії,
І курс, група КСМ�06, спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник М. М. Новікова, викладач

Композиційні матеріали звичайно складаються з декількох,
у загальному випадку, анізотропних компонентів, регулярно
або випадково розташованих у просторі. Властивості компонен#
тів, їхнє просторове розташування, геометрична форма і її орієн#
таційне положення, орієнтація кристалографічних осей і розміри
кристалітів, складових полікристал, визначають мікрострук#
туру й відповідно фізико#хімічні властивості матеріалу.

На початку 80#х років молекулярні композити намагалися
одержувати, змішуючи розчини твердого й гнучкого полімерів
(наприклад, полібензобістіазолу й полібензимідазолу в метансер#
ної кислоті чи поліамідіміду й поліефіриміду в диметилацета#
міді), які утворювали потрійну систему. Міцністні характери#
стики волокон з полібензобістіазолів перевищують показники
відомих своєю високою міцністю поліамідних волокон Кevlar.
Виявилося, що фазове поводження полімерного розчину твер#
дих стрижнеобразний молекул і гнучкої матриці залежить від
ентропії змішання. Якщо вона несприятлива, відбувається мік#
рофазний поділ компонентів, різко зменшується об’ємна частка
ізотропної фази в міру збільшення довжини твердих сегментів.
У результаті значно знижується посилюючий ефект у порівнян#
ні із системами, у яких тверді сегменти розподілені по всьому
обсязі матриці випадковим образом. Іншим прикладом молеку#
лярних композитів можна вважати композиційні матеріали,
що з’явилися останнім часом матричні, де як включення вико#
ристаються дисперговані молекули фуллєренів і вуглецевих
нанотрубок.

Традиційним є користування керамік як ізоляторів, що обу#
мовлено високими показниками їхньої діелектричної проник#
ності й електричною міцністю. Однієї з найбільш перспективних
різновидів кераміки з діелектричними властивостями є кера#
мічні електроліти, т.зв. керамічні матеріали з високою іонною
рухливістю й відповідно іонною провідністю. На відміну від
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класичних рідких електролітів, провідність багатьох кераміч#
них електролітів уніполярна й обумовлена найчастіше раз упо#
рядкованим однієї з підграт кристалів.

Кераміка широко використається і як напівпровідниковий
матеріал спеціального призначення як матеріали для терморе#
зисторів і варисторів, що змінюють електроопору під дією від#
повідно температури й прикладеної напруги. Основна область
їхнього застосування — термочутливі датчики, елементи при#
строїв для захисту від імпульсних перенапруг, у стабілізаторах
напруг і регуляторах струмів низької частоти. 

Найважливішим для електронної техніки керамічним ді#
електриком є оксид алюмінію, що домінує на світовому ринку.
Основна область застосування алюмоксидної кераміки — під#
кладки інтегральних схем. Вони являють собою тонкі пласти#
ни, на яких збираються мікросхеми. На відміну від пластмас
і порцеляни, використовуваних для тих же цілей, алюмоксид#
на кераміка характеризується унікальним сполученням висо#
кого електроопору й теплопровідності. Інша важлива область
застосування алюмоксидної кераміки — виготовлення підкла#
док для корпусів інтегральних схем.

Керамічні матеріали з магнітними функціями. Найбільш
використовуваними в техніку керамічними матеріалами з маг#
нітними функціями є фєрріти, основним компонентом яких
є оксид заліза. У промисловості фєрріти почали використову#
ватися білш ніж півсторіччя назад; вони були розроблені як
альтернатива металевим магнітам для зниження втрат енергії
на перемагнічування. Керамічні матеріали з оптичними функція#
ми. Безліч матеріалів з оптичними функціями включає оптично
прозору кераміку, кераміку з люмінесцентними й електрохром#
ними властивостями, а також світлочутливі керамічні матеріали.
Конструкційна кераміка. Незважаючи на те, що в цей час у за#
гальній структурі виробництва керамічних матеріалів більшу
частину становить функціональна кераміка, максимальні тем#
пи росту прогнозуються для керамічних матеріалів конструк#
ційного призначення. Про це свідчать результати аналізу
оцінок фахівців ста провідних фірм Японії, відповідно до яко#
го перспективи застосування керамічних матеріалів на 70%
пов’язані з їх механічними, тепловими й хімічними властивос#
тями.
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НАБЛИЖЕНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ЗАДАЧІ ПРО КОМІВОЯЖЕРА

К. М. Хомовенко
Факультет комп’ютерних технологій, V курс, група КС�22, 
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник А. Г. Тимошенко, канд. техн. наук, доцент

Розглянуто наближений алгоритм розв’язання задачі про ко#
мівояжера, для якої обсяг розрахунків суттєво залежить від кіль#
кості пунктів. Відомий наближений алгоритм полягає у виборі
мінімального елементу матриці відстаней та побудові елемен#
тів маршруту можливим вибором наступних мінімальних еле#
ментів. Останній елемент визначається автоматично і може так
трапитися, що величина останнього елементу буде дуже значною.
Щоб уникнути такої ситуації пропонується відшукати найбіль#
ший елемент і у цьому рядку обирати мінімальний елемент, як
першу ланку ланцюга розв’язку. Для поліпшення алгоритму
пропонується також будувати наступні ланки залежно від того,
де розташовано більший елемент із двох можливих.

Пропонований метод реалізації алгоритмічною мовою висо#
кого рівня і на прикладах доведена перевага пропонованого ме#
тоду при розв’язанні задачі про комівояжера. Алгоритм має
високу точність порівняно з іншими наближеними методами
і може використовуватися для задач з великим обсягом пунктів.

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ 
ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ НА ПЛІС

М. М. Шкуропацький
Факультет комп’ютерних технологій, V курс, група КС�22, 
спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник Ж. П. Журавльов, канд. техн. наук, доцент

При розробці цифрових пристроїв необхідно використовува#
ти високотехнологічну елементну базу — програмовані логічні
інтегральні схеми (ПЛІС). Це зручна в засвоєнні і викорис#
танні елементна база, альтернативу якій іноді не знайти. Дана
елементна база припускає використання нових технологій про#
ектування і сучасних засобів проектування. 
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Розробка пристроїв і систем з використанням ПЛІС не можлива
без застосування засобів і систем автоматизованого проектування
(САПР). Важко навіть уявити розробку «ручними» способами при#
строїв із рівнем складності, еквівалентним сотням тисяч вентилів.

Сучасною тенденцією розвитку САПР являється інтегрування
в одній системі засобів для виконання більшості етапів проекту#
вання, починаючи від опису проекту, його моделювання і наладки.
Можливості САПР визначають методику проектування та вери#
фікації (перевірки) систем. В залежності від складності проекту,
типу оброблюваної інформації, способу її обробки, технічної бази,
зручності розробки, вартості, вибирається та чи інша САПР.

У роботі розглянуто сімейства ПЛІС провідних фірм та засоби ав#
томатичного проектування пристроїв на основі цих сімейств ПЛІС.

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТЕЧІЙ І ПРОЦЕСІВ
ПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЕНЬ У ВІДКРИТИХ ВОДОЙМАХ

Р. В. Яремчук
Факультет комп’ютерних технологій, IV курс, група КМ�31, 
спеціальність «Комп’ютерний еколого�економічний моніторинг»
Науковий керівник К. Х. Зеленський, канд. техн. наук, доцент

У практичних задачах річкової гідравліки основною задачею
є дослідження змінювання гідродинамічних параметрів поблизу
певної осередненої «стабілізованої» течії. Оскільки варіації рівня
вільної поверхні малі, можна використати лінійну систему дифе#
ренціальних рівнянь у частинних похідних, в якій матриці коефіці#
єнтів визначаються за відомими даними щодо стабілізованої течії.

Ця система рівнянь визначає гідродинаміку нестаціонарних
течій у відкритому руслі і дозволяє визначити вплив регулювання
витоку на витратні і напорні характеристики течії. Дані про неста#
ціонарну гідродинаміку течії використовуються для формулюван#
ня важливої для практики задачі про розповсюдження забруднень,
які опиняються у руслі під час технологічних викидів забруднених
вод промисловими підприємствами, розташованими у басейні ріки.

Сформульована математична модель гідродинаміки течій і мо#
дель розповсюдження забруднень у руслі ріки Дніпро, виконано
комп’ютерне моделювання відповідних моделей із застосуванням
числово#аналітичних методів розв’язання відповідних крайових
задач математичної фізики.
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СЕКЦІЯ 11

ІННОВАЦІЙНІ 
ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: 
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Підсекція 11.1. РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ

СХЕМОТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ
ФІЛЬТРІВ НА ПАХ

О. В. Абрамович
Факультет інженерних технологій,
V курс, група ЕА�42�М, 
спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник — М. Г. Черняк, канд. техн. наук, доцент

Фільтри на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) відносять#
ся до класу фільтрів, що відомі під назвою трансверсальних [1].
Схема проходження сигналу крізь такий фільтр показана на
рис. 1. Трансверсальний фільтр складається із багатовідвідної лі#
нії затримки, у якій кожен відвід з’єднаний із спільною вхідною
або вихідною шиною. Фільтр має N відводів, розділених лінія#
ми затримки Dn, причому кожний відвід характеризується ва#
говим коефіцієнтом an. Вхідний сигнал, що надійшов на фільтр,
перш за все помножується на коефіцієнт a1 і результат мно#
ження проходить на спільний вихід. Потім другий сигнал про#
ходить крізь лінію затримки та помножується на коефіцієнт a2,
а результат множення додається до сигналу, котрий пройшов
крізь перший відвід. У міру проходження вхідного сигналу че#
рез лінію затримки сигнали, що пройшли крізь відводи, дода#
ються і формують таким чином напругу на виході фільтра. 
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Uвих(t)

Рис. 1. Схема трансверсального фільтра

Характеристики пристроїв на ПАХ сильно залежать від
конструктивних особливостей зустрічно#штирових перетворю#
вачів. Очевидно, що якщо певним чином змінити довжини елект#
родів і відстань між ними, то можна одержати будь#яку форму
відгуку перетворювача. Така зміна довжини електродів назива#
ється аподизацією. Наприклад, при однаковій відстані між елект#
родами, якщо їхня довжина змінюється пропорційно |(sin x)/x|,
а полярність електрода залежить від знаку функції (sin x)/x,
то повний заряд на електроді буде змінюватися як (sin x)/x.
Вихідним сигналом перетворювача буде Фур’є#образ сигналу
збудження електродів, унаслідок чого частотна характеристика
буде прямокутною. Складність, звичайно, полягає в тому, що
теоретично довжина перетворювача повинна бути нескінченною. 

Досить часто розробляється фільтр типу «косинус на п’єдес#
талі», для якого функцію аподизації беруть у вигляді функції
Хеммінга [2]: Wx(t) = k + (1 – k) cosm(πt/2T), де 2Т — повна три#
валість імпульсного відгуку. Параметри k і m можуть бути різ#
ними, однак найчастіше беруть k = 0,08 і m = 2.

У даній роботі представлено результати дослідження фізико#
математичної моделі смугового фільтра на ПАХ, яка побудова#
на на основі моделі ∆ — джерел [2], з аподизацією електродів
згідно функції Хеммінга. 

Σ 

a1

D2 D3 D4 D5 D6 D6

a2 a3 a4 a5 a6 an
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Результати дослідження були використанні при розробці сму#
гового фільтра на ПАХ з наступними параметрами: центральна
частота 69,76 МГц; втрати на центральній частоті 23,3 дБ; смуга
пропускання на рівні — 3,0 дБ складає 2,2 МГц; коефіцієнт пря#
мокутності 1,78; рівень першого бічного пелюстка — 43,5 дБ.

Результати експериментальних досліджень відрізняються
не більше 20% від розрахункових, що підтверджує придатність
фізико#математичної моделі та методики для розрахунку висо#
кочастотних фільтрів на поверхневих акустичних хвилях.

Література
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2. Фильтры на поверхностных акустических волнах: расчёт, тех#
нология, и применение / Под ред. Г. Мэттьюза.— М.: Радио и связь,
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ 
НА БАЗІ ПАХ�ХВИЛЕВОДІВ

А. А. Дзюбенко
Факультет інженерних технологій,
V курс, група ЕА�42�М, 
спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук, доцент

У теперішній час функціональні пристрої на поверхневих аку#
стичних хвилях (ПАХ) успішно впроваджуються при створенні
електронних систем формування та оброблення інформації. Лінії
затримки на ПАХ, резонатори, дисперсійні і смугові фільтри, кон#
вольвери, фазообертачі, відгалужувачі і атенюатори істотно попов#
нили номенклатуру сучасних радіокомпонентів. ПАХ#хвилеводи
використовують при створенні запам’ятовуючих пристроїв вели#
кої ємності, нелінійних акустоелектронних і планарних акусто#
оптичних елементів. Існує декілька типів хвилеводів поверхневих
акустичних хвиль: плівкові, топографічні, дифузійні, волоконні [1].

У цій роботі представлено результати дослідження плівко#
вого ПАХ#хвилевода на основі п’єзоелектричної плівки ZnO,
яка нанесена на діелектричну підкладку із плавленого кварцу. 
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Дослідження фізико#математичних моделей ПАХ#хвилеводів
показало, що для розрахунку конструктивних параметрів плів#
кового хвилеводу доцільно використовувати дисперсійне рівнян#
ня для основної моди, в яке входять конструктивні параметри та
фазові швидкості ПАХ у хвилеводі, підкладці та на необмежено#
му плівковому середовищі [2]. Для розв’язання цього рівняння
використані експериментальні залежності фазової швидкості
ПАХ у необмеженій плівці ZnO на плавленому кварці.

Збудження хвилеводу здійснювалося за допомогою малоапер#
турного зустрічно#штирового перетворювача (ЗШП), фокусу#
вального ЗШП і рупорного концентратора.

У випадку малоапертурного ЗШП оптимальне значення
апертури складає (5÷10) λ, де λ — довжина поверхневої акус#
тичної хвилі. Характеристики фокусувального ЗШП залежать
від радіуса його кривизни RК. Ширина хвильового пучка у фо#
кусі знаходилась згідно формули: 

dn = λRК /W, 

де W — апертура ЗШП. 
Довжина рупорного концентратора LК і значення критичного

кута Фс знаходилися згідно формул: 

LК = 1/2 (W – 2d) ctg(Фс /2), 

Фс

де 2d — ширина хвилеводу.
Експериментально досліджено в частотному діапазоні f =

= (70÷90) МГц ряд прямолінійних і кільцевих хвилеводів ши#
риною 2d = (3÷5) λ = (120÷200) мкм і товщиною п’єзоелектрич#
ної плівки ZnO h = (1,4÷1,6) мкм. Діаметр кільцевих ПАХ#хви#
леводів дорівнював D = 30 мм. 

Дослідження розподілу амплітуди ПАХ в області хвилево#
ду, фокусу та концентратора проводилися з використанням ла#
зерної установки оптичного зондування гомодинного типу, в ос#
нові роботи якої лежить модуляція світла акустичною хвилею.

На основі отриманих результатів можна зробити наступні
висновки. Малоапертурний ЗШП має низьку ефективність

2 V
V

∆=
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збудження, що призводить до швидкого затухання ПАХ у хвиле#
воді. Фокусувальний ЗШП має більшу ефективність у порівнянні
з малоапертурним, але його використання вимагає високої точ#
ності взаємного формування ЗШП та хвилевода. Рупорний кон#
центратор дозволяє з достатньою ефективністю направляти ПАХ
у хвилевід при великих коефіцієнтах стиснення акустичного пучка.

Експериментальні дослідження показали можливість створен#
ня п’єзоелектричних ПАХ#хвилеводів, на основі яких можуть
реалізовуватися функціональні пристрої формування і оброб#
лення високочастотних сигналів та перетворювачі неелектрич#
них величин. 
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поверхностных акустических волноводов и методов их возбуждения //
Вестн. Киев. политехн. ин#та. Электроакустика и звукотехника.—
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЇВ 
ВАКУУМНОЇ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ

М. В. Ословський
Факультет інженерних технологій, 
V курс, група ЕА�42�М, 
спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник В. Д. Білоусов, канд. техн. наук, професор

Прилади вакуумної мікроелектроніки розглядаються як мож#
лива альтернатива сучасним приладам вакуумної і твердотіль#
ної електроніки та можуть використовуватись для створення
генераторів та підсилювачів НВЧ [1].

Вакуумні електронні прилади надвисоких частот характе#
ризуються великою потужністю, але працюють при напругах
від сотень вольт до десятків кіловольт.

Напівпровідникові прилади на базі діодів Ганна, лавинно#про#
літних діодів та польових транзисторів також здатні здійснювати
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генерацію та підсилення коливань в міліметровому діапазоні
довжин хвиль, працюють при напругах до 50 В, але їх потужність
складає величину порядку 1 Вт.

В останні роки інтенсивно досліджуються пристрої проміжно#
го класу на основі матричних вістрійних структур, які є матри#
цею з великою кількістю вістрійних автоемісійних катодів [2].
За допомогою таких структур можна отримати потужність,
близьку до вакуумних приладів, а їх габарити будуть значно
менші за вакуумні. Робочі напруги в таких приладах склада#
ють сотні вольт і такі прилади повинні функціонувати в умовах
високого вакууму. Таким чином, актуальною є задача зниження
робочої напруги в діодних та тріодних структурах.

У роботі приведені результати математичного моделювання
діодних та тріодних структур, на базі яких можливо створення
підсилювачів та генераторів надвисоких частот при значно мен#
ших значеннях робочих напруг.

Проводилось моделювання діодних та тріодних вістрійних
структур. Показано, що перспективним засобом зниження ро#
бочої напруги є покриття катодів алмазною плівкою (АП) або
алмазоподібною плівкою (АПП) [3]. 

Розташування сітки в тріодній структурі безпосередньо на
катоді дозволяє підвищити напруженість електричного поля у по#
верхні внутрішнього вістря, що надає можливість зменшити
робочі напруги. Так, при апертурі отвору затвора 0,5 мкм, ра#
діусі кривизни кремнієвого вістря 50 нм, товщині АПП 200 нм,
відстані катод — анод 1мкм, відстані катод — сітка 0,2 мкм на#
пруга на аноді складала 100 В, а на сітці 40 В. Результати до#
сліджень показують на можливість зниження робочих напруг
до 10...15 В на сітці та 20...30 В на аноді.

Для отримання граничної частоти порядку 100...200 ГГц
для тріодної структури на основі кремнієвого вістря з сіткою на
катоді гранична частота складає величину 200...300 ГГц при
робочих напругах 100...200 В на аноді та десятки вольт на сітці.

Розглядалася можливість використання тріодної структури
на основі вкритого АПП кремнієвого вістря з сіткою, що розта#
шована на поверхні катоду, в режимі підсилення та множення.
Розрахунки проводились для стандартної трьохточкової схеми.
Показано, що в слабонелінійному режимі підсилення по на#
прузі складає 10...20 dB при ККД до 10 %. В сильнонелінійному
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режимі (в режимі множення) ККД по першій гармоніці досягає
20 %, по третій гармоніці до 5 %, по п’ятій гармоніці до 1%.

Таким чином, діодні та тріодні структури на базі кремнієвих
вістрійних катодів, покритих алмазною або алмазоподібною
плівками, мають значні переваги у порівнянні із структурами
з звичайними автоелектронними емітерами і можуть знайти
широке застосування при створенні генераторів та підсилю#
вачів міліметрового та субміліметрового діапазонів.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 
МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ НА ПАХ

І. О. Рог
Факультет інженерних технологій,
V курс, група ЕА�42�М, 
спеціальність «Електронна побутова апаратура»
Науковий керівник М. Ф. Жовнір, канд. техн. наук, доцент

Сучасний рівень розвитку систем управління з використан#
ням мікропроцесорної техніки ставить перед розробниками сен#
сорних пристроїв завдання забезпечення частотного вихідного
сигналу, розширення динамічного діапазону, покращення ме#
трологічних характеристик и масогабаритних показників. Се#
ред різноманітних типів вимірювальних перетворювачів (ВП)
сили та тиску, переміщення та прискорення, температури, во#
логості та складу навколишнього середовища перспективними
є ВП на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) [1].
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У даній роботі представлено результати дослідження фізи#
ко#математичної моделі ВП мікропереміщень, який може бути
реалізований на основі дисперсії фазової швидкості ПАХ, що
виникає при переміщенні збурюючого тіла (механічного зонда
або мембрани) в електричному полі ПАХ, яка поширюється по#
верхнею п’єзоелектричного звукопровода [2].

Рис. 1.

Рис. 2.

На рис. 1 наведено функціональну схему диференціального
вимірювального перетворювача на основі двох ПАХ#генераторів
1 та 2, вихідні сигнали яких надходять на змішувач 3, з якого
сигнал проміжної частоти надходить на підсилювач 4. Зонд 5
(рис. 2) під впливом вимірюваної величини переміщується
в електричному полі ПАХ, потенціал якого змінюється експо#
ненціально ϕ = ϕ0 exp (–2πX/ λ), де ϕ0 — потенціал електричного
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поля ПАХ на вільній поверхні п’езоелектричного звукопрово#
ду; λ = V/f; f, V та λ — частота, фазова швидкість та довжина
ПАХ на вільній поверхні звукопроводу; X — відстань від п’єзо#
електричної поверхні звукопроводу 6. Переміщення зонда викли#
кає зміну частоти коливань керованого генератора внаслідок
дисперсії фазової швидкості ПАХ. Набіг фази ПАХ, викликаний
дисперсією швидкості хвилі внаслідок збурення зондом елект#
ричного поля хвилі, визначається співвідношенням:  

де — крутість дисперсійної характеристики; 

N = W/λ — число довжин хвиль на збудженій ділянці зву#
копроводу.

Приріст фази ПАХ, а отже і частоти генератора, пропорцій#
ний довжині звукопроводу W = Nλ, яка перекривається зондом,
та крутості дисперсійної характеристики SV. В якості звуко#
проводу рекомендується використання сильних п’єзоелектри#
ків (LiNbO3, Bi12GeO20, ZnO), які забезпечують крутість дис#
персійної характеристики SV ≈ 100 м–1. 

Як показали експериментальні дослідження ефективність
впливу штока на фазову швидкість забезпечується при зазорі
0 < X < 0,15 λ. При цьому початкова проміжна частота F0 =
= 117,5 кГц, девіація частоти ∆F = ∆Fв – ∆Fн = 124,5 – 117,5 =
= 7,0 кГц, а середня чутливість ВП мікропереміщень SX = 
= ∆F/ ∆X ≈ 0,5 кГц/мкм.

Таким чином, ефект дисперсії фазової швидкості ПАХ в ре#
зультаті збурення електричного поля хвилі може бути викорис#
таний для розробки вимірювальних перетворювачів мікроперемі#
щень, тиску, сили та прискорення. Використання диференціальної
схеми та частотного вихідного сигналу дозволяє при цьому
значно зменшити вплив дестабілізуючих факторів.

X
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V
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2
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛІНІЙ ЗАТРИМКИ НА ПАХ

Д. С. Шептунов, С. М. Мельніченко
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У теперішній час широко застосовуються пристрої на поверх#
невих акустичних хвилях (ПАХ). Серед областей застосування
варто виділити системи формування й обробки радіосигналів,
вимірювальну і перетворювальну апаратуру, теле#, радіо#тех#
ніку, радіолокаційні комплекси тощо [1].

Рис. 1.

Найпростіша лінія затримки на ПАХ (рис. 1) складається із
п’єзоелектричного звукопровода, на полірованій поверхні якого
сформовані зустрічно#штирові перетворювачі 1 та 2 та акустич#
ні поглиначі акустичних хвиль 3. Форма амлітудно#частотної
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характеристики (АЧХ) перетворювача визначається законом
зміни перекриття електродів (аподизацією). Змінюючи гео#
метрію планарної структури, можна формувати задану АЧХ.
Згасання ПАХ при поширенні також є частотнозалежним, але
ця залежність для більшості п’єзоэлектриків відносно слабка
у всьому основному діапазоні частот і її, як правило, не врахо#
вують. У результаті функція передачі пристрою на ПАХ визна#
чається в основному поєднанням функцій передачі вхідного та
вихідного перетворювачів, а також узгоджувальних кіл.

Середня частота пристроїв на ПАХ залежить від періоду елек#
тродів перетворювачів. Швидкість ПАХ складає 1…5 км/с, тому
нижня границя робочого діапазону залежить від розмірів наяв#
них кристалів, що для частот нижче 5…10 МГц повинні бути
надмірно великими. Верхня границя обмежена можливостями
технології виготовлення перетворювачів і при використанні зви#
чайної літографії складає 300…500 МГц, застосування електрон#
ної літографії розширює ці границі до 1500…2000 МГц. Смуга
пропускання обернено пропорційна числу електродів у перетво#
рювачі і може бути реалізована в межах від 0,1% до 100%. 

У даній роботі представлено результати дослідження фізи#
ко#математичної моделі ЛЗ на ПАХ, яка побудована на основі
моделі ∆ — джерел [2], у якій припускається, що електроди
ЗШП є дискретними джерелами акустичної (електричної)
енергії, що описуються ∆#функціями, заданими на краях кожно#
го електрода. Для спрощення розрахунку два ∆#джерела однієї
полярності, що належать одному електроду або зазору, об’єдну#
ють в один, що знаходиться в центрі електрода або зазору. У за#
лежності від значення коефіцієнту електромеханічного зв’яз#
ку у реальних п’єзоелектриках превалює тангенціальна або
нормальна складова електричного поля. Тому можна вважати,
що ПАХ у п’єзоелектриках з слабким зв’язком (кварц SiO2) по#
верхнева акустична хвиля збуджується гармонічними ∆#джере#
лами, розміщенними у центрах зазорів ЗШП, а в п’єзоелектриках
з сильним зв’язком (ніобат літію#LiNbO3, германат вісмуту —
Bi12GeO20, силікат вісмуту — Bi12SiO20, оксиду цинку — ZnO,
нітрид алюмінію — AlN) — ∆#джерелами, розміщеними у цен#
трах електродів. Знак сумарного ∆#джерела визначається зна#
ком електричного поля в к#тому зазорі або на к#тому електроді,
а фаза — координатою електроду або зазору.
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Результати дослідження були використанні при розробці ЛЗ
на ПАХ з наступними параметрами: центральна частота 43,6 МГц;
втрати на центральній частоті 15,4 дБ; час затримки 8,3 мкс;
смуга пропускання на рівні — 3,0 дБ складає 1,5 МГц. 

Результати експериментальних досліджень відрізняються
не більше 15–20% від розрахункових, що підтверджує придат#
ність фізико#математичної моделі та методики для розрахунку
ліній затримки на поверхневих акустичних хвилях.
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Підсекція 11.2. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

ЕФЕКТИВНА ОБРОБКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
СТРУМАМИ НВЧ 

Є. В. Байковський,  Д. Ю. Шакало
Факультет інженерних технологій,
ІІ курс, група ТХ�52, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник А. Г. Бублик, доцент

НВЧ#пристрої використовуються у хімічній, харчовій, дере#
вообробній, легкій, тютюновій, фармацевтичній промисловос#
тях, медицині, сільському господарстві та інших галузях.

Таке широке використання вони набули через свою головну
перевагу:

1) рівномірне нагрівання виробу в усьому об’ємі; 
2) суттєве прискорення технологічного процесу.
Головна дія НВЧ#пристроїв на харчовий продукт пов’язана

з виникненням усіх видів поляризації: електронна, іонна, ди#
польна, структурна, електрична. Проте, головне значення для
високочастотного нагріву харчових продуктів мають: струмо#
провідність, дипольна і структурна поляризація. Отже, погли#
нання енергії електромагнітного поля в речовині та перетворення
її на тепло пов’язані з величиною струмопровідності і струму
поляризації.

Процес трансформації енергії електромагнітного поля над#
високої частоти (НВЧ) в тепло прийнято називати діалектричним
нагрівом. Фізичний зміст цього процесу полягає в надвисокій
частоті коливання структурних елементів клітковини, колоїд#
них часток та нагріванні наявної вологи в продукті.

Теоретично рівномірний діалектричний нагрів відбувається
при однаковому градієнті напруги на всіх ділянках продукту.
Це було б можливим за умови повної однорідності продукту чи
за відсутності втрат тепла в навколишнє середовище. Насправ#
ді продукт являє собою неоднорідне середовище з нерівномірно
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розподіленими електричними властивостями, деякі харчові
продукти можна віднести до діалектриків, інші до провідників
і електролітів. Можливе їх поєднання в різних варіантах. Тому
неможна однозначно описати їх електрофізичні властивості.

При нагріванні в електричному НВЧ#полі теплова енергія
генерується по всьому об’єму продукту. За наявності в продук#
ті великої кількості вільної (механічно зв’язаної) вологи його
температура швидко підвищується до 100° С і залишається на
такому рівні. При цьому енергія НВЧ#поля витрачається в ос#
новному на випаровування вологи і частково на компенсацію
тепловтрат у навколишнє середовище. Вода кипить по всьому
об’єму продукту, що є особливістю діелектричного нагрівання.

Щоб отримати в результаті НВЧ#обробки готові продукти ви#
сокої якості, необхідно встановити оптимальні умови обробки
виробів, серед яких важливе значення мають форма, маса, об’єм
продуктів, завантажених в робочу камеру НВЧ#апарату.

Особливості використання НВЧ#пристроїв в технологічних
процесах харчової промисловості таких як:

1) НВЧ#випічка та випічка хлібу; 
2) сушіння; 
3) теплова обробка як частина технологічного процесу; 
4) пастеризація та стерилізація;
5) дефростація (розморозка). 
Полягає у швидкості проходження технологічного процесу,

що надає значні переваги та економію.
У випадку широкого використання НВЧ#печей у побуті швид#

кого розвитку набуває індустрія приготування заморожених
порціонних страв, спеціально призначених для розморозки та
нагріву у НВЧ#печах.

Метою нашої роботи було визначити практичне використан#
ня НВЧ у харчових виробництвах та теоретично обґрунтувати
широкий спектр застосування НВЧ#пристроїв. 
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CALL�ЦЕНТРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

О. О. Будьонна 
Факультет інженерних технологій,
ІV курс, група ТХ�32, cпеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник Н. П. Воробйова, асистент

У сучасних умовах переходу до високотехнологічного мар#
кетингу компанії повинні знаходити нові підходи, пов’язані з за#
лученням і утриманням клієнтів. Тому для вирішення найрізно#
манітніших маркетингових завдань необхідно використовувати
функціональні можливості сall#центрів. Call#центри у сфері ре#
сторанного господарства — це широковживане визначення
сервісної служби, яка надає послуги бронювання столиків, за#
мовлення бенкетів та інших заходів. Call#центри працюють як
для споживачів так і для рестораторів. Першим він допомагає
у пошуках ресторану та гарантує там наявність місця, другим —
забезпечує клієнта і, відповідно, прибуток.

Ресторанні сall#центри почали з’являтися в середині 1990#х
років, за умов функціонування підприємств ресторанного гос#
подарства в умовах конкуренції та негайної потреби знаходити
свого споживача. В пошуку шляху до потенційного клієнта під#
приємства використовують комплекс маркетингових комуні#
кацій, частиною якого є прямий маркетинг. 

Треба зазначити, що сall#центри існують не окремо, а є час#
тиною одного інформаційного ресурсу — сайту, журналу або
ресторанної компанії. Цей ресурс, в свою чергу присвячений
ресторанному бізнесу несе в собі рекламну та фактичну інфор#
мацію про ресторанний ринок. Ресторан включений в базу, де
має власну сторінку з докладною інформацією про адресу, те#
лефон, карту, середній чек, кухню, меню. 

Більшість сall#центрів працюють за схемою: на багатока#
нальному телефоні працює менеджер#консультант, який прий#
має дзвінки від клієнтів, які бажають замовити столик, влаш#
тувати бенкет, іноді просто радить заклад, або указує адресу та
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телефон ресторану. Послуги більшості ресторанних сall#центрів
безкоштовні для клієнтів. Ресторанам, для того щоб їх заклади
стали учасниками системи сall#центра, також теоретично не
потрібно ні за що сплачувати — необхідно лише подзвонити та
повідомити про своє бажання приєднатися до бази.

Менеджери сall#центрів стверджують, що не тільки фактич#
но рекламують ресторани, але ще й приносять їм додатковий
прибуток, за рахунок «телефонних клієнтів». Дослідження по#
казали, що завдяки роботі сall#центрів аудиторія ресторанів
збільшується приблизно від 5% на рік, до 10% на місяць. 

Підкреслимо також, що ще одним безумовним «плюсом»
для ресторанів є прояв додаткового піклування про потенційно#
го клієнта. Дійсно, в «години пік» додзвонитися в деякі ресто#
рани самостійно буває важко: або лінія зайнята, або працює ав#
товідповідач. Крім того, якщо трапиться, що в цьому ресторані
немає місць, треба буде дзвонити в другий, третій, а це вимагає
часу, списку номерів тощо. Сall#центр позбавляє споживача від
зайвого клопоту, тому що потрібно подзвонити лише по одному
номеру. 

Необхідно зазначити, що при цьому виконується ще одна
важлива функція: компанія працює як аналітичне та рейтин#
гове агентство: кожному клієнту, який замовляє столик через
сall#центр, передзвонюють та звертаються з проханням висло#
вити свою думку по 4 пунктам: кухня, атмосфера, обслуговуван#
ня та місце знаходження. Отримані дані сумуються та переда#
ються в аналітичний відділ, де визначають рейтинг ресторану.
Таким чином завжди можна зробити аналіз ресторану на ос#
нові вражень клієнта. Також дані дозволяють з’ясувати, які
ресторани через сall#центри замовляють частіше, тобто які за#
клади мають найбільшу популярність. 

Всі ці безумовні переваги є причиною того, що популярність
цього комунікаційного каналу швидко зростає, а його можли#
вості надзвичайно великі. Перевага телефонного маркетингу
в миттєвості. Він інтерактивний — це єдиний канал, де можна
почути заперечення і відразу ж їх спростувати. Він дає змогу
пропонувати кращі аргументи на користь рекламованої пропо#
зиції і є надзвичайно корисним для її тестування. 
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ 
ЩОДО ЕВОЛЮЦІЇ КУЛІНАРІЇ

О. Галушко 
IV курс, група ТХ�31 

Українська кухня з давніх часів відзначалася великою різно#
манітністю страв і їх високими смаковими й поживними якос#
тями.

Використання для страв різноманітної тваринної і рослин#
ної сировини та раціональні способи приготування роблять ці
страви поживними, смачними, соковитими і ароматними.

Більшість страв української кухні, на відміну від страв ін#
ших кухонь, відзначається складною рецептурою і складними
комбінованими способами їх готування. Наприклад, при варінні
українського борщу використовується до 20 різних продуктів,
що створює приємний смаковий букет і високу поживність цієї
страви.

Велика кількість страв (крученики, завиванці, фарширова#
на птиця й овочі, шпиговане салом і часником м’ясо тощо) при#
готовляються у фаршированому або шпигованому вигляді. Ці
страви апетитні і відзначаються високою поживністю. Дуже
багато продуктів для других страв проходять складну обробку —
спочатку їх обсмажують або варять а потім тушкують або запі#
кають. Це зберігає їх аромат і надає їм соковитості. 

Українська кухня створювалась протягом багатьох віків,
тому вона в певній мірі відбиває не тільки історичний розвиток
українського народу, його звичаї і смаки, а й соціальні умови,
природні та кліматичні особливості, в яких перебував українсь#
кий народ в процесі свого історичного розвитку.

Як свідчать археологічні розкопки, населення, яке проживало
в далекі часи на території України, мало можливість завдяки
географічним умовам харчуватися як рослинною, так і м’яс#
ною їжею.

Вже у період трипільської культури (3 тисячі років тому), яку
сприйняли східні слов’яни, населення Правобережної України
вирощувало зернові культури — пшеницю, ячмінь, просо. Знач#
но пізніше, близько тисячі років тому, в посівах з’явилось жито,
яке майже повсюдно почали вирощувати у стародавній Русі.
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Поряд з землеробством, східнослов’янські племена розводи#
ли велику й дрібну рогату худобу, свиней, а також займались
полюванням і рибальством.

У наступні часи землеробство і скотарство дедалі більше роз#
ширювалось особливо на території, яку займає сучасна Україна.

Відомо, що для приготування їжі слов’янські племена робили
різнийглиняний посуд, який обпалювали в спеціальних печах.

Далі матеріальна культура успішно розвивалась завдяки
слов’янським племенам, які вели осілий спосіб життя і пізні#
ше утворили стародавню руську державу — Київську Русь, що
стала колискою трьох братніх східних слов’янських народів —
російського, українського і білоруського.

Літописи та інші писемні пам’ятки, а також археологічні
розкопки, свідчать про багатство і різноманітність їжі, що спо#
живалась населенням Середньої Наддніпрянщини в період Ки#
ївської Русі. Крім продуктів переробки зерна і різних овочів
(капусти, ріпи, цибулі, часнику), до складу їжі входило м’ясо
свійських тварин (свиней, овець, кіз, корів, телят) і птиць (ку#
рей, гусей, качок, голубів, тетеревів, рябчиків).

З диких звірів найчастіше вживались для харчування дикі
свині (вепри), зайці тощо, що добувалися полюванням. Є та#
кож відомості про вживання молока, коров’ячого масла і сиру.

Значне місце в харчуванні наших предків здавна займала й ри#
ба, серед якої слід назвати коропа, ляща, осетра, сома, вугра, лина,
піскаря, щуку, в’язя. Вживалась в їжу також ікра різних видів риб.

Серед рослинної їжі стародавніх слов’янських народів пер#
ше місце займав хліб, який приготовляли з житнього та пше#
ничного борошна на заквасці (кислий хліб) і випікали в печах.
Зерно на борошно розмелювали на ручних жорнах, а пізніше —
на водяних і вітряних млинах.

Прісне тісто вживали у вигляді галушок та інших виробів.
Нашим предкам було відомо багато видів хлібних виробів: пи#
роги, калачі, короваї. Пекли також хліб з маком і медом.

З пшениці робили не тільки борошно,а й крупи, з яких ва#
рили кутю. У великій кількості використовували для їжі пшо#
но. Споживали також рис, який завозили з інших країн. Його
називали в той час «сорочинським пшоном».

Досить велику роль у харчуванні відігравали бобові культу#
ри — горох, квасоля, сочевиця, боби тощо.
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З городніх овочів використовували: капусту (свіжу і квашену),
буряки, редьку, моркву, огірки, гарбузи, хрін, цибулю, часник.
Як приправу до страв використовували місцеві пряно#смакові
рослини — кріп, щебрушку, кмин, аніс, м’яту, а також привіз#
ні з інших країн — перець і корицю.

Для приготування їжі використовували тваринний жир,
різні олії, оцет і горіхи. Через відсутність цукру немалу роль
у харчуванні відігравав мед.

З фруктів і ягід споживали яблука, вишні, сливи, смороди#
ну, брусницю, малину, журавлину тощо.

У великій кількості наші предки вживали одержувані спо#
собом бродіння напої — мед різних сортів, пиво, квас і вино#
градне вино.

У цей період значно збільшилась кількість видів побутового
посуду. Починає широко застосовуватись металевий посуд, зо#
крема казани для варіння їжі та сковороди для смаження; гли#
няний — горщики, глечики, миски, чашки тощо, а також де#
рев’яний посуд — ложки, різні чашки, ополоники, діжі для
замішування тіста тощо.

Їжу найрізноманітніших виглядів, зв’язану з тривалим
варінням, готували в закритих печах, які на той час були до#
сить поширені.

Рідку їжу готували з додаванням багатьох ароматичних
приправ та овочів і називали «варивом із зіллям». Крім того,
були поширені різні м’ясні і рибні відвари, відомі під назвою
«юшка».

«Вариво із зіллям», з додаванням овочів, пізніше почали на#
зивати борщем, оскільки обов’язковою складовою частиною
цієї страви були буряки, які мали назву «борщ».

«Юшку», що згодом почала називатися «юшкою», готували
у вигляді якого#небудь відвару з додаванням інших про#
дуктів — гороху, крупів тощо.

Серед солодких страв на той час були відомі: кутя з медом,
кутя з маком і горіхами, рис з медом і корицею, кутя з ізюмом
і горіхами, юшка з сушених яблук, слив та вишень (узвар), що
мали тривалий час також обрядне значення. З малини й жу#
равлини варили узварець.

З усього сказаного видно, що наші предки з давніх часів до#
бре вміли готувати поживну рослинну, м’ясну і рибну їжу.
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Приготування їжі, як певна майстерність, виділилось в окрему
спеціальність при княжих дворах і монастирях. Так, вже! У ХІ ст.
в Києво#Печерському монастирі серед ченців було кілька ку#
харів. Кухарі були також і в багатих родинах.

З розвитком землеробства, скотарства, рибальства, полюван#
ня і бджільництва продукти землеробства і скотарства почали
вивозити за кордон.

У XV–XVII століттях, внаслідок дальшого суспільної праці,
успішно розвивалась торгівля, поступово розширювався внут#
рішній ринок, виростали торговища і ярмарки, посилювались
економічні зв’язки між окремими містами і землями. На тор#
говищах і ярмарках продавали хліб, м’ясо, рибу, мед, молочні
та інші продукти.

Крім того, український народ підтримував зв’язок з іншими
країнами. В сільському господарстві з’являються нові культу#
ри. Збільшуються посіви гречки, яка була завезена з Азії ще
в XI–XII ст., але не мала досі господарського значення. З гречки
почали виробляти крупи і борошно. В меню населення з’яви#
лись гречаники, гречані пампушки з часником, гречані галуш#
ки з салом, вареники гречані з сиром, каші, бабки з гречаних
крупів, лемішка, кваша та інші страви. 

Із Середньої Азії через Астрахань козаки завозять на Україну
шовковицю й кавуни. З Америки через Європу потрапляють до
нас такі культури, як кукурудза, гарбузи, квасоля і стручко#
вий перець.

Спочатку кукурудза з’явилась у Херсонській губернії, але піз#
ніше вона поширилась майже по всіх південних районах України. 

В асортимент української кухні включаються страви з куку#
рудзи, використовують для харчування як відварену, так і у ви#
гляді крупів а борошна, з яких у багатьох районах готують
найрізноманітніші страви — мамалиґу, каші, гойданки, бабку
гуцульську, кулеші, лемішку, кукурудзянку тощо.

Поява культури гарбузів розширює асортимент страв. Насе#
лення починає варити гарбузові каші, приготовляти гарбуз туш#
кований, гарбуз із сметаною тощо.

У цей же період вводяться в харчування також страви із
стручкового перцю, квасолі, спаржі і селери. Квасоля культи#
вується двох видів —лущильна (на зерно) і овочева (на зелені
стручки).
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Поряд з солодким перцем, використовуваним для приготу#
вання страв, вирощувався і гіркий перець як приправа до різ#
них страв.

Завдяки географічним відкриттям XVI–XVIII ст. в нас
у XVIII ст. з’являються нові види культурних рослин, які спри#
яють значному розширенню страв української кухні.

У XVIII ст. на Україні дуже поширюються посіви картоплі,
яка швидко впроваджується в харчування населення, її почина#
ють широко використовувати для приготування перших і дру#
гих страв та для гарнірів до м’ясних і рибних страв.

Майже всі перші страви — борщі, юшки та інші — приго#
товляються з цього часу з картоплею.

Широко починає використовуватись картопля для приготу#
вання других страв в поєднанні з іншими продуктами — з м’ясом,
салом, морквою, квасолею, грибами, яблуками, маком, хріном,
сиром тощо.

Картоплю використовують у вареному, смаженому і печено#
му вигляді. Крім того, в цей період з неї виготовляють крох#
маль і патоку, які дали можливість населенню приготовляти
киселі і солодке тісто, використовуючи для цього патоку.

У цей же час на Україні, з’являється шпинат, який викори#
стовують для приготування зелених борщів і других страв —
бабок та січеників.

Починають вирощувати також полуниці й суниці, які спри#
яють розширенню асортименту страв української кухні.

Поліпшенню якості українських страв сприяло появлення
на Україні у XVIII ст. соняшника, з якого почали добувати со#
няшникову олію, яка використовувалась для багатьох страв,
та гірчиці для виробництва масла і приправи до м’ясних страв.

У XIX ст. на Україні з’являються такі овочеві культури, як
помідори і сині баклажани, що знайшли широке застосування
в українській кухні.

Помідори використовуються для приготування холодних
закусок і других страв. З помідорів приготовляють томат#пю#
ре, який використовується при готуванні борщів і соусів.

З синіх баклажанів почали приготовляти холодні закуски (ік#
ру, фаршировані баклажани тощо) і другі гарячі страви в сма#
женому і тушкованому вигляді.
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Значно розширило асортимент українських страв появлен#
ня на Україні в XIX ст. культури цукрових буряків та вироб#
ництво з них цукру.

До цього часу населення України використовувало для при#
готування солодких страв і виробів з борошна в основному мед,
оскільки тростинний цукор завозився з#за кордону, був доро#
гий і недоступний широким верствам населення. Буряковий
же цукор був набагато дешевший і населення широко почало
використовувати його для приготування різних страв та напоїв.
Внаслідок цього розширився асортимент не тільки солодких
страв і виробів з солодкого тіста, але й ассортимент других бо#
рошняних і круп’яних страв з цукром. З’явились в меню різні
бабки# пудинги, солодкі каші тощо. Різні наливки, варенухи
та інші напої домашнього і промислового виготовлення.

Поява нових культур у сільському господарстві України ство#
рювала сприятливі умови для подальшого розвитку української
кухні, яка стає дедалі різноманітнішою і відзначається своїми
смаковими особливостями.

Багато літературних джерел описують велику різноманіт#
ність і багатство страв української кухні. Так, український поет
І. П. Котляревський у своїй відомій поемі «Енеїда» яскраво
відобразив побут українського народу в XVIII столітті та пока#
зав різноманітність страв української народної кухні:

«Тут їли різнії потрави,
І все з полив’яних мисок,
І самі гарнії приправи
З нових кленових тарілок;
Свинячу голову до хріну
І локшину на переміну,
Потім з підливою індик;
На закуску куліш і кашу,
Лемішку, зубці, путрю, квашу
І з маком медовий шулик.
П’ять казанів стояли юшки,
А в чотирьох були галушки,
Борщу трохи було не з шість,
Баранів тьма бу’ла варених,
Курей, гусей, качок печених...
І ласощі все тілько їли, 



298

Секція ХІ Інноваційні інженерні технології:

Сластьони, коржики, стовпці, 
Вареники пшеничні, білі, 
Пухкі з кав’яром буханці;
Був борщ до шпундрІв з буряками,
А в юшці потрох з галушками,
Потім до соку каплуни;
З отріфки баба, шарпанина;
Печена з часником свинина,
Крохналь, який їдять пани».

Спільність походження російського і українського народів
і спільність їх матеріальної культури, природно, створили і спіль#
ні характерні особливості їх кухонь, різко відмінні від кухонь
інших народів Сходу і Заходу.

Територіальна близькість, спільність побуту й культури ро#
сійського і українського народів у значній мірі сприяли збли#
женню і самих способів готування їжі з застосуванням різних
видів рослинних і тваринних, продуктів.

Зміцнення економічного і культурного зв’язків українського
і російського народів, що настало після возз’єднання України
з Росією в 1654 році, мало великий вплив на дальший розвиток
української і російської кухонь.

Українська кухня запозичила деякі страви російської кух#
ні, які збагатили її асортимент. До таких страв належать щі,
солянка, пельмені, кулеб’яка тощо.

У свою чергу з української кухні в російську кухню ввійшли
такі страви, як борщ, вареники, сирники, овочі з різною на#
чинкою, шпиговане салом м’ясо, фарширована риба, домашня
свиняча ковбаса тощо.

Однак, внаслідок ряду соціальних і економічних обставин,
українська кухня зазнає занепаду. Посилення феодальної експ#
луатації селян, часті неврожаї, непосильні податки, тяжкі ви#
купні платежі, які повинні були виплачувати за землю селяни
після «реформи» 1861 року, поставили їх у тяжкі матеріальні
умови.

У період розвитку капіталізму ще більше погіршилось харчу#
вання українського народу.За цих умов українська народна кух#
ня не могла цілком зберегти своєї повноти й різноманітності.

У другій половині XIX ст. у великих містах почали відкри#
ватися великі ресторани для забезпечених верств населення,
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куди запрошувались на роботу шефи#кухарі французи, які при#
носили з собою рецептуру і технологію приготування західно#
європейських страв і свавільно змінювали технологію приготу#
вання страв української кухні.

Невеликі ресторани і їдальні прагнули наслідувати великим
ресторанам і вводили в меню переважно західноєвропейські
страви.

Крупні поміщики і капіталісти навіть для домашнього при#
готування їжі почали запрошувати кухарів#французів. Дрібні#
ші ж поміщики, йдучи за крупними, поступово відмовляються
від приготування багатьох українських страв.

Все це призвело до того, що багато страв української кухні
були забуті, багато ж з них зазнали змін в рецептурі і способах
приготування, внаслідок чого погіршились і їх смакові якості.

Зовсім інше становище з розвитком української кухні настало
на Україні після Великої Жовтневої соціалістичної революції.

У результаті створення потужної соціалістичної промисло#
вості і колективізації сільського господарства Радянська Украї#
на стала одним з основних районів розвинутого зернового госпо#
дарства, технічних культур і продуктивного тваринництва.

На базі розвитку важкої індустрії за роки радянської влади
значно розширилась харчова промисловість України, яка в пе#
ріод царського самодержавства складалася з відсталих дрібних
напівкустарних підприємств. За роки радянської влади ство#
рені нові галузі харчової промисловості: молочна, м’ясна, мар#
гаринова, птахообробна, консервна тощо.

З’явились нові типи великих механізованих харчових про#
мислових підприємств, м’ясокомбінати, молочні комбінати, хо#
лодильники, хлібо#заводи#автомати, гігантські консервні за#
води тощо.

Комуністична партія і Радянський уряд прийняли ряд рі#
шень, спрямованих на швидкий розвиток сільськогосподарсь#
кого виробництва, особливо на розвиток тваринництва, а та#
кож на збільшення випуску продукції харчової промисловості.
В цих рішеннях вперше поставлено в загальнодержавному мас#
штабі завдання досягнення такого рівня народного споживан#
ня, який виходить з науково обгрунтованих норм харчування,
потрібного для всебічного розвитку людини соціалістичного
суспільства.
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Піднесення сільського господарства, розвиток харчової про#
мисловості, зниження цін на товари масового споживання,
проведене Радянським урядом протягом 1947–1955 рр., зрос#
тання заробітної плати робітників і службовців, зростання до#
ходів селян,—все це обумовило значне збільшення споживан#
ня продуктів харчування трудящими.

Збільшення ж споживання продуктів харчування викликає
посилене прагнення населення до широкого використання
в харчуванні смачних і поживних страв української кухні.

За період існування радянської влади українська народна кух#
ня не тільки цілком відродилась, але й набула дальшого розвитку.

Безперервне зростання посівних площ під зернові і овочеві
культури, успішний розвиток тваринництва і птахівництва,
а також розвиток харчової промисловості створили для цього
всі необхідні умови. Населення України дістало можливість
використовувати в своєму харчуванні широкий асортимент
страв української народної кухні.

За останні роки значно розширився асортимент овочевих страв,
особливо фаршированих помідорів, кабачків, синіх баклажанів,
перцю та інших овочевих культур, а також страв з кукурудзи.

Завдяки організації на Україні консервної промисловості
населення дістало можливість протягом цілого року приготов#
ляти великий асортимент закусок з овочевих консервів.

З’явились в асортименті страв української кухні також нові
страви з м’яса, риби, молочних продуктів, крупів і борошна.

Населення Радянської України дістало можливість викорис#
товувати для харчування страви, які приготовлялись українсь#
ким населенням, що довгий час проживало у відірваних і лише
недавно возз’єднаних українських землях — західних облас#
тях України, Закарпатті і Буковині. Такими стравами є борщі —
волинський, галицький, львівський, полядвиця, крученики
волинські, картопляні пальчики, пряженя гуцульська та бага#
то інших.

У свою чергу населення західних областей УРСР, Закарпат#
тя й Буковини широко використовує в своєму харчуванні стра#
ви, які вживаються в східних областях України.

Для широкого використання в харчуванні страв української
народної кухні Київський філіал науково#дослідного інституту
торгівлі і громадського харчування, відновивши рецептуру
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старих українських страв, вивчив особливості приготування най#
поширеніших у даний час українських страв у Київській, Закар#
патській, Львівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запо#
різькій і Херсонській областях і склав рецептуру й технологію
приготування понад 400 українських страв і книгу «Українсь#
кі страви» — написані колективом Київського філіалу науко#
во#дослідного інституту торгівлі і громадського харчування
з залученням наукових працівників інших організацій і висо#
кокваліфікованих кулінарів. Вона ставить своїм завданням
описати страви і напої, які споживає населення України, і допо#
могти приготувати в домашніх умовах різноманітні кулінарні
вироби української кухні.

ВИКОРИСТАННЯ МАСЛЯНКИ 
У ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИТИХ ДЕСЕРТІВ

Я. П. Кириченко 
Факультет інженерних технологій
VI курс, група ТХ�11М, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. О. Ромоданова, канд. техн. наук, проф.

Десерти на молочній основі набувають все більшого попиту,
оскільки вони поживні, викликають відчуття насиченості, по#
силюють діяльність травних залоз і сприяють покращенню трав#
лення. На сьогоднішній день асортимент цих десертів включає
в себе желе, муси, самбуки, креми тощо.

Крем — це солодкий збитий продукт, що виготовляється
з різних сумішей і містить у відповідних співвідношеннях скла#
дові частини молока, вершків, сметани, цукру, стабілізатора,
в деяких рецептурах — яєчні продукти, смакові і ароматичні
речовини.

Для виготовлення кремів частіше всього використовують
вершки 20% жирності, сметану відповідно діючій нормативнів
документації.

За кордоном і в країнах з розвиненою молочною промисло#
вістю останнім часом з’явилася тенденція до підвищення вироб#
ництва і потреб в маложирних молочних продуктах і продуктах,
що збагачені смаковими та ароматичними наповнювачами.
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Особливої уваги заслуговує маслянка, асортимент продуктів
з якої включає в себе напої, кисломолочні, згущені продукти
тощо. Значна кількість маслянки використовується в якості
емульгатора у складі продуктів дитячого харчування.

Великим попитом користуються напої з маслянки з фруктови#
ми соками, а також морозиво з наповнювачами, крім того маслян#
ка вживається як лікувальний засіб при захворюваннях органів
травлення, печінки, нирок, атеросклерозі. Наприклад, в Австрії
виготовляють дієтичну маслянку, що містить 1% жиру, легко за#
своюваний білок, фосфор, лецитин і всі водорозчинні вітаміни.
Розроблений спосіб виготовлення з маслянки низькокалорійної
жирової емульсії типу масла, продукт має високі органолептичні
показники, тривалу стійкість при зберіганні. В Італії білки мас#
лянки у вигляді рідких і порошкоподібних концентрацій застосо#
вують для підвищення збитості вершків тривалого зберігання. 

У харчуванні сучасної людини надлишок жиру небажаний,
тому для забезпечення здоров’я більшу цінність представляють
ті продукти, які містять комплекс біологічно активних речовин
при мінімальній енергетичній цінності і незначному вмісту ате#
рогенних речовин (жиру, цукру тощо). Серед молочних про#
дуктів цими властивостями в найбільшій мірі володіють знежи#
рене молоко та маслянка (енергетична цінність 1кг незбираного
молока складає 2805 кДж, тоді як маслянки — 1599 кДж).

Враховуючи особливості хімічного складу, фізико#хімічних
властивостей маслянки, підвищену здатність до піноутворен#
ня, цей продукт доцільно використовувати у виготовленні зби#
тих десертів замість вершків та молока.

Маслянку отримують при виробництві вершкового масла,
вона містить в середньому 9% сухих речовин, в тому числі
0,5–0,7% жиру. Молочний жир в маслянці знаходиться в висо#
кодиспергованому стані, значна кількість жирових кульок має
розміри менш ніж 1% мкм, білки маслянки — практично всі
фракції білків незбираного молока і мають ідентичний набір амі#
нокислот, включаючи незамінні. Вуглеводний та мінеральний
склад маслянки ідентичний складу знежиреного молока. Більша
частина фосфоліпідів при сколоченні вершків переходить у мас#
лянку, тоді як холестерин головним чином залишається у маслі.
Загальний вміст холестерину складає в вершках в середньому —
101,7 мг%, в маслянці — 23–39 мг%. Біологічна цінність
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маслянки обумовлена присутністю в її складі речовин антиатеро#
склеротичної ліпотропної дії — фосфоліпідів, є джерелом леци#
тину, який знаходиться в найбільш активній формі. Крім того
маслянка містить повний комплекс мінеральних речовин, в тому
числі мікроелементів, вітамін Е. Таким чином маслянку можна
віднести до продуктів високої біологічної цінності.

Наші попередні дослідження підтвердили технологічність
використання маслянки при виготовленні збитих десертів
(кремів). Для нормалізації готового продукту за вмістом сухих
речовин та отримання відповідної консистенції доцільно дода#
вати стабілізатор, який виготовлений на основі модифікованого
крохмалю. Запропоноване удосконалення технології дозволить
отримати креми підвищеної біологічної цінності та меншої
собівартості. 

ВПЛИВ ЕТИКЕТУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІДВІДУВАЧІВ РЕСТОРАНУ

М. Коваленко 
I курс, група ТХ�61

Етикет у перекладі з французької означає ярлик, етикетка.
У сучасному розумінні означає сукупність правил поведінки,
які стосуються зовнішніх проявів відношення до людей (відно#
шення до оточуючих, форми звертання та привітання, поведін#
ка в громадських місцях, манери й одяг).

Етикет є складовою частиною зовнішньої культури суспільст#
ва. До нього входять ті вимоги, які набули характеру строго
регламентованого церемоніалу і для дотримання якого має особ#
ливе значення певна форма поведінки. Етикет виявляє зміст тих
або інших принципів моральності, поваги до людини. Він діє
в складній системі детально розроблених правил ввічливості,
чітко класифікує правила поводження з представниками
різних класів і становища, з посадовими особами у відповіднос#
ті з їх рангами, правила поведінки в різних колах (при дворі,
дипломатичний прийом), етикет «вищого світу» тощо.

Сучасний етикет відзначається демократичністю та засадами
істинно гуманних відносин між людьми. Він значно спрощений,
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більш вільний і природний, наділений рисами доброзичливого
відношення до всіх людей, незалежно від їх матеріального та
соціального становища. Шанобливе ставлення до жінки, пова#
га до старших, форми звертання та привітань, правила ведення
розмови, поведінка за столом, поводження з гостями, виконан#
ня вимог до одягу для різних обставин — всі ці правила втілю#
ють наші загальні уявлення про гідність людини, потребу в не#
вимушеності у взаємовідносинах між членами суспільства.

Що стосується ритуальних форм етикету в нашій державі
їх дотримуються лише в сфері дипломатичних відносин (дипло#
матичний протокол). Але і вони передбачають в обов’язковому
порядку рівноправне ставлення до представників різних країн.

Етикет дипломатичних прийомів. Дипломатичні прийоми
проводять у ресторанах, у приміщеннях державних організа#
цій і представництв. На дипломатичні прийоми запрошують
осіб, що займають офіційні посади.

На прийомах не садять жінку біля жінки, чоловіка біля дру#
жини. Жінок не садять на краю стола, їх першими запрошують
до столу, вони першими встають після закінчення застілля.

Якщо господар і господиня сидять на торцях стола їх обслу#
говують останніми.

Кожен офіціант у відведеному секторі зустрічає гостей і до#
помагає їм сісти, відставляючи двома руками крісло і посуваю#
чи його по мірі посадки гостя.

Якщо гість та організатор прийому сидять по центру стола,
першим обслуговують гостя, другим — організатора прийому,
відтак по протоколу жінок та інших чоловіків.

Якщо стіл декорований свічниками, зі свічками їх запалю#
ють перед тим, як запросити гостей до столу (за 2–3 хв).

Обмін тостами відбувається до подачі десерту. Після цього на
прийомі може відбутися невеликий концерт з класичного ре#
пертуару.

Для кожного гостя передбачено картку страв надруковану
типографським способом. Це робиться для кращої орієнтації
щодо кількості страв, що подаватимуться протягом прийому.
Вона кладеться зліва за пиріжковою тарілкою або під нею. 

Перед закусочною тарілкою ставлять візитку з прізвищем
та ім’ям гостя. Цедопомагає швидше знаходити своє місце за
столом.
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При подаванні аперитиву офіціантам не дозволяється пере#
ривати розмову гостей або проходити між співрозмовниками.

Під час проголошення тостів обслуговування припиняється,
офіціанти повинні до цього часу встигнути налити відповідні
напої і відійти в сторону.

Офіціант може забрати від гостя приладдя, якщо той відмо#
вився від відповідної страви або не користувався ним.

Якщо чай або кава подавались за основним столом, посуд не
забирається доки гості не залишать зал прийомів.

Під час обслуговування прийомів офіціанти між собою не роз#
мовляють. Обмін командами відбувається при допомозі міміки
або за межами бенкетного залу.

У присутності гостей офіціанту не дозволяється сидіти, вжи#
вати напої або палити цигарки.

Якщо гість впустив на підлогу щось з приладдя офіціант спо#
чатку приносить і подає чисту заміну, а потім піднімає брудний
предмет.

У паузах між подачею страв та напоїв офіціанти стоять біля
сервантів або за спиною у гостей струнко, не спираючись на стіну
або колону. Рушник при цьому знаходиться на лівій руці.

Розрізняють наступні види прийомів:
Сніданок — з 12—15 год, з 12.30 до 13.30 хв, тривалість 1,5 год.
Чай — між 16 та 18 год, організатори як правило жінки, од#

нак можливе запрошення чоловіків.
Фуршет — з 17 до 20 год, тривалість 2 год.
Коктейль — з 17 до 20 год, тривалість 1—2 год. 
Бокал шампанського вина — о 12 год, тривалість 10—15 хв. 
Обід — найбільш почесний вид прийому, проводиться від 19

до 21 год, тривалість 2—2,5 год.
Вечеря — починається о 21 год і пізніше. Іноді її організову#

ють після театру.
Правила поведінки за столом. За столом необхідно сидіти

прямо, на всьому сидінні, а не на його краю. На столі можуть
знаходитися тільки зап’ястя рук.

Серветку беруть зі столу, коли починають подавати страви її
кладуть на коліна, нею витирають пальці та промокають губи
перед тим, як взяти бокал (щоб не було на ньому жирних слі#
дів). Закінчивши їсти, серветку легко склавши, кладуть зліва
від закусочної тарілки на стіл або на спинку крісла. Паперову
серветку кладуть на тарілку.



306

Секція ХІ Інноваційні інженерні технології:

Тости, хліб, булочки, фрукти беруть руками, а не виделкою.
Якщо щось подають на тарелі, треба брати не вибираючи.

Під час їжі виделку тримають у лівій руці, ніж — у правій.
Ніж під час їжі не підносять до рота, ним тільки нарізають стра#
ву. Після закінчення їжі, ніж та виделку кладуть на тарілку
ручками вправо або навхрест. Так кладуть приладдя і в тому
випадку, якщо ви не бажаєте страви, яку подають або розкла#
дають офіціанти щд час обслуговування.

Бутерброди їдять ножем та виделкою, відрізаючи по кусни#
ку. Салати їдять виделкою. Якщо на тарілці залишилась ріди#
на її не прийнято вимакувати хлібом. Натуральний редис та зе#
лень беруть руками і їдять.

Гарячі закуски їдять з того посуду, в якому вони пригото#
вані (кокотниці, кокільниці, однопорційні сковорідки).

Супи їдять, черпаючи ложкою від себе. Ложку підносять до
рота, тримаючи її трохи навскіс. Не потрібно зачерпувати ос#
танню порцію супу. Закінчивши їсти першу страву, ложку за#
лишають у тарілці.

Рибні гарячі страви з кістками їдять рибним ножем та ви#
делкою. Кості беруть спочатку виделкою, а потім переносять
на тарілку. Якщо немає рибного набору можна подати дві сто#
лові виделки.

М’ясні гарячі страви їдять столовим ножем та виделкою. Не#
потрібно нарізати на куски відразу всю порцію м’яса. Воно швид#
ше остигне і буде несмачним. М’ясо починають різати в місці про#
колу виделкою. Слід бути обережним, коли нарізаєте завиванець
або іншу м’ясну страву з начинкою.

Гірчицю та сіль беруть спеціальними ложечками і кладуть
їх на дно тарілки з правої сторони.

Смажену курку їдять руками. У скляному салатнику окремо
кожному гостю подають холодну переварену воду з лимоном для
споліскування пальців. Салатник подають у полотняному кон#
верті. Воду подають з лівої сторони.

Гарячі соуси призначені для основного продукту. Ними по#
ливають м’ясо, а не гарнір. Холодні соуси також кладуть ложкою
справа на тарілку.

Яйце на м’яко подають у спеціальній підставці. Ножем зрі#
зають шапочку, яку кладуть на ту ж підставку і їдять чайною
ложкою.
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Пельмені наколюють виделкою й їдять цілими, щоб не виті#
кав сік.

Солодкі страви їдять десертною ложкою (у т. ч. морозиво).
Торти та пироги подають на стіл нарізаними на порції. Розкла#
дають лопаткою. Тістечка з бісквіту їдять десертною виделкою
або спеціальною виделкою для торта.

Чай та каву не прийнято пити, тримаючи ложку в чашці її
після розмішування цукру кладуть за чашкою на блюдце. Як#
що цукор кістковий, потрібно трохи почекати на його розчи#
нення, а вже потім без зусилля розмішати в чашці.

Яблука та груші розрізають на часточки десертним або фрук#
товим ножем, очищають від шкірки та серцевини й їдять рука#
ми або виделкою.

Персики та абрикоси розрізають ножем по колу, розламують
на дві частини й їдять руками. Банани очищають від шкірки до
половини, над’їдають, а потім очищають до кінця.

Апельсини нарізають по меридіану на 6–8 частин, і відділя#
ють шкіру. Потім розділяють на часточки й їдять руками. Кіс#
точки виймають чайною ложкою на тарілку.

Виноград розрізають на дрібні китиці і подають у вазі як одне
ціле. Кісточки виймають на чайну ложку і кладуть на тарілку.
Вишня, черешня, кісточки виймають на чайну ложку і кла#
дуть на тарілку.

Кавун або диню розрізають на сегменти (півсегменти), на
тарілці їдять виделкою та ножем, відрізаючи по куснику. Окре#
мо подають цукрову пудру. 

Мандарини очищають руками від шкіри, ножем нарізають
на часточки й їдять. Ківі очищають від шкіри ножем, наріза#
ють часточками й їдять виделкою та ножем.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБРОБКИ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ХОЛОДОМ

К. М. Роговенко 
Київська філія, факультет інженерних технологій, 
V курс, група ТХ�21 С, 
спеціальність «Технологія харчування» 
Науковий керівник Г. А. Бублик, канд. техн. наук, доцент 

Заморожування є способом консервування, заснованим на
зневоднюванні тканин плодів і овочів шляхом перетворення
вологи, що утримується в них, у лід. Лід утвориться при темпера#
турах від –2 до –6° С, а в деяких видах овочів від –1 до +3° С. Чим
швидше проходить процес заморожування, тим більше утво#
риться кристалів, менше їхні розміри, вище якість продукту.
При зниженні температури сповільнюється, а при температурі
від –18 до –25° С практично припиняється життєдіяльність
мікроорганізмів і дія ферментів.

Швидке заморожування і наступне зберігання при темпера#
турах не вище –18° С забезпечують гарне зберігання замороже#
них продуктів у домашніх умовах до 1 року.

Ідея швидкого «шокового» заморожування полягає у форсу#
ванні режимів охолодження, заморожування і доморожуван#
ня. Це забезпечується шляхом збільшення швидкості відбору
тепла у продуктах за рахунок зниження температури середовища
до –27 –35° С та прискореним рухом теплоносія (повітря) ін#
тенсивним обдуванням. Подальше зниження температури при#
зводить до невиправних витрат потужностей і підвищення де#
формації, розтріскуванням плодів та ягід, нерівномірність
процесу стає занадто великою.

Якщо зробити підсумок альтернатив, що одержали розповсю#
дження в процесах та технологіях переробки харчової сировини,
то це комбіновані методи холодильної обробки, що складають#
ся з трьох послідовних стадій: звичайне, помірне охолодження
різноманітними методами до 0° С на першій стадії; нормальне
з допомогою традиційних механічних холодильних систем (ся#
гаючи до –30–35° С), на другій стадії; глибоке, до досягнення
температур зберігання чи транспортування, на третій стадії.
Саме на третій стадії використовуються кріогенні рідини та
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їх пара. На другій стадії нормальний холод формує (виморо#
жує) кристали льоду в продукті.

Велике значення для швидкості заморожування і якості про#
дуктів має їх вихідна температура. Оптимальна початкова тем#
пература для заморожування — 0° С. За таких умов необхідно
на 20–40% менше часу, ніж за температур 10° С і 20° С. Це ско#
рочує витрати електроенергії, збільшує пропускну здатність
морозильної камери. 

Переваги швидкого заморожування виявляються вже в період
заморожування. Середні втрати маси плодів у цей період за швид#
кого заморожування до 1,2%, тоді як повільного 1,5%. Встанов#
лені безумовні переваги поліетиленової плівки для зберігання за#
морожених плодів, загальні втрати маси в 6–7 разів нижчі.

Завдяки таким методам заморожування можна заморожу#
вати не тільки сирі продукти і напівфабрикати, але і готову
їжу безпосередньо після теплової обробки. Це дозволяє насам#
перед готувати і зберігати до 6–7 місяців готові страви і сирі
продукти без втрати їх смакових і органолептичних якостей.

Холодильна обробка та холодильне зберігання харчової сиро#
вини стали сьогодні безальтернативними компонентами загаль#
ної технології переробки та зберігання сільськогосподарської си#
ровини — зібраного урожаю. Тому ці технології потребують більш
широкого впровадження та подальшого розвитку. Напрямок по#
дальшого розвитку також окреслено — максимально ефективне
збереження харчової сировини, продуктів, готових страв, їх якос#
ті та умови мінімізації витрат енергії на одиницю продукції. 

ДЕСЕРТНА ПРОДУКЦІЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ШОКОЛАДУ

Ю. В. Стретович 
Факультет інженерних технологій, VI курс, група ТХ�11М
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. О. Ромоданова, проф.

Десертна продукція представляє велику групу висококало#
рійних харчових продуктів, яка здатна задовольнити найшир#
ші потреби та смаки населення. 
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Корисність десертних виробів, перш за все, характеризується
їх високою енергетичною цінністю, оскільки до їхнього складу
входить значна кількість вуглеводів (58–98%), жирів (до 38%)
і мало вологи (10–20%). Значний вміст цукру є особливістю де#
сертних виробів. Засвоюваність вуглеводів в шоколаді менша
і складає близько 50%, тоді як у борошняних кондитерських ви#
робах — 52–64%, в цукерках — 55–70%, в карамелі сягає 96%.

Вживання десертної продукції підбадьорює та збільшує ро#
зумову працездатність людини. Встановлено, що після прийман#
ня цукру підвищується сприйнятливість наших органів почуттів
(зір, слух), посилюється увага. 

Одним з найсмачніших кондитерських виробів є шоколад. Він
являє собою продукт переробки бобів какао з цукром та з дода#
ванням різноманітних ароматичних і смакових наповнювачів.
Якість шоколаду в першу чергу залежить від якості бобів какао.

На підставі аналізу сучасного асортименту найбільш широко
вживаними є шоколад марок Світоч, Корона, тощо (див. табл.).

Як засвідчують дані таблиці, різні види шоколаду різняться за
хімічним складом та структурно#механічними властивостями.

Шоколадна маса являє собою складну полідисперсну систе#
му, в якій вагова частка рідкої фази складає 32–35%, доля
твердої фази відповідно — 68–65%, при чому частинки твердої
фази мають різні розміри, форму та склад.

На підставі літературних даних та наших досліджень дове#
дено, що чим більш подрібнена тверда фаза монодисперсної си#
стеми, тим тонша жирова оболонка навколо частинки. 

Таблиця 
Основні фізико�хімічні показники різних видів шоколаду

Назва шоколаду Вміст
вологи,

% 

Ступінь по#
дрібнення за
Реутовим, % 

Вміст жи#
ру, % 

В’язкість
за Реуто#

вим, Па*с

1. Корона 0,8–1,0 99,5–99,8 44,6–59,6 7,7–13,5 

2. Світоч  0,9–1,6 98,5–99,0 28,7–31,0 4,9–5,6 

3. Швейцарський 1,2–1,8 99,9–100 34,0–35,2 5,8–5,9 

4. Російський 1,0–1,2 99,4–99,6 32,6–34,8 5,8–6,7 

5. Міленіум 1,6–2,1 97,5–98,6 32,1–34,8 5,4–6,7 

6. АВК з фруктозою 1,8–2,0 93,0–95,0 36,5–38,3 10,5–14,7 
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У діапазоні розмірів крупних частинок понад 30 мкм не ви#
никає значних змін питомої поверхні твердої фази, але ці час#
тинки легко відчуваються на смак, порушують гомогенність
маси та погіршують органолептичні властивості виробів, цей
показник лімітується вітчизняними стандартами.

Зменшення діаметра частинок з 10 до 2 мкм приводить до різ#
кого зростання питомої поверхні з 6000 до 30000 см2/ см3, тобто
в 5 разів. У зв’язку з цим наявність частинок розміром менше
10 мкм в шоколадних масах є небажаною. На прикладі моно#
дисперсної моделі шоколадної маси вибрані оптимальні розмі#
ри частинок твердої фази: 10 мкм < d < 30 мкм. 

Після проведення низки технологічних досліджень ми визна#
чили, що найкращими для виготовлення десертної продукції
з запропонованих на сьогоднішньому ринку марок шоколаду
є Світоч, Корона та АВК з фруктозою.

Нами визначені такі властивості, як розчинність, пористість
дослідних зразків, які відрізняються за умовами розчинення
(вода, молоко тощо), температурними режимами та терміном
обробки.

Слід зазначити на доцільність використання шоколаду АВК
з фруктозою, тому що він рекомендується до вживання у харчу#
вання діабетиків. Крім того за своїми технологічними власти#
востями він кращий у порівнянні з іншими видами шоколаду.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕКЛАМИ 
ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

У РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ

К. В. Цимбал 
Факультет інженерних технологій,
II курс, група ТХ�51, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник Н. П. Воробйова, асистент

В останні роки свого розвитку реклама в Україні досягла
якісно нового рівня. Досвід українських фахівців дається взна#
ки, особливо у столиці. Стратегічно вивірені рекламно#кому#
нікативні кампанії з високим рівнем креативу стали не тільки
помітні на вулицях міст, але й у зміні стилю життя громадян. 
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Аналізуючи маркетинговий ринок Західної Європи та США
треба відмітити його надзвичайну розвинутість. Якщо подиви#
тися на нього десять років тому і зараз, то можна побачити до#
сить суттєву різницю. Ще десять років тому на ньому чітко ви#
окремлювалася так звана важка робота, спрямована на 100%
досягнення успіху (BTL — акції, сейлс#промоушн, мерчайдай#
зинг, заходи стимулювання збуту, персональний продаж, прямий
маркетинг), також «поверхнева робота», спрямована на інфор#
мування цільової аудиторії, привертання її уваги, формування
прихильності до певних торгових марок: реклама та ПР. Іншими
словами, у сфері маркетингових комунікацій існували чітко
окреслені сектори, які не пересікалися. Сьогодні ж такі межі
стираються досить швидким темпами. Якщо десять років тому
комунікатори боролися за бюджети споживачів певного про#
дукту, то сьогодні важливим аспектом є їх залучення та особ#
лива увага до них.

У зв’язку з цим було вирішено проаналізувати, в якому на#
прямку розвивається рекламний креатив в Україні. Результати
проведеного аналізу висвітлили тенденцію до зазначеного пере#
ходу від подання рекламних повідомлень за раціональним спря#
муванням до подання повідомлень за емоційним спрямуванням.
Виходячи з цього, можна говорити про те, що рекламний ринок
України розвивається за тими ж тенденціями, що і європейсь#
кий ринок.

Щодо місця реклами в СМК (система маркетингових кому#
нікацій), то сьогодні цим питанням зацікавлені як дослідники
так і учасники бізнесу. Негайна потреба в постійному вивченні
ринку, інформації про нього, встановлення зворотного зв’язку,
щоб було можливим у будь#який момент реагувати на мінливу
ринкову ситуацію, покладає на рекламу найвідповіднішу
роль.

Розглядаючи використання реклами саме в ресторанному гос#
подарстві на протязі часу, можна прослідкувати три етапи її роз#
витку:

І етап — до 90#х років — обмежене використання реклами
закладами ресторанного господарства (відсутність практичної
конкуренції);

ІІ етап — 90#ті роки — інтенсивне використання традицій#
ної реклами (до появи реальної конкуренції);
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ІІІ етап — з початком ХХІ ст. — використання традиційної
та інтенсивне використання нетрадиційної реклами (за часів
загострення конкуренції).

Досліджуючи сучасні тенденції розвитку ресторанного гос#
подарства та реклами в галузі необхідно підкреслити наступне:

по#перше — подальше загострення конкуренції в ресторан#
ній сфері, обумовлене не тільки змінами на внутрішньому рин#
ку, але й збільшенням присутності іноземних конкурентів, які
мають більший досвід роботи;

по#друге — надзвичайна розвинутість рекламного ринку, най#
різноманітніші пропозиції, які перетворюють рекламу в сферу
активного розвитку технологій, відкривають нові можливості та
перспективи;

по#третє — сучасна людина надзвичайно перевантажена всіля#
кою візуальною та аудіоінформацією, потенційного споживача
важко чимось здивувати, спостерігається певна байдужість до
сприйняття, споживач бачить наскрізь всі маркетингові прийо#
ми — тобто все складніше привернути увагу, так би мовити
влучити в контекст ситуації.

Отже, реклама, виконуючи центральну та найвідповідаль#
нішу роль в системі маркетингових комунікацій, є лише части#
ною комплексної рекламної кампанії, яка складається з багатьох
доданків. Але в загальному підсумку рекламодавець, в обличчі
конкретного підприємства ресторанного господарства, має отри#
мати бажаний результат — ефективність проведеної рекламної
кампанії, що складається з ефективності кожної з її складових.
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Підсекція 11.3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ

СТВОРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 
СТРАВ РЕЗИСТЕНТНОЇ ДІЇ

Н. В. Ворона 
Факультет інженерних технологій, W курс, група ТХ�31
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник: Ю. А. Іллівна, канд. техн. наук, доцент

Необхідність йоду для нормального функціонування організ#
му людини всім добре відома. Недостатня його кількість в раціоні
харчування порушує процес обміну речовин та спричиняє за#
хворювання ендокринної системи. Для профілактики таких
захворювань проводиться йодування харчових продуктів.
У США, Канаді, Англії, Італії йодують сіль, в Австралії, Аме#
риці — хліб, Мексиці — чай тощо.

Вітчизняні та зарубіжні вчені дослідно встановили, що ефек#
тивним і перспективним вирішенням даної проблеми є викорис#
тання морських водоростей (бурих та червоних), зокрема бурої —
ламінарії (морська капуста). Цінність їх полягає в тому, що вони
є радіоблокаторами, концентрують в своїх клітинах значну кіль#
кість йоду, який акумулюється в органічній формі, яка необхід#
на як терапевтичний засіб при всіх захворюваннях, викликаних
нестачею йоду в організмі людини. У сухій масі ламінарії є солі
альгінової кислоти (до 25%), ламінарин (до 20%), маніт (до 30%),
l#фруктоза (до 4%), клітковина (5–6%), білкові речовини (~ 9%),
вітаміни (А, В1, В2, В12, С і D), макро# і мікроелементи (йод
2,7–3%, бром 0,02–0,9%, К, Na,Ca, Cu, Mg, Co, B, миш’як).

Завдяки своїм фізичним властивостям ламінарія вдало поєд#
нується з борошняними, рослинними, ковбасними виробами,
з рибою, безхребетними молюсками, в якості текстурантів чи сма#
кових наповнювачів для створення своєрідних морських страв.

Метою даної роботи є розробка технологій страв резистентної
дії, тобто забезпечення їх йодовмісними продуктами, зокрема
морською капустою ламінарією.
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Були зроблені спроби використання морської капусти в кіль#
кості 5%, 10%, 15% до маси страв. Використовувались такі
страви, як «Оладки», «Канапе з креветками та яйцем», «Гриби
з картоплею». Дослідження показали, що оптимальна кількість
додавання ламінарії складає 10%.

Якість і вміст йоду в стравах

* — кількість морської капусти, що вводилася в страву, г.

У поєднанні з інгрідієнтами цих страв така кількість морсь#
кої капусти ніяким чином не впливає на їх органолептичні по#
казники — консистенція і зовнішній вигляд в певній мірі не
змінюється, а смак притаманний ламінарії зовсім невілюється.
Страви за даними показниками не поступаються контрольним.

При споживанні вище згаданих страв покривається добова
норма людини в йоді.

КЕФІР — КИСЛОМОЛОЧНИЙ НАПІЙ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКТУ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

О. О. Галушка 
Факультет інженерних технологій, III курс, група ТХ�31
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. О. Ромоданова, канд. техн. наук, професор

Харчування є одним з головних чинників,що забезпечують
нормальну якість життя, працездатність, фізичну та розумову
активність людини. Швидкий темп життя, несприятливі еко#
логічні умови потребують від кожної людини більшої уваги до
свого здоров’я. Дані фахівців всесвітньої організації охорони

Об’єкти дослідження Вихід, г Вміст I, мг 
Органолептична

оцінка, бал

Оладки 160/16* 42,6 4,6 

Канапе з креветками та яйцем 80/8* 37,6 4,6 

Гриби з картоплею 250/25* 91,5 4,6 

Всього 490/49 171,7 4,6
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здоров’я (ВООЗ) свідчать, що здоров’я людини на 50% залежить
від її способу життя та соціально#економічних умов, а це — харчу#
вання. Споживачі все частіше віддають перевагу тим продуктам
харчування, які відносяться до категорії корисних. До їх числа,
безумовно, належить молоко та кисломолочні продукти, темпи
росту виробництва, яких в Україні в останні роки значно збіль#
шились.

Кисломолочні напої займають значне місце в асортименті мо#
лочних продуктів. Серед них традиційним продуктом є кефір
зі смаком і ароматом чистим кисломолочним, без сторонніх при#
смаків і запахів, з характерним освіжаючим, злегка пікантним
кислуватим присмаком, з типовим, ледь відчутним дріжджовим
кефірним ароматом, однорідною консистенцією. Для кефіру до#
пускається газоутворення у вигляді окремих очок, що викликано
діяльністю нормальної мікрофлори кефірних грибків, яка скла#
дена в основному з молочнокислих бактерій і дріжджів. У про#
дукті можливе незначне відділення сироватки на поверхні згуст#
ку, не більше 2% від загального об’єму.

Широко розповсюджена думка про особливу оздоровчу дію
кефіру доведена недостатньо, але кефіру як дієтичному продук#
ту віддається значна перевага. Кефір менш кислий в порівнянні
з іншими кисломолочними напоями, освіжаючий, завдяки на#
явності діоксиду вуглецю і особливому аромату смак, і тому для
багатьох людей він корисніший, ніж молоко або інші кисломо#
лочні напої.

Перевага у споживанні цього продукту полягає ще й в тому,
що кефір багатий на кальцій, вітаміни групи В, які потрібні ор#
ганізму людини. 

Враховуючи, що в традиційному кефірі присутня різна мік#
рофлора, його краще вживати на протязі трьох діб. Сучасні види
кефірів мають подовжений термін зберігання, але при тривало#
му зберіганні вони частково втрачають свої цілющі та профілак#
тичні властивості. Однак деякий час продукт придатний до
вживання і зберігає основні смакові якості. Небажано вживати
кефір після завершення терміну зберігання, тому що в ньому мо#
же розвиватися стороння мікрофлора, в тому числі кишкова
паличка, що негативно впливає на організм людини.

Для об’єктивної оцінки якості кефіру різних виробників ми
проаналізували можливі вади кефіру та причини їх виникнення.
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Враховуючи багатофакторність у визначенні якості кефіру,
були проведені дослідження щодо кефіру основних заводів#ви#
робників, продукт яких користується найбільшим попитом спо#
живачів. Органолептична оцінка досліджуваних зразків наведе#
на у таблиці.

Таблиця

Наші спостереження були проведені в осінній період, найкра#
щим виявився кефір «Слов’яночка».

Зразки 
Органолептичні показники

зовнішній вигляд смак і аромат консистенція 

Кефір
«Слов’я#
ночка» 

Однорідний, без від#
ділення сироватки
з наявністю очок по#
одиноких неправиль#
ної форми 

К и с л о м о л о ч н и й ,
злегка терпкий, від#
чувається колючий
присмак з кислин#
кою 

Згусток щільний,
однорідний 

Кефір
АТ
«Свято#
шино» 

Однорідний, незнач#
не відділення сиро#
ватки, присутні очки

Аромат кисломолоч#
ний з легким сторон#
нім присмаком, не
відчутний колючий
присмак 

Н е о д н о р і д н а ,
згусток менш
в’язкий

Кефір
«Що#
дня» 

Однорідний, без на#
явності главків і від#
ділення сироватки 

Легкий кисломолоч#
ний, смак м’який,
менш виражений ніж
у вищезазначених 

Однорідна, трохи
в’язка, не прита#
манна кефіру

Кефір
«Галак#
тон» 

Однорідний, на по#
верхні незначний
прошарок сироватки,
без наявності очок 

Легкий кисломолоч#
ний з перевагою мо#
лочнокислого бро#
діння 

Однорідна, рідка

Кефір
«Кла#
сичний» 

Однорідний, без очок,
без відділення сиро#
ватки

Не виражено кисло#
молочний з легким
присмаком борош#
нистості 

Надто в’язка, од#
норідна
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ВИКОРИСТАННЯ ГОРОБИНИ 
У ВИРОБНИЦТВІ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Т. В. Данилюк, Ю. В. Філь, Д. С. Васильченко 
Факультет інженерних технологій, групи ЗТХ�11М, ТХ�52, ТХ�61
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник О. В. Щирська

Кондитерські вироби — це група харчових продуктів дуже
широкого асортименту, які значно відрізняються за рецептур#
ним складом, технологією виробництва та споживними якостя#
ми. Незважаючи на те, що вони не є предметом першої необхід#
ності і не входять до складу «продуктового кошика», все ж таки
завдяки своїй привабливості (особливо для дітей) користуються
великим споживчим попитом населення і відіграють суттєву
роль у поповненні енергетичного балансу людини. Найбільш по#
ширену групу (біля третини усього випуску кондитерських ви#
робів) складають борошняні кондитерські вироби (БКВ). Вони
включають кілька сотень найменувань, користуються найбіль#
шою популярністю серед різних верств населення. Вони є джере#
лом вуглеводів та частково білку (при використанні в рецептурі
молочних продуктів, горіхів, арахісу тощо) для організму, в той
же час вміст найважливіших нутрієнтів (вітамінів, макро# та мік#
роелементів) в них здебільшого незначний.

Розповсюдженим видом борошняних кондитерських виробів
є вироби з пісочного тіста, виготовлені з борошна, цукру, жиру,
яєць та інших додаткових смакових та ароматизуючих компо#
нентів. Вони складають 25% загального об’єму виробництва.
Кондитерські вироби з пісочного тіста відрізняються великим
вмістом жиру та цукру, що надає їм великої енергетичної ціннос#
ті. Поряд з високою калорійністю вироби з пісочного тіста мають
досить низьку харчову та біологічну цінність, оскільки не зба#
лансовані за мінеральним і вітамінним складом. Проте в раціоні
харчування повинні бути продукти, багаті рослинними волок#
нами та біологічно активними речовинами, які спроможні під#
вищити імунітет та взагалі відіграють важливу фізіологічну роль.
Використання нових добавок для поліпшення якості борошняних
кондитерських виробів, зокрема, рослинного походження, особ#
ливо нетрадиційних фіто збагачувачів, може сприяти підвищенню
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харчової цінності продукту, знизити його енергетичну цінність
за рахунок зменшення в рецептурі висококалорійних компо#
нентів.

Нами досліджені можливості використання горобини чорно#
плідної (аронії) при виготовленні борошняних кондитерських
виробів. Відомо, що плоди аронії містять численні біологічно
активні речовини, причому в значно більших кількостях, ніж
плоди деяких інших культур. В них є легкозасвоювані цукри
(глюкоза і фруктоза), органічні кислоти (яблучна, винна, лимон#
на, сорбінова), сорбіт, каротин (провітамін А), мінеральні, пекти#
нові, азотисті й інші цінні речовини. Головна цінність плодів чор#
ноплідної горобини — високий вміст різноманітних біологічно
активних речовин: антоціанів, катехінів, лейкоантоціанів,
флавонолів. Постійне споживання аронії збуджує апетит, поліп#
шує травлення та діяльність серцево#судинної системи. До того
ж, чорноплідна горобина має дезінфікуючу та антисклеротич#
ну дію на організм людини. В останні десятиріччя ця рослина все
більше привертає увагу науковців та практиків в галузі харчу#
вання своєю унікальною біологічною цінністю і поряд з цим до#
ступністю, а також дуже яскравим забарвленням своїх плодів,
яке надає водним екстрактам їх та соку надзвичайно привабливий
колір. Ми використовували чорноплідну горобину як біологіч#
но активну добавку при розробці технології виробів з пісочного
тіста зі зниженим вмістом жирового компонента та підвищеною
харчовою цінністю.

Науково обґрунтована та експериментально доведена доціль#
ність використання добавок чорноплідної горобини для вироб#
ництва борошняних кондитерських виробів з пісочного тіста зі
зниженим вмістом жирового компонента. Нами встановлено,
що завдяки високому вмісту в горобині поліфенольних речовин#
антоціантів (1,98…2,12%), вона позитивно впливає на реологічні
властивості пісочного тіста. Крім того, встановлено також по#
зитивний вплив добавок чорноплідної горобини на стан білко#
вого комплексу пшеничного борошна: здатність клейковини до
розтягування зростає на 9…23%, вихід сирої клейковини змен#
шується на 3…6%, а вихід сухої клейковини зростає на 6…11%,
що сприяє поліпшенню пластичності тістового напівфабрикату.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ХАРЧУВАННЯ 
У ПОШУКАХ ШЛЯХУ ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Л. М. Джурик 
Факультет інженерних технологій
IV курс, група ТХ�31
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник О. К. Хлопяк, ст. викладач 

Класичне питання всього людства, як відомо, звучить так:
«У чому сенс життя?» Періодично це питання постає перед кож#
ним з нас. І для того, щоб хоч трішки змінити своє життя на кра#
ще, потрібно спробувати, насамперед, перестати вживати їжу,
яка є шкідливою для здоров’я людини.

Об’єктом нашого дослідження були заклади швидкого хар#
чування («fast food»»), що в наш час стали популярними в Ук#
раїні, а саме «McDonald’s», «Ростик’c», «Швидко», піцерії тощо,
які спеціалізуються на випуску певної продукції швидкого вжи#
вання. Таким чином, ми вирішили дослідити цей сегмент рин#
ку і встановили такі головні завдання:

– виявити типи закладів швидкого харчування;
– визначити, що в них є спільного і чим вони відрізняються;
– дослідити асортимент продукції (використання сировини,

технологічні властивості сировини) та її вплив на здоров’я лю#
дей, а також перелік додаткових послуг, щоб в подальшому з’ясу#
вати їх соціальне значення, вплив на рівень культури вживан#
ня їжі, на забезпечення організму людини повним комплексом
поживних речовин. 

Дослідження показали, що ці заклади надають невеликий
об’єм послуг, тому дають можливість тільки «перекусити», але
ми повинні усвідомлювати, що споживання їжі в такий спосіб не
дуже корисне і не є основою здорового і раціонального харчу#
вання. В той же час ресторани, кафе надають більш якісне хар#
чування, більший об’єм послуг, але необхідно їх зробити доступ#
нішими для населення за цінами на їх продукцію.

Важливо знати, що харчування впливає на функціональний
стан організму людини, особливо студентів, регулюючи всі основ#
ні процеси життєдіяльності. Тому залучення молоді до раціо#
нального харчування є необхідним для підтримання здоров’я
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та працездатності. Підвищене споживання рафінованих продук#
тів зі зниженим вмістом баластних компонентів, поява закладів
швидкого харчування призвели до значного збіднення продуктів
харчування речовинами, здатними не тільки підтримати здо#
ров’я населення, а й забезпечити реалізацію генетичних функ#
цій людини. Таким чином, тільки харчування є тим важливим
фактором, який може вплинути на збільшення народжуваності
здорових та інтелектуально розвинених дітей. Залучення та за#
безпечення населення оздоровчим харчуванням є необхідним
для збереження нашого здоров’я та здоров’я майбутнього поко#
ління. Зважаючи на це актуальність вибраної нами теми є оче#
видною, тому що правильне харчування — це насамперед здо#
ров’я людей і населення в цілому.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
БІСКВІТНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ

Т. О. Журавель 
Університет «Україна», м. Київ, факультет інженерних технологій,
VI курс, група ТХ�11М, спеціальність «Технологія харчування» 
Науковий керівник В. В. Ніколіна, ст., викладач

В останні роки у всьому світі отримало широкий розвиток
так зване функціональне харчування, під яким розуміють систе#
матичне вживання харчових продуктів, які регулююче діють
на організм в цілому або на його окремі системи та органи.
Найбільш діючий захід в цьому напрямку — збагачення мікро#
нутрієнтами продуктів масового вживання. Однією з перспек#
тивних і доступних груп такої продукції являються борошняні
кондитерські вироби. Відомо, що біологічна цінність кондитерсь#
ких виробів невелика і в ряді випадків в деяких з них практично
повністю відсутні вітаміни, харчові волокна та інші, необхідні
в харчуванні, поживні речовини. Це свідчить про доцільність
зниження цукруємкості та підвищення харчової цінності конди#
терських виробів як продуктів масового вживання.

Фахівці кондитерської промисловості намагаються розши#
рити асортимент виробів дієтичного, лікувально#профілактич#
ного та функціонального призначення, подовжити терміни
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їх зберігання, зменшити собівартість тощо. Для вирішення цих
завдань необхідно розробляти нові та удосконалювати існуючі
технології кондитерських виробів, в тому числі і борошняних
за рахунок цілеспрямованого застосування харчових добавок.
Харчові добавки мають широкий спектр технологічних власти#
востей, здатних регулювати властивості структурних компонен#
тів сировини в бажаному напрямку, протікання технологічно#
го процесу, поліпшувати фізико#хімічні та органолептичні
характеристики виробів, підвищувати харчову цінність й коре#
гувати їх хімічний склад.

Одним із сучасних перспективних напрямків розвитку кон#
дитерського виробництва є розробляння технологій низькока#
лорійних борошняних кондитерських виробів та виробів без
цукру з використанням нетрадиційної сировини. Нові технології
дозволяють отримати продукцію придатну до вживання хво#
рим на ожиріння, цукровий діабет, атеросклероз тощо.

Наші дослідження були спрямовані на оптимізацію техноло#
гічного процесу виробництва бісквітних напівфабрикатів (БН)
для дієтичного харчування з комплексним використанням то#
пінамбуру, екзополісахариду мікробного походження, фруктози.

Топінамбур — дешева вітчизняна сировина, яка має неаби#
які властивості завдяки своєму хімічному складу, зокрема — уні#
кальному вуглеводному комплексу. Найголовніше, що харчові
продукти з використанням топінамбурової сировини рекомен#
довано вживати хворим на цукровий діабет. Застосування фрук#
този (в якості замінника цукру) дозволяє одержати продукти
зниженої калорійності. Перевагою використання фруктози є те,
що продукти, які її містять, можуть вживати як здорові люди,
так і люди, що страждають на діабет. З метою надання бісквіт#
ним напівфабрикатам з використанням топінамбуру дієтичних
властивостей ми застосовували фруктозу. Регулювання струк#
турно#механічних характеристик продукції ми вирішили шля#
хом внесення екзополісахариду мікробного походження ксампа#
ну, технологію виробництва якого розроблено та запатентовано
Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН
України.

Нами досліджений багатофакторний вплив добавок топінам#
буру, ксампану та фруктози на формування харчової, біологічної
цінності БН. Встановлено позитивний вплив добавок топінамбуру,
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ксампану, фруктози на піноутворювальну здатність та стійкість
бісквітного тіста за рахунок утворення високомолекулярних
комплексів.

За результатами досліджень нами розроблена технологія ви#
готовлення та рецептури БН на цукрі та на фруктозі. Встанов#
лено, що використання топінамбуру та фруктози у виробницт#
ві БН подовжує термін їх зберігання.

Розроблені бісквітні напівфабрикати зниженої калорійності
дозволять розширити асортимент харчових продуктів для ра#
ціонального та дієтичного харчування, їх можна рекомендува#
ти як здоровим людям, так і хворим на цукровий діабет.

РОЛЬ ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН 
У ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Т. О. Журавель 
Університет «Україна», м. Київ, факультет інженерних технологій,
VI курс, група ТХ�11М, спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник В. В. Ніколіна, ст. викл.

Харчова і біологічна цінність рослинної сировини (овочів,
фруктів та ягід) змінюється у процесі їх достигання, залежить від
їх виду, сорту, характеру ґрунту, на якому вони вирощуються,
застосування мінеральних добрив, умов зберігання та переробки.

Овочі, фрукти та ягоди є важливим джерелом забезпечення
вітамінної та мінеральної повноцінності харчування, їх вико#
ристовують у раціональному, лікувально#профілактичному та
дієтичному харчуванні.

Основну масу нутрієнтів рослинної сировини складають вуг#
леводи. Вони є основним джерелом моно# та дисахаридів, крох#
малю та харчових волокон. 

Харчові волокна (клітковина, дієтичні, рослинні, грубі, баласт#
ні речовини) — це комплекс біополімерів, який формує стінки
рослинних клітин. До харчових волокон відносяться речовини
різної хімічної природи. Біологічна цінність харчових волокон
обумовлена їх фізико#хімічними властивостями. Однією з основ#
них властивостей харчових волокон є їх здатність утримува�
ти воду. З інших властивостей харчових волокон слід відмітити
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їх адсорбційний ефект. Вони зв’язують і потім виводять з організ#
му значну кількість жовчних кислот, а оскільки останні синте#
зуються в печінці з холестерину, то харчові волокна виконують
гіпохолестеринемічну функцію. Харчові волокна позитивно
впливають на обмін ліпідів чим забезпечують профілактику
серцево#судинних захворювань та ожиріння. Вони мають анти�
канцерогенну дію, зв’язують рецептори і естрогени епітелію мо#
лочної залози і товстої кишки і таким чином блокують проліфе#
рацію клітин під дією естрогенів. Харчові волокна проявляють
пребіотичну дію — сприяють бактеріальному синтезу вітамі#
нів В1, В2, В6, PP.

Застосування харчових волокон у дієтотерапії хворих на цук�
ровий діабет і тих, що мають порушену толерантність до вуг#
леводів, базується на їх здатності знижувати рівень глюкози
у крові. Вплив харчових волокон на вуглеводний обмін обумовле#
ний тим, що внаслідок адсорбції глюкози на харчових волокнах
відбувається сповільнення її всмоктування з тонкої кишки,
а час транзиту глюкози по товстій кишці зменшується. Гіпоглі#
кемічну дію проявляють, в основному, гельформуючі харчові
волокна — пектин і камеді.

Згідно з особливостями фізіологічної дії харчових волокон,
вони класифікуються, як ті, що впливають на: обмін ліпідів,
обмін вуглеводів, обмін амінокислот і білків, обмін мінеральних
і інших речовин (табл. 1).

Таблиця 1
Основні фізіологічні властивості харчових волокон

Фізіологічні властивості Зниження ризику захворювань 

Нормалізація мікрофлори кишеч#
нику 

Дисбактеріоз 

Адсорбція та виведення радіонук#
лідів, жовчних кислот, холесте#
рину, ксенобіотиків 

Серцево#судинні захворювання,
онкозахворювання, атеросклероз

Уповільнення гідролізу вуглево#
дів, нормалізація рівня глюкози
в крові 

Діабет 

Нормалізація проходження хіму#
су по кишечнику 

Онкологічні захворювання, запор,
геморой, дивертикулез
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Добовий раціон повинен включати 25–30 г харчових волокон.
В лікувальних цілях їх кількість в дієті може збільшуватись до
40–60 г на добу.

Отже, харчові волокна відіграють важливу роль у детоксикації
організму, в адсорбції та виведенні з організму холестерину
й жовчних кислот, радіонуклідів, канцерогенних та інших речо#
вин. Вони регулюють стан та функції шлунково#кишкового трак#
ту, сприяють розвитку нормальної кишкової мікрофлори, норма#
лізують рівень глюкози в крові. Тому рослинну сировину, яка
містить велику кількість харчових волокон необхідно постійно
вживати. Її також можна використовувати в якості добавок під
час виробництва різноманітної харчової продукції (желе, марме#
ладу, консервованих виробів — плодово#ягідних конфітюрів,
повидла, пюре, киселів, цукерок, борошняних кондитерських
виробів тощо).

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБІВ ІЗ ПІСОЧНОГО ТІСТА 
З ВИКОРИСТАННЯМ СОЄВОЇ ПАСТИ

Я. А. Кіпчинська 
Факультет інженерних технологій,
VI курс, група зТХ�01(М), спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник М. М. Калакура, канд. техн. наук, проф.

Правильне харчування є джерелом естетичної насолоди та
важливим лікувальним фактором на всіх етапах життя людини,
забезпечує оптимальний ріст і розвиток дитячого організму, мак#
симальну працездатність і гарне самопочуття в дорослому віці.

Найбільшим попитом у населення користуються борошняні
кондитерські вироби. Але вироби, що виготовляються на віт#
чизняних підприємствах харчування, переобтяжені жирами,
вуглеводами, бідні білками, тобто в них порушений баланс ос#
новних харчових речовин. Білки цих виробів не відрізняються
великою харчовою цінністю, через те, що недостатньо збалансо#
вані за амінокислотним складом. Дефіцит білка в раціоні поси#
лює токсичний ефект багатьох хімічних сполук, радіонуклідів,
афлатоксинів, що обумовлено різкими змінами у функціонуван#
ні різних ферментних систем клітини, призводить до значних
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порушень в діяльності печінки, ендокринних залоз, кровотвор#
ної системи. Ця проблема набула особливого значення в Україні
в зв’язку зі складною екологічною ситуацією, загостреною після
аварії на ЧАЕС.

При розробці нових рецептур слід застосовувати шлях заміни
харчових продуктів з меншою біологічною цінністю на продук#
ти з більшою. Нова технологія повинна забезпечувати високі
споживчі властивості готових виробів. Якість виробів підви#
щеної біологічної цінності за органолептичними і гігієнічними
показниками не повинна поступатися якості традиційних виро#
бів, а за харчовою цінністю вони повинні мати перевагу.

Найбільш доступною і дешевою із білковмісної рослинної си#
ровини є соя. Інститутом технічної теплофізики НАН України
розроблений новий продукт — соєва паста, яка багата білками,
ліпідами, вуглеводами, клітковиною. Білок пасти є повноцінним,
оскільки він у своєму складі містить всі незамінні амінокисло#
ти (табл.). Соєва паста є джерелом таких мінеральних речовин:
заліза, кальцію, калію, натрію, магнію та вітамінів групи В (В1,
В2). Вміст білку у соєвій пасті 18%, жиру — 5,6%, вуглево#
дів — 3,6%.

Таблиця
Хімічні скори незамінних амінокислот білка соєвої пасти

* — лімітуюча амінокислота;
А — вміст амінокислоти, г в 100 г білка;
С — амінокислотний скор,%.

Об’єктом наших досліджень було пісочне тісто, яке повинно ма#
ти значну пластичність, щоб готові вироби були розсипчастими.
Це досягається великим вмістом клейковини. У рецептуру пісоч#

Незамінні амінокислоти Ідеальний білок FAO/WHO A C 

Валін 5,0 6,7 134 

Ізолейцин 4,0 8,0 200 

Лейцин 7,0 22,0 314 

Лізин 5,5 18,0 327

Метіонін + цисті 4,0 2,2 63* 

Треонін 4,0 10,0 250 

Фенілаланін + тирозин 6,0 12,0 200
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ного тіста ми додавали соєву пасту в кількостях 40, 60, 70, 105,
і 115% до маси борошна. Експериментально підтверджено, що
оптимальний вміст соєвої пасти в рецептурі для пісочного пе#
чива — 70–105%.

Отже, теоретичний розрахунок показав збільшення:
• загального вмісту амінокислот на 27%;
• вмісту білку у випечених виробах на 15–16%;
• вмісту тіаміну (В1) та рибофлавіну (В2) на 4%;
• вмісту мінеральних речовин: калію, кальцію, магнію, фос#

фору та заліза.
Встановлено, що внесення соєвої пасти до пісочного тіста доз#

воляє знизити енергетичну цінність печива на 18,7–20,5%.
Результати мікробіологічного аналізу дозволяють зробити

висновок, що вироби відповідають вимогам відповідної норма#
тивної документації на традиційні вироби.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЙОДОВАНИХ КЕКСІВ

А. М. Логвиненко 
Факультет інженерних технологій VI курс група ТХ�11М
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник М. М. Калакура, проф.

За останні пів століття екологічна ситуація в світі значно
погіршилась. Основною виною цього є діяльність людини та фак#
тори пов’язані з цим: забруднення довкілля, штучна зміна при#
родного середовища тощо. Особливо небезпечними були випробу#
вання ядерної зброї та аварії на атомних об’єктах, що відбулися
у 60–70 роках минулого століття, які призвели до радіоактив#
ного забруднення значних територій земної кулі. Якщо взяти
аварію на ЧАЕС можна зазначити, що у довкілля було викинуто
1,3–1,8 ЕБк йоду — 131 (екса = 1018 Бк), а також короткожи#
вучі радіонукліди йоду (йод — 132, йод — 133) та довго живучий
йод — 129. У перші 20–40 днів після аварії люди вимушені бу#
ли вживати раціони з високим вмістом радіоактивних речо#
вин, критичними продуктами харчування були молоко, городня
зелень, ягоди. В цей період найбільшу радіаційну небезпеку для
організму мав йод — 131, який становив 60–70% від дози внут#
рішнього опромінення. Невтішними є також і світові показники.
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За оцінкою ВООЗ в зоні ризику йодної недостатності мешкає
більше ніж 1 млрд. осіб.

У зв’язку з цим вченими багатьох країн світу проводився
інтенсивний пошук засобів профілактики накопичення радіо#
нуклідів в організмі тварин та людей. Актуальним є розроблення
новітніх технологій продуктів харчування оздоровчого призна#
чення, які передбачають використання харчових речовин з висо#
кими функціонально#технологічними властивостями, що дозволяє
знизити енергетичну цінність, вміст легкозасвоюваних вуглеводів,
покращити харчову та біологічну цінність продуктів. На особ#
ливу увагу заслуговують водоростеві продукти.

Необхідністю підвищення вмісту йоду в продуктах харчуван#
ня та вирішенню проблеми йоддефіциту зацікавлена також і на#
ша кафедра. Ми пропонуємо в якості харчової добавки викорис#
товувати продукти переробки морських водоростей. Доведено
що особливістю водоростей є полісахариди які мають здатність
виводити з організму токсичні речовини, солі важких металів,
радіонукліди. Крім того продукти з водоростей мають такі цінні
якості, котрих нема в рослинній сировині: здатність поглинати
велику кількість води та збільшуватись при цьому в об’ємі, з во#
дою дають в’язкі, клейкі, желюючі речовини, містять специфічні
для морської рослинності колоїдні полімери (арар, альгінові кис#
лоти, ламінаран, маніт), мають значно вищий, ніж у наземних
рослин, вміст різноманітних макро# і мікроелементів.

Метою нашої роботи було розроблення рецептури та техно#
логії йодованих кексів. Для цього були поставлені наступні за#
вдання: обрання біологічно активної добавки (БАД), визначення
дозування збагачувача кексів йодом, встановлення органолеп#
тичних та фізико#хімічних показників та розроблення раціо#
нальної технології кексів з гарантованим вмістом йоду. 

В якості БАД нами обрано морську водорість цистозіру у ви#
гляді порошку. Оскільки в ній міститься до 114 мг йоду на 100 г
сухих речовин ми розрахували, що для покриття добової потреби
в йоді потрібно вносити 2 г цистозіри. Нами встановлено, що по#
рошок потрібно змішувати з борошном і на цій основі виготовля#
ти кексове тісто. Загалом технологія тіста залишається тради#
ційна. Температура випікання виробів 180° С. Органолептичні
та фізико#хімічні показники йодованих цистозірою кексів від#
повідають вимогам державних стандартів.
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Нові кондитерські вироби можуть бути рекомендовані в хар#
чуванні людей, які страждають на захворювання щитовидної
залози, порушення імунної та серцево#судинної систем, обміну
речовин в організмі тощо. Нажаль ці захворювання є в значній
кількості студентів нашого університету і тому наші розробки
можуть бути використані в раціонах харчування студентів, адже
морські водорості, які багаті на білки, полісахариди — біоло#
гічні сорбенти (альгінати, пектини, зостерин), вітаміни, макро#
та мікроелементи (йод, селен, мідь, цинк, кобальт тощо), біоло#
гічно активні добавки позитивно впливають на обмін речовин
в організмі, зменшують накопичення радіонуклідів цезію та строн#
цію, солей важких металів — свинцю, ртуті, кадмію, нормалізу#
ють стан травної, тиреоїдної, кровотворної та імунної систем.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В. С. Погнерибко 
Факультет інженерних технологій VI курс група ТХ�11М
спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник М. М. Калакура, проф.

Складна екологічна ситуація в світі та актуальність проблем,
пов’язаних з екологією, набуває дедалі більшої ваги у зв’язку
з посиленням впливу суспільства на навколишнє природне се#
редовище. 

Ріст промислового виробництва, хімізація сільського госпо#
дарства, інтенсивне використання горючого палива, а також
використання атомної енергії сприяли появі в навколишньому
середовищі малопомітного «побутового» рівня радіації, до якого
людина еволюційно не підготовлена, але яке впливає на його жит#
тєдіяльність та призводить до розповсюдження захворювань се#
ред населення, значну частину яких складають хвороби, пов’яза#
ні з харчуванням. 

Харчування людини на сучасному етапі передбачає підвищен#
ня охоронної сили організму людини та забезпечення оздоровчої
дії продуктів харчування. Харчовий раціон повинен містити
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компоненти, які покривають дефіцит біологічно#активних речо#
вин, покращують функції переважно вражених органів та систем
людини, нейтралізують шкідливі речовини та сприяють їх швид#
кій евакуації з організму.

Тому в умовах довкілля забрудненого важкими металами, ра#
діонуклідами і іншими токсичними речовинами все більшого
значення набуває забезпечення населення продуктами функціо#
нальної дії, здатними виводити з організму токсичні речовини
та мають імуностимулюючі властивості.

У зв’язку з цим вченими багатьох країн світу ведеться інтен#
сивний пошук функціональних харчових продуктів, які мають
направлену дію на організм в цілому або на його окремі систе#
ми та органи. Освоєння нового виду харчових продуктів дасть
змогу розширити асортимент і зняти певною мірою дефіцит про#
дуктів профілактичного харчування.

Тому, одним із сучасних перспективних напрямків вироб#
ництва функціональних продуктів є збагачення хлібобулочних
виробів функціональними інгредієнтами, як продуктів щоден#
ного вживання.

В якості функціонального інгридієнта було обрано гарбузо#
вий пектиновий порошок, розроблений Інститутом технічної
теплофізики НАН України, який має принципово нові компонен#
ти із заданими якісними властивостями. Високий вміст пектино#
вих речовин і нерозчинних харчових волокон, мікро# та макро#
елементів, вітамінів робить їх цінною сировиною для збагачення
хлібобулочних виробів біологічно активними речовинами, здат#
ними надавати їм функціональних властивостей.

Введення пектинового порошку у рецептуру виробів дозволяє
вирішити технологічні функції покращення їх якості, струк#
турно#механічних властивостей напівфабрикатів і подовження
термінів зберігання, надавати їм профілактичні і лікувальні влас#
тивості. 

Нові хлібобулочні вироби можуть бути спрямовані на профі#
лактику та лікування захворювань, спричинених екзогенними
токсичними речовинами, імунної та серцево#судинної систем,
шлунково#кишечного тракту, обміну речовин в організмі тощо. 

Біологічна дія пектинових речовин свідчить, що їх вплив на
функціональний стан органів травлення і обміну речовин знач#
ною мірою залежить від сорбційних властивостей, у тому числі
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від здатності зв’язувати воду, жовчні кислоти, токсини тощо.
5–10 г гарбузового пектину на день рекомендують включати в діє#
ти № 5, 8, 9, 10, хворим на гіперліпідемію ІІ типу, цукровий
діабет та ожиріння, гіпомоторну дискінезію жовчного міхура. 

Дослідами також встановлено, що пектини виявляють ліку#
вальну дію при виразці шлунку, регулюють вміст холестерину,
підвищують стійкість до алергічних факторів, мають інші ліку#
вальні властивості. Тож збільшувати виробництво продуктів
функціонального призначення, необхідно не лише для лікуваль#
но#профілактичного харчування тих, хто працює в умовах підви#
щеного радіоактивного фону чи контактує з важкими метала#
ми, а й для масового споживання.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ М’ЯСНИХ СТРАВ

Ю. В. Романенко, І. Г. Нижеборський, Ю. М. Бойко 
Студенти ІІІ курсу, група ТХ�42, факультет інженерних технологій 
Спеціальність «Технологія харчування» 
Науковий керівник О. Г. Оліферчук, асистент

Проблема зберігання м’яса, напівфабрикатів і готової продук#
ції привертає увагу багатьох дослідників. Відомо, що при зберіган#
ні м’яса спостерігається інтенсивний розвиток гнилісних бактерій
та іншої мікрофлори, яка викликає псування м’яса. Традиційні
методи передбачають низькотемпературне зберігання сировини
і напівфабрикатів, що веде до втрат маси при дефростації.

З метою підвищення якості та подовження термінів реалізації
страв та виробів із м’яса фірма «Van#Hees» (Німеччина) пропонує
використовувати багатофункціональні добавки цартин і бомбаль.

Цартин — багатофункціональна добавка у вигляді порошку
для обробки свіжого м’яса великої і дрібної рогатої худоби,
м’яса свиней та курей. При створенні «цартину» було свідомо
відхилено використання фосфатів, що відповідає бажанням ба#
гатьох споживачів. Активними компонентами «цартину» є ци#
трати і ацетати (солі органічних кислот, відповідно, лимонної:
С3Н4(ОН)(СО2Ме)3 і оцтової: СН3СООМе). У водних розчинах
від’ємно заряжені іони цих солей протидіють від’ємнозаряд#
женим іонам міофібрілярних білків. У результаті їх взаємного
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електростатичного відштовхування утворюється розрихлена
м’язова структура, яка дозволяє виробу утримувати додатково
введену рідину: структура м’язової тканини стає більш ніжною,
соковитою, знижуються втрати продукту при тепловій обробці,
скорочується час приготування страв. Наявність іонів органічних
кислот подовжує терміни зберігання м’яса за рахунок пригнічен#
ня росту мікрофлори, зберігає натуральний колір м’яса.

Бомбаль — аналогічна «Цартину» за принципом дії багато#
функціональна добавка з вищою концентрацією цитрату натрію.
Активні компоненти «Бомбалю» мають більшу антибактеріаль#
ну силу — мають прямий вплив на гнильні та хвороботворні бак#
терії. Напівфабрикати січених м’ясних виробів тривалий час
зберігають натуральний колір м’яса.

За інформаційними даними [3] вказані вище добавки значно
подовжують терміни реалізації готових виробів (рис. 1, 2). 

Рис. 1. Розвиток лістерії у дрібнокускових напівфабрикатах
із свинини під час зберігання (t = 7° C) 

Рис. 2. Розвиток лістерії у січених напівфабрикатах зі свинини 
під час зберігання (t = 7° C) 

На рис. 1 та рис. 2 зображено графіки розвитку мікроорганіз#
мів при зберіганні контрольних та дослідних зразків з додаван#
ням «Цартину» і «Бомбалю». Температура середовища — 7° С.
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Нами розроблені технології натуральних м’ясних виробів
з використанням «цартину» і січених м’ясних виробів з вико#
ристанням «бомбалю». 

Встановлені оптимальні дози добавок, що вводяться до складу
рецептури: для дрібнокускових та порційних напівфабрикатів —
на 1 кг м’яса 12 г «цартину», розведеного у 100 г води; для січених
виробів — на 1 кг фаршу 5 г «бомбалю», розведеного в 150 г води.

Рис. 3. Втрати вологи при тепловій обробці м’ясних виробів 
із додаванням «Цартину» та «Бомбалю»

Як свідчать дані експериментальних проробок збільшення кон#
центрації «Цартину» понад 1% не надає істотного впливу на воло#
гоутримуючу здатність натуральних м’ясних виробів. Концент#
рація «Бомбалю», перевищення якої не надає суттєвого впливу на
вологоутримуючу здатність січених виробів становить 0,4%.

Для встановлення впливу додавання поліпшувачів на органо#
лептичні властивості м’ясних виробів було проведено порівняль#
ну оцінку виробів приготованих без поліпшувачів із дослідними
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зразками. Нами було розроблено критерії органолептичної оцін#
ки для м’ясних страв за п’ятибаловою шкалою (табл. 1).

Таблиця 1
Критерії оцінки якості для котлети «Ринг»

Рис. 4. Органолептична оцінка 
дослідних та контрольних страв
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За розробленими критеріями було проведено оцінку органо#
лептичних властивостей виробів. Результати наведені на діаграмі
(рис. 4).

Отже, технологія використання «Цартину» і «Бомбалю» прос#
та, зручна і не потребує додаткового застосування технологіч#
ного обладнання. Використання багатофункціональних добавок
«Цартину» і «Бомбалю» у м’ясних стравах дозволяє 

• мінімізувати втрати вологи під час термічної обробки страв;
• покращити органолептичні показники готових страв;
• збільшити вихід готових страв;
• скоротити терміни приготування м’ясних страв;
• подовжити терміни зберігання напівфабрикатів та готових

виробів.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ ФІТОСИРОВИНИ 

ТА ДОБАВОК РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Н. М. Саврей, Ю. В. Бузінська 
Факультет інженерних технологій, група ТХ�21.
Науковий керівник М. М. Калакура, проф.

Розвиток теорії раціонального харчування, необхідність ви#
пуску продуктів з поліпшеними споживчими властивостями
вимагають створення принципово нових продуктів підвищеної
харчової і біологічної цінності лікувально#профілактичного і діє#
тичного призначення.

Застосування нетрадиційної сировини рослинного походжен#
ня дозволяє розробити раціональні, науково#обґрунтовані тех#
нології різних продуктів харчування. 

Біологічно активні речовини, такі як вітаміни й амінокислоти,
володіють високою активністю і містяться в харчових продуктах
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у невеликій кількості. В організмі людини більшість вітамінів не
синтезуються. Листяні овочі та зелена маса — є основними поста#
чальниками фізіологічно активних речовин, вітамінів, мінераль#
них солей, органічних кислот, рослинних вуглеводів, жирів, білків.

Зелена маса шпинату, петрушки, є джерелом вітамінів гру#
пи В. Вміст вітаміну С у листяних овочах і листі перевищує його
в таких овочевих культурах, як капуста, картопля. Добавки ба#
гаті солями кальцію і фосфору та іншими мікро# і макроелемента#
ми. Тому за рахунок фітосировини можна покращити біологічну
цінність харчових продуктів.

Фітосировина — це потенціальне джерело вітамінів, міне#
ральних солей та інших біологічно активних речовин. Рослин#
на сировина вигідно відрізняється малою токсичністю і слабким
алергізуючим впливом від синтетичних сполук, більшість яких
є чужорідними для організму. У представленій роботі застосо#
вували ті рослини, хімічний склад та фармакологічні власти#
вості яких добре вивчені. Тому за фітосировини використовували
кропиву дводомну та плоди хміля звичайного, амарант, шпинат,
листя петрушки. Вони загальновідомі та широко розповсюджені
на території України. 

У поданій роботі використовували відвари шишок хмелю зви#
чайного та листя кропиви дводомної. Відвари додавали в тісто
при виробництві крекерів. За якості контрольний зразок обрали
крекер «До сніданку». Відвари додавали окремо та у комплексі.
При визначенні оптимальної кількості відварів для приготу#
вання крекерів основними критеріями використовували фізико#
хімічну та органолептичну оцінку зразків — вологість, лужність,
твердість, а також запах, смак, колір виробів. Також були про#
ведені дослідження позитивного впливу відварів на структур#
но#механічні властивості тіста.

Перспективним джерелом покриття дефіциту в вітамінах, біл#
ках, вуглеводах, мінеральних речовинах може стати використан#
ня добавок рослинного походження, зокрема листяних овочів
(амарант, шпинат, петрушка).

Овочі є основними постачальниками фізіологічно активних
речовин, вітамінів, мінеральних солей, органічних кислот, істот#
ним джерелом рослинних вуглеводів, жирів, білків.

Внесення порошку з листя петрушки або шпинату позитивно
впливає на хлібопекарські властивості борошна. 
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Як оптимальне визначено внесення добавки із порошку шпи#
нату — 0,4–0,6% з порошку петрушки — 0,2–0,5%. В цьому ви#
падку відбувається більш плавний процес бродіння рідкої опари. 

Застосування у хлібопекарному виробництві овочевих доба#
вок, які вміщують клітковину, знижує калорійність хліба і поліп#
шує його мінеральний склад.

Отже, застосування розглянутої сировини дозволить збільши#
ти у виробах вміст таких біологічно активних речовин, як вітамі#
нів, макро# та мікроелементів та інших сполук. Вони необхідні
людині для збереження та підтримки здоров’я, підвищення опір#
ності інфекціям та радіації.

Використання фітосировини при виробництві борошняних
кондитерських виробів дозволить розширити асортимент про#
дуктів харчування, підвищити їх біологічну цінність, зменши#
ти дефіцит життєво необхідних речовин в організмі людини.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО�РОСЛИННОЇ
СИРОВИНИ У БОРОШНЯНИХ ВИРОБАХ — 

ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАН�
НЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ)

А. С. Тимошенко, Т. В. Форостовець 
Факультет інженерних технологій
ІІI курс, групи ТХ�42 і ТХ�41
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник О. К. Хлопяк, ст. викладач, 

Наші предки харчувалися просто і не знали багатьох хвороб.
В наш час відбулися значні зміни в харчуванні населення: в ра#
ціоні стали переважати рафіновані продукти, різко збільшилося
вживання продуктів тваринного походження і разом з тим зни#
зилося вживання природно — рослинної сировини.

Повсякденне харчування повинно містити велику частку рос#
линної сировини. Чому? Тому що, рослинні продукти необхідні
для нормальної життєдіяльності організму людини. Чим багат#
ший раціон природно#рослинною продукцією, тим більше шансів
на успішне запобігання та лікування різноманітних захворювань.
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Природно#рослинна сировина сприяє переварюванню та засвоєн#
ню в організмі білків, жирів і вуглеводів, які містяться у м’ясі,
рибі, крупах та інших харчових продуктах. Природно#рослин#
на сировина забезпечує організм клітковиною, вітамінами і мі#
неральними речовинами. Отже, природно#рослинна сировина
є бажаною на нашому столі, оскільки її не можна замінити про#
дуктами тваринного походження.

На сучасному етапі розвитку людства важливо приділяти ува#
гу оздоровчому харчуванню з випуском продукції відповідного
хімічного складу. Продукцію збагачену білками, вітамінами, мі#
неральними речовинами тощо. Прикладом продукту багатого
поживними речовинами можуть бути борошняні вироби, які ха#
рактеризуються високими енергетичними, біологічними і орга#
нолептичними показниками. Метою наших досліджень було на#
дання властивостей оздоровчого харчування борошняним виробам
шляхом введення до них природно#рослинної сировини. Дослі#
джувану продукцію оцінювали за наступними показниками: 

1) органолептичні показники виробів;
2) термін зберігання (у порівнянні з традиційною рецептурою);
3) збагачення продукції біологічно активними речовинами.
Опрацювавши достатньо широкий асортимент продукції ми

прийшли до висновку, що борошняні вироби з рослинної сирови#
ною мають хороші органолептичні показники (приємний смак
та зовнішній вигляд, без стороннього запаху, хороші показни#
ки пористості); вироби повільніше черствіють (завдяки волого
утримуючий здатності рослинної сировини); відбувається зба#
гачення продукції мікроелементами (залізо, йод, марганець),
вітамінами (С, В1, В2).

Наприклад, гарбуз — це справжнє джерело поживних речо#
вин. У гарбузі містяться вітаміни — С, РР, В1, В2, Е; мікроелемен#
ти — залізо, кобальт, марганець, мідь, фтор; мінеральні речови#
ни, солі калію, фосфору, кальцію. Споживання гарбуза поліпшує
склад крові, пектинові речовини, що в ньому містяться сприяють
виведенню токсичних речовин та холестерину, крім того, їм влас#
тива бактерицидна дія. Гарбуз використовують при приготуванні
різноманітної продукції в багатьох країнах. Додавши гарбуз,
буряк, селеру чи поєднання цієї сировини з фітосировиною (куль#
бабою, ромашкою, кропивою) до продукції ви отримаєте джере#
ло корисних речовин, необхідних для організму.
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У наш час у зв’язку з різноманітними несприятливими еко#
логічними факторами необхідно робити акцент на вживанні
рослинної сировини, оскільки вона має необхідні технологічні
властивості для лікування та профілактики захворювань викли#
каних цими факторами. Тому збагачення продуктів харчування
біологічно активними речовинами шляхом введення до них при#
родно#рослинної продукції є дуже актуальним. Наші досліджен#
ня довели, що додавання цієї сировини у борошняні вироби
підвищує їх якість та їх оздоровчі властивості. Тому в майбут#
ньому перспективним є подальше дослідження впливу рослинної
сировини на вироби з борошна і розширення асортименту про#
дукції з її використанням.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ 
З ОПТИМАЛЬНИМ ЗАСВОЮВАННЯМ КАЛЬЦІЮ

Н. М. Шумник 
Факультет інженерних технологій, IV курс, група ТХ�32
Спеціальність «Технологія харчування»
Науковий керівник Ю. А. Іллівна, канд. техн. наук, доцент

Кальцій один з найважливіших біометалів у природі — його
вміст в земній корі становить близько 3,5%. Він міститься в різ#
них мінералах і гірських породах, тваринних і рослинних орга#
нізмах.

У порівнянні з іншими біометалами кальцій в тваринах міс#
титься в найбільшій кількості. Основна його маса (до 99%) зосе#
реджена в кісткових тканинах переважно у вигляді гідроксоапа#
титу Ca5(PO4)3OH та інших солей фосфорної кислоти. Кісткові
тканини швидко реагують на зміни водно#сольового складу крові
і виконують роль своєрідного буфера, який підтримує рівнова#
гу внутрішнього середовища організму. 

В організм людини кальцій поступає в основному з продук#
тами харчування. 

Засвоєння кальцію залежить від його співвідношення з ін#
шими харчовими речовинами в продуктах, стравах і раціонах.
При надлишку в їжі фосфору, зокрема у вигляді фетинів зерно#
вих і бобових продуктів, в кишечнику створюються нерозчинні
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з’єднання кальцію. Після всмоктування надлишку фосфору мож#
ливе виведення кальцію із кісток. Оптимальним співвідношен#
ня кальцію до фосфору для дорослих вважають 1:1 — 1: 1.5.

Кальцій всмоктується з кишечника у вигляді комплексу
з жирними і жовчними кислотами. Нестача і надлишок жирів
у їжі погіршує засвоєння кальцію. Надлишок жирів, особливо
вміщуючих багато насичених жирних кислот (баранина, яловиче
сало, кулінарні жири), утворює невсмоктуючі кальцієві мила.

Кальцій добре засвоюється, якщо на один грам жиру їжі при#
ходиться близько 10 мг кальцію. При однаковому механізмі
всмоктування кальцію і магнію надлишок останнього, звязує
в кишечнику частину жирних і жовчних кислот, необхідних
для засвоєння кальцію. Найкращим співвідношенням кальцію
і магнію в їжі є 1: 0,5. 

Метою даної роботи є збагачення продуктів кальцієм, і підви#
щення його засвоєння. Найбільш раціональним є використання
в якості джерела кальцію яєчної шкаралупи у вигляді порошку.
Порошок добре сполучається з борошном та іншими продукта#
ми, оскільки має тонку дисперсну систему, тому був викорис#
таний як добавка в борошняні вироби. Дослідження показали,
що оптимальна кількість шкаралупи, яку можна додавати у ви#
роби, є 0,6% до якості борошна.

Показники якості пиріжків з печінкою, збагачених кальцієм

Отримані дані свідчать про підвищення кальцію у виробах.
Крім цього покращується співвідношення кальцію до фосфора
і становить 1:1, замість існуючого 1:5, і кальцію до магнію до#
сягає 1,2 : 0,5, замість 3:1. Співвідношення жиру і кальцію

Показники Одиниці ви#
мірювання 

Пиріжки з печінкою, масою 100 гр. 

Контроль Дослід 

Білок г 13,7 13,7 

Жир г 3,6 3,6 

Са мг 5,7 36 

Мg мг 13,9 15,1 

Р мг 29 32 

Органолептична
оцінка 

бал 4,7 4,8 
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відповідає рекомендаціям раціонального харчування і складає
1:10, замість 1:1,6. Кальцій добре засвоюється при достатній
кількості білка. 

Таким чином, дослідження показали, що використання каль#
цію, який міститься в порошку з шкаралупи яєць, дозволяє от#
римати функціональні вироби для покриття дефіциту кальцію
за рахунок підвищення його змісту і кращого засвоювання.

Література
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2. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів:
О. В. Шалимінов, Т. П. Дятченко, Л. О. Кравченко та ін.— К.: Вид#
во А.С.К., 2003.
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Підсекція 11.4. НОВІТНІ
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ
ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ
ТЕХНОЛОГІЇ
НЕОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА НІКЕЛЮ 
ТА КОБАЛЬТУ НА ФОНІ 

ВОЛЬФРАМАТНОГО РОЗПЛАВУ

Р. С. Сидоренко
Факультет інженерних технологій,
VІІ курс, група ЗХТ�01, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р. техн. наук, доцент

Основним методом досліджень була хроновольтамперомет#
рія зі швидкостями розгортки потенціалу від 5⋅10–3 до 5,0 В/с.
Експерименти проводили на повітрі в реакторі з кварцу. Анодом
і контейнером для розплаву при вимірюваннях служив плати#
новий тигель. Як індикаторні електроди використовували пла#
тиновий і нікелевий. Електродом порівняння був платино#кис#
невий електрод — 0,8 Na2WO4 — 0,2 WO3/Pt, повітря.

На вольтамперних залежностях у вольфраматному розплаві,
що містить оксид нікелю (II) або оксид кобальту (II), спостерігала#
ся хвиля відновлення при потенціалах –(0,7–0,8) і –(0,8–0,9)
В відповідно. Збільшення концентрації оксидів призводить до
підвищення відповідної хвилі та її зсуву в позитивну область.
Процес відновлення відбувається в одну стадію. Потенціостатич#
ний електроліз при потенціалах хвиль, що спостерігаються, ви#
являє єдиний продукт — нікель або кобальт відповідно.

Залежність струму піку від концентрації оксидів нікелю і ко#
бальту при варіюванні швидкості поляризації є прямопропор#
ційною. Значення співвідношення ip/V1/2 практично стале в ін#
тервалі швидкостей поляризації 0,05–2,0 В/с. Константа
масопереносу ip/nFC, що характеризує спосіб доставки реагуючих
речовин до поверхні електрода, дорівнює (2,3–2,9)⋅10–4 (для NiО)
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і (2,1–2,7)⋅10–4 cм/с (для СоО), що узгоджується з дифузійною
доставкою. Все це вказує на лімітування електродного процесу
дифузією електроактивних часток до поверхні електрода.

Механізм утворення електроактивних часток стає зрозумі#
лим, якщо виходити з уявлення про існування у вольфраматних
розплавах кислотно#основних рівноваг. У чисто вольфрамат#
ному розплаві існує рівновага:

2WO4
2– ↔ W2O7

2– + O2–

Константа стійкості вольфрамат#іона:

в інтервалі температур 973–1173 К дорівнює 1010–1012, а рівно#
важна концентрація іонів кисню становить [O2–]=10–5 мол./cм3.
При додаванні оксидів нікелю і кобальту активність іонів кис#
ню збільшується, потенціал кисневого електроду знижується.
Подібна залежність пояснюється перебігом реакції:

МO ↔ М2+ + O2–; (1),

електродний процес у цих умовах можна записати таким чином:

М2++ 2e ↔ Мo. (2)

Згідно із залежностями рівноважних потенціалів нікелевого
і кобальтового електродів від концентрації оксидів у розплаві
вольфрамату натрію число електронів, що припадає на одну
електроактивну частку, становить 1,91–2,23 і 1,83–2,28 відпо#
відно. Цим значенням відповідає електродна реакція (2).

Для з’ясування характеру стадії переносу заряду (2) і визна#
чення кількості електронів, які переносяться в електродному
процесі, стаціонарні вольтамперні залежності проаналізовані
в напівлогарифмічних координатах Е – lg (i/id – i). Нахил цих
залежностей для різних концентрацій NiО становить 107–127 мВ,
n = 1,8–2,1; для різних концентрацій СоO — нахил становить
103–122 В, n = 1,7–2,1. Теоретичне значення нахилу для двое#
лектронної оборотної реакції становить 112 мВ. Збіг експеримен#
тально визначеного нахилу з теоретичним свідчить про обо#
ротність стадії переносу заряду, що підтверджується також
експериментальними фактами: потенціал виділення і потенціал

22
4

2 2
2 7

WO
K

O W O

−

− −

⎡ ⎤⎣ ⎦=
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦



344

Секція ХІ Інноваційні інженерні технології:

напівхвилі не залежать від швидкості зсуву поляризації аж до
0,2 В/с, а концентраційна залежність потенціалу рівноваги (1)
добре описується рівнянням Нернста.

Кількість електронів, що беруть участь в електродному проце#
сі, також була визначена за різницею потенціалів піку і напівпіку
нестаціонарних вольтамперних залежностей Ер/2 – Ер = 2,2 RT/n.
Для різних концентрацій оксидів і швидкостей поляризації від
0,05 до 0,2 В/с значення n = 1,9–2,1 (для Ni) і 1,7–2,0 (для СоО).

Таким чином, аналіз наведених експериментальних даних
дозволяє зробити висновок, що в розплаві вольфрамату натрію
можна реалізувати оборотні рівноваги і процеси за участю ні#
келю і кобальту (II).

ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ 
ПОЧАТКОВИХ СТАДІЙ ЗАРОДЖЕННЯ 

КРИСТАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ
КАРБІДУ МОЛІБДЕНУ

В. О. Войтушенко 
Факультет інженерних технологій, м. Київ
IV курс, група ЗХТ�51, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

З літературних джерел відомо про існування рівноважних
електродних потенціалів (РЕП) карбідних електродів у вольф#
раматно#молібдатно#карбонатних розплавах певного складу. Під#
твердженням цього є і результати вивчення кінетики реакцій
при електроосадженні карбідних покривів на твердих електро#
дах. Як видно з кривих включення (рис. 1), у випадку осаджен#
ня карбідів на тверду сторонню основу при ввімкненні струму
спостерігається три моменти:

1) зрушення потенціалу в електронегативну область (точка А);
2) зсув потенціалу в електропозитивну область до визначе#

ного значення (стаціонарного стану);
3) після вимикання струму (точка В) потенціал приймає рів#

новажне значення сполуки, що осаджується.
Експериментально також виявлено, що перші кристали почи#

нають утворюватися відразу після появи піка на кривій включення.
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Повторне ввімкнення струму через короткий час (5–10 с) не
призводить до появи піків. Ці факти свідчать про те, що крис#
талізаційна перенапруга пов’язана з утворенням тривимірних
зародків. З експериментальних результатів оцінені величини
перенапруги кристалізації, викликані більшою витратою ком#
понентів синтезу в перші моменти часу на утворення зародків.
На срібних електродах в інтервалі температур 973–1023 К во#
ни становлять 8–40 мВ. При осадженні карбідів на однойменні
тверді матеріали перенапруги кристалізації не спостерігалося
(рис. 2). Вона спостерігалася лише при невеликих перенапругах
на металах з високим струмом обміну. У таких умовах стадія
поверхневої дифузії дійсно лімітує швидкість електродного

Рис. 1. Криві включення при електрокристалізації карбідів молібде#
ну (а) і вольфраму (б) насрібних (1) і карбідних (2) електродах. 

Т — 1073 К, площа катода S = 7,5 ⋅ 10–3 cм2. а) розплав Na2WO4 — 
1 мол. % МоО3 — 7,5 атм. CO2 ⋅ i0 = 0,75 мA; τ0 = 5 с; б) розплав
Na2WO4 — 1,5 мол. % WO3 — 10 атм. CO2 ⋅ i0 = 1,0 мA; τ0 = 5 с
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процесу. При збільшенні швидкості осадження карбідів зростає
число центрів кристалізації, що призводить до зменшення галь#
мувань, пов’язаних з поверхневою дифузією. Очевидно, при ви#
щих перенапругах відбувається зміна стадії, що лімітує, і швид#
кість процесу визначається або швидкістю переносу електрона,
або швидкістю дифузії з об’єму розплаву. Підвищення температу#
ри розплаву може призводити до ускладнення процесу крис#
талізації взаємодією компонентів, що осаджуються, з матеріалом
основи (сплавоутворення). З підвищенням температури пік на
кривій включення поступово зменшується і врешті решт зникає. 

Рис. 2. Криві включення при електрокристалізації карбіду молібдену
на власній основі (S = 7,5 ⋅ 10–3 см2, τ0 = 5 с) з розплаву Na2WO4 — 
5 мол. % МоО3 — 10 мол. % Li2CO3 :1 — T = 973 К, і0 = 0,37 мA;

2 — Т = 1173 К, і0 = 0,75 мA; 3 — Т = 1073 К, і0 = 0,75 мA; 
4 — Т = 973 К, і0 = 0,75 мA; 5 — Т = 973 К, і0 = 2,25 мA.
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РОЗВИТОК ХІМІЇ ТА ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

Г. О. Войтушенко 
Факультет інженерних технологій, м Київ
ІV курс, група ЗХТ�51, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

Подібно до індійських, китайських та деяких олександрійсь#
ких алхіміків арабський алхімік Джабір (721–815 рр.) ствер#
джує, що всі метали складаються з двох начал — ртуті (жіноче
начало) та сірки (чоловіче начало), які, з’єднуючись у різних
пропорціях, утворюють сім відомих металів. Він згадує чимало
речовин, хімічні операції і, що головне, висловлюється про те,
що алхіміки повинні займатися проведенням дослідів. Арабський
алхімік Аль#Разі (близько 865–925 рр.) також вважав, що за до#
помогою «еліксиру» можна перетворювати метали, але до двох
начал він додає трете — «соляне начало» (ознака розчинності).
Слідом за Демокрітом і Лукрецієм Каром він висловив геніаль#
ну здогадку про те, що всі тіла складаються з неподільних еле#
ментів (атомів) та порожнечі між ними. Таджицький вчений
і лікар епохи середньовіччя Авіценна (близько 980–1037 рр.)
першим відкинув ідею трансмутації металів і в повний голос
заявив, що всі зусилля алхіміків марні і приречені на невдачу.

На початку нашої ери високого рівня досяг розвиток хіміч#
ного ремесла в Індії, Китаї та Японії. Всім, хто приїздить до сто#
лиці Індії — Делі, показують знамениту металеву (99,72% Fe)
колону IV ст., яка не змінилася протягом століть. Це свідчить
про вміння виплавляти чисті метали і добре їх обробляти. Ки#
тайські металурги першими навчилися виплавляти цинк («ки�
тайське залізо») та сплави деяких металів. У II ст. в Китаї бу#
ло розроблено спосіб виготовлення справжнього паперу. Китай
вважається батьківщиною фарфору, який тут виготовляли ще
в VII ст. У IX ст. китайці винайшли чорний (димний) порох — су#
міш селітри, сірки та деревного вугілля. В епоху середньовіччя
і навіть пізніше алхімією в Західній Європі захоплювались
майже всі. Всім хотілося розбагатіти. Серед алхіміків зустріча#
ються також імена філософів і богословів, таких, як Альбрехт
фон Больштедт (Альберт Великий), його учень і послідовник
Тома Аквинський, Роджер Бекон, Раймонд Луллій, Базиліус
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Валентинус та багато інших. Альберт Великий (1193–1280 рр.)
сам проводив досліди з «перетворення» металів, він першим з єв#
ропейців описав магнітну стрілку і порох. Будучи послідовни#
ком арабських алхіміків, Альберт теж помилково вважав, що
метали складаються з ртуті і сірки, і додавав до цих начал воду
і миш’як. Він був переконаний в тому, що метали можна пере#
творювати, змінюючи їх густину та забарвлення. Альберт Ве#
ликий вмів визначати чистоту золота та відокремлювати хіміч#
ним способом благородні метали від звичайних.

До визначних алхіміків середньовіччя відносять і Роджера
Бекона (1214 — близько 1292 рр). Він викладав богослов’я та фі#
лософію в старовинному університетському місті Англії Оксфор#
ді, а у вільний від лекцій та молитов час займався алхімією.
Звинувачений в чаклунстві, Бекон провів у в’язницях 24 роки.
Великою заслугою Бекона є те, що він першим серед європейців
підкреслив першорядне значення досліду у вивченні природних
явищ. Визначним алхіміком XV–XVI ст. був легендарний монах
ордену св. Бенедикта Базиліус Валентинус, який чудово володів
експериментальним мистецтвом. Він першим з європейців добув
елементарну сурму (антимоній) і детально вивчив її властивості,
добув і докладно описав «сурм’яну олію» (SbС15), «соляний
спирт» (соляну кислоту), вивчив її дію на метали та їх оксиди. 

У XVII ст. алхіміки вже шукають «філософський камінь» не
тільки серед продуктів мінерального царства, а й у живій при#
роді. Подібна думка і наштовхнула гамбурзького алхіміка Ген#
ніга Бранда зайнятися дослідженням людської сечі. В сухому
залишку, добутому перегонкою сечі, алхімік Бранд замість спо#
діваного «каменя мудреців» знайшов звичайний білий фосфор,
який яскраво світиться в темряві. 

Слід згадати ще про одного алхіміка Йогана Фрідріха Бетге#
ра (1685–1719 рр.), який займаючись за гратами «перетворен#
ням металів зробив відкриття, яке відразу озолотило короля
Саксонії Августа II Сильного. З допомогою відомого німецького
фізика С. Чирнгауза Бетгер винайшов спосіб виготовлення «біло�
го золота» — фарфору, який до того ввозився з Китаю та Япо#
нії. А за чудові фарфорові вироби в усіх країнах Європи плати#
ли золотом.
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ФІЗИКО�МЕХАНІЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Nі�WC МЕТАЛО�МАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ

В. В. Волинкін 
Факультет інженерних технологій, м. Київ
VІІ курс, група ЗХТ�01, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

Вивчено потенціодинамічну поляризаційну поведінку покри#
тих композитів і чистого нікелю. Коли товщина осадів переви#
щувала 10µm, це свідчило про утворення суцільного покриття
Ni + WC на поверхні зразка. Це видно з результатів поляриза#
ційних досліджень. Усі Ni#WC композити виявляють активно#
пасивну поведінку, яка є типовою для чистого нікелю в 0,1 М
розчині сірчаної кислоти. Але виявлені й деякі відмінності
в поляризаційній поведінці композитів і чистого нікелю. Пасива#
ційні параметри (Е0 — потенціал нульового струму, Ерр — по#
чатковий потенціал пасивації, Еср — кінцевий потенціал пасива#
ції, Еb –потенціал руйнування, Еb�Ecp — пасиваційна область,
icr — критична густина пасиваційного струму, ipas — густина
пасиваційного струму) визначені з потенціодинамічних кривих
і наведені в табл. Потенціал вільної корозії нікелю в кислих се#
редовищах значною мірою залежить від характеристик виді#
лення водню. Зростання протонної активності в розчині або на
електродній поверхні впливає на кінетику виділення водню.
Це призводить до зсуву потенціалу вільної корозії в позитивну
область. Не помічено ніяких специфічних залежностей між Е0
і вмістом WC в шарі. Різниця в Е0, яка спостерігається, може
виникати завдяки різній природі поверхневих дефектів у покрит#
ті. На основі потенціодинамічної поляризаційної поведінки,
видно, що основний вплив WC, в нікелевому покритті на елект#
рохімічну поведінку чистого нікелю відбувається завдяки па#
сивації. Структура Ni#WC композиту впливає на зменшення
стійкості пасивної плівки, що призводить до зсуву потенціалу
пасивації в позитивну область, зменшення пасиваційної області
й істотно вищої густини пасиваційного струму. Значення густин
критичного й пасиваційного струмів близькі для композицій#
них шарів. Кількість WC в шарі незначно впливає на природу па#
сивації, хоч дані таблиці вказують на зростання ipas із зменшенням
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фракції WC в осаді. Електрохімічні результати вказують на те,
що природа пасивацій них плівок з Ni#WC композитів є дефект#
ною порівняно з такою ж на чистому нікелі. Найбільш імовірно,
що це спричинено наявністю WC частинок у покритті, забезпе#
ченням додаткової межі поділу фаз матрицею або характерною
електрохімічною природою. Властивості пасиваційної плівки
є в основному гіршими в метало#матричних композиційних
матеріалах порівняно з об’ємними матеріалами. Це не відобра#
жається на природі пасиваційної плівки випадку металевих
матричних композитів на основі нікелю. Проте, дослідження ме#
талевих композитів на основі алюмінію вказують на гірші влас#
тивості пасивацій них плівок. 

Таблиця 
Пасиваційні характеристики Ni і Ni#WC#осадів 

у 0,1 М розчині H2SO4

Ni#WC композиційні покриття були електроосаджені з вико#
ристанням електролізера. Добре зчеплений з основою осад отри#
мано за температури осадження 50° С. Розподіл карбідів в оса#
дженому шарі був однорідним при завантаженні електролізера
2 г/л. Кількість WC частинок у композиційному покритті змен#
шується зі зростанням густини струму осадження (0,1–0,3 А/см2),
тоді як ефективність катодного струму зростає. Мікроструктур#
ні дослідження виявили, що оптимальні умови осадження (тобто
однорідний розподіл WC і однорідна товщина) спостерігається
для осадження при використанні густини струму 0,2 А/см2.
Потенціодинамічну поляризаційну поведінку Ni#WC покриттів
з різним вмістом WC порівняно з чистим нікелем в 0,1 М розчині
сірчаної кислоти. Активно#пасивна поляризаційна поведінка
спостерігається для всіх зразків. У випадку Ni#WC композитів
стійкість пасиваційної плівки була досить високою, про що свід#
чить зсув потенціалу пасивації в позитивну область, зменшення

Зразок Е0, В Ерр, В Еср, В Еb, В Еb�Ecp, В icr, мА/см2 ipas, мА/см2

Ni –0,13 0,01 0,39 1,15 0,76 2,81 0,02 

Ni#38WC –0,07 0,30 0,33 0,74 0,41 2,65 0,83

Ni#20WC –0,29 0,05 0,15 0,61 0,46 1,74 1,21

Ni#10WC –0,13 0,141 0,49 1,03 0,54 2,88 1,73 
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пасиваційної області і вища густина пасиваційного струму порів#
няно з чистим нікелем. Виявлена поведінка віднесена до при#
сутності WC в осаді.

А ПОЧИНАЛОСЬ УСЕ ІЗ ВІДЬОМСЬКОГО РЕМЕСЛА...

О. І. Заблоцька 
Факультет інженерних технологій, м Київ
ІV курс, група ХТ�51/3, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

Термін «хемія» вперше згадується у трактаті Зосимуса (близь#
ко 400 р. н. е.). Розповідається, що «священному таємному мис�
тецтву» людей навчили демони, котрі зійшли на землю з небес.
І перша книжка, за твердженням єгиптянина#грека, де опису#
вались прийоми «таємного мистецтва», була нібито написа#
на пророком Хемесом, від імені якого і бере початок «хемія»
(«хімія»). Слід також зауважити, що в давньогрецькій мові є чи#
мало слів, схожих з назвою «хімія». На думку визначного істо#
рика хімії М. Бертла, назва «хімія» походить від слова «Хемі»,
або «Хума», яким стародавні єгиптяни називали свою країну.
Звідси «хімія» — це «єгипетське мистецтво». До хімії та хімі#
ків протягом багатьох віків ставилися з презирством і зневагою.
Так, письменник XVI ст. Лео Африканус писав: «Хіміки — то
є найбридкіша категорія людей, вони вічно бабраються в сірці
та іншому смороді». Цікаво, що в ті часи хімічні операції нім#
ці називали «відьомською кухнею». «Хіміками» в Росії в мину#
лому столітті називали в народі всяких шахраїв і пройдисвітів.

У стародавньому Єгипті таємницею «священного мистецт�
ва» володіла каста жерців Тутанхамона. Жерці володіли сек#
ретом виготовлення косметичних препаратів, ліків, а також
сильнодіючих смертоносних отрут, якими вони зводили в моги#
лу своїх противників. 12000 років тому в Єгипті вже виготов#
лялась і випалювалась цегла, з якої повністю змуровано деякі
піраміди. Найдавніші скляні вироби, знайдені при розкопках,
належать до 3500 р. до н. е. Для виготовлення кольорових кера#
мічних і скляних виробів широко застосовувались мінеральні
фарби. Єгиптяни вміли добувати ртуть, виплавляти бронзу,
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свинець, олово, а пізніше (за 1000 р. до н. е.) і залізо. Успішно роз#
вивалось хімічне ремесло і в країнах Азії — Месопотамії, Індії
та Китаї. Металурги давнього Вавилона виплавляли сурму та
сурм’янисті бронзи вже близько 3000 років до н. е. Під час роз#
копок поблизу Багдада вчені знайшли, мабуть, перші зразки
мідно#залізних гальванічних елементів та золотих гальваніч#
них покриттів. 

Багато секретів і прийомів «таємного мистецтва» єгипетсь#
ких жерців стали відомі грецьким ученим і ремісникам. Посту#
пово давньоєгипетське мистецтво підробки золота, срібла та
коштовних каменів стало поширюватись як істинне «перетво#
рення» однієї речовини в іншу. На початку нашої ери воно за#
полонило уми людей не тільки в Єгипті, який на той час опинив#
ся під п’ятою римського легіонера, а й по всій Римській імперії.
Таємне мистецтво перетворення (трансмутації) металів поши#
рювалось подібно пошесті. В обігу з’явилась величезна кількість
фальшивих монет, що підривало економічну основу імперії,
яка й так почала занепадати. Все це змушувало римських імпе#
раторів вживати жорстоких репресивних заходів і навіть смерт#
ну кару до любителів «таємного мистецтва».

У VII ст. дикі кочові племена арабів у результаті загарб#
ницьких воєн заволоділи Александрією. Багато єгипетських та
грецьких книжок, що опинились в руках арабів, згодом було роз#
шифровано і прочитано. З них арабські вчені запозичили нако#
пичені протягом тисячоліть знання з різних наук, у тому числі
і з хімії. До назви «таємного мистецтва» араби додали поши#
рений в їхній мові префікс «ал» і з того часу «священне таємне
мистецтво» стало називатись «алхімією». Алхіміки середньо#
віччя витратили чимало зусиль на марні пошуки двох таємни#
чих речовин. Одна з них — філософський камінь, яка нібито мог#
ла не тільки перетворювати срібло, ртуть, свинець та інші метали
в золото, а й лікувати всі хвороби, значно подовжити вік люди#
ни, а то й зробити її безсмертною. Друга речовина ніби могла
перетворювати неблагородні метали лише в срібло.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЦИРКОНИЯ
И БОРА В ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВАХ

О. І. Заблоцька 
Факультет інженерних технологій, м. Київ
ІV курс, група ХТ�51/3, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

Основной методикой исследования была вольтамперометрия
с различными скоростями развертки потенциала от 20 мВ/с до
10 В/с. Эксперименты проводили при температуре 973–1073 К
в кварцевом реакторе в атмосфере очищенного аргона. Плати#
новые, стеклоуглеродные и вольфрамовые полупогруженные
электроды использовались как индикаторные. Анод и контей#
нер для расплава — стеклоуглеродный тигель. Электрод срав#
нения хлорсеребряный (КCl#NaCl — 5 мол. %, AgCl/Ag), защи#
щенный от воздействия фторидов графитовым чехлом.

На вольтамперных зависимостях расплавов КCl#NaCl, со#
держащих 1•10–5–4•10–4 моль/см3 К2ZrF6, наблюдалась волна
восстановления при потенциалах –(1,3–1,6) В. Замена вольф#
рамового индикаторного электрода на платиновый или стекло#
углеродный, а также смена атмосферы над ячейкой осложняют
интерпретацию вольтамперных зависимостей. Увеличение ско#
рости поляризации до 10 В/с не позволяет обнаружить стадий#
ность процесса. С увеличением концентрации К2ZrF6 потенциалы
пика и полупика смещаются в отрицательную область, а потен#
циал разряда электродного процесса практически не изменяется.
Продуктом потенциостатического электролиза является метал#
лический цирконий.

Диагностические критерии указывают на лимитирование
электродного процесса диффузией электроактивных частиц к по#
верхности электрода. Анализ вольтамперных зависимостей
в полулогарифмических координатах, поляризации циркониево#
го электрода в полулогарифмических координатах, нестационар#
ных измерений по критериям Мацуды#Аябэ и Делахея, цикличес#
ких вольтамперограмм не подтверждает количества электронов,
равного четырем, переносимых в электродном процессе.

Изучение влияния фторид#иона на электровосстановление
К2ZrF6 позволило выяснить истинную причину кажущейся
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необратимости процесса. Было показано, что соотношение
[Zr(IV)]:[F–] влияет на механизм восстановления и форму час#
тиц циркония в расплаве. Варьирование соотношения концен#
траций позволило найти оптимальный состав электролита с од#
ностадийным восстановлением гексафтороцирконата калия.
В соответствии с экспериментальными данными линейной и цик#
лической вольтамперометрии можно предположить, что элект#
рохимическое восстановление циркония в хлоридно#фторидных
расплавах имеет различный механизм для низких и высоких
концентраций фторид#иона в расплаве. В первом случае восста#
новление протекает по схеме автоингибирования, во втором —
наблюдается четырехэлектронный обратимый одностадийный
процесс разряда. Регулируя соотношение [F–] : [Zr (IV)] в рас#
плаве, можно подобрать условия для осуществления односта#
дийного четырехэлектронного процесса разряда циркония и его
диборида. Прибавление к расплаву КCl#NaCl#NaF (Na3AlF6),
содержащему К2ZrF6, в количестве, близком к двойной концент#
рации гексафтороцирконата калия, приводит к появлению волны
в области потенциалов на 0,5–0,7 В положительнее волн восста#
новления бора и циркония. Волна характеризуется более резким
возрастанием тока без видимой поляризации, чем это харак#
терно для отдельных компонентов. Продуктом потенциостати#
ческого электролиза при потенциалах этой волны является ди#
борид циркония.

На основе хроновольтамперометрического исследования уста#
новлено, что для обеспечения устойчивого разряда совместных
комплексов циркония и бора необходимо поддержание в рас#
плаве молярного соотношения [Zr (IV) + B (III)] : [F–] > l : 4 (при
соотношении [Zr (IV)] : [В (1Н)] = 1 : 2). При вышеуказанном
соотношении электрохимический синтез приводит к образова#
нию однородной фазы диборида циркония в широком интерва#
ле плотностей тока, а при изменении соотношения — к появле#
нию в катодном осадке избыточного компонента — Zr или В.
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ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ 
NI�WC МЕТАЛО�МАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ 

ІЗ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

А. А. Лоскутова 
Факультет інженерних технологій,
ІV курс, група ХТ�51/3, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

Метало#матричні композити — матеріали, в яких властивості
металевих складових модифікуються за рахунок додавання різ#
них типів надтвердих сполук (наприклад кераміки). Електро#
осадження композиційних шарів, яке полягає у внесенні важ#
ких частинок у металеву матрицю, є важливим вирішенням
певних прикладних проблем. 

Середній розмір WC частинок, які використовували для спів#
осадження з нікелем, становив 1–5 µm. В дослідженнях з еле#
ктроосадження як основу використовували пластинку зі сталі
45 (1,5 см × 1,5 см), а чистий нікель — як анод. Дослідження
з електроосадження проводили в електрохімічній комірці з по#
двійними стінками. Електроліт містив NiSO4 ⋅ 6H2O (250 г/л);
NiCl2 ⋅ 6H2O (35 г/л) і H3BO3 (40 г/л), рH розчину — 4,2. Темпе#
ратуру контролювали (±0,1° С) за допомогою температурно#ре#
циркуляційної бані. Густину струму змінювали в межах
0,1–0,3 А/см2. Порошок WC додавали в електролітичну ванну
до концентрації 2 г/л, після досягнення ванною сталої темпе#
ратури 50° С. Всі експерименти з електроосадження проводили
при змішуванні WC у ванні протягом 1 год з постійною швид#
кістю, щоб всі частинки WC були змочені і рівномірно розпо#
ділені в електроліті. Потім електроліт помішували, використо#
вуючи магнітну мішалку. Перед кожним експериментом
сталевий катод полірували наждачним папером і знежирювали
ацетоном. Відстань між катодом і анодом підтримували ста#
лою — 5 см для всіх експериментів. Електроосадження проводи#
ли на вертикальних електродах. Тривалість нанесення покриття
становила 15 хв. В кінці експерименту залишок WC в розчині
електроліту видаляли за допомогою ретельного вакуумного
відфільтровування. Різниця між кінцевою і початковою масою
WC в розчині дає масу WC в шарі. Масу нікелю, осадженого
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в композиційному шарі, визначали із загального масового при#
росту на катоді. 

При вивченні співосадження нікелю і монокарбіду вольфраму
було досліджено вплив температури ванни на процес покриття
при фіксованій густині струму 0,2 А/см2. Маса композиційного
WC зростає зі зростанням температури до 50° С і потім знижуєть#
ся. Металографічні спостереження показують, що однорідний
розподіл WC в композиті досягається для композиційних зраз#
ків витриманих при 50° С. Агломерати композиційного WC утво#
рюються при вищій температурі. Кількість частинок монокарбіду
вольфраму в осадженому шарі зменшується зі зростанням тем#
ператури, подібна залежність спостерігається у випадку Cr#Al2O3
композиційних шарів.

Досліджено вплив завантаження термостата (2,5,8 і 10г/л),
за сталості всіх інших параметрів осадження (густина струму
0,2 А/см2 і температура 50° С). Масовий відсоток WC в композиті
становить 18.7 при завантаженні термостата 2 г/л, зростає зі
зростанням останнього і сягає максимуму 38,4 для 8 г/л. Най#
вище завантаження термостата призводить до зниження маси
WC в осадженому композиті. Завантаження термостата також
впливає на ефективність катодного струму, яка знижується зі
зростанням завантаження. 

Вивчено вплив густини струму осадження при 50° С. Маса
WC в композиційному шарі зменшується зі зростанням катод#
ної густини струму при сталих завантаженні термостата 2 г/л
і температурі 50° С. Для всіх густин струму одержаний осад є доб#
ре зчепленим з основою і рівномірним. Осад був товщим у центрі
пластинки, порівняно з краями, при всіх густинах струму. Зміни
в товщині між центром і краями були найвищі при густині стру#
му 0,1 і 0,3 А/см2. Практично однорідна товщина осадження
отримана для ведення процесу при густині струму 0,2 А/см2.
Ефективність катодного струму зростає зі зростанням густини
струму. Це повинно призвести до зростання кількості нікелю
в композиційному шарі із зростанням густини струму. Мікро#
структурний аналіз виявив однорідніший розподіл WC частинок
при густині струму 0,2 А/см2, ніж у випадку двох інших густин
струму. Металографічні спостереження підтвердили, що зі зрос#
танням густини струму зменшується кількість частинок моно#
карбіду вольфраму в осадженому шарі. 
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СПІЛЬНЕ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ 
КОМПОНЕНТІВ СИНТЕЗУ

О. В. Смоловік
Факультет інженерних технологій,
VІІ курс, група ЗХТ�01, спеціальність «Хімічна технологія»
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

З додаванням оксиду молібдену (VI) до нікелевмісного вольфра#
матного розплаву з’являється хвиля відновлення димолібдат#іона.
Різниця в потенціалах виділення нікелю і молібдену становить
0,090–0,115 В при 1173 К. Як базовий електроліт для осадження
сплавів широкого діапазону складів було використано розплав
Na2WO4 — 2,5 мол. % MoО3. Його застосовували для електрооса#
дження молібденових покривів з молібденовим анодом у темпера#
турному інтервалі 1123...1173 К і за катодної густини струму
0,02–0,15 А/см2. Було встановлено, що за густини струму від 0,02
до 0,10 А/см2 молібденові покриви мають стовпчасту структуру
і товщину до 100–150 мкм при мікротвердості 180–190 кг/мм2.

Для катодного співосадження металів у сплав молібденовий
анод заміняли на нікелевий, а електроліз вели при катодній гу#
стині струму 0,05 і 0,1 А/см2 у температурному інтервалі
1123–1173 К. Концентрацію МоО3 підтримували в інтервалі
1,0–2,5 мол. %, а концентрацію NiО змінювали від 0,1 до 1,0
mol %. Підвищення концентрації NiО або температури і зни#
ження катодної густини струму призводять до підвищення
вмісту нікелю в осаді. З розплавів, що містять 0,1–1,0 мол. %
Ni, за температури 1123–1173 К на катоді послідовно виділя#
ються суцільні шари інтерметалідів MoNi, MoNi3 і MoNi4.
Можливість їх утворення підтверджується даними діаграми
стану Мо#Ni. Усі вони мають дрібнокристалічну або шарувату
структуру, а їх мікротвердість у зазначеному ряді змен#
шується з 715 до 345 кг/мм2. З розплавів, що не містять МоО3,
за густини струму до 0,05 А/см2 утворюються складні нікелеві
шари блокової або стовпчасто#блокової структури, товщиною
до 40–50 мкм, що мають мікротвердість 115–120 кг/мм2.

Введення оксиду вольфраму (VI) в нікелевмісний вольфрамат#
ний розплав призводить до появи хвилі відновлення дивольф#
рамат#іона. Різниця в потенціалах виділення нікелю і вольфраму
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становить 0,130–0,160 В при 1173 К, причому в нікелю він ви#
ще. Вихідним служив розплав Na2WO4 — 5,0 мол. % WO3.
При цьому закономірності осадження сплавів аналогічні Мо#Ni.

Додавання оксиду вольфраму (VI) до кобальтовмісного вольф#
раматного розплаву призводить до появи хвилі відновлення
дивольфрамат іона. Різниця в потенціалах виділення кобальту
і вольфраму при цьому становить 0,080–0,140 В за 1173 К. Ко#
бальт і вольфрам (молібден) мають різнотипні кристалічні ґратки
(гексагональну і кубічну відповідно) і мають близькі значення
електродних потенціалів (∆Е° < 0,2 В). У системах Со#W(Mo) мож#
ливе існування двох проміжних фаз СоW(CoМо) і Со3W(Co3Mo).
Як базовий електроліт для осадження сплавів було використа#
но розплав Na2WO4 — 1,5 мол. % WO3. З нього за густини струму
0,04–0,12 А/см2 утворюються вольфрамові покриви стовпчастої
структури товщиною до 200 мкм. Їх мікротвердість становила
340–420 кг/мм2. При переході до катодного співосадження ме#
талів вольфрамовий анод заміняли на кобальтовий. Експери#
менти проводили за катодної густини струму 0,075–0,12 А/см2

за 1123–1173 К. Концентрацію WO3 підтримували в інтервалі
0,1–1,5 mol %, а концентрацію СоО змінювали з 0,01 до 1,0 mol %.
Збільшення концентрації СоО, підвищення температури і зни#
ження катодної густини струму призводять до зростання вміс#
ту кобальту в осаді. З розплавів, що містять 0,1–1,0 мол. %,
за температури 1123–1173 К на катоді послідовно виділяються
суцільні шари інтерметалідів СоW і Со3W. Інтерметаліди мають
дрібнокристалічну або шарувату структуру. Їх мікротвердість
перевищує мікротвердість окремих компонентів сплавів і стано#
вить 840 і 500 кг/мм2 відповідно. З розплавів, що не містять WO3,
за густини струму до 0,075 А/см2 утворюються суцільні кобаль#
тові осади товщиною до 50 мкм, з мікротвердістю 150–180 кг/мм2.

Додавання MoО3 до кобальтовмісного вольфраматного розпла#
ву викликає появу хвилі відновлення димолібдат#іона. Потенціал
виділення кобальту на 0,060–0,110 В позитивніще за потенціал
виділення молібдену за 1173 К. Описані вище закономірності
електроосадження вольфрам#кобальтових сплавів характерні
і для осадження молібден#кобальтових сплавів. Залежно від спів#
відношення концентрацій МоО3 і СоО і катодної густини стру#
му з розплаву Na2WO4#MoО3#Ni можуть бути отримані суцільні
осади Мо, СоМо, Со3Мо, Со.
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ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОЛЬФРАМА 

В ГАЛОГЕНИДНЫХ РАСПЛАВАХ

Л. В. Урсуляк 
Факультет інженерних технологій,
Пошукач наукового ступеня кандидата техн. наук.
Науковий керівник В. В. Малишев, д�р техн. наук, доцент

Эксперименты проводили при температуре 973–1023 К
в кварцевом реакторе и атмосфере очищенного и обезвоженно#
го аргона. В трехэлектродной ячейке индикаторными элект#
родами служили платиновые торцовые электроды, анодом
и контейнером для расплава — стеклоуглеродные тигли. Эле#
ктрод сравнения — КCl#NaCl — 5 мол. % AgCl/Ag. На воль#
тамперограмме наблюдалось две волны восстановления. Пер#
вая с растянутым катодным пиком при потенциале — 0,36
В соответствовала необратимой стадии ввиду отсутствия анод#
ного пика при обратной развертке. При дальнейшей катодной
развертке появлялся второй катодный пик при потенциале —
0,68 В с соответствующим анодным пиком при потенциале —
0,59 В. 

Ввиду растянутого характера первого пика влияние скорости
развертки потенциала на потенциал пика Ер

с (1) трудно было
определить. Потенциостатический электролиз на платиновых
пластинках был проведен при — 0,33 В и — 0,65 В при темпе#
ратуре 973 К и концентрации К3W2Cl9 в расплаве 10–6 моль/см3.
Согласно данным рентгенофазового анализа в первом случае не#
сцепленный черный осадок не содержал металлического вольф#
рама, а во втором — осаждался металлический вольфрам. Резуль#
таты потенциостатического электролиза при потенциале —
0,33 В показали, что первой стадии электровосстановления со#
ответствует около 2,9 моль⎯е на моль К3W2Cl9. Суммарному
процессу электровосстановления (потенциостатический элект#
ролиз при потенциале — 0,65 В) соответствует около 6,1 моль⎯е
на моль К3W2Cl9. 

Как следует из зависимостей измеряемых параметров от из#
менения скорости развертки потенциала величина потенциала
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катодного пика второй волны Ер
с (2) практически не зависит от

скорости развертки и концентрации К3W2Cl9. Величины ка#
тодных пиковых токов обеих волн iр

с (1) и iр
с (2) линейно возрас#

тают, исходя из нулевых значений. Значения ip/V1/2 остаются
практически постоянными с увеличением скорости развертки.
Эти результаты однозначно определяют, что электродный про#
цесс контролируется диффузией.

Величина разности потенциалов катодного пика и полупика
первой волны составляет 0,055–0,064 В (αn = 2,45–2,82). В диапа#
зоне (0,4–0,9) ip логарифмическая зависимость Е – lg [(iр

с (1) –
– i)/i] линейна с углом наклона 14,52 при 973 К, что соответст#
вует значению αn = 2.80, Эти результаты подтверждают необ#
ратимый характер процесса электровосстановления. Величина
разности потенциалов катодного пика и полупика второй вол#
ны Ер

с (2) – Eр
с

/2(2) возрастает с увеличением скорости развертки
от 56 мВ при V = 20 мВ/с до 135 мВ при V = 0,1 B/c. Соответст#
вующие значения потенциалов анодного пика Ер

а
(2) смещаются

в положительную область с увеличением скорости развертки
на 60 мВ для 10#кратного ее увеличения.

Значения отношений величин токов катодных пиков второй
и первой волн остаются практически постоянными и составляют
0,56–0,63 в исследуемом диапазоне скоростей развертки. С уве#
личением температуры расплава до 1023 К они несколько умень#
шаются до значений 0,51–0,59. Значения отношений величин
токов анодного и катодного пиков для второй волны iр

а
(2) / iр

с
(2)

больше единицы и с увеличением скорости развертки потенци#
ала возрастают в интервале 1,02–1,46. Логарифмическая зави#
симость Е – lg [(iр

с
(2) – i) / i] в диапазоне (0,4–0,9)ip линейна с уг#

лом наклона 10,89 при 973 К, что соответствует значению αn =
= 2,10.

Результаты вольтамперометрических исследований позволя#
ют также заключить, что при низких концентрациях К3W2Cl9
вторая стадия является скорость определяющей. В то время как
при высоких концентрациях определяющей становится первая
стадия. Результаты хронопотенциометрических исследований
коррелируют с результатами вольтамперометрии. Электровос#
становление димерных комплексов вольфрама осуществляется
в две стадии. Первая трехэлектронная стадия представляет
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необратимый диффузионно контролируемый процесс. Вторая со#
ответствует квазиобратимому диффузионно контролируемому
процессу.
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СЕКЦІЯ 12

МЕДИЦИНА І ПРИРОДА —
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Підсекція 12.1. ІМУНОЛОГІЯ, МІКРОБІОЛОГІЯ

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПЛИВ 
ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА СТАН ІМУНІТЕТУ

О. Б. Подоляка, асп. М. М. Носач, студ. V курс, група ФРС�6
Сумський гуманітарний інститут, університету «Україна»
кафедра «Фізична реабілітація»
Науковий керівник Г. М. Сорока, канд. мед. наук, доцент

Імунна реактивність організму — це здатність імунної сис�
теми при змінах зовнішніх та внутрішніх умов. Порушення
цієї функції розглядається як дефіцит (Р. С. Суздальницький,
В. А. Левандо, 2003).

Імунна система відіграє роль не тільки в інфекційному проце#
сі, а й при патології неінфекційної природи та в процесі адап#
тації організму до дії різних факторів середовища для збережен#
ня гомеостазу.

На цей час вже достатньо вивчена функція імунної системи,
регуляції імунних реакцій, значення імунокомпетентних клі#
тин в імунній відповіді, діагностичні методи, які дозволяють
дати оцінку стану імунологічного гомеостазу і можливості корек#
ції при його порушенні. Значну увагу дослідників привертає сту#
пінь впливу на імунітет людини фізичних навантажень (адек#
ватних та неадекватних) при заняттях фізичною культурою та
спортом.
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З літературних джерел відомо, що більш ніж чверть спортс#
менів самої високої кваліфікації щорічно хворіють, особливо
представники циклічних видів спорту, гравців (застудні хво#
роби, травми та захворювання ОРА, міокардіодістрофія тощо).
У представників зимових видів спорту захворюваність досягає
28,9% (В. Н. Дзяк з співав., 1975; І. Д. Суркіна з співав., 1981;
В. М. Шубик з співав.,1981; Г. Є. Аронов, Н. І. Іванова, 1983–87;
та ін.). Це пов’язано з тим, що при фізичних навантаженнях,
особливо стресового рівня, змінюються показники як специфіч#
ного, так і неспецифічного імунітету: абсолютна та відносна
кількість Т# і В#лімфацитів, рівень імуноглобулінів, порушується
фагоцитуюча реакція нейтрофільних гранулоцитів (поглинаюча
та перетравлююча), концентрація в біологічних рідинах факто#
рів природної резистентності (лізоцим) тощо.

За даними А. К. Кемільової, 1984; та ін., під впливом фізич#
них навантажень зменшується маса вилочкової залози, селезін#
ки, лімфатичних вузлів та кількості імунокомпетентних клі#
тин в цих органах в результаті загибелі клітин на початковому
етапі, затримки їх проліферації та посиленій міграції (за добу
на 1/3). Нормалізація показників стану імунітету відбувається
не одночасно. Першими відновляються показники неспецифіч#
ної резистентності, нормалізується лейкоцитарна реакція, зни#
жується кількість бляшкостворюючих клітин в периферичній
крові зростає фагоцитарна активність (поглинаюча та перетрав#
лююча) нейтрофільних гранулоцитів, пригнічення Т#системи
залишається довше, навіть вже після нормалізації функції серд#
цево#судинної та дихальної систем.

Імунологічні дослідження на відбірковому етапі майбутніх
спортсменів при формуванні груп, секцій команд (особливо ди#
тячих). Вони дозволять індивідуалізувати дозовані фізичні впра#
ви, поетапно нарощувати навантаження. Повторні досліджен#
ня необхідні для оцінки імунної реактивності одного заняття,
мікро# (тиждень) та макроциклу (місяці, сезон). Нормалізація
показників повинна наступати до початку слідуючого заняття,
або циклу занять. Якщо цього не відбувається, то це свідчить
про перетренування та неповне відновлення. Для ліквідації ознак
перетренування може бути достатнім використання дозованих
фізичних навантажень (до 50% від максимальних),збільшення
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інтервалів між заняттями тощо. Якщо зміни тренувального ре#
жиму не ведуть до нормалізації показників імунної резистент#
ності на 7–10 добу, а повне відновлення не відбувається до
21–28 доби, то це свідчить про імунодефіцит, який потребує
спеціальної комплексної корекції. Вона передбачає використан#
ня лікувальних факторів (медикаментозних та не медикаментоз#
них) з метою оздоровлення осіб. Які мають порушення імунної
системи і називається імунореабілітацією (Р. В. Петров, 1988;
Р. І. Септашвілі, 1990–92; Н. А. Пересадін, 1991–2002, та ін.).
Для прискорення відновних процесів використовуються лікарсь#
кі препарати (не стероїдні анаболіки, актопротектори, психомо#
дулятори). Використовуються препарати із тимуса, кісткового
мозку, мікроорганізмів, деякі синтетичні препарати, харчові
суміші, мінеральні розчини, вітаміни, масаж, фізіотерапевтич#
ні процедури.

Нами проведений аналіз даних динамічного спостереження
за особами, які займалися ФК та спортом на базі Сумського
ОЛФД в 2004–2006 р. Кожен рік проходили медобстеження до
17000 осіб, серед яких спортивні збірні команди України та
їх резерв, учні дитячо#юнацьких спортивних шкіл, студенти
спортивних команд Сумського Університету тощо. Первинні та
повторні дослідження їх складалося з збору анамнестичних да#
них, антропометрії, лабораторних, біохімічних аналізів, флю#
орографії. Особлива увага зверталась на наявність в анамнезі
алергії, хронічної патології тощо. Використовувались функціо#
нальні проби, тести. При наявності патології проводили кон#
сультації спеціалістів, при необхідності — лікування амбула#
торно чи стаціонарно за місцем проживання.

Щорічно при обстеженні відхилення у стані здоров’я вияв#
лялось більше ніж у 1600 осіб. Близько 1000 особам проведено
лікування з приводу різної патології. Наприклад, окремо в групі
спортивних збірних команд України та їх резерву за три роки
під медичний нагляд взято 549 спортсменів. Відхилення в ста#
ні здоров’я виявлено у 64 з них, в т.ч. у 4,2% — міокардіодіст#
рофія. Майже всім проведено лікування.

Не зважаючи на те, що кількість осіб з патологією була знач#
ною, майже нікому з них не проводилось поглиблене імунологіч#
не дослідження. Це пояснюється певною економічною ситуацією
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в Україні, яка не дозволяє використовувати на практиці новіт#
ні наукові розробки. А саме використання в повному об’ємі іму#
нологічних досліджень дозволило б своєчасно виявляти ознаки
перевтоми, внести корективи в тренувальний процес, своєчасно
використати необхідні реабілітаційні заходи, мати високі спор#
тивні досягнення, зберегти здоров’я спортсменів. 
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Підсекція 12.2. ЕКОЛОГІЯ 
ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ПОКАЗНИК ПОТЕНЦІЙНОЇ БУФЕРНОЇ ЗДАТНОСТІ
ҐРУНТІВ У СИСТЕМІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ҐРУНТІВ

К. С. Злобіна
Факультет біомедичних технологій
V курс, група ЕК�21, 
спеціальність «Екологія та захист навколишнього середовища»
Науковий керівник І. В. Кураєва, канд. геол.�мінер. н., професор

Екологічний моніторинг — система спостережень, збирання,
оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації
про стан навколишнього середовища, прогнозування його змін
та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прий#
няття оптимальних управлінських рішень. Необхідність моніто#
рингу ґрунтів визначається важливістю збереження і раціональ#
ного використання ґрунтового покриву як основного компоненту
ландшафтів в такому стані, коли він зберігає здатність до регу#
лювання екосистем них і біосферних процесів, тобто у динаміч#
ній рівновазі або сталому розвитку.

Аналіз стану ґрунтових відкладень та визначення тенденцій
їх змін вимагає систематичних спостережень. Накопичений
фактичний матеріал по вивченню розподілу елементів в ґрунтах
та наявний досвід його аналізу та узагальнення дозволяють роз#
робити основи створення грунтово#геохімічного моніторингу.
Особливо актуально постає проблема достовірної і репрезента#
тивної оцінки забруднення ґрунтів важкими металами.

Стан ґрунтів характеризують хімічні властивості різної приро#
ди, кількісною мірою яких слугують різні показники. При надхо#
дження хімічних речовин до ґрунтів в надлишкових кількостях
найбільшу небезпеку являють собою збільшення вмісту саме
їх рухливих сполук. Останні можуть переходити у суміжні з ґрун#
тами середовища — підземні і поверхневі води, рослинний світ,
а тому ґрунти можуть становити реальну загрозу природному
функціонуванню біогеоценозів. За високими значеннями показни#
ків рухливості елементів констатують хімічне забруднення ґрунтів.
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Важливий показник рухливості хімічних елементів в ґрун#
тах — потенційна буферна здатність (ПБЗ) ґрунтів до конкрет#
ного хімічного елемента. ПБЗ характеризує здатність ґрунтів
при зміні зовнішніх умов підтримувати в ґрунтовому розчині
певний рівень концентрації елементу при потраплянні його в рос#
лини. Ґрунти, ПБЗ яких знижена або повністю вичерпана у зв’яз#
ку з потраплянням до них більших доз шкідливих хімічних ре#
човин, надовго або назавжди залишаються забрудненими.

Для отримання об’єктивної інформації про захисні власти#
вості ґрунтів необхідно використовувати кількісні параметри,
які характеризують їх ПБЗ відносно забруднення токсичними
елементами та досліджувати механізми сорбції.

У результаті дослідження з’ясувалося, що ґрунти можна роз#
ташувати в порядку збільшення їх ПБЗ наступним чином: світ#
ло#сірі опідзолені на лесах; каштаново#солонцюваті на важких
глинах; чорнозем на продуктах вивітрювання твердих порід;
чорнозем звичайний на елювії піщанистих сланців. Таким чи#
ном встановлена залежність між ПБЗ здатністю ґрунтів до за#
бруднення важкими металами та її фізико#хімічними власти#
востями: у світло#сірих та дернових ґрунтів з низьким вмістом
глини, гумусу та незначною ємністю катіонного обміну ПБЗ
нижче, ніж у чорноземів. А це означає, що загумусовані чорнозе#
ми здатні інактивувати та утримувати у собі в декілька разів біль#
ше таких важких металів, як Co, Ni, Pb, Zn та інших. Гранично
допустимі концентрації забруднень ґрунтів відповідно мають
бути зорієнтовані за ландшафтно#регіональними принципами.

Таким чином, показник валового накопичення важких металів
у ґрунтах, який зараз найбільш уживаний, в тому числі і для дер#
жавної статистичної звітності, не повно репрезентує екологічний
стан ґрунтів. Введення показника потенційної буферної здатності
в систему екологічного моніторингу України суттєво підвищує точ#
ність, надійність і достовірність оцінки стану ґрунтів, прогнозів його
зміни, заходів поліпшення ситуації, а також екологічної експертизи.
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СЕКЦІЯ 13

УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА
І ВИДАВНИЧА СПРАВА:
ЧАС, ПОШУК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Підсекція 13.1. ЗАСОБИ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ ЯК ДУХОВНА
ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА

КРИЛАТІ ВИСЛОВИ 
У МОВЛЕННІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Д. Власенко

Варіанти фразеологізмів у журналістському творі
Фразеологізм — це вислів, у якому завжди є краплинка мен#

талітету нації, її світосприйняття, її культури — її обличчя.
Розглянемо фразеологічні одиниці саме в цьому аспекті. При#
дивімося до засобів масової інформації. Які фразеологічні одини#
ці вони використовують? Як видозмінюють їх? До яких форм
вдаються більше? Простежимо це на заголовках, які часто є ви#
разниками редакційного пошуку, «гачком» для читача і просто
вдалим початком теми, проблеми чи повідомлення. 

Можливості фразеологізму виходять за рамки мови й сяга#
ють кордонів образної логіки. Фразеологічна одиниця не тільки
зручна у відтворенні, — вона є частиною асоціативного ряду.
У кожної нації є свій набір символів, знаків, зрозумілих кожно#
му без тлумачення. Використовуючи їх, носії мови створюють
образи, доступні кожному й водночас стислі. Це має особливе
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значення в роботі засобів масової комунікації, котрі намагаються
подати щонайбільше повідомлень на якомога ширшу аудиторію. 

Зміна фразеологічної форми в сучасних заголовках
– Поширення компонентного складу фразеологічної одиниці:

«Вчитися ніколи не пізно, проте краще — своєчасно».
– Заміна компонентів: «Сім разів відміряй, щоб один раз при#

дбати».
– Скорочення фразеологічної одиниці: «Якщо гора не йде

до Магомета...», «Не в свої сани...», «Пусти цапа в капусту...»
– Поєднання кількох фразеологізмів: «Порохова бочка при#

ватизації, або Ведмежа послуга прокуратури», «Що переважить
у неділю — здоровий глузд народу чи важка рука олігарха...»

– Гумористично обігрують фразеологізми за допомогою ча#
сткового їх перетворення. Внаслідок цього з’являються такі
заголовки: «Лежачого не б’ють, а добивають», «Хто заплутує
«білі нитки», «Мовчання не золото, а привід для судового позо#
ву», «Вітер перемін повернув на краще», «Хліб наш насущний.
І не тільки він», «Бачить око, та щось із зубом», «Іржа їсть залізо,
але не завжди воно їй по зубах», «Ріжуть курку, яка несе золоті
яйця», «Українське суднобудування поки що сидить на міли#
ні», «Бензинові непереливки.» 

Походження новоутворених фразеологізмів
Перш за все, звернемося до фольклору. Так, наприклад, усім

відоме прислів’я «Дурень думкою багатіє», пристосоване до су#
часності й теми, звучить так: «Україна: багатіємо думками». 

Використовують ЗМІ і не трансформовані фразеологізми як
самостійні заголовки: «Тримайте бичка за роги», «Робота — не
вовк...». 

В основі фразеологічних заголовків вживаються крилаті ви#
слови з казок. Наприклад: «Прямо підеш — гривню загубиш...»
Дитячі лічилки: «Раз, два, три, чотири, п’ять — будем Кодекс
розглядать». 

Ще одним джерелом стало соціалістичне життя.: «Пробле#
ми від «світлого минулого». Інший постулат комуністичного
буття: «Ленін був, є і буде» перетворився сьогодні на «Базар
був, є і буде», що звучить куди вірогідніше, ніж попередній. 

Інший пласт нашої культури — літератур. Порівняємо такі за#
головки: «Герої нашого часу — антигерої», «Хоч коні й не винні,



370

Секція ХІII Українська журналістика
час, пошук, 

природа потерпає», «Свою валюту шануй і чужої не цурайся», «На
майдані коло церкви...», «В сім’ї вольній, новій...», «Немає прав#
ди на землі, нема її і вище», «Не так тії вороги, як «чистії руки». 

Іншим впливом на формування фразеологізмів стало кіно:
«Подзвоніть нам, подзвоніть!», «Королям бензоколонок» дове#
деться грати за новими правилами», 

Своє місце має історичний досвід у сучасному інформацій#
ному, публіцистичному світі. Про це свідчать такі заголовки:
«Хрестовий похід проти готівки», «Дорога через Москву веде
до Колими. До Європи краще йти через Варшаву». 

Схильність українського народу до жартів і каламбурів зна#
йшла своє віддзеркалення й у заголовках. Приводи для калам#
бурів часом досить сумні. «Гарячими були суперечки про холодну
зиму»,»Запасний варіант Президента, бо майбутнє без варіантів». 

Стандартні вислови 
Використання стандартних фразеологічних сполук не є по#

милкою, але це — тяжіння до формування мовних штампів.
Часто в ЗМІ став з’являтися фразеологізм «не за горами»: «Не за
горами — викуп інвестиційних сертифікатів», «Не за горами
нові реформи». Стилістичного забарвлення ці фразеологізми
вже не створюють, ефекту новизни — теж. Інші подібні заголо#
ки: «Банкіри поділилися гірким досвідом», «Живе пиво зага#
няють у глухий кут», «Банкам належить спокутувати гріхи»,
«Хто підняв руку на Ющенка», «Вивертай кишені, орендарю»,
«Євро кидає виклик», «Мистецтво з великої літери». Повсяк#
часне вживання таких фразеологізмів призводить до зникнен#
ня всякої образності, — вони переходять у розряд штампів. 

Фразеологія телебачення та радіопростору 
У радіо — та телепередачах також часто зустрічаються кри#

латі вислови. Звернімо ж основну увагу безпосередньо на їхнє по#
ходження.

Найчастіше зустрічаються фразеологізми, запозичені з літе#
ратури та кіно. 

«У вас вся спина біла» — одна із фраз людожерки Еллочки
з роману І. Ільфа та Е. Петрова « Дванадцять стільців»:

Першого квітня можна почути: «У вас вся спина біла», але це
вже не сприймається за жарт серед тих, хто пошився у дурні. —
«ТЕТ» Київ.
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«Збулись мрії ідіота» — слова Остапа Бендера із роману «Зо#
лотий Теленок»:

«Збулись мрії ідіота» — так говорять про безглуздо очікува#
ну мрію. Щоб мати сенс життя, треба мати мрію, яка ніколи не
збудеться. — Студія «Вечір» Новий канал.

«Автомобіль не розкіш, а засіб пересування» — цитата із ро#
ману І. Ільфа «Золотой Теленок»: 

Виставка доводить, що автомобіль не розкіш, а витвір тех#
нічної думки і навіть мистецтва. — Новини УТ#1.

«Минуле й думки» — назва автобіографічної епопеї А. Гер#
цена: 

12
Минуле й думки: ми дізналися про розвиток промисловості

Німеччини. — Новини УТ#1.
«В Багдаді все спокійно» — Репліка нічного охоронця міста

із кінофільму «Чарівна лампа Аладдіна»:
Здавалось би, в Багдаді все спокійно, ми повинні вирішити

щодо вступу в НАТО — Новини. ТЕТ.
«Чудова сімка» — назва американського кінобоєвика:
«Чудова сімка» — УТ#1 (Про А. Матвійчука, поета і співака) 
Пісні та навіть анекдоти також знаходять своє відображення.
«Ми розійшлися, як в морі кораблі» 
Цей відомий французький футболіст та його жінка, розі#

йшлись, як в морі кораблі — спортивний репортаж ICTV.
«Як тебе не любити, Києве мій?»
Як тебе не любити… — заставка телекомпанії «КИЇВ».
«Назло кондуктору куплю квиток — і піду пішки» — фра#

за з анекдоту.
Може назло державі купити квиток і бігти за трамваєм, доки

вона буде допомагати американським фермерам, а не українсь#
ким — УТ#1.
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ПУБЛІЦИСТИКА СИМОНА ПЕТЛЮРИ 
НА ТЛІ СУСПІЛЬНО�ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ 

ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ

М. О. Вовнякова
студентка групи ВС�51,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник В. В. Губарець

У даній роботі розглядається постать Симона Петлюри як
журналіста, знаного літературознавця, публіциста. Окрім чис#
ленних статей про політичні, літературні, театральні, загально#
культурні проблеми, є й такі, де він сам зобразив свою добу і які
своїми думками, передбаченнями значною мірою актуальні й ни#
ні. Отож найповніші відповіді щодо більшості запитань стосовно
постаті Симона Петлюри знаходимо у його друкованій спадщині.
Тож, говорити про історичну особу, послуговуючись у першу
чергу його друкованою спадщиною, непросто. Як зазначає
Ольга Вітошинська в розвідці «Симон Петлюра — публіцист
і журналіст»: «Симон Петлюра виконував професію публіциста
й журналіста упродовж всього свого життя, без фахової підго#
товки, зате в умовах постійних московських заборон, цензур
і шикань, а то й загроз ув’язнення». І далі: «...беручи до уваги
ці виняткові обставини, про які й не снилося західним журна#
лістам, можемо як слід оцінити його природний дар, творчу ін#
туїцію, та, зокрема, подиву гідну працьовитість».

Отже, мета роботи: ознайомлення з постаттю Симона Васи#
льовича Петлюри і, зокрема, його публіцистичною діяльністю.

Безперечно це є актуальна тема в наші дні, оскільки навіть
серед сучасників існує таке поняття як «петлюрознавці». Тобто
люди які досліджують і вивчають життя, діяльність, погляди
і переконання Симона Васильовича. Серед таких представників
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проводяться конкурси, а найкращі роботи видаються збірни#
ками, присвяченими згаданій особі. 

Об’єктом дослідження моєї роботи є літературна діяльність
Петлюри. Предметом же її дослідження є статті, написані ру#
кою публіциста.

Робота складається з вступної частини, двох розділів і вис#
новків.

У першому розділі «Гробокопателям справді тяжко дивитись,
як поховані ними мерці встають з домовини» йде ознайомлення
з Петлюрою, його біографія. Наголошується на таких основних
моментах у його житті: 22.05.1879 р. народився Симон Петлюра
в козацькій родині в м. Полтава. Освіту одержав у духовній бурсі.
Потім навчався у духовній семінарії, де вступив до складу РУПу.
На початку ХХ століття переїжджає на Кубань. Працює в архіві
Катеринограду, допомагає академіку Ф. Щербині збирати ма#
теріали для написання «Історії Кубанського війська». У грудні
1903 р. був заарештований царським урядом. Наступного року пе#
реїжджає до Києва. На протязі 1904 (осінь) — 1905 (грудень) рр.
проживає нелегально у Львові під псевдонімом Святослав Тагон,
слухає курс лекцій в Підпільному українському університеті.
У вільний час вивчає літературу і літературну критику. У 1906 р.
повертається до Києва, працює секретарем часопису «Рада», вод#
ночас завідує театральним відділом у редакції часопису «Украї#
на». У 1907–1908 рр. разом з М. Поришем редагує часопис «Сло#
во». Після розпаду редакції «Слово» переїжджає до Петербурга,
де працює бухгалтером у «Восточно#транспортном товарищест#
ве». Пізніше переїжджає до Москви. Одружується з Ольгою
Більською. У 1912–1916 рр. стає редактором журналу «Украинс#
кая жизнь». У цей період друкує свою блискучу літературну
працю «І. Франко — поет національної честі», пише маніфест#
декларацію, створює свою концепцію становища України як полі#
тичної одиниці не тільки в межах багатонаціональної Східної
Європи, а й в площині міжнародних загальноєвропейських взає#
мовідносин. Професор О. Шульгін вважав цю декларацію, як пер#
ший вияв Петлюри в закордонній політиці України, коли про цю
державу можна було говорити пошепки. У 1917 р. повертається до
Києва, організовує українські збройні сили — Українську армію.
І вже в травні цього ж року на першому Всеукраїнському військо#
вому з’їзді обирається головою українського Генерального комітету.
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На другому такому з’їзді Петлюра обирається першим військовим
міністром, а на третьому — залишає пост секретаря Військових
справ і починає організовувати на Слобідській Україні гайда#
мацькі полки. У 1918 р. ліквідовує повстання в Києві і пізніше був
заарештований. Наступного року стає головою Директорії і на#
завжди покидає соціал#демократичну партію. У 1923 р. змушений
переїхати до Угорщини як начальник пресової служби українсь#
кої місії в Будапешті. Згодом переїздить до Женеви. У 1924 р. ос#
таточно оселяється з родиною у Парижі, організовує видання
тижневика «Тризуб» який був офіціозом УНР і проіснував до по#
чатку другої світової війни. На сторінках цього видання Петлюра
висунув ідею утвердження організації, об’єднуючої всі поневолені
росіянами народи. Так згодом постала організація «Прометей».
Така активність занепокоїла більшовиків у Москві. 25.05.1926 р.
був убитий. 

Другий розділ «Публіцистична спадщина» містить розгля#
ди журналістського доробку Симона Васильовича.

Свою публіцистичну діяльність Петлюра почав 1902 р., вмі#
щаючи в «Літературно#науковому віснику» статтю «Стан на#
родньої освіти та медицини в Полтавщині в цифрах». Ця стаття
як перша журналістична спроба має всі прикмети початківця, —
вона написана сухо, стримано й без висновків. Але вже рік пізні#
ше, в маленькій статті «Заборона святкування 25#літніх роко#
вин смерті Тургенєва», Петлюра виступає як політичний кри#
тик, який відважно ставиться до наявної політичної ситуації.

Можна припустити, що перебування на Кубані (1902–1904)
відіграло важливу роль в житті Петлюри. На підставі архівних
дослідів, які Петлюра робив для проф. Федора Щербини, він
написав статтю «Полтавский семинарист в плену у горцев».
Приблизно в той самий час Петлюра написав «Причинок до

історії пересолення турецких запорожців на Кубань», «З пе�

реписки Хведора Квітки з Антоном Головатим» і «Вірша

1786 року на київських ченців». Цікавою працею Петлюри цьо#
го «історичного» циклу є стаття про переселення запорожців,
базована на широкому документальному матеріалі, ця стаття
ознайомлює читача з такою мало відомою проблемою, як стосун#
ки Задунайських січовиків з російським урядом.

Журналістська праця у газеті «Рада» для Симона Петлюри пе#
ревіркою на міцність переконань, волі, уміння, бо її невипадково



375

і видавнича справа: Секція ХIII
відповідальність

місцева інтелігенція вважала своїм національним університе#
том. Тож вищу освіту український журналіст і політик здобу#
вав саме тут. Без його статті, бодай маленької замітки не вихо#
див жоден номер газети.

У Москві разом з Олександром Саліковським редагує журнал
«Украинская жизнь». Важливість «Украинской жизни» поля#
гала в тому, що вона служила не тільки інтересам української
публіки, але також, і це, мабуть, найважливіше, вона стала
трибуною, з якої українці інформували росіян про своє життя
та політичні прагнення.

Коли приглянемося до публіцистичних праць Петлюри в пе#
ріод після 1905 р., завважимо багатогранність його зацікавлень.
Він пише на теми історичні й економічні, літературні й теат#
ральні, політичні й побутові. Така широчінь видається дивною
в добу спеціалізації, одначе, коли зважити, що українських ав#
торів було мало і що українська журналістика тільки почина#
ла робити свої перші кроки, то роль Петлюри як багатосторон#
ньої людини стає цілком зрозумілою. Що, мабуть, важливе для
читача статтей Петлюри, є його розмірно добре знання справи,
про яку він пише, як також ясна і недвозначна настанова авто#
ра до проблем, які він висвітлює. У суті справи він практикує
в своїх писаннях те, чого він вимагає від інших, головне від
політичних груп. Петлюра вимагає чесного і одвертого ставлен#
ня проблем, бо він вірив, що тільки так можна виховати маси
в чистоті соціальних і політичних принципів. Петлюра особли#
во не любив коли люди чогось не договорювали. 

Свою позицію Петлюра виразно заявив у статті «Українська

демократична партія», яка з’явилася в часописі «Воля» стояв
на позиції, що «постійна спілка межи обома парними абсолют#
но неможлива; вона могла би бути тільки тоді, коли б партія
українського пролетаріату забула, що її завданням головним
є не знищення самодержав’я і заведення замість нього парла#
ментарних форм життя, а розвій класової самосвідомості серед
пролетарських мас українського люду і боротьба за спеціальні
пролетарські інтереси тих мас».

Ми бачимо Петлюру як поборника соціалістичних ідей май#
же в усіх його ранніх працях. Це особливо впадає в око в стат#
тях: «Революція в Росії і європейська преса», «Внутрішній

огляд», «Політичні українські партії в Галичині», «Ювілей
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М. К. Заньковецької» і в рецензії на збірник «Дзвін». У цій ре#
цензії Петлюра гостро скритикував п’єсу Володимира Винни#
ченка «Щаблі життя». Петлюра оцінює згаданий твір вкрай
негативно, акцентуючи на «занепадницьких» настроях, «індиві#
дуалізмі», і робить висновок: «його художні образи не носять
характеру закінченості, ніколи ті порішення, які він дає зачеп#
леним питанням, не можуть вдовольнити пролетаря або того,
хто поділяє ідеологію робочого класу». Правду кажучи, він взяв
п’єсу Винниченка, для того, щоб висловити своє соціальне кредо.
Саму п’єсу, як мистецький твір він згадує кількома словами,
вважаючи її «невеликим надбанням для української літератури». 

При уважному розгляді матеріалів Петлюри — публіциста#
партійця не можна не помітити того, як говорить Петлюра#со#
ціал#демократ про національні проблеми. В жодній зі статей не
знаходимо протиставлення національної та партійної проблема#
тики. Навпаки, навіть пишучи на суто партійні теми, С. Пет#
люра ставить питання національне, акцентуючи: «Українські
робітники», «український пролетаріат» тощо. 

Було б хибно думати, що любов до України і українців це
все, що заповнювало увесь зміст гуманістичного світогляду
Петлюри. Петлюра, український патріот, був здатний турбува#
тися недолею і інших народів. Цей бік його людяності стає дуже
виразним у передмові до українського перекладу п’єси «Євреї»
Є. Чірікова, де Петлюра висловлює співчуття стражданням
єврейської нації, «якій волею історичної долі судилось нести тяж#
кий хрест утисків і насильств...».

Роль Симона Петлюри в історії України досить складна й су#
перечлива. Не викликають сумнівів його щирий патріотизм
і прагнення віддати всі сили заради здобуття незалежності сво#
го народу. Очевидні і його неабиякі організаторські здібності,
вміння надихнути й повести за собою людей у важких, а часом
просто безвихідних ситуаціях.

Що ж до публіцистичної творчості Симона Петлюри дивує
мудрою любов’ю, тверезою розважливістю, всепроникненням
в душу народу й людини. Його епістолярії розмивають намул
застережень і нечесних оббріхувань: перед нами світлий чоловік,
високосвідомий державний муж.

Не мало б сенсу перелічувати всі його писання цього часу, хоч
для загального образу можна подати, що тільки за роки 1906–1908
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Петлюра опублікував понад 50 праць. Між ними на особливо
вирізнення заслуговують: «Про життя і працю українських акто#
рів», «З життя австрійської України», «До ювілею М. К. Зань#
ковецької», «Політичні партії в Галичині», «Пам’яті Івана
Тобілевича (Карпенка#Карого)» і «З українського життя в ми#
нулому році», «До драми Шевченкового життя», «І. Франко —
поет національної чести».

Коли підсумувати цілість публіцистичної праці Петлюри,
то побачимо творчу і працьовиту людину, яка своєю працею до#
помогла відкрити шлях до самопізнання і національного відро#
дження українського народу.

Симон Петлюра — із тієї сув’язі талановитих, одержимих,
творчих політиків і журналістів, котрі дбали за цілісність і не#
залежність всеукраїнського організму.

ЛІТЕРАТУРНА ТЕМАТИКА 
НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ЗМІ

В. Долгова 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Факультет філології та масових комунікацій
ІІІ курс, група ВС�42,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник В. В. Губарець

Обізнаність у літературі на сьогодні є однією з найважливіших
складових частин культури загалом та показником освіченості
кожної людини зокрема.

За літературознавчим словником#довідником, література є: 
– сукупністю писаних і друкованих творів певного народу,

епохи, людства; 
– різновидом, власне, мистецтвом слова, що відображає дійс#

ність у художніх образах, створює нову художню реальність за
законами краси; 

– результатом творчого процесу автора, зафіксованим у від#
повідному тексті за допомогою літер.

Визначення літератури як такої, що відтворює дійсність у ху#
дожніх образах, створених засобами мови, передбачає вживання



378

Секція ХІII Українська журналістика
час, пошук, 

термінів «мистецтво», «вид мистецтва», «дійсність», «відтворен#
ня#відображення», «художній образ», «мова#мовлення». Сут#
ність мистецтва окреслюється на перехресті понять «естетичне
освоєння дійсності», «суспільна свідомість», «культура», «діяль#
ність», «образ», «наука», «висловлювання», «модель дійсності».

Згідно з вищезазначеними твердженнями, саме на літерату#
ру покладене відповідальне завдання побудови мислячого
суспільства. Але книговидавнича галузь України зараз існує за
важких умов, підсилених суцільним заваллям даного ринку іно#
земним (переважно, російським) продуктом та цілковитою бай#
дужістю з боку держави. Не зважаючи на це, література в нашій
державі все ж виживає. Відбувається це, не в останню чергу,
завдяки засобам масової інформації, в тому числі й друкованим.

Проаналізувавши певну кількість номерів найбільш популяр#
них в Україні газет і журналів, ми помітили певні тенденції
у висвітленні в них літературної тематики.

1. Огляд новинок від сучасних українських письменників.
Велика кількість періодичних видань (наприклад, «Без цензу#
ри», «Україна молода») розміщують на своїх сторінках цілі руб#
рики, присвячені критиці нових творів вітчизняних літерато#
рів. Для більшого зацікавлення читачам часто пропонуються
своєрідні рейтинги, «хіт#паради» та коментарі інших письменни#
ків. Окремо слід зазначити, що деякі видання («Шо», «Четвер»)
навіть друкують уривки з нових книжок, аби читачі могли озна#
йомитися з цими творами й сформувати власну думку про них.

2. «Письменницькі» рубрики. Чимало друкованих ЗМІ розмі#
щують на своїх шпальтах статті та «щоденники» українських
літераторів, де ті коментують суспільні події. Наприклад, у «Дзер#
калі тижня» друкуються Юрій Андрухович та Андрій Бондар,
в «Україні молодій» — Олександр Ірванець, у «Без цензури» —
Лариса Денисенко, Андрій Кокотюха та Ірена Карпа.

3. Сучасні українські автори у російськомовній пресі. Особ#
ливої уваги у висвітленні літературних процесів заслуговують
і українські друковані видання, що видаються російською мо#
вою («Корреспондент», «Фокус»). Таким чином, рекламуючи
твори вітчизняних поетів та письменників, вони поступово за#
лучають своїх до читання українською мовою. 

4. Висвітлення проблем літературної та видавничої галу�
зей. Дедалі більше газет та журналів розповідають читачам про
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проблеми, з якими сьогодні стикається українська література.
Так, «Україна молода» у № 69 (14 квітня 2006 року) розповідає
про намагання зачинити київську книгарню «Сяйво»; «Без цен#
зури» у № 7 (15–21 лютого 2007 року) аналізує закриття хар#
ківського арт#клубу «Остання барикада», в якому проводилися
зустрічі з письменниками; «Фокус» у № 7 (17 лютого 2007 року)
публікує інтерв’ю з генеральним директором видавництва «Фо#
ліо», який розповідає про стан книжкового ринку України.

Отже, не дивлячись на суттєву підтримку з боку друкованих
засобів масової інформації, книговидавнича галузь України
все ще перебуває у скрутному становищі. Проблеми, які її спіт#
кають, великою мірою підтримуються непоінформованістю ук#
раїнців. Тому преса має активніше висвітлювати літературні
події, тим самим залучаючи своїх читачів до процесу інтелек#
туалізації. 

Література
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МІЖНАРОДНІ НОВИНИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

А. Кірпічева
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ІV курс, група МІ�41

Хто володіє інформацією, 
той володіє світом!

Останнє десятиріччя нас супроводжує інформаційний вибух.
Неабияку роль відіграє в нашому житті міжнародна інформа#
ція, яка впливає на всі сторони життя людського суспільства.
Земна куля ніби оточена інформаційним середовищем. Це не
лише система знаків та символів, які дає нам природа, але й ве#
лика кількість інформації, що йде по спеціальним каналам: га#
зета — телебачення — комп’ютерна мережа тощо.

Особливу роль на сьогоднішній день відіграє телебачення —
ланка, що опосередковує зв’язок інформатора і аудиторії, яке
виступає у вигляді регулярної функціонуючої системи.

Одним з основних джерел отримання міжнародної інформації
є теленовини. Що ж таке взагалі новина? «Новина — те, що від#
різняє сьогоднішній день від вчорашнього» (НТВ О. Добродєєв).

Новини — це візитка кожного каналу. Якість подання зов#
нішньої інформації впливає не тільки на рейтинг телепередачі
чи телеканалу. Це імідж країни або країн в цілому, їх минуле
та майбутнє. В свою чергу Шверт Денніс в книжці «Бесіди про
мас#медіа» дає такі критерії для визначення новин: 

– конфліктність
– катастрофа
– розвиток важливої події
– наслідок якоїсь події
– знаменитість
– новизна
– сильна людська зацікавленість
Одержувачем інформації виступає розділена простором та

часом масова аудиторія. І формуючи міжнародні новини перед
усім робиться акцент на масштабності. Але як виявляється сучас#
на телеглядач не уявляє цієї передачі без трагедії, катастрофи:

«Є люди, відчуваючи таке задоволення постійно жалітися
та пхикати, що для того, щоб не позбавитися його, здається, го#
тові шукати нещасть». П. Кальдерон.
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І щоб захопити глядача кожна міжнародна новина повинна
бути:

Свіжою — чим вона актуальніша, тим вища її цінність.
Раніше невідомою — це завжди новина.
Близькою до аудиторії — чим ближче(геогр.), тим більшу

цікавість викликає.
Незвичайною — рідкісні, дивні події можуть стати гарними

новинами.
«Застійною» — часто ми забуваємо, що незмінність може

бути важливою.
Персоніфікованою — відомі люди більш цікаві, ніж незнайомі.
Своєчасною — невчасно подана новина — не є новиною.
Важливою — потрібно прагнути висвітлювати те, що справ#

ді важливе для аудиторії, умов життя, розуміння та тлумачен#
ня подій, які відбуваються у світі.

Основний зміст новин: Що? Хто? Де? Коли? Як? Відповісти
на ці запитання нам допомагають журналісти.

Репортер — хребет служби новин. Той, хто завжди повинен
опинитися в потрібній точці. І особливу роль в міжнародних
новинах відіграє журналіст#міжнародник, який працює закор#
доном. Етнічний конфлікт, безлад, теракт, катастрофа, військові
операції, міжнародні злочини — він завжди поруч, ризикуючи
власним життям. Але чимало й інших — приємних, цікавих,
чи суттєво важливих для нашої країни новин ми дізнаємося зав#
дяки кореспонденту.

Ведучий — обличчя каналу. Саме здібності «випромінюва#
ти» відрізняють ведучого від звичайного читача. Від його здіб#
ностей та «магнетизму особистості» залежить прихильність
глядачів. За словами А. Свободіна — театрального критика, «щоб
стати телевізійним ведучим, не те щоб потрібні якісь особливі
риси особистості, скоріш необхідна відсутність деяких рис, які
телеекран незмінно оголяє».

Інтерв’юер — на відміну від репортера, утримується від ви#
словлювання власних думок. Головна його ціль — портрету#
вання свого співбесідника. Гарне інтерв’ю — плід тривалого пла#
нування та миттєвого реагування.

Редактор — саме від нього залежить і організація збору між#
народної інформації, праці численних репортерів, які повинні
відчувати постійну підтримку своєї телекомпанії, працюючи
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часом у фронтових умовах. Редактор — це передусім організа#
тор «здобичі» та оформлення екранного «малюнку».

Необхідно пам’ятати — Влада телевізійних новин дивує на#
віть тих, хто над ними працює.

І найближчим часом кнопка до міжнародних телекомуніка#
цій стане важливішою ніж ядерна кнопка.

МОВНИЙ ЕТИКЕТ ЖУРНАЛІСТА

Ю. І. Курйоз 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
студентка групи ВС�51

Вступ
• Предмет дослідження — мовний етикет працівників ЗМІ.
• Об’єктом дослідження в роботі є писемне й усне мовлення

публіцистичного стилю, бо більшість науковців вважає, що ЗМІ
не можуть не впливати на людину.

• Мета роботи:
– з’ясувати основні засади культури спілкування й етики;
– окреслити етичні норми, якими повинні керуватися пра#

цівники ЗМІ у своїй журналістській практиці;
– на прикладах періодичних видань, телевізійного і радіо мов#

лення показати найтиповіші помилки, що їх допускають жур#
налісти, редактори, коректори.

Розділ I 
1.1 Культура спілкування й мовний етикет
• Розрізняють мовний етикет, мовленнєвий етикет і етикет

спілкування [Я. Радевич#Винницький]. Мовний етикет — су#
купність словесних формул ввічливості, прийнятих у певному
колі людей, у певному суспільстві, у певній країні. з урахуван#
ням, у тому числі, етнічних особливостей співрозмовників. Мов�
леннєвий етикет — це застосування мовного етикету в конкрет#
них актах спілкування. Етикет спілкування — ситуаційний
вибір етикетних формул співрозмовниками залежно від сто#
сунків між ними, мети спілкування тощо [А. П. Коваль].

• Таким чином, етика починається зі знання етикету, хоч він
і ґрунтується на загальноприйнятих формулах (стереотипах)
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привітання, вибачення, подяки, згоди, відмови, вибачення, зви#
нувачення тощо, але їх синонімічність і варіативність забезпе#
чують етику, тобто чемність, привабливість мовлення.

1.2. Основні вимоги до мовлення
Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватися та#

кими найважливішими ознаками:
• правильністю, тобто відповідати літературним нормам,

що діють у мовній системі (орфоепічними, орфографічними,
лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістични#
ми, пунктуаційними);

• змістовністю, яка передбачає глибоке осмислення теми
і головної думки висловлювання, докладне ознайомлення з на#
явною інформацією з цієї теми; різнобічне та повне розкриття
теми, уникнення зайвого;

• послідовністю, тобто логічністю та лаконічністю думок;
• багатством, що передбачає використання різноманітних

засобів вираження думок у межах відповідного стилю, уникнен#
ня невиправданого повторення слів, однотипних конструкцій
речень;

• точністю, яка великою мірою залежить від глибини знань
та ерудиції особистості, а також від активного словникового за#
пасу;

• виразністю, для досягнення якої слід виділяти найваж#
ливіші місця свого висловлювання і виражати власне ставлен#
ня до предмета мовлення;

• доречністю та доцільністю, яка залежить насамперед від
того, наскільки повно й глибоко людина оцінює ситуацію спіл#
кування, інтереси, стан, настрій адресата.

Отже, високу культуру мовлення людини визначає доскона#
ле володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяль#
ності.

1.3. Загальне поняття мовної норми
• Унормованість — головна ознака літературної мови.
• Мовна норма — це реальний, історично зумовлений і від#

носно стабільний мовний факт, який відповідає системі і являє
собою єдину можливість чи найкращий для цього конкретного
випадку варіант, відібраний суспільством на певному етапі його
розвитку з співвіднесених фактів загальнонародної (націо#
нальної) мови в процесі спілкування.
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• Розрізняють різні типи норм: орфоепічні, графічні, орфогра#
фічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, пунк#
туаційні. 

• Культура писемного і усного мовлення всіх, хто користу#
ється українською мовою як засобом спілкування, полягає в то#
му, щоб досконало знати мовні норми й послідовно дотримува#
тися їх.

Розділ ІІ
2.1. Мовні норми у ЗМІ
• ЗМІ як складна єдність різноманітних жанрів демонстру#

ють багатоманітність стильових різновидів літературної мови.
• У ЗМІ проявляється тенденція до зближення норм усної

і писемної мови: оскільки варіанти писемної мови сприймають#
ся як найбільш очевидно нормативні, то вони починають діяти
і в усному мовленні.

• Мова ЗМІ поєднує в собі різноманітні стилі і жанри мови.
При цьому спостерігаються порушення мовних норм. Зокрема
зловживання професіоналізмами, жаргонізмами, запозичени#
ми словами тощо. Варіанти як писемної, так і усної мови у ЗМІ
сприймаються як найбільш очевидно нормативні, тому дотри#
мання норм мовного етикету є особливо важливим.

2.2. Етичні норми
• Кожному працівникові ЗМІ відомий етичний кодекс укра#

їнського журналіста, яким послуговується Національна Спіл#
ка журналістів. На з’їзді «Журналістська етика в Україні: ви#
бори 2002 і погляд у майбутнє» теж був схвалений моральний
кодекс як підтвердження чинного.

• Перша етична норма — мова ЗМІ повинна бути доступною,
зрозумілою, сучасною;

• Друга етична норма — ЗМІ повинні писати правду і тільки
правду;

• Третя етична норма — хто порядно думає, той добре й чесно
пише;

• Четверте порушення етичних норм: критика, принижен#
ня творчого і суспільного потенціалу колег по перу, журналіс#
тів інших, переважно реґіональних ЗМІ;

• П’яте порушення журналістської етики — окремі видан#
ня стали особистими рекламно#агітаційними засобами окре#
мих суспільних і політичних діячів;
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• Рівень взаєморозуміння може стати підставою для шосто�
го порушення етики спілкування: перекручення, спотворення
змісту бесіди, легковажного, безвідповідального поводження
з фразою у процесі відтворення слів співрозмовника;

• Сьоме етичне правило вимагає, щоб і друковані, і електронні
ЗМІ не порушували чинного правопису і чинних орфоепічних
норм, не підпадали під модні тенденції, які ще не стали законом;

• Восьме етичне правило: без згоди з автором тексту — жур#
налістом чи кореспондентом — ніхто не має права вносити
зміни (окрім хіба що зробити коректуру чи суто мовностиліс#
тичну редакцію).

2.3. Найтиповіші помилки у мові ЗМІ
• Тижневик «Зеркало недели», він же «Дзеркало тижня»,

наочно демонструє вади двомовності. Найчастіше вживаються
слова: притримуватись, галстук, фарфор, карта, благополуч#
чя, відправлятися, дислокуватися, добросовісний, економити,
значимий, кафетерій, прийомна, протиріччя, наносити,
штатський. 

• Аналоги: дотримуватись, краватка, порцеляна, мапа, доб#
робут, вирушати, розташовуватись, сумлінний, заощаджува#
ти, значущий (вагомий), кав’ярня, приймальня, суперечність,
завдавати, цивільний.

• «День». Кальки з російської мови: «наперекір» (замість
всупереч), «торжества» (панування), «співробітничати» (співпра#
цювати), «вдостоївся» (був відзначений), «вкінці#кінців» (врешті#
решт) та подібні.

• «Очевидно, что Нестор Шуфрич имеет такое же отноше#
ние к борьбе…», була перекладена просто ганебно: «Очевидно,
що Нестор Шуфрич має таку саму дотичність до боротьби...«

• Що ж до радіо чи телебачення, то тут до тих самих мовних
проблем додаються ще й проблеми, пов’язані з усним мовленням.
Акцент, не вживання «ґ», мовні кальки, відсутність кваліфіко#
ваних дикторів і редакторів.

• Вимова а на місці ненаголошеного о: директар, мажари�
тарна — вимовна норма грубо порушується.

• Пом’якшення шиплячих приголосних: чясто, чітач, чорний.
• Надтверда вимова: читачы, віршы, слухачы.
• Неправильна вимова приголосних у кінці слова і складу:

нарот, тритцять, заявиф, прибуф.
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• Хоча мова ЗМІ має демонструвати досконале володіння мо#
вою, досить часто можна помітити результат недосвідченості,
безграмотності чи просто байдужості працівників радіо, теле#
бачення і преси. Русизми, мовні кальки, порушення синтак#
сичних, орфографічних та інших мовних норм — основні по#
милки, що найчастіше зустрічаються у мові ЗМІ, знижуючи
тим самим рівень мовної культури споживачів інформації.

Висновки
• Мова ЗМІ є специфічною, особливою. Головне її завдання —

зацікавити читача чи слухача, зробити текст яскравим та наси#
ченим. При цьому потрібно дотримуватись усталених мовних
норм, етикету спілкування. Однак сьогодні ми нерідко спостері#
гаємо як порушуються елементарні мовні норми не лише у по#
всякденному спілкуванні, а й у пресі, на радіо та телебаченні.

• У сучасному суспільстві етика й етикет мовленнєвого спіл#
кування хоч і мають величезне методичне забезпечення для
оволодіння ними, але чомусь не стали предметом вивчення.

• Чому в нас така складна мовна ситуація? Важко відповісти
однозначно. Можливо, далася в знаки відсутність національ#
ної економіки й звуження сфери вживання української мови
шляхом закриття українських шкіл, бібліотек, книгарень в ми#
нулому. Можливо, це наслідок наших намагань догодити одно#
часно Заходу й Сходу, і як результат — мовна деградація за#
мість розвитку. 

• Підміна власне української лексики іншомовними слова#
ми нібито для мовного збагачення та зближення культур —
вкрай шкідлива, бо призводить до застою у мові, нівелює її твор#
че начало. Здорова нація черпає з власних джерел мови, а не
механічно адаптує мову до економічного та політичного рівня
успішніших чи агресивніших націй. А ці джерела — це насам#
перед діалекти, фольклор, класична література, що виросла на
цьому щедрому ґрунті, і яку треба кожному перечитувати щод#
ня, аби уникнути мовної дегенерації. 
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ЗАГОЛОВКИ ГАЗЕТНИХ МАТЕРІАЛІВ
І ЇХ РОЛЬ У ТЕКСТІ

С. В. Лико
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
IV курс, група ВС 31,
Факультет філології та масових комунікацій,
Кафедра журналістики, видавничої справи та редагування
Науковий керівник Г. Є. Шовкопляс

Як вбити гарну публікацію? Як перевести нінащо години
добросовісної праці, витрачені на збирання та написання ма#
теріалу? Як відштовхнути читача, який, насправді, може ціка#
витися темою? Звичайно ж, добравши невдалий заголовок [1,
65]! Безумовно, професійна майстерність журналіста полягає
не лише в написанні цікавого твору, але й в створенні вдалої
яскравої назви. Творення заголовку є однією з найважливіших
складових журналістської творчості.

Заголовок — першоелемент архітектоніки твору. У Д. Григо#
раша читаємо: «Заголовок — назва словесного твору, яка відоб#
ражає його основну ідею і є важливим елементом його структу#
ри» [8, 50]. За зовнішньою простотою заголовка завжди має
ховатися великий зміст. Саме коротким, стислим виразом най#
краще висловити сконденсовану думку [7, 228].

Заголовок надзвичайно важливий для читача, оскільки для
дуже великої кількості читачів (за деякими даними до 80%)
читання газети обмежується ознайомленням із заголовками,
підзаголовками, а також для того, щоб матеріал потрапив на га#
зетну полосу [2, 119].

Проблема вибору заголовка повинна турбувати не тільки ав#
тора, а й головного редактора і редакцію засобу масової інфор#
мації загалом.

Заголовок виконує 4 важливі функції[3, 61]:
• Дозволяє читачеві зробити вибір, що саме він читатиме.
• Спонукає прочитати текст.
• Дає можливість структурувати полосу.
• Створює імідж видання.
У навчальній літературі з теорії і практики журналістської

творчості кожен автор по#своєму висвітлює форми, типи, види
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заголовків, залежно від виконуваних функцій, змісту, форми
самих матеріалів. Так, В. Здоровега виокремлює такі типи за#
головків: інформаційний, спонукально#наказовий; проблемний;
констатуючо#описовий; рекламно#інтригуючий [2, 120]. У «Гіді
журналіста» заголовки поділено на 2 основні види: інформацій#
ний та мотивуючий [1, 66]. В. Карпенко класифікує заголовки
за формою їх подачі: інформаційний, спонукальний, запиталь#
ний, окличний [3, 62], а Р. Слободянюк виокремлює називний,
інформаційний, інтригуючий, оповідний, імперативний (нака#
зовий) різновиди заголовків [8, 51].

У сучасних українських ЗМІ активно застосовуються всі прин#
ципи творення назв, використовувані літературою [4, 162].
Так, заголовками можуть бути слова будь#якої частини мови:

а) іменники («Відморозки», «Хабар — не податок», «Підрив#
ник#одинак», «Тракторист#убивця»);

б) дієслова («Борітеся — поборете», «Проїхали», «Цвіти і пах#
ни», «Макулатурся», «Відскочили»);

в) прикметники («Затуркані», «Червоне на чорному», «Дво#
разова!»);

г) прислівники («Холодно…», «Ну, нарешті!»);
д) займенники («Наша, «несвоя» освіта», «Свої свого, аби

своїх боявся» «Наші»);
е) числівники («Двічі по сто», «Шістка не на п’ять»).
Нерідко заголовки вбирали в себе і жанрове визначення твору

(те саме у ЗМІ — «Помаранчевий репортаж», «Київські хроні�
ки», «Бесіда з головою Київської організації НСПУ Анатолієм
Погрібним», «Есе про осінь» тощо).

В історії українського письменства, зокрема, траплялися
часи, коли митці тяжіли до іншомовних назв (у нашій пресі:
«OrangeLove», «Generation Пic», «Росіяни, гоу хоум!», «Гутен
морген, Києве» тощо).

Найчастіше письменники звертаються саме до тих назв, що
пов’язані з ім’ям чи прізвищем головного героя, персонажа
твору (у журналістських публікаціях: «Олег Власюк живе без
пам’яті», «Наталія Стиранець топила немовля в унітазі»,
«Учора Григорієві Нестору виповнилося 116 років» тощо).

Для умовного поділу заголовків на такі, які просто конста#
тують якийсь факт, містять інформацію про зміст публікації
і такі, які крім основної несуть ще й додаткову інформацію або
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ж непрямо говорять про що йтиметься в матеріалі, в дослідженні
було використано принцип денотата#конотата. Терміни «дено#
тат» і «конотація» [5, 129; 236] використовуються у різнома#
нітних галузях знання: логіці, теорії і практиці комунікації,
мовознавстві.

Найчастіше кожне видання дотримується одного з цих прин#
ципів побудови заголовків. Так, якщо в «Газеті по#українсь#
ки», «Факты», «Урядовий кур’єр», «Вісник президента» тощо
автори своїм публікаціям дають лише «денотат(ив)ні назви»,
в «Україні молодій», наприклад, під час творення заголовків
активно використовується конотація.

Варто пам’ятати, що не слід «перегинати палку», оскільки
деякі видання, здебільшого бульварні («жовта преса») вдають#
ся до різноманітних «додаткових» методів привертання уваги
читачів з метою сенсації, спотворюючи, навмисно перекручую#
чи інформацію. Тут виникає проблема невідповідності назви
змістові матеріалу, що є грубим порушенням етичних норм
професійної журналістської діяльності. 

Денотат(ив)ним прийомом є використання в заголовку тво#
ру влучної цитати, проте вона має бути цікавою, оригінальною,
невеликою, але обов’язково такою, що неодмінно приверне увагу
читача. Доречним є підбирання такого заголовку для інтерв’ю,
що вміло практикує редакція газети «Україна молода». Ось кіль#
ка таких назв: «Ірена Карпа: Я — зелена з фіолетовим. Будяк
від літератури», «Сергій Жадан: Естетика мого покоління —
важкий алкоголь, сучасного — легкі наркотики», «Роман Зва#
рич: Тимошенко називала мене конченим лібералом».

Одним із найпоширеніших способів творення конотат(ив)них
назв є шрифтові виділення окремих частин слова (часто коре#
ня). В проаналізованих заголовках такими частинами є:

1. Абревіатури: «УПАла грамота», «Жити ВІЛьно», «РозУМ#
не, українське, вічне», «НУ», нарешті», «Б’ЮТь навіть свої…»,
«ПРОти кого ПРО», «Усі хочуть ДУСю», «РІПка у кризі». 

2. Прізвища: «ЗаМОРОЗка закону», «ВідМОРОЗки», «КУЧЕРя#
вий здобуток», «ЛАВРОВий вінок покровителя корупціонерів».

3. Будь#яка частина мови (здебільшого іменник) з метою ак#
центування: «ПтA#ha високого польоту», «Гутне МОРГен,
Києве!», «Оце так ноМЕР!», «ЗАКОНсервовані ляпи», «АМораль#
ний развод», «НеВинна епопея».
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Так, з метою таких виділень часто допускають навмисні по#
милки: «Звичайні ФАРМАльності», «Присядьте з доРОГГЕ»,
«Голову в СПУдію», «Кінець ГРАНТіозного коХАНня», «ПО#
РАхунки», «СМЭШная дружба».

Спостерігаються також випадки, коли конотат «маскуєть#
ся» під денотат. Для прикладу можна проаналізувати такі два
заголовки: «ГОРОД ЛЬВОВ» (мається на увазі не назва міста,
а те, що Львів є містом левів); «А» в нас» (зараза) (літера А ви#
ступає не лише сполучником, а й позначає застудний вірус —
гепатит «А»).

Часто та інформація, яка подана в підзаголовку до матеріалу
в одному виданні, в іншому може використовуватися як заголовок.

Привертає увагу також група заголовків, які побудовані з ви#
користанням сленгових слів, жаргонізмів, що не є позитивним
явищем з граматичної, естетичної, етичної точки зору. Ось деякі
з них: «Під кого «лягає» СБУ», «Груповуха «воїнів#визволите#
лів», «А батькові не в облом», «Кури бамбук», «Нашій безпеці —
труба. Іржава», «Класно — бо щиро і не за гроші», «Нацбанку
по цимбалах», «Капітально влип», «Енергія на халяву».

Справа не в тому, яким чином побудовано заголовок, не мож#
на говорити про переваги того чи іншого виду заголовків. Голов#
не, щоб назва була вдалою, цікавою, граматично і стилістично
правильною, правдивою, щоб відповідала змісту. Так, одні чи#
тачі надають перевагу констатуючим назвам, увагу інших при#
вертають оригінальні конотат(ив)ні назви. 
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ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК 
У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

М. А. Мар’єнко 
Київська філія, факультет філології та масових комунікацій
ІІІ курс, група ВС–41,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»

Науковий керівник Д. В. Кіслов, ст. викладач

У мовленні сучасних засобів масової інформації (ЗМІ) наявна
значна кількість помилок. Виникнення цих помилок пов’язане
з недостатнім володінням українською мовою та поганою обіз#
наністю з нормами правопису, як авторів журналістських текс#
тів, так і редакторів. Зважаючи на те, що реципієнти підсвідомо
сприймають мовлення газет, журналів, теле# та радіопередач
як взірець, загальний рівень мовної культури населення посту#
пово знижується. 

Більшість авторів підручників редагування (такі як: Міль#
чин А. Е., Сікорський Н. М.) не виводять детальної класифікації
помилок, задовольняючись рекомендаціями щодо виправлення
найістотніших похибок у мовленні ЗМІ. Можна сказати, що ви#
діляють три групи таких найістотніших помилок: у фактичному
матеріалі; у логічній структурі тексту; мовленнєві помилки.

За структурами тексту ми виділяємо такі типи:
• логічні помилки (логіко#поняттєва структура);
• фактичні помилки (фактологічна структура);
• макро# та мікроструктурні помилки;
• композиційні помилки (композиційна структура).
Мовленнєвостилістичні помилки, на нашу думку, слід роз#

глядати окремо і класифікувати таким чином:
• русизми;
• власне мовленнєві помилки;
• помилки у побудові речень;
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• помилки при наборі тексту;
• орфографічні та пунктуаційні помилки; 
Логічні помилки виникають внаслідок порушення законів

правильного мислення (закон тотожності, закон суперечності,
«виключеного третього», «достатньої підстави»). Наприклад,
підміна тези, пропущення потрібної ланки в ланцюзі логічних
розмірковувань, контактно#виразні та дистантно#виразні супе#
речності, контактно#імпліцитні та дистантно#імпліцитні супе#
речності. 

Фактологічні помилки спричинені недостатньою перевіркою
фактів редактором та автором чи незнанням норм оформлення
фактичного матеріалу. Наприклад, спотворення фактів, навмис#
не чи ненавмисне; неуніфікованість фактичного матеріалу
в межах одного тексту; штучне створення сенсації; невідповід#
ність повторюваних фактів тощо.

Макроструктурні та мікроструктурні помилки пов’язані зі
структурою всього інформаційного видання (газети, журнали,
програми ефірного дня на телебаченні та радіо). Виявлення
їх є досить складним для недосвідченого редактора, оскільки ви#
магає вміння співвідносити між собою фактично не пов’язані
між собою частини, наприклад, заголовки різних статей чи назви
окремих передач. Через це типовими є повторення ритмомело#
дики заголовків на одному розвороті (одній шпальті) чи назв
передач протягом одного ефірного дня; небажане утворення ре#
чення із заголовків на одній шпальті (одному розвороті) чи з назв
передач, що йдуть підряд; подання замість новини готову думку
з приводу інформ#події, що відбулася; невідповідність одного
з текстів (однієї з передач) концепції сторінки чи номеру (цик#
лу передач); 

Композиційні помилки виникають внаслідок недотримання
принципів побудови композиції твору. Це, зокрема, невідповід#
ність обраної композиції змістові твору, вихід за межі теми або
недостатньо повне її розкриття, невиразний перехід між части#
нами тексту, невідповідність посилань — елементи, на які по#
силаються, не знаходяться на вказаному місці.

Мовленнєвостилістичні помилки пов’язані з недостатнім рів#
нем грамотності та «мовленнєвого чуття» як автора, так і ре#
дактора. До такого типу помилок належать русизми, власне
мовленнєві помилки (незнання значень паронімів, неточність
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у слововживанні, невмотивоване вживання жаргонізмів), по#
милки у побудові речень, орфографічні та пунктуаційні (най#
частіше трапляються порушення правила милозвучності та не#
правильні розділові знаки у складнопідрядних реченнях),
помилки складання тексту.

Отже, помилки виникають внаслідок недостатньої обізнаності
автора (редактора) з фактами, логічними законами мислення,
правилами нормативної української мови; внаслідок незнання
точного значення слів, бідності словникового запасу, застосу#
вання норм російської мови до української, а також через неуваж#
ність оператора комп’ютерного складання.

ЕКСПРЕСІЯ ЯК СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНЕ ЯВИЩЕ
В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Н. О. Моісеєнко
група ВС�51, спеціальність «Видавнича справа та редагування» 
Науковий керівник Л. І. Семишкур

Специфікою української журналістики є те, що її історичний
розвиток завжди був пов’язаний із літературним процесом.
На відміну від західної публіцистики, для якої характерне сухе
викладання фактів, українська преса схильна до аналізу, осмис#
лювання тих чи інших подій, ситуацій, учинків окремих осо#
бистостей. Це призводить до того, що від мови вимагається бути
точною, лаконічною, зрозумілою та разом з тим образною, яскра#
вою, емоційною. Отже, цілком актуальною є обрана нами тема

роботи.
Об’єктом нашого вивчення є мова сучасних ЗМК в Україні.

Предметом — вживання в ній експресивно маркованих слів, ви#
словів та інші прийомів увиразнення публіцистичного мовлення.

Мета — дослідити специфіку вживання засобів увиразнен#
ня в мові ЗМІ на прикладах текстів інформаційного матеріалу
газет «Україна молода», «Кременчуцький Телеграф» «Дзерка#
ло тижня» тощо. Гіпотезу роботи складає думка про те, що на
сучасному етапі розвитку української публіцистики експресія
є важливим та досить поширеним засобом увиразнення мов#
лення.
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Робота складається зі вступу, трьох розділів, кожен з яких
містить свої підпункти, висновків, списку умовних скорочень
та списку використаних джерел.

Емоційність, яку частіше позначають терміном експресія
(від лат. expressio — вираження), визначається як підкресленість
форми вияву почуттів, її здатність справляти вплив. Емоційна
увиразненість реалізується за рахунок введення до тексту таких
слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій, що відступа#
ють від узвичаєної мовленнєвої норми і психологічно сприйма#
ються на її тлі як певна несподіванка, новація, яка в силу своєї
неочікуваності порушує автоматизацію нашого сприйняття і тим
самим створює передумови для емоційного враження. 

Завданням нашого дослідження було виявити особливості
вживання засобів експресії у ЗМІ на рівнях словотвору, лекси#
ки, стилістики.

У словотворі варто виділити морфологічний спосіб (інтенси#
фікація ви#користання проефіксів супер�, гіпер�, екстра�, псевдо�,
квазі�, напів�, нео, пост�, суфіксів �град, �дар). Використовують#
ся також спосіб універбації номінацій (акциз), відіменникові
утворення з нульовим суфіксом (мерс), неологічне словотво�

рення (голепад, сльозопад, орденопад, грошепад), осново� та
словоскладання (різнокольороокий, комерційно�біржо�банківсь�
кий), семантичне словотворення (напр., смт Сонячний у Дніп#
ропетровську та Луганську).

До слів, що часто вживаються у мові ЗМК у поносному зна#
ченні належить велика кількість спеціальних термінів з різних
сфер науки, культури, спорту, військової справи (тайм�аут,
ін’єкція, інфляція, ангажуватися, камікадзе). 

Експресивне забарвлення носить також велика кількість
суспільно�політичної лексики (віче, демократ, духовність, без�
батченко, тоталітаризм), серед яких варто згадати можливість
увиразнення власних назв.

Семантична гнучкість, неконкретизована адресованість,
змістова відносність фразеологізму роблять його дуже вдячним
матеріалом для естетично спрямованої мовотворчості для мови
ЗМІ. Про це свідчать численні переробки (оновлення) при#
слів’їв, приказок, крилатих висловів, ідіомічних конструкцій
тощо для створення яскравих висловів («Квартира спотикан�
ня», «А флот і нині там»).
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Використання діалектизмів у сучасній публіцистиці досить
обмежене. Але бувають ситуації, коли такі слова все ж ужива#
ються для підсилення колориту певного регіону, найчастіше це
Західна Україна (канапка, фіранка, філіжанка кави, файний).

Будь#яка жива мова функціонує й розвивається не в лінгваль#
ному вакуумі, а в оточенні інших мов, у взаємозв’язках із ними.
Не є виключенням і українська. Крім суто номінативної, запози�
чення виконують ще й експресивну функцію. У мову ЗМІ про#
никають численні запозичення з російської, французької, німець#
кої, італійської, латинської (візаж, зомбі, кунг�фу, екстраверт)
та інших мов.

Невіддільність експресії від мовлення пояснюється тим, що
мовна тканина оживає, динамічно розгортається й обростає до#
датковими семантичними відтінками, матеріалізується, дістає
конкретний фонічний, граматичний та стилістичний розвиток
у відповідності з певною життєвою ситуацією, з потребами мовця.

Кожен журналіст у своїй творчій праці опиняється перед
ніколи не зникаючою дилемою: як краще, переконливіше вис#
ловити найскладніші, найтонші думки і почування. Аби вони
були змістовними, ошатними та спиралися на незатерті, свіжі та
яскраві образи, незбаналізовані, а оригінальні й водночас мило#
звучні слова. Адже мало просто написати змістовний матеріал,
треба, щоб форма викладу теж була відповідною, яскравою та
нестандартною. Українська мова здатна задовольнити всі вимо#
ги, варто лише постійно розширювати свої межі володіння нею.

ФЕНОМЕН ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У СУПРОВОДІ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

В. М. Нагнибіда 
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
відділення з підготовки молодших спеціалістів,
ІІ курс, група ВСР�21, спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник Л. Л. Дика

У наш час інформаційних технологій, засоби масової кому#
нікації (надалі ЗМК) здатні вирішувати широкий спектр проб#
лем у різних сферах людської активності. Наша наукова робота
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має на меті дослідження впливу ЗМК на процес самовиражен#
ня молодої особистості з особливими потребами як в контексті
навчального процесу, так і поза ним. У роботі ми використали
метод спостереження за творчістю студентів з особливими по#
требами нашого інституту з метою аналізу позитивного впливу
ЗМК на цей процес загалом. Під час дослідження ми моні тори#
ли виключно студентів з особливими потребами, тому що вва#
жаємо вияв їхньої творчості більш унікальним через:

• Проблеми зі здоров’ям, які можуть заважати таким лю#
дям повною мірою розкрити свій потенціал

• Наявність гіперуваги зі сторони інших людей саме до вад
людини, що не дозволяє сприймати її творчість повною мірою.

• Не зовсім рівні умови самореалізації поряд із умовно здо#
ровими людьми.

Таким чином ми вважаємо, що без підтримки ЗМК люди
з особливими потребами досягають значно меншого, ніж можуть
досягти із активним висвітленням ЗМК результатів або плід#
них проміжків їхньої діяльності.

Робота має привернути уваги громадськості до феномену ЗМК
у супроводі творчості людей з особливими потребами. Вона має
практично довести необхідність широкого впровадження під#
тримки ЗМК в творчий процес саме студентської частини людей
з особливими потребами. Це допоможе іще не повністю сфор#мо#
ваним особистостям швидше самоствердитись у житті. Широке
впровадження ЗМК у творчий процес не просто бажане, а навіть
необхідне. За допомогою результатів дослідження, наша робо#
та здатна наочно продемонструвати такий позитивний вплив.
Будь#яка людина почувається набагато впевненіше, коли вона
впевнена: її здібності можуть оцінити не лише педагоги та ро#
весники — нею можна поділитися із широким загалом. Ми
спостерігали за градацією творчих здобутків студентів нашого
інституту, які зазнавали впливу ЗМК під час оприлюднення
результатів їхньої творчості і можемо констатувати: усі молоді
люди більшою мірою намагалися показати свої здібності (само#
оптимізація), що стимулювало їхню діяльність. Ми вперше під#
німаємо питання про свідоме широке впровадження ЗМК у су#
проводі з навчанням студентів, які мають творчий потенціал.
Крім того, ми виділяємо три якості ЗМК, які призводять до
поліпшення самореалізації творчості студентів. Це такі як: 
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1. ЗМК#стимулюючі — це якості ЗМК, які посередньо діють
на психологію творчої особистості та не дозволяють їй опуска#
тися на більш низький творчий рівень (деградувати). 

2. ЗМК#провокуючі — це якості ЗМК, які спонукають осо#
бистість самовдосконалюватись або шукати нові шляхи само#
вираження.

3. ЗМК#підтримуючі — це якості ЗМК, які не дозволяють
творчій особистості занепасти духом чи сумніватися у власних
творчих силах.

Таким чином, ми переконані: поєднанні трьох якостей в од#
ному обов’язковому процесі дозволить ширше розкрити твор#
чий потенціал та якісніше здійснити самоствердження молодої
людини. У такий спосіб система вітчизняної освіти зможе при#
множити число митців. Інакше можемо втратити цінні таланти,
які так і не знайшли підтримки у розвитку.

Література

1. Різун В. В. Маси.— К., 2003.
2. Ямковий М. І. Освіта і її проблеми.— К., 2000.
3. www.educom.ru

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
У ФОРМУВАННІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

К. Паркацька
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Факультет філології та масових комунікацій
Кафедра видавничої справи та редагування
Студентка IV курсу, групи ВС�32 

Сьогодні журналістика має незліченну кількість визначень та
класифікацій. Дехто називає її «четвертою владою», інші ж «про#
дажною справою». Чому так? Де взявся оцей поділ і які його
причини. Починати треба з того, що журналістика, у першу
чергу, — це слово. Якщо заглянути на сторінки історії, можна
прослідкувати той факт, що ніщо і ніколи не пробуджувало лю#
дей до конкретних дій і кардинальних вчинків дужче ніж сло#
во. Саме слово здатне творити чудеса, тільки воно може достука#
тися до серця людини, пробудити у ньому якісь почуття.
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Перш ніж говорити про роль ЗМІ у формуванні громадської
думки, необхідно зауважити, що вплив медіа на формування
громадської думки й до сьогодні достеменно не вивчено. І не то#
му, що цими дослідженнями ніхто не займався. Ними цікав#
ляться давно і багато, але остаточного висновку про силу впли#
ву ЗМІ на суспільство дослідники не дійшли й досі. Перш ніж
говорити про ЗМІ та громадську думку, необхідно дати цим по#
няттям чітке визначення. ЗМІ — це сукупність відповідних
інформаційних компонентів з притаманними їм ознаками та
прийомами, які існують у державі й мають на меті безперервне
та повнокровне відображення життя в усій його багатогран#
ності. До системи засобів масової інформації входять:

– преса (газети, журнали, альманахи);
– телебачення;
– радіомовлення;
– інформаційні агенства;
– видавництва.
Під громадськістю розуміють групу людей, яка склалася в си#

лу певних економічних, соціальних і політичних обставин, яка
усвідомлює проблемні ситуації й реагує на них.

Громадська думка — поняття багатогранне. Найдоцільніше
його трактує У. Літман. За його словами громадська думка —
це картини в головах людських істот, образи їх самих, інших
людей, їхніх потреб, цілей, взаємовідносин. Наше ж завдання
показати яким чином ЗМІ впливає на ці, так звані, картинки
в головах людей. Вплив ЗМІ на громадську думку є незапереч#
ним. Показ кризових трагічних чи драматичних подій відразу
викликає осуд і обурення спільноти. 

Прекрасна схема так званої «офіційної» історії наукового ви#
вчення медіавпливу подається в роботі У. Северина і Дж. Тан#
карда. У своїй роботі учені#соціологи схилялися до думки, що ау#
диторія цілком і повністю піддається могутній дії ЗМІ. Однак
натомість дослідження Пола Лазарсфельда показали, що дія мас#
медіа на індивідуальних споживачів масової інформації є обме#
женою.Зокрема, американці М. Гуревич і Дж. Блумлер визна#
чили вісім функцій ЗМІ:

1. Спостереження за сучасними подіями. 
2. Визначення ключових соціально#політичних проблем. 
3. Надання трибуни для людей, що представляють і захища#

ють інтереси аудиторії. 
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4. Передача різноманітної інформації як від різних сторін
і груп політичного дискурсу, так і про них; обмін інформацією
між потенційними представниками влади і широкими масами. 

5. Спостереження за суспільними інститутами і органами
влади з метою контролю їх дій. 

6. Інформування і спонукання громадян до активної участі
в політичних процесах. 

7. Протистояння зовнішнім силам, спрямованим у першу
чергу на знищення незалежності мас#медіа, усвідомлення, що
це є головною умовою існування і функціонування інституту
неупередженої громадської думки та плюралізму. 

8. Шанобливі відгуки про аудиторію як про зацікавлених,
розсудливих і активних громадян. Та найголовнішою функцією
ЗМІ все ж є вплив на масову аудиторію (громадськість). ЗМІ —
один із соціальних інститутів, що тією чи іншою мірою викону#
ють замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо
певного впливу на населення в цілому, в тому числі й на окремі
вікові та соціальні категорії. Можна зазначити два аспекти тако#
го впливу. По#перше, ЗМІ істотно сприяють засвоєнню людьми
різного віку широкого спектра соціальних норм та формуванню
у них ціннісних орієнтацій у сфері політики, економіки, здо#
ров’я, права тощо. По#друге, ЗМІ фактично є своєрідною систе#
мою неформальної освіти та просвіти різних категорій населення.
При цьому користувачі ЗМІ здобувають досить різнобічні, супе#
речливі, несистематизовані знання, відомості з різних питань
суспільного та політичного життя. Формування громадської дум#
ки має на меті спрямовувати поведінку індивіда у відповідне рус#
ло. І таке спрямування здійснюється, безумовно, за допомогою
засобів масової інформації. Відомо, що комунікація виникла
з потреб людини у спільному житті, а тому суспільна за своєю
природою.

Преса з’явилася в Європі вже у першій половині ХVII ст.
У Росії винекнення її датується 1702 р. — появою «Ведомос#
тей» Петра І. Вже тоді преса відображала політичні пристрасті
та соціальні інтереси груп, які домінували у суспільстві, буду#
чи їхнім словом, трибуною, з якої вони проголошували свої ідеї
і доктрини.Згодом з’ясувалося, що навіть невеличкі газетні
публікації мають вражаючу здатність не тільки транслювати
новини суспільного життя, а й створювати соціально значущі
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образи дійсності. Мова преси поступово враховувала специфі#
ку психологічного впливу слова на масову публіку. Щоб бути
масовою, тобто сприйматися якнайбільшою кілікістю людей,
інформація має поширювати загальнодоступні соціальні зна#
чення і символи. Доступність засобів масової крмунікації за#
безпечили можливість вирівнювання різних соціальних груп
щодо рівня інформативності про життя суспільства. 

Проте не є секретом, що неабияким тягарем для преси завжди
була її залежність від влади. Звідси й усі проблеми. Як сказав
у свій час В. Гюго: «Слово, що зв’язане, — страшне слово. Си#
ла його збільшується вдвічі, коли мовчання нав’язується вла#
дою. Тиранія лише збільшує силу слова!» 

Згадаймо хоча б радянські часи. Скільки тогочасної інтелі#
генції, еліти української нації було засуджено, а то й розстріля#
но лише за те, що вони не боялися правдивого слова, описува#
ли страшні реалії тих часів. Своїми публікаціями журналісти
піднімали народ з колін, змушували українців боротися проти
пануючої ідеології. Крім того, преса виконувала ще й освітню
функцію, поширюючи образи культури і наукові знання.
У першій половині ХІХ ст., наприклад, у Харкові друкувалося
кілька періодичних просвітницьких видань: «Харківський тиж#
невик», «Український вісник», «Харківський демократ», «Ук#
раїнський журнал». Ці видання сприяли становленню духовної
атмосфери суспільства. І сьогодні існування і розвиток засобів
масової інформації перебуває у певній залежності і від держави,
яка встановлює певні правила їхнього функціонування, і від
бізнесових структур, що оплачують рекламу, і від аудиторії,
на яку розраховані інформаційні послуги. Наведемо такий
приклад. Щодо друкованих ЗМІ, то станом на 1 січня 2006 ро#
ку в Україні видавалося 2974 газети, з них у 873#х засновника#
ми (співзасновниками) є обласні, міські, районні органи пред#
ставницької і виконавчої влади, тобто майже третина від всіх
зареєстрованих видань належить до державної та комунальної
форми власності. Згідно з даними загальнонаціонального опи#
тування Інституту соціології НАН України близько половини
з цих газет (46%) мали у засновниках місцеві районні ради, рай#
онні державні адміністрації та трудові колективи, райради та
райдержадмістрації — 21%, райради та трудові колективи —
10%. Таким чином, практично в третині комунальних мас#медіа
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журналісти не мають навіть формальних прав на відстоювання
об’єктивності думки. Зрозуміло, що за таких обставин повністю
незалежними сучасні засоби масової інформації назвати важко.
Вважається, що перший крок до незалежності ЗМІ пролягає
через незалежність від уряду, але у нашому випадку саме уряд,
як вищий орган виконавчої влади, не має практично ніякого
впливу на мас#медіа. Державна інформаційна політика впрова#
джується в життя керівниками приватних структур та керівни#
ками місцевих органів влади. З цього приводу А. Дж. Лібнінг
сказав: «Свобода друку обмежена тими, хто має друкарський
верстат». Сьогодні ці слова можна інтерпритувати так: «Хто пла#
тить, той і музику замовляє».Чи можна судити журналістів за
те, що вони, щоб прогодувати себе й свою родину пишуть про
тих, хто більше заплатить, описують ті ситуації, які вигідні ро#
ботодавцю? Це питання риторичне. Та неварто опускати руки.

Як відомо, вихід є з будь#якої ситуації. Треба просто вміло
та обдумано підійти до проблеми. О. Глушко — професійний жур#
наліст, доцент, заслужений журналіст України, пише: «Можна
було заборонити журналістові публікуватися, позбавити його
можливості висловлювати свої думки у пресі чи спілкуватись
з людьми через ефір. Та будь#який режим безсилий зупинити
творчий, духовний процес». І це справді так. Не перевелися ще
журналісти, не вмерла ще справжня журналістика. Той, хто по#
кликаний творити буде це робити чесно і благородно, бо в ньому
живе дух українця#патріота.

СОЦІАЛЬНО�ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Я. І. Рожок
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
факультет філології та масових комунікацій,
кафедра видавничої справи та редагування,
студентка групи ВС�41
Науковий керівник В. В. Губарець

Здається, що телебачення зініціювало радикальні зміни
у людській свідомості, які можна порівняти з революціями в ко#
мунікації, які відбулися внаслідок винайдення алфавітного письма
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і друку. Вживаємо поняття «людська свідомість» у розумінні
Вальтера Онґа, який окреслив її як «почуття сенсу присутності
особи в собі самій і для самої себе та в оточуючому світі і для
нього». Характерним є те, що дослідження попередніх переломів
у способах комунікації здійснювалися у недалекому минулому
і поштовхом для них була значна роль, яку відіграла телевізійна
революція. Тільки у зв’язку з тим, що відбулося через телеба#
чення, починаємо розуміти специфічний культурний і психо#
логічний контекст усної комунікації, письма і друку. Телеба#
чення є чимось більшим, ніж тільки видом альтернативного
заняття; воно стало необхідним складником всіх життєвих дій,
як суспільних, так і приватних, і його вплив виявляється бага#
тьма способами. Замість листів самовбивць маємо тепер справу
з особами, що публічно стріляють собі в голову перед камерами;
маємо хлопця, який не надсилає листа до газети, а вдирається
до телестудії з револьвером у руці, домагаючись, щоб його заява
була передана у прямому ефірі. Телебачення зайняло простір,
що виходить далеко за межі вітальні: звернімо увагу на зроста#
ючу частоту його появи у залі судових засідань або як засобу,
що служить для засвідчення автентичності. Можливість бачити
себе на екрані телевізора на честь дня народження, для дітей
є значно більшою розвагою, ніж запрошення живого ілюзіоніс#
та; відвідини за допомогою відеокасети значно краще вплива#
ють на поліпшення душевного стану пацієнта, ніж особисте пе#
ребування біля лікарняного ліжка. 

А як це діє? Типова презентація новин буде виглядати на#
ступним чином: знову маємо проблему на Близькому Сході (конф#
лікт); араби говорять одне, ізраїльтяни — інше, а совіти намага#
ються цю справу ще більше погіршити (ускладнення); президент
Сполучених Штатів відсилає спеціального посланця, щоб по#
класти край конфліктові (вирішення). Цей принцип так само
ефективно діє у випадку телевізійної реклами. Вибираєшся на
побачення, але (проблема): не дуже гарно вдягнений! Вирішен#
ня: наш новий магазин у самому центрі міста! 

У такій чи іншій формі формула «проблема — вирішення»
є основою кожної телевізійної передачі, і цей факт повинен був
викликати у глядачів глибоко закорінене очікування, що всі проб#
леми мають своє вирішення. Чи не є такого типу очікування,
присутнє у способах виходу з наших релігійних і політичних,
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моральних і інтелектуальних проблем? Якщо існують якісь проб#
леми, від яких людство не може позбавитися з часу перебуван#
ня в Едемі, то вирішенням буде зміна основних засад.

Висока залежність інформаційного простору від споживачів
інформації зумовлює те, що за певних обставин, ЗМК починають
надавати реципієнтам переважно ті відомості, які аудиторія
хоче отримати. Часто ми спостерігаємо ситуацію, коли ЗМІ іні#
ціюють зустрічі з представниками громадськості і фактично ста#
ють ареною дискусій та обговорення, тим самим показуючи, що
прості люди беруть участь у формуванні громадської думки.

Однією з найбільш застосовуваних стала технологія форму#
вання та поширення образів. Її суть полягає в тому, що за допо#
могою ЗМК формуються і поширюються сконструйовані образи
осіб, політичних об’єднань чи фірм. Здебільшого ці образи не від#
повідають дійсності. Відтак, у такий спосіб масову аудиторію
дезорієнтують з тією чи тією метою. Саме технологія формування
і поширення образів стала основою того інструментарію, який
нині активно використовують для піару. Втім, згадана техноло#
гія — лише видима частина того, що дедалі активніше викорис#
товується у сучасних українських ЗМК. Для прикладу, техноло#
гія відволікання уваги. Суть технології полягає у відволіканні
уваги масової аудиторії від якоїсь події за допомогою створен#
ня нових інформаційних приводів та надання сенсаційного за#
барвлення іншій, не пов’язаній з першою, подією. 

Інформаційні маніпуляції опанували сферу засобів масової
комунікації. Маніпулятивне управління інформаційним потоком
майже повністю безконтрольне. На рівні державних каналів
комунікацій цим успішно займаються найвищі посадовці, вва#
жаючи маніпуляцію органічним і необхідним елементом полі#
тики та урядування. На рівні приватних ЗМІ розробляють сце#
нарії та смикають за ниточки власників газет, телеканалів,
інтернет#сайтів, тому недоречно звинувачувати у жонглюванні
інформацією журналістів — вони, в одних випадках, такі ж не#
свідомі об’єкти маніпуляцій, як і ми, а в інших — лише вико#
навці наказів роботодавців.
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ У ТВОРАХ 

ВАСИЛЯ ДУМАНСЬКОГО (ЗА ЗБІРКОЮ «ВИБІР»)

Г. П. Руднік 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
кафедра видавничої справи та редагування 
Науковий керівник доцент Н. І. Головченко

Обмеження у людському житті — надзвичайно цікава і мало#
досліджена річ. Кожного дня людина долає безліч великих і ма#
леньких перешкод, аби задовольнити свої матеріальні та духовні
потреби. Вже самим фактом свого існування межа провокує на
спробу її подолання.

Збірка малої прози, бростей (авторських прислів’їв), казок і по#
езій «Вибір» вінницького самодіяльного письменника і філосо#
фа Василя Думанського (1949–1996), інваліда першої групи,
стала предметом дослідження саме тому, що в цих творах яскра#
во проявляється світовідчуття людини з особливими потребами,
яка приречена долати перепони. Книга, найповніше зібрання
творів письменника, була видана 2000 року завдяки клопіткій
праці журналістів Ф. Шевчука, Т. Святенко. Ці люди, які добре
знали не лише твори Думанського, а й його особисто, подбали
і про те, щоб книга, видана на спонсорські кошти, була в усіх
бібліотеках України. Вони також надали необхідні матеріали
автору цього дослідження: попередні видання творів Думансь#
кого (1993, 1995 років), спогади про письменника, його листи,
фотографії тощо. Дослідження жанрово#стильових особливостей
прози і поезії Думанського є першою спробою з наукової точки
зору розглянути твори цього автора.

Василь Думанський народився у простій селянській родині.
Тяжкі вроджені фізичні вади обумовили специфіку його життя:
замкнений простір, обмежене коло спілкування, реалізацію
особистісного потенціалу засобами художнього мовлення. Обме#
жений простір (сільський будинок, село Серединка) вплинув
також на жанрову форму (мала проза, брості, казки, пісні, мо#
литви, вірші), тематику, зміст, мову його творів (переважно усно#
поетичного, фольклорного, розмовного характеру), з іншого бо#
ку — сприяв розвитку художньої уяви, фантазії.
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Його легкі для сприйняття твори поєднує мудрість людини,
яка в усякому прояві життя бачить не край, а наступний етап,
елемент, складову Всесвіту. Усвідомлення того, що все — від
Бога і не просто так, допомагає ліричному герою жити і твори#
ти: якщо цим утішу бодай одне серце — тоді мій дух лагідно ви�
татиме коло нього, і я, коли скінчиться мій час, уже не умру,
а лиш перестану бути.

Як людина з особливими потребами Василь Думанський реалі#
зував себе саме у художньому слові. Стоїцизм і мудрість пере#
важної більшості його творів говорить про мужність цієї людини,
яка в горі зуміла стати на сторону Добра, зуміла не примножи#
ти у світі образу, самотність, агресію, заздрість.

Така творчість «на грані» є способом самореалізації, соціа#
лізації, сублімації, виправдання та відтворення буття.

За Фройдом, кожна людина живе двома життями — свідо#
мим і несвідомим. До свідомого життя відноситься наше реалі#
зоване буття, а всі наші нереалізовані бажання і мрії побутового,
виробничого, сексуального та іншого характеру кожна людина
«заганяє» у несвідоме. Всі ці бажання та мрії нікуди не дівають#
ся, а живуть у підсвідомості, трансформуючись у непередбачува#
не, що нерідко стає причинами психічних розладів. Творчість
у цьому випадку є своєрідним терапевтичним засобом, який
звільняє «перевантажену» підсвідомість від інформації, і те,
що творча людина викладає на папері, перестає її хвилювати.

Переважна більшість людей прагне рухатись у напрямку век#
тора щастя, та значно потужнішу перспективу для духовного
росту людина отримує при русі за вектором болю.

Саме подолання різного виду труднощів на шляху до благо#
получчя забезпечує людині відчуття щастя. І тривалість щастя
пропорційна до часу зусиль, витрачених на його досягнення.

Творчий доробок Василя Думанського — приклад духовної
реалізації і самоорганізації, який сприяє розвитку гуманістич#
ного мислення, тому він є надзвичайно актуальним у царині
філософських та психологічних засад педагогіки людей з особ#
ливими потребами.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРЕСИ ІВАНО�ФРАНКІВЩИНИ

У. В. Сав’юк
Івано�Франківська філія, І курс, група ВС�11, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування».
Науковий керівник Р. О. Бачкур, канд. філол. наук, доцент

Сучасний розвиток суспільства неможливо уявити без ЗМІ,
які не тільки забезпечують громадян адекватною інформацією,
служать засобом пізнання та розваг, а й загалом формують гро#
мадянський світогляд, адже людина оцінює події в рідному
місті, державі, світі (не тільки політичні, а й інші) завдяки ЗМІ.
Тому аналіз друкованих видань Івано#Франківщини — доволі
актуальна проблема, розв’язання якої дасть змогу не тільки все#
бічно охарактеризувати пресу краю, а й з’ясувати низку інших
завдань: які з видань мають найбільший вплив на читачів, що
сприяє популярності того чи іншого видання, наскільки актив#
но розвивається галузь друкованого слова на Івано#Франків#
щині, які маркетингові показники на ринку преси тощо.

Згідно з офіційними статистичними даними всього в Івано#
Франківській області зареєстровано 336 періодичних видань,
серед яких 266 газет, 28 журналів, 4 газетно#журнальних ви#
дання, 15 бюлетенів, 5 альманахів, 3 збірники, 1 дайджест та
1 додаток до газети. Простежуючи динаміку виникнення нових
періодичних видань у різні роки (1993 зареєстровано 15 нових
видань, 1994 — 64, 1995 — 33, 1996 — 16, 1997 — 22, 1998 —
19, 1999 — 22, 2000 — 15, 2001 — 17, 2002 — 26, 2003 — 11,
2004 — 28, 2005 — 32, 2006 — 16), бачимо певну стабільність
(див. рис. 1), що свідчить загалом про сприятливі умови й необ#
хідність у постійному оновленні преси краю. Стрибкоподібним
був 1994 рік, що, на нашу думку, пояснюється тодішніми актив#
ними процесами державотворення в нашій країні й необхідністю
у виникненні нових періодичних видань. Принагідно зазначи#
мо, що впродовж аналізованого періоду було ліквідовано тільки
12 видань, що ще раз підтверджує стабільність у розвитку пре#
си Івано#Франківщини.

Тематично прикарпатська преса різнорідна. Офіційними ви#
даннями місцевого управління є газети «Західний кур’єр» та
«Галичина». Їх статус сприяє великим тиражам цих газет.
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Відповідно районні ради (а на Івано#Франківщині 14 районів)
також мають своїх вісників, причому в окремих містах області
виходить по кілька офіційних видань (скажімо, в Коломиї зафік#
совані газети «Коломийський вісник» та «Вільний голос», у Ка#
луші — «Вісті Калущини» та «Дзвони Підгір’я»). 

Чимала кількість видань Прикарпаття є розважальною чи
вузькотематичною. Тут варто виділити газети та журнали, при#
свячені сільському господарству («Дім. Сад. Город», «Рідна зем#
ля»), загалом господарству («Порадниця»), розважальні («Наше
хобі») тощо. Велику групу серед таких видань становлять рек#
ламні видання, як#от «Анонс#Контракт», «ЗПС#Інформ», «Робота
та навчання», «Івано#Франківськ і франківці», «Довідка.if.ua»,
«Афіша Прикарпаття» тощо. Ці видання користуються постій#
ним попитом, адже доволі широко репрезентують існуючий ри#
нок товарів і послуг Івано#Франківщини.

Окремо варто відзначити вузькоспеціальні газети та журнали,
як#от «Міліція Прикарпаття» (газета УМВС в Івано#Франківсь#
кій області), «Версії і факти», «Освітянське слово», «Галицька
просвіта» тощо. Такі видання здебільшого доступні лише вузь#
кому колу фахівців у певній галузі.

Окрім розважального та комерційного характеру, Івано#Фран#
ківська преса репрезентує також і наукове життя, адже у Івано#
Франківську понад 10 вищих навчальних закладів, більшість
із яких видає свої наукові періодичні вісники (напр., «Вісник
Прикарпатського університету», що має низку серій — Філо#
логія. Фізика. Філософія тощо; «Українознавчі студії» тощо).
Варто відзначити журнал «Фізика і хімія твердого тіла», який
здобув визнання за кордоном і виходить в Івано#Франківську
двома мовами — українською та англійською. 

Таким чином, в Івано#Фран#
ківській області спостерігається
розмаїття преси, а її розвиток за#
лишається стабільним, що свід#
чить про вироблення не тільки
сприятливих умов, а й певних
традицій, певної культури й по#
ваги до друкованого слова ЗМІ.

Рис. 1. Нові видання
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НЕОЛОГІЗМИ В ГАЗЕТНО�ПУБЛІЦИСТИЧНИХ
ТЕКСТАХ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ

Ю. В. Тищенко
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
факультет філології та масових комунікацій,
кафедра видавничої справи та редагування,
студентка ІІІ курсу, групи ВС�42

Дане дослідження цієї теми відіграє велику роль у розвитку
української мови.

Для початку потрібно зазначити, що термін «неологізми»
(від гр. neos — новий, logos — слово) — це нові слова, словосполу#
чення, фразеологізми, що з’явилися в мові [1, 64].

В усіх сучасних і розвинених мовах такі слова з’являються
постійно, повсякчас. Це зумовлюється потребами сучасної сві#
тової цивілізації [2, 152].

Неологізми — категорія історично змінна, один з розрядів па#
сивного словника, тобто це одиниці, які ще не встигли ввійти
(або вже не ввійдуть, оскільки, виникнувши, вони одразу ж і зник#
ли) до активного слововжитку [3, 377].

Неологізми можна поділити на загальномовні та індивіду#
альні (авторські).

• Загальномовні неологізми називають нове поняття, вико#
нують номінативну функцію.

• Індивідуальні неологізми покликані до життя прагненням
додати іншу, емоційно#експресивну назву поняттю, яке вже має
словесне позначення в мові.

Неологізми утворюються з елементів, що існують у мові. На#
приклад, від слів цілина, висота, бульдозер, таксі, вітамін за
допомогою суфіксів �н, �ник, �ист (�іст), �ізація утворено слова ці�
линний, цілинник, висотник, бульдозерист, таксист, вітамі�
нізація. Від слів сніг і ходити утворено снігохід.

У газетно#публіцистичних текстах з кожним днем з’являєть#
ся все більше й більше неологізмів. Зазвичай автор вживає такі
словотворення з метою експресивного забарвлення свого тексту.

Неологізми служать, з одного боку, для номінації нових чи ще
не названих понять, реалій, а, з другого, — для заміни поперед#
ніх найменувань новими, зумовленої різними чинниками — тен#
денцією до мовної економії, уніфікації номінативних моделей,



409

і видавнича справа: Секція ХIII
відповідальність

виразнішого, точнішого найменування експресивно#стилістич#
ного оновлення, з причин соціально#політичного, пуристичного,
евфіміністичного характеру тощо. Наприклад: касетник замі#
нив касетний магнітофон, маг. зам. магнітофон, комплексу�
вати, відфутболити (кого#небудь). Номінативно#експресивні
неологізми особливо швидко виникають (так само як і зника#
ють) у розмовній мові, передусім у жаргонах. Неологізми з’яв#
ляються в мові, по#перше, як власне новотворення — шляхом
словотворення на основі наявних у даній мові морфем (роздер�
жавлення, доленосні), переосмислення слова та лексиколізації
словосполучення, по#друге, як відносні новотворення в наслідок
запозичення мовних одиниць.

Провівши дослідження української преси ми можемо спосте#
рігати такі словотворення:

«...при визначенні міжбюджетних трансфертів». 
(Урядовий кур’єр.— 2007.— № 58)

«...ми наймодніший і не тільки український бренд».
(Вечірній Київ.— 2007.— № 55(17957))

«До серії компакт#дисків «Золота колекція Петербурга»,
випущеної до 300 річчя міста увійшов і CD, присвячений тво#
рам Шово».

(Вечірній Київ.— 2007.— № 53 (17955))
«На думку пана Динчошу, оптимальним способом збалансу#

вання цін на інтерконект є введення системи асиметричних
розрахунків».

(Хрещатик.— 2007.— № 45)
«...сміттєспалювальна п’ятирічка...»

(Хрещатик.— 2007.— № 46)
Зараз дла всоьго українського суспільства є актуальними такі

неологізми як євроінтеграція та інтеграційний процес, які до#
сить часто зустрічаються в статях.

Також, найбільшу кількість неологізмів можна зустріти у стат#
тях, які розповідають про новини зі світу електроніки. З розвит#
ком побутової техніки, автори почали інтенсивно вживати такі сло#
ва як: локальна мережа, мобільний оператор, TV, Інтернет тощо.

Отже, введення у мову новотворів, поява у словах нових зна#
чень свідчить про зміни в мові. Місцем їх зародження є індиві#
дуальне мовлення. В індивідуальному мовленні мова якраз і роз#
вивається.
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Тож, з вище зазначеного можна зробити висновок, що нео#
логізми мають велике значення для розвитку української мови
й функціонування не лише у газетно#публіцистичних текстах
й писемному мовленні, але й у активній, усній мові, і творцем
таких слів є саме простий народ.
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ЖУРНАЛІСТИКА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: 
ПОТРЕБА ДУХОВНОГО РОСТУ

В. Харлампович
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»,
кафедра соціальної роботи, С.Р. 1.1, І курс,
спеціальність «Соціальна робота»
Науковий керівник І. Л. Ковальчук, ст. викладач

Журналіст може надати людству велику послугу, якщо, про#
понуючи інформацію про події у світі, він буде вільний від стерео#
типів, від матеріального і духовного екстремізму. У журналіста
повинен бути відкритий розум, здатний до сприйняття всього
нового; він повинен бути відкритий всім сторонам життя і гото#
вий прийняти все, що робить життя прекрасним, здоровим, са#
модостатнім, інтелігентним. 

Журналістика не повинна бути лише бізнесом. На засоби масо#
вої інформації покладено величезну відповідальність за долю
людства. Це не звичайний бізнес, в даній сфері не можна розрахо#
вувати лише на прибуток. Для отримання прибутку існує багато
різних видів бізнесу, тому важливо не корумпувати журналісти#
ку. Журналіст має бути готовий пожертвувати вигодою. Жур#
налістика повинна бути революцією, а не лише професією. Жур#
наліст за своєю природою — бунтар, який прагне покращити світ.
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Журналістика і засоби масової інформації — нове явище в світі.
Нічого подібного не було в часи Будди чи Ісуса. Поява ЗМІ внесла
в життя багато нового: 1) позитивне і 2) негативне, деструктивне,
руйнівне, яке не залежно від того, правдиве воно чи ні, викликає
сенсацію і добре продається. На таку продукцію є попит, тому
журналісти продовжують змагатися в пошуках тем зла і насиль#
ства, які мають місце в світі. ЗМІ варто навчитися бойкотувати те#
му насильства, злочинності, негуманного ставлення до людини. 

В Америці не одноразово зафіксовані випадки, коли вбивцями
і злочинцями ставали 13–15 річні підлітки. Звідки насильство
проникає в їх розум? Дослідження свідчать, що в Америці кожна
людина проводить біля екрану телевізора до семи годин на добу.
Оскільки домінує тема насильства, розум людини стає обумовле#
ний тією інформацією, яку вкорінюють різні інформаційні засо#
би. Світ потребує здорові ЗМІ, які пропонуватимуть хороші но#
вини. Покликання ЗМІ — зробити так, щоб кожна людина
відчувала себе некомфортно без звершення позитивних справ.

Відповідної підготовки потребують студенти на факультеті
журналістики. Важливим для них повинні стати не лише питан#
ня професійного росту, але й питання духовного розвитку. Май#
бутні журналісти потребують навчання духовності: пізнання да#
ного виміру людського буття та самореалізації. Чому важливо
розвивати духовність майбутніх журналістів? Бо вона представ#
ляє собою сенс нашого життя. Без духу людина нежива, лише
фізичний організм. Так і журналістика без духовності — нежива. 

Звісно, духовність не визнає фанатизму, психологічного рабст#
ва. Але — визнає базові принципи людського співжиття та основ#
ні засади всіх релігій, а саме — любов і співчуття. Дійсна духов#
ність не залежить від приналежності до тієї чи іншої релігії.
Більше того, вона навчає основам всіх релігій. Тому журналістам
варто звернутися до духовності, яка повинна займати в їх життє#
діяльності більш важливе місце, ніж тема насильства.

Журналісти повинні черпати натхнення, приклади мужнос#
ті, джерела творчості у мудреців. Чи не випадково мудреці три#
малися осторонь від політики? Сучасні ЗМІ неабияку увагу при#
діляють політиці, але не духовності. Тому однією із важливих
функцій журналістики повинно стати знайомство народу із муд#
рістю цих людей. Звісно, що політичні події не потрібно ігнору#
вати; але уваги заслуговує той політичний діяч, який здійснює
вчинки, варті поваги та визнання.
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Звісти, не потрібно фокусувати журналістику лише на пози#
тивних новинах, це був би половинчастий підхід, не цілісний.
Поки є негативні моменти в житті, їх треба висвітлювати, але не
варто загострювати на них увагу. Потрібно відображати позитив#
не, нести в соціум прекрасне, відсунути негативне на другий
план. Негативізм варто використовувати в якості містка до пози#
тивного. Максимум уваги на насильство в житті може сформува#
ти думку людини про те, що насильство і є самим життям.

Таким чином, журналістика не повинна зациклюватися лише
на питаннях одного характеру, а зачіпати все в людині; не просто
інформувати про події, які відбуваються, а ставити завдання —
покращення людства. Преса повинна бути цікавою і корисною,
не втрачати своєї актуальності. Не варто заповнювати простір
газети інформацією, яка нічого не варта. Потрібна значима і важ#
лива для людини інформація.

ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ МАТЕРІАЛ 
ЯК ВИД ЛІТЕРАТУРНОГО РЕДАГУВАННЯ

М. Шевченко 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна,
ІІІ курс, група ВС�41,
спеціальність «Видавнича справа та редагування»
Науковий керівник Д. В. Кіслов 

РОЗДІЛ 1. Сутність і зміст поняття «літературне редагування»
Редактора називають і першим читачем книги, і провідною

творчою фігурою видавництва, і першим помічником автора
тощо. Але що ж він, власне, має робити? Як треба розуміти ре#
дагування?

Літературне редагування — це вид суспільно#культурної ді#
яльності, пов’язаної з регулюванням інформаційно#комуніка#
тивних процесів у суспільстві через засоби масової інформації
і спрямованої на підготовку журналістського матеріалу до друку
або виходу в ефір. Як вид діяльності, літредагування є системою
професійних дій, спрямованих на виконання виробничих завдань,
які формулюються за результатами редакторського аналізу жур#
налістського матеріалу під впливом реальної виробничої ситуації.
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Літературний редактор —це фахівець у сфері суспільної ін#
формації й комунікації з проблем професіонального мовлення
і перцепції журналістських творів [4].

РОЗДІЛ 2. Журналістський матеріал 
як предмет літературного редагування

Знання про журналістський твір є фаховими знаннями для лі#
тературного редактора, оскільки вони лежать в основі виробничої
мотивації і цілепокладання. Без знань про предмет своєї діяль#
ності немає і самої діяльності: редактор не відредагує замітки, як#
що він не знає законів організації тексту цього жанру.

Розглядаючи журналістський матеріал як частину суспільної
інформаційної системи і як відносно самостійну інформаційну
підсистему, відносно самодостатню сутність у вигляді тексту,
що є безпосереднім предметом діяльності автора,— журналістсь#
кий матеріал не можна аналізувати поза комунікативним ак#
том, бо «живий» смисл інформації в тому, щоб бути повідомленою
і сприйнятою. Це означає, що редактор обов’язково має поди#
витися на твір ще й з позицій комунікативних, оскільки іншого
призначення творові, цій «інформаційній підсистемі», не мож#
на придумати.

Працювати в журналістиці і не дотримуватися свідомо чи несвідо#
мо типологічної структури журналістського тексту неможливо.
І тут ми підходимо до усвідомлення найважливішого моменту в ро#
зумінні журналістського матеріалу як засобу впливу.

Журналістський текст відображає реальну подію і «сьогоднішні
об’єктивні явища не безцільно, а для того, щоб організувати ре#
альні дії мас і тим самим втілитися в нові реальні події і завтрашні
об’єктивні явища... При цьому, дякуючи внутрішньотекстовому
контакту, «річ», знята в «слові», залишається конкретною,
текст зберігає максимум предметності і забезпечується доціль#
ність перетворення «речі» в активізованій текстом практичній
діяльності аудиторії. Тому встановити внутрішньотекстовий
контакт читача з реальною проблемою суспільного життя значить
примусити його зрозуміти власну позицію, ввести в ситуацію
прогнозування власних практичних рішень, а в кінцевому випад#
ку,— поставити перед необхідністю зробити вчинок».

У журналістикознавчому контексті обов’язковим є розме#
жування таких понять, як «твір» і «текст», «тема» і «предмет
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розповіді», «розробка» і «розкриття» теми. Вирішальним для
формування професійних знань редактора є розуміння теми як
основного атрибута журналістського твору. Аналіз і корекція те#
ми редактором повинні мати аспектуальний характер, що перед#
бачає наявність у свідомості редактора різних підсистем знань —
а) знання про твір як продукт авторської творчості, б) знання про
твір як предмет читацької (глядацької, слухацької) перцепції,
в) знання про твір як фрагмент інформаційної системи суспільст#
ва, г) знання про твір як засіб регулювання соціальної активності
членів суспільства.



415

і видавнича справа: Секція ХIII
відповідальність

Підсекція 13.2. ВИДАВНИЧО'КНИЖКОВА
СФЕРА ТА ПРОБЛЕМИ
РЕДАКТОРСЬКОЇ РОБОТИ

ІСТОРІЯ ВИДАННЯ ТВОРІВ ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ
(1949–1982)

О. О. Газієва
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна,
кафедра видавничої справи та редагування
Науковий керівник Н. І. Головченко, доц. 

Актуальність роботи визначається своєрідністю творчої мане#
ри поета Г. Чубая, складністю його короткого життєвого шляху,
особливою «біографією» його віршів, переважна більшість яких
була опублікована вже після смерті поета, назрілою потребою гли#
бокого осмислення творчого доробку митця, необхідністю попу#
ляризації серед українців імені непересічного вітчизняного по#
ета, який згорів на злеті і додав до «шопти дисидентів» ще одне
печальне ім’я.

Народився Г. Чубай 1949 року в селі Березини на Рівнен#
щині. В середині 60#х учень сільської школи зі своїми віршами
потрапляє на шпальти регіональних газет — рівненської «Чер#
воний прапор» та дубенської «Червона зірка». Після закінчення
школи, як переможець республіканської олімпіади, Чубай зара#
хований до Київського університету імені Т. Шевченка. Невдовзі
вигнаний з «вовчим білетом» за антирадянську діяльність, він
марно намагається вступити до якогось іншого вузу. Потім Чу#
бай працює вчителем історії в селі Жабокрики, пізніше — на
районному радіовузлі у місті Дубно. 1969 року Григорій їде до
Львова. Там працює художником#оформлювачем на заводі, робіт#
ником сцени в театрі ім. Заньковецької, одружується. Через три
роки його заарештовують, начебто за якість давні справи і кон#
такти, але згодом випускають. І ця обставина виявляється для
нього фатальною. По Львову поповзли чутки про Чубаєву співпра#
цю з «органами». Від нього відразу відсахнулося багато друзів та
знайомих. 1978 року Чубай з першої ж спроби вступає на заочне
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відділення Московського Літературного інституту, де його ке#
рівником стає відомий російський поет Анатолій Жигулін.

Наприкінці 70#х років Чубай намагається щось надрукувати,
при цьому йде обхідними шляхами: пише поезії для дітей, пере#
кладає. І дещо таки в антологіях, журналах і альманахах з’яв#
ляється. Альманах «Вітрила#79» видавництва «Молодь» друкує
окремі його вірші, поет бере участь як редактор і перекладач
у виданні збірок кубинської («Ритми Гавани») та словацької
(«Веселка Татр») поезії.

Згодом сталося загострення хвороби, про яку не знали навіть
найближчі друзі. 16 травня 1982 року Григорій Чубай помирає.

Вже після його смерті газети «Молодь України» та «Літера#
турна Україна» друкують Чубаєві вірші. Журнал «Дніпро» пуб#
лікує вірші Чубая у дев’ятому числі 1983 року.

Першу збірку його поезій «Говорити, мовчати і говорити
знову» друкує видавництво «Молодь» у 1990 році. Регіональне
видавництво «Незабудка» друкує його дитячі поезії «Ходить ве#
чір#вечорок» у 1992 році. Львівське видавництво «Світ» у 1999 ро#
ці видає його вірші в антології української релігійної поезії
«Слово благовісту». У 2001 році також у Львові виходить його
друга збірка «Плач Єремії» у видавництві «Кальварія» — най#
повніше зібрання його творчого доробку.

2005 року у Москві вийшла друком антологія української
поезії і прози, де у перекладі російською мовою, поруч з творами
Юрія Андруховича, Юрія Іздрика, Сергія Жадана, Олександра
Довженка, Івана Огієнка та ін. представлені й вірші Григорія
Чубая (упорядник Ігор Клех).

Поширює та не забуває про поетичне слово батька і його син
Тарас — лідер гурту «Плач Єремії», який співає пісні на вірші
Григорія Чубая. 2007 року група відзначила 20#річчя своєї ді#
яльності.

Поезія Грицька Чубая — це вірші, поеми, дитяча поезія, пе#
реклади модерної іншомовної поезії. Тематика багатьох із них
пов’язана з роздумами про долю України, про сенс буття люди#
ни у світі («Україні», «Ой дивні, та правдиві…», «Моя задихана
коридо…», «Вертеп», «Марія», «Плач Єремії»). За стилем — це
бурлеск, травестія («Вертеп»), філософський роздум («Чоловік»,
«Жінка»), імпресіоністична замальовка («Коли до губ твоїх…»,
«Рушник»), сугестивна символістська поезія («Плач Єремії»,
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«Марія»), сюрреалістичні іронічні вірші («Зелений вечір»,
«Відлуння дзеркала»).

Чубай не був заангажованим поетом, тому за радянських
часів публікувався мало, більш активно його твори видаються
за часів незалежної України. 

Г. Чубай — талановитий поет, який служив Поезії, не «ком#
промісив» і згорів на злеті. Іронічний погляд на сучасну дійсність,
громадянський пафос, філософський роздум, вишукана симво#
лістська поетика віршів Чубая засвідчує високий рівень його та#
ланту. Поезія Г. Чубая — перлинка української літератури ХХ ст. 

ВПЛИВ ВИСОКОЇ ПОЕЗІЇ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

НА МОРАЛЬНУ РЕГУЛЯЦІЮ СУСПІЛЬСТВА

Л. М. Завойська, асп.
Інститут вищої освіти

На жаль, використання високих досягнень науки і техніки
відбувається не лише з користю для природи та людини, а скорі�
ше навпаки. Зараз вчені всього світу б’ють тривогу з приводу
загрози отруєння навколишнього середовища, вичерпності жит�
тєвих ресурсів та загрози ядерного колапсу. Тобто життю люди�
ни загрожує екологічна катастрофа. Можливо, потрібні «духовні
феномени», щоб розбудити людство для нормальної життєдіяль�
ності.

До таких «духовних феноменів» можна віднести й сучасну
своєрідну реабілітацію спроможності інвалідів бути корисними
суспільству. Тонке світосприйняття і нестандартне мислення
таких людей іноді творять чуттєві дива, а воля й прагнення до
дієвого життя стають прикладом у суспільстві незламності й стій#
кості попри всі негаразди долі.

У статті проаналізовано творчість поетів#інвалідів з точки
зору використання такої поезії педагогами вищої школи.

Разом з творенням уважними педагогами досить не афішова#
ної до сьогодні культури милосердя за допомогою глибоко#психо#
логічної високої поезії, заодно відбувається регуляція суспіль#
них моральних норм та моральних відносин.
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Навчити людину любити без її бажання — неможливо. Проте
навчити її бути щасливою в любові, через любов, заради любові
до ближнього — це й є задача педагога. Адже щасливими хочуть
бути всі. Тому дуже важливим є те, як вчитель зуміє подати сту#
дентам уроки відповідальності, які образи зможуть вплинути на
розум, серце і душу вихованців. Вважаємо, що приклад фізично
слабкої, проте морально стійкої людини якнайкраще підходить
для такого образу. А, якщо ця людина — талановитий поет, педа#
гогу лише треба зуміти використати перли його талану, при цьо#
му не забути навчити поваги до таких людей та простому людсь#
кому милосердю.

Прикладом високої поезії Лесі Українки, Василя Слапчука,
Володимира Забаштанського, Юри Тітова та Леоніда Кисельова,
які принесли в українську літературу дух нескореності долі,
можна викристалізувати мораль учнів, підняти її до високості,
гідної Людини. Саме така висока поезія дарує людям впевненість
у завтрашнім дні, любов до людей та світу, в якому ми живемо.

ЦИФРОВІ ДРУКАРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Г. О. Курасова
факультет філології та масових комунікацій,
група ТП�41
Науковий керівник В. В. Головенський

Цифровий друк — технологія отримання відбитків у друкарсь#
кій машині з використанням змінної друкарської форми, змі#
нами в якій при кожному циклі керує комп’ютер видавничої
системи.

У тому ж значенні, що і терміни «цифровий друк», «цифрові
друкарські машини», використовується абревіатура DI, а також
терміни «електронний» і «лазерний» друк.

Принцип DI розшифровується як direct imaging — пряма
передача зображення у друкарську машину.

Класифікація МЦД по п’яти найбільш суттєвим ознакам
(рис. 1).

Унікальні можливості цифрових друкарських технологій:
• Дуже висока оперативність.
• Стабільна якість відтворення.
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• Можливість друку змінних даних.
• Постійна ціна відбитку.
• Можливість друкування на великому асортименті матеріа#

лів, майже без переналагодженні машини.
Проте у цифрової технології є деякі обмеження, в першу чер#

гу — у після друкарській обробці.
• Відбиток на щільному папері з великою кількістю тонера

важко фальцюється і бігується (є вірогідність заломів); по ньому
нелегко робити тиснення, в тому ж числі і фольгою. Лакування
відбитків можливе лише трафаретним способом, а він дорож#
чий за офсетний.

• Крім того папір, що пройшов через цифрову машину, особ#
ливо електрографічного способу друку, дуже електризується,
що призводить до злипання стопи і як наслідок дає ускладнен#
ня при підборці блоку на автоматах.

Звісно ці труднощі не є вагомими перешкодами, але їх треба
враховувати при поданні видань на цифровий друк.

Висновки щодо ефективності способів друку залежно від ти#
ражу:

• На невеликих тиражах лідером по вартості примірника
є цифровий друк;

• Широкий діапазон тиражів доцільніше друкувати на арку#
шевій офсетній машині, але в якийсь момент ціна друку зрівня#
ється з ціною виробництва на рулонній машині;

• При подальшому зростанні тиражу найвигіднішим стає
рулонний друк.

«Computer#to#press» (Комп’ютер — Друкарська машина) —
це технологія безпосереднього експонування формного матеріалу
у друкарській машині.

Computer�to�print (комп’ютер — відбиток) — технологія,
при якій постійна друкарська форма відсутня. Зображення на
друкарському циліндрі змінюється від відбитка до відбитку,
що створює можливість персоналізації кожного відбитку у ти#
ражі одного видання.

Електрофотографія
До даного методу слід віднести кольорові лазерні принтери

і копіювальні апарати, що працюють за одним принципом
Схема процесу електрофотографії.
1 — зарядка світлочутливого барабану коронарним пристроєм;
2 — експонування світлом (створення скритого зображення);
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3 — проявлення скритого зображення тонером (частинки яко#
го мають заряд протилежний до заряду на світлочутливому ба#
рабані);

4 — перенесення зображення на папір;
5 — термічне закріплення тонера на папері;
6 — нейтралізація заряду на барабані і його очищення.

ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ
(НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЦТВ 

«ОСВІТА», «ЛИБІДЬ»)

Л. Янішевська 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна,
факультет філології та масових комунікацій,
кафедра видавничої справи та редагування,
ІV курс, група ВС�32

ХХІ століття ставить перед освітою нові вимоги та завдання.
Система освіти має забезпечити «організацію навчально#виховно#
го процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогіч#
ної теорії, соціальної практики, техніки і технології… Пріори#
тетом розвитку освіти є впровадження сучасних інноваційних
технологій, які забезпечують доступ до мереж високоякісних
баз даних, розширюють можливості учнів у сприйнятті склад#
ної інформації» [1]. 

Це можна здійснити тільки шляхом створення індивідуаль#
них модульних підручників.

Осередком вірного служіння вітчизняній освіті й науці, утвер#
дження та розвитку кращих традицій українського книгови#
дання є видавництва, що випускають навчальну літературу. Тому
дослідження видання навчальної літератури саме в Україні є ду#
же актуальним

У бакалаврській роботі буде розглянуто сучасний стан робо#
ти навчальних видавництв в Україні на прикладі видавництв
«Освіта», «Либідь», «Вища школа, «Світ», «Основа».

Розуміючи важливість роботи навчальних видавництв як для
створення цілісності міцності державної діяльності загалом,
так і для духовності, свідомості, розумових знань і навичок для
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кожної окремої людини я вирішила самостійно проаналізувати
роботу видавництв, які випускають навчальну літературу, про#
аналізувати вплив на них історичного процесу розвитку, і при
цьому спостерігати, які вони зазнавали злетів і падінь, як це
вливало на їхню сучасну діяльність; розглянути сучасні особли#
вості їхньої діяльності, проникнути в їхній колектив з середини,
побачити процеси, які відбуваються під час створення майбут#
ньої навчальної книги; з’ясувати проблеми, які існують у сучас#
ній діяльності навчальних видавництв, причини їх виникнен#
ня і спробувати знайти шляхи для покращення стану видання
навчальної літератури в Україні.

Об’єктом дослідження є навчальна література, яка випус#
кається видавництвами України, що спеціалізуються на її випус#
ку: «Освіта», «Вища школа», «Либідь», «Світ», «Основа».

Предметом дослідження є українські навчальні видавницт#
ва, їхній стан на прикладі даних найдосвідченіших видавництв:
«Освіта», «Вища школа», «Либідь», «Світ», «Основи».

Мета роботи дослідити та проаналізувати:
• видавництв України, що спеціалізуються на випуску на#

вчальної літератури; 
• значення історичної діяльності для сучасного українського

навчального книговидання, розглянути їхню історію розвитку
поетапно, досягнення, їхній досвіді практику у створенні навчаль#
них видань;

• особливості і принципи роботи навчальних видавництв у ці#
лому;

• стадії опрацювання авторської роботи для створення на#
вчальної книги;

• проблеми навчального книговидання та можливі шляхи
їхнього розв’язання;

• здобутки видавництв за тривалі роки плідної діяльності.
Джерелами інформації для даної праці були теоретичні відо#

мості авторів (підручники, навчальні посібники, статті з журна#
лів і газет), особиста практична діяльність в одному з найпотуж#
ніших навчальних видавництв в Україні («Освіта»), а також
аналізування теоретичного матеріалу та конкретних підручни#
ків видавництв.

Нині в Україні налічується близько 100 видавництв, які спе#
ціалізуються на випуску навчальної літератури.
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Я б хотіла звернути увагу на таких видавництвах навчаль#
ної літератури як «Освіта» та «Либідь»і на їхньому прикладі
показати діяльність навчальних видавництв України.

Отже, видавництво «Освіта». Дане видавництво створює

навчально#методичні видання українською і російською мовами
для середніх загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів,
у тому числі й для дітей з особливими потребами. Видавництво
працює невпинно уже впродовж 87 років.

Видавництво «Освіта» спеціалізується на випуску наступної

літератури:

– підручники;
– хрестоматії;
– навчальні посібники;
– методичні посібники;
– дидактичні посібники;
– довідники;
– словники;
– робочі зошити;
– енциклопедичні видання для дітей;
– розвиваючу літературу;
– посібники для дошкільних закладів.
Загальний наклад видань видавництва «Освіта» за всі роки

діяльності перевищує 2,5 млрд. примірників.
Видавництво є активним учасником реформування шкіль#

ної освіти. Так, зокрема, за період 2001–2004 рр. було видано
169 назв, з яких 110 нові, навчальна література з усіх шкільних
предметів. І в кожній книзі відображений новий підхід до викла�
ду навчального матеріалу і рівня художнього оформлення. У пе#
ріод шкільної реформи видавництво випустило 90 нових назв
тиражем 3 млн. примірників.

При виготовлені друкованої продукції працівники видав#
ництва намагаються створити корисну і цікаву книжку, і саме
тому видає по декілька підручників різних авторів з більшості
шкільних предметів.

Деякі підручники видавництва «Освіта» щороку подаються
на конкурс. Видавництво є також активним учасником дер#
жавних та міжнародних виставок та ярмарків і має численні
нагороди і визнання на державному та міжнародному рівні.
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І ще з 1995 року видавництво представляє Україну в Пан євро#
пейському клубі видавців навчальної літератури — РЕР СLUB.

Видавництво має і власну книгарню, яка розміщена поруч
з видавництвом.

Видавництво «Либідь». Дане видавництво було створене ще

в 1835 році. Спочатку це було видавництво при Київському націо�

нальному університеті ім. Т. Г. Шевченка. З давніх часів во#
но було осередком відродження духовності нації і збагачувало
нашу культуру.

«Либідь» видає навчальну, наукову та довідкову літератури.
Навчальна література даного видавництва на відміну від «Осві#
ти» спрямована для вищої школи, вищих навчальних закладів
та професійно�технічних закладів освіти.

За роки незалежності видавництво випустило близько 10 млн.
примірників, 900 назв.

Як і видавництво «Освіта», «Либідь» є активним учасником
багатьох державних і міжнародних виставок та має численні
нагороди.

Цікавим є й те, що видавництво видає праці не лише українсь#
ких авторів, а й авторів української діаспори, які з певних при#
чин опинилися за кордоном (Субтельний «Україна: історія»).

Видавництво працює й над створенням підручників нового
покоління.

Сучасний еволюційний етап розвитку навчальної літератури
в Україні ще далеко не завершений і хоч має неабиякі досягнення,
але проблем в даній галузі вистачає. Так, зокрема, це стосується
в першу чергу законодавчої бази (фінансування, податків тощо),
що значно вливає на кількість і якість навчальної літератури. 

Але незважаючи на всі існуючі негаразди діяльність цих двох
видавництв вже вказує на те, що нині українська книга є і во#
на розвивається, вдосконалюється з часом, створює міцну базу
для українського народу, його майбутніх фахівців. Її якість ви#
знана на державному й міжнародному рівнях.
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СЕКЦІЯ 14

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКОВОЇ
ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ЕТИКЕТКА ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРОДУКЦІЇ 
ВІД ПІДРОБКИ

Ю. А. Тисенко
Факультет філології та масових комунікацій
ІІІ курс, група ТП�41, спеціальність «Технологія 
розробки, виготовлення та оформлення паковань» 
Науковий керівник С. М. Ярема, канд. техн. наук, доцент

Про підробки й фальшивки багато хто в нашій країні знає не
тільки з пліток.

Найбільш масовою групою поліграфічної продукції яка під#
дається можливій підробці є етикетка і упаковка будь#яких видів
промислових і продовольчих товарів. Але, є й безліч методів і спо#
собів захисту від підробок. 

Загалом всі використовувані в цей час технічні й технологіч#
ні методи захисту поліграфічної продукції можна розділити на
п’ять груп:

1) захист на стадії дизайну за допомогою особливих прийомів
верстки й спеціальних програм для обробки зображення; 

2) технологічні способи друку (орловська, ірисний друк тощо);
3) захист за рахунок використання особливостей паперу або

іншої основи, на якій здійснюється друк; 
4) захист за допомогою спеціальних фарб або інших носіїв

друкованої інформації; 
5) використання додаткових фінішних і оздоблювальних про#

цедур після друку. 
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Спеціальні «дефекти» — введення в картинку дрібних «де#
фектів» — нестандартний шрифт, нерівні по висоті або ширині
«стрибучі» літери.

Контрольні й штрихові коди — різні види контрольних
або закодованих малюнків у вигляді ліній, геометричних фігур
або растрових картинок.

Гільйоширні елементи — фоновий малюнок із взаємно пере#
січних кривих тонких ліній, що покривають всю поверхню аркуша.

Мікротекст — символи, сприймані людським оком у вигляді
тонкої суцільної лінії і в той же час чудово читаємих за допомо#
гою лупи або мікроскопа.

Сховані зображення або сполучені малюнки — при повер#
танні аркуша паперу під певним кутом, в ньому з’являються
нові елементи.

Технологічні прийоми захисту — захист зображення за ра#
хунок використання оригінальних технологій друку є найефек#
тивнішою.

Ірисний друк — друкується на звичайній офсетній машині,
в фарбовий апарат якої закладають кілька фарб і виключити
розкат валів.

Орловська друк — машина має декілька формних цилінд#
рів, один із яких формує графічні елементи (контур) зображен#
ня, а інші — довільні площі зміни кольорів.

Металографічний друк — під великим тиском і з викорис#
танням спеціальних фарб можна одержати різні напівтони або
рельєфне зображення.

Сухий офсет або безводний офсет — це спосіб друку на спе#
ціальних машинах за допомогою спеціальних форм і фарб.

Захист за рахунок основи — захист за рахунок використан#
ня спеціальної основи, поряд з використанням особливих техно#
логій друку.

Плівки типу VOІD — багатошарова самоклейна плівка.
Захисні включення — введення у м’яку масу паперу, при його

виготовленні. 
Металізовані смужки — містять певну закодовану інфор#

мацію, яку зчитують за допомогою спеціального пристрою.
Матеріал, який чутливий до розчинників — папери, які

не витримують надлишкової вологи, і псуються при найменшому
її попаданні.
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Радіаційні мікрочастинки — мікроскопічні дози рідкозай#
мистих елементів, що володіють слабким радіаційним випромі#
нюванням.

Захист за рахунок фарби — захист за рахунок використан#
ня спеціальних фарб.

Фарби, що не сохнуть — сильно всмоктуються.
Фарби, що змінюють свої властивості від зовнішнього впли�

ву — барвники, що міняють свої кольори залежно від зміни
температури або випромінювання.

Захист за допомогою методів обробки продукції — елементи
внесені в поліграфічну продукцію на стадії післядрукарської
обробки.

Припресовка голограми — голограма, як і спеціальний па#
пір, є найбільш ефективним засобом захисту.

Нумерація й персоналізація — запобігає можливість легко#
го дублювання, перетворює великий обсяг однотипних виробів
у індивідуальні.

Висічка під оригінальну форму — внутрішня або контурна
висічка.

Розглянутий вище огляд захисту поліграфічної продукції,
звичайно, не повний. Крім перерахованих існує ще багато різних
методів, перелік яких постійно поповнюється. При цьому, вихо#
дячи із додаткової вартості засобів захисту та їх ефективності,
важливо обрати компромісне рішення ціни товару (продукту).

ЕТИКЕТКА: ФУНКЦІЇ, 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ

Ю. А. Тисенко
Факультет філології та масових комунікацій
ІІІ курс, група ТП�41, спеціальність «Технологія 
розробки, виготовлення та оформлення паковань» 
Науковий керівник С. М. Ярема, канд. техн. наук, доцент

Приваблива інформаційна етикетка на упаковці чи товарі
може і повинна служити фактором у конкурентній боротьбі за
споживача. Вона дозволяє виділити продукт серед великої кіль#
кості подібних пляшок, банок, коробок тощо. Як рекламний
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і інформаційний елемент упаковок етикетка супроводжує будь#
який продукт на шляху від виробника до споживача. Сьогодні
етикетка — це високотехнологічний складний продукт, здатний
реалізувати сміливі маркетингові ідеї компанії виробника.
На сучасному ринку упаковки актуальні: захист продукту від під#
робок; екологічність та безпечність паковальних і етикеткових
матеріалів; стабільність і гарантії якості; зручність роботи з пос#
тачальниками; можливість індивідуального підходу до спожи#
вача (замовника).

Комбінований спосіб друкування. Поєднання в одній машині,
що найменше, двох видів друку (наприклад, офсетного і флек#
сографічного), які доповнюють один одного, дозволяє досягти
хороших результатів. Машини, в яких використовуються не
один, а більша кількість способів друку, часто називають комбі#
нованими або гібридними. Вони застосовуються для виготовлен#
ня різноманітної продукції в рулонах, аркушах — не тільки
етикеток, а і різного роду захисних марок, упаковок, календарів,
лотерейних білетів, банківських чеків, рекламних плакатів тощо.

Цифровий друк етикеток. За останні роки для друкування
паковань і етикеток більш широке застосування знаходить циф#
ровий друк. Відрізняється цифровий друк від класичних способів
передусім віком — ця технологія налічує лише більш 10 років.
При цифровому друці перенесення зображення здійснюється без#
посередньо з пам’яті комп’ютера на матеріал, на який наносить#
ся друк або проміжний носій, який передаватиме зображення,
виключаючи виготовлення фотоформ і друкарських форм; існує
можливість зміни змісту кожного друкованого відбитку в накла#
ді. Фактично, до цифрових систем належать передусім техноло#
гії, які реалізуються за принципом безконтактного друку. 

Виготовлення об’ємних етикеток. Об’ємні етикетки, виготов#
лені способом заливки смолою, пройшли на заміну старим спо#
собам нанесення позначок на панелях приладів і виготовлених
значків, залитих кольоровими лаками та емалями.

До основних переваг об’ємних етикеток належать: естетичні
якості етикеток: глянцева об’ємна «лінзочка» навіть простій
етикетці надає елітного вигляду; полімерне покриття етикеток
захищає їх як від фізичних дій (стирання, царапання), так і від
хімічних (вода, розчин: бензин, мастила тощо; простота і, від#
повідно, доступність технології. 
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Термографія. Термографія — це рельєфний (об’ємний) друк,
внаслідок якого зображення набуває випуклості над поверхнею
паперу, цей — об’єм не тільки значно відчутний рукою, а й явно
кидається в очі. Завдяки останнім технічним досягненням тер#
мографія стала доступною (по кишені) великому колу друкарів,
що дає змогу їм розширити спектр поліграфічних виробів.

Виробництво самоклейних етикеток. Використання сучасних
технологій дає змогу виробляти самоклейні етикетки на різних
типах матеріалів, що уможливлює використання їх практично
в будь#якій галузі, де потрібне маркування. Сьогодні самоклейні
етикетки застосовуються як декоративні та рекламно — інфор#
маційні елементи пакування, що використовуються в харчовій,
косметичній, легкій, хімічній і фармацевтичній промисловості.

Голографічні етикетки. Слово «голограма» походить від грець#
ких (holos — повний та grapho — запис) — це фіксоване три#
вимірне зображення предмета на фотопластині, репродукції
тощо. Створення нових джерел світла та фотоматеріалів з висо#
кою роздільною здатністю дало змогу реєструвати світлову хви#
лю, розсіяну об’єктом зйомки в різних напрямах, тобто фіксу#
вати на фотопластині зображення в повному об’ємі. 

Завтрашній розвиток технології. Розвиток техніки і техно#
логії не стоїть на місці. Найближчим часом на світовому ринку
етикеток впроваджуватимуться нові найсучасніші матеріали,
нове обладнання. Продовжуються пошуки новітніх технологій
у виробництві різноманітних плівок, які суттєво стимулюють
і підвищують ринковий потенціал самоклейних етикеток.
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