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ВСТУПНЕ СЛОВО

ХI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених

«Молодь: освіта, наука, духовність» проводиться нині в знаменний рік

200&ї річниці від дня народження генія українського народу Т. Г. Шевчен&

ка. Ця визначна подія знайшла свій відгук у роботі Шевченкознавчих

студій.

За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез учас&

ників конференції новими віршами молодої поетеси Світлани Патри,

випускниці Університету «Україна». Маємо надію, що і цього разу щирі

та палкі поезії Світлани Патри долинуть до Ваших думок і сердець,

шановні учасники конференції.

Організаційний комітет

INTRODUCTION

XI National Conference of Students and Young Scientists «Youth: Educa&

tion, science and spirituality» has been held today in the significant year of the

200&th anniversary of the birthday of genius Ukrainian nation T. Shevchenko.

This remarkable event has found its echo in the work Shevchenkoznavchyh

studies.

According to tradition, this year we are opening a book of abstracts of con&

ference participants with new poems young poet Svetlana Patras, a graduate of

the University «Ukraine». We hope that this time sincere and passionate poetry

by Svetlana Patras valley to your thoughts and hearts, dear participants.

Organizing Committee

200,річному ювілею від дня народже200,річному ювілею від дня народження ння 
ТТараса Гараса Григоровича ШЕВЧЕНКА ригоровича ШЕВЧЕНКА 

присвячуєтьсяприсвячується

Ти був сином свого народу,
Ти ішов, як Пророк по землі.
Ти народу цього незгоди,
Наче хрест, взяв на плечі свої.
Твоя кобза рядками грала,
Про Народ твій — зневажено&гордий.
Твоє серце з туги вмирало
За Вкраїни твоєї недолі.
Твої думи хранителі стали —
Та й на сотні — на тисячі літ!
І щоб ми по світах не блукали
— В серці маємо твій Заповіт. 
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Лесі УЛесі Українцікраїнці
(До 100,річного ювілею її світ(До 100,річного ювілею її світлої пам’яті)лої пам’яті)

Вона, мов гострий меч, кувала слово.
В її душі горів палкий вогонь.
Краса життя була їй за основу.
Його в Землі взяла, мов з матері долонь.
Їй стало до снаги з колін підняти,
Своїм віршем дістати душі з дна.
І вже ніхто не зможе відібрати
Те Слово&крицю, що дала вона.
Хай що не принесе підступна доля,
Але не загасити їй вогонь.
Бо слово Лесі викувало Волю.
Візьму її із сильних цих долонь.

СВОБОДАСВОБОДА

Скажи, де пролягла —
Межа свободи?
Ти ніби наздогнав
Свою Жарптицю,
Аж ось — нема і сліду —
І тепер знов ти
Блукаєш там де грім
І блискавиця.
Чи є ота межа
Для нас рятунком?
Чи може, знов, на жаль
Гірка омана?
А раптом стане
Небезпечним трунком?
Сучасне й давнє
— Павутина справна.
Вона плететься
Кимось невідомим…
Земля сміється
У весні та літі…
А ми шукаємо
Межу свободи,
І поринаємо
У вправні сіті.

Я виткала…Я виткала…

Я виткала слова
зі своїх почуттів,
з навколишнього світу
Я виткала слова...
Я виткала життя
з минулих відчуттів
Передвесняний вітер
Приносить майбуття...
Та що ж зіткала я?
Можливо, це рушник,
А може скатертину
послала по світах?...
Хтось бачить щось своє,
у тканеві моїм,
У дивній цій картині
Всі бачать лиш своє...

31.03.2012
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СЕКЦІЯ 2 

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 
ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
У СУЧАСНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Арендарчук І. А. 
ІV курс, група ДК(з)-4.1, напрям підготовки «Документознавс-

тво та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)-782616; 
науковий керівник: Єжижанська Т. С., старший викладач 

Соціальні мережі сьогодні є одним із найпопулярніших сервісів, 
що утримують увагу значної частини Інтернет-аудиторії. В інформа-
ційному суспільстві соціальні мережі нестримно набирають попу-
лярності, адже аудиторії деяких з них вже перевищують населення 
найбільших країн. Найпопулярніші соціальні мережі у світі — Facе-
book (650 млн чол.); MySpace (120 млн.чол.), Twitter (74 млн чол.), 
Vkontakte (20 млн.) — виникли приблизно десять років тому, але їх 
вплив на повсякденне життя величезний. Складно знайти користу-
вача Інтернету, який не користувався б соціальною мережею. За 
останні п’ять-десять років значно змінилися способи і форми ко-
мунікації людей в Інтернет-середовищі, і саме соціальним мережам 
вдалося технічно реалізувати потреби сучасної людини, надавши 
загальнодоступні соціальні інструменти та засоби взаємодії для роз-
будови свого особистого інформаційного простору. 

Соціальна мережа — це структура, що базується на людських 
зв’язках або ж взаємних інтересах. У ролі Інтернет-сервісу соцмережа 
може розглядатись як платформа, за допомогою якої люди можуть 
здійснювати міжособистісні зв’язки та групуватись за інтересами. 
Завдання такого сайту полягає в тому, щоб забезпечити користува-
чів усіма можливими шляхами для взаємодії один з одним — відео, 
чати, зображення, музика, блоги та інше. 
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Для того, щоб називатись соціальною мережею, Інтернет-проект 
повинен виконувати такі функції: 

– можливість створення індивідуальних профілів, в яких місти-
тиметься певна інформація про користувача (його ім’я, родинний 
статус, інтереси тощо); 

– можливість налагоджувати взаємодію користувачів (за допомо-
гою перегляду профілів один одного, внутрішньої пошти, комента-
рів тощо); 

– можливість досягнення спільної мети шляхом кооперації (на-
приклад, метою соціальної мережі може бути пошук друзів, веден-
ня групового блогу та ін.); 

– можливість обміну інформаційними ресурсами; 
– можливість задовольняти потреби за рахунок накопичення ре-

сурсів (наприклад, знаходячи нових друзів, задовольняти потребу в 
спілкуванні). 

Розуміння значення Інтернету та соціальних мереж змушує пе-
редові держави вкладати величезні інвестиції в Інтернет-мережі, які 
нині стають не тільки засобом комунікації, а й ефективною полі-
тичною зброєю. Боротьба в інформаційній сфері за думки людей від-
криває соціальні мережі як інструмент інформаційного протиборс-
тва. Важливим є те, що через соціальні мережі легше знайти одно-
думців, призначити їм зустріч і власне побачити, що відбувається. 
Для українського суспільства сьогодні соціальні мережі — це важ-
ливий інструмент для об’єднання, для поширення інформації і для 
змін, тобто для створення громадянського суспільства. 

Отже, поширення і використання соціальних Інтернет-мереж має 
певні соціальні наслідки, як негативний, так і позитивний характер: 

– віртуалізація соціального життя, міжособистісних і соціальних 
комунікацій; 

– зрощування, переплетіння реального та віртуального соціаль-
ного життя; 

– Інтернет-залежність; 
– глобалізація життєвого простору людини через створення груп, 

які включають людей, що фізично проживають та перебувають у 
різних країнах; 

– фрагментація суспільства, створення великої кількості віртуаль-
них груп за інтересами; 

– формування Інтернет-культури як нового напряму розвитку су-
спільства, безпосередньо пов’язаного з появою, розвитком і проник-
ненням в соціальне і культурне життя досягнень інформаційних тех-
нологій. 
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ТРАДИЦІЙНІ МАТЕРІАЛЬНІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ 
РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

Балух В. С., 
І курс, група ДКс(з)-1.1, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут, к. тел. (0332)782616; 

науковий керівник: Жалко Т. Й., к. філол. н., доцент 

З давніх римських часів до нас дійшло багато писемних пам’я-
ток, переважна більшість яких — написи на кам’яних поверхнях. 
Міста у Стародавньому Римі, зокрема міські форуми (площі), були 
пишно і багато прикрашені тріумфальними арками, пам’ятниками 
богам, статуями героїв та різноманітними кам’яними спорудами, на 
постаментах яких красувалися монументальні написи, виконані римсь-
ким капітальним монументальним письмом. 

З II століття до н. е. й до V століття н. е. римські писці перепису-
вали монументальним письмом папірусні та пергаментні гарно оздоб-
лені рукописи і найважливіші державні документи [2, c. 41‒42]. 

Хоча завдяки зв’язкам із Єгиптом та Азією як матеріальні носії 
використовувалися папірус та пергамент, традиційним матеріалом 
для фіксації інформації залишалися цери. Вони були набагато де-
шевшими і доступнішими. Цери — це дерев’яні таблички, покриті 
воском. За своїм виглядом такі книги були дуже схожі на сучасні, 
тільки сторінки зроблені з деревини. Їх вистругували, а заглиблен-
ня, що утворилося, заливали воском. По воску римляни писали 
гострим кінцем стилю, а лопаткою розгладжували віск, коли писар 
виправляв помилку. 

Римляни користувалися церами в побуті як своєрідними запис-
никами для ведення різноманітних господарських розрахунків і лис-
тування. На церах вели свої записи й учні в школах. Коли однієї 
таблички писцю було мало, то використовували дві, три або більше 
цер і зв’язували їх мотузкою. Відповідно до кількості табличок, ком-
плект із двох цер називали диптихом, із трьох — триптихом, із де-
кількох — поліптихом. Зв’язані по краю воскові таблички стали на-
зиватися кодексом. Зовні боки кодексу (перша та остання таблички) 
прикрашали орнаментом, іноді на них вказували прізвище влас-
ника. Особливо багато були прикрашені так звані консульські ко-
декси, складені з виготовлених зі слонової кістки двох табличок, 
які урочисто вручали римським консулам [2, c. 56‒57]. 



Секція 2 Документознавство та 
сучасні проблеми 

 8

Досить тривалий час матеріалом для письма у Римі, окрім вос-
кових дощечок, був папірус. До Риму його доставлявся з Єгипту, але 
лише до того часу, як у І–ІІ ст. римська економіка почала занепа-
дати і поставка папірусу припинилася. Тоді римські майстри швидко 
налагодили власне виробництво пергаменту, який і став домінуючим 
матеріальним носієм у Римі. 

Приблизно у ІІ столітті до н. е. пергамент широко застосовував-
ся як основний матеріал для письма. Але у Греції він використову-
вався не тільки як матеріальний носій, а й для виготовлення кол-
чанів, щитів і навіть барабанів. 

За своїми якостями пергамент значно перевершував папірус, паль-
мове листя й інші матеріальні носії стародавності. По-перше, він був 
набагато міцнішим. По-друге, на ньому для написання використо-
вувавлися обидві сторони. По-третє, з нього можна було виготов-
ляти не тільки сувої, але й окремі аркуші, що складали навпіл і 
зшивали разом. Але одна книга, написана на пергаменті, часто кош-
тувала стільки ж, скільки невелике село. Пергамент був коштовний, 
рідкісний, і це було серйозною перешкодою для його широкого ви-
користання. 

Та все ж, незважаючи на ці недоліки, розповсюдження перга-
менту в країнах античного світу створило умови для переходу до 
зручнішого типу книги — кодексного. Майстри згинали пергаментні 
аркуші навпіл й складали зошити, потім скріплювали ці зошити 
нитками в корінці та писали на обох боках аркушів [1, c. 55]. 

З плином часу шкіряні «аркуші» для фіксації інформації не пішли 
в небуття, а продовжували конкурувати з папером аж до другої по-
ловини ХVII століття. 

Отже, у Римі були розповсюджені два традиційні матеріальні 
носії: їх власний винахід — воскові дощечки — цери, якими корис-
тувалася бідніша частина населення, та запозичений з Азії перга-
мент, який зміг витіснити з ужитку лише папір. 

Література: 

1. Гаврюшенко О. А. Історія культури: навч. посіб. / О. А. Гаврю-
шенко, В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. — К.: Кондор, 2001. — 339 с. 

2. Овчінніков В. О. Еволюція книжкової структури / В. О. Овчінніков — 
Л.: Світ, 2005. – 414 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ КАРТОГРАФІЧНОГО ДОКУМЕНТА 

Бас В. Т., 
II курс, група ДК-2.1, 

напрям підготовки «Документознавство та інформаційна 
діяльність» Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна», к. тел. 050-11-33-565; 

науковий керівник: Мациборська О. М., старший викладач 

Карта — це документ з унікальною історією та низкою особи-
востей, що відрізняють її від інших документів. Актуальність до-
слідження специфіки картографічного документа зумовлена кількома 
факторами: по-перше, картографічні об’єкти — це динамічні системи 
(змінюється фізична поверхня Землі, адміністративно-політична кар-
тина світу, астрономічні об’єкти тощо), їх відображення потребує 
періодичного оновлення карт, внесення змін до них; по-друге, — 
розвиток інформаційних технологій, комп’ютерної графіки зумовив 
можливість створювати, зберігати, друкувати та передавати карти 
в новітніх цифрових форматах; по-третє, — розвиток ще нової науки 
про документи, документознавства і, зокрема, картознавства, перед-
бачає подальше удосконалення класифікації, типологізації, специ-
фікації карт тощо. Таким чином, наявні дослідження вітчизняних та 
зарубіжних вчених не розкривають усіх аспектів сучасного карто-
графічного документа. 

Основу інформаційної складової картографічного документа утво-
рює наукова інформація, а саме — географічна. Причому геогра-
фічна інформація залежно від тематичної спрямованості карти поєд-
нується з іншими видами наукової інформації: економічною (карти 
промислових об’єктів, сільськогосподарських районів тощо), полі-
тичною (політичні карти), історичною (історичні карти), демограф-
фічною (карти щільності населення), етнографічною (карти розселення 
народів) тощо. 

Кодування інформації в картографічному документі відбувається 
кількома шляхами: 1) використанням різного роду знаків на позна-
чення певних об’єктів і явищ, 2) зафарбовуванням певними кольора-
ми, 3) застосуванням певних способів зафарбовування/штрихування. 

Картографічні знаки можна поділити на геометричні (знаки ко-
рисних копалин), буквені (позначки місць поширення промислових 
видів риби), фігурні або силуетні (позначки місць розселення рідкіс-
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них тварин), лінійні (кордони, водорозділи тощо), векторні. На фі-
зичних картах різними кольорами традиційно позначаються суходіл, 
водойми, гори тощо; у цілому різнокольорове зафарбовування ви-
користовується на усіх картах з метою відобразити поширення того 
чи іншого явища. На позначення певних ареалів використовується 
штрихування, крапки тощо. 

Кожний різновид карти залежно від тематики має своє функці-
ональне призначення. Основну ж функцію карт можна визначити як 
пізнавально-інформаційну. 

Матеріальна основа картографічного документа змінювалася про-
тягом історії людства. Найдревніша відома карта — це карта світу 
вавилонян із Месопотамії, яка виконана на глиняній табличці (да-
тується кінцем VIII – початком VII ст. до н. е.); відомі також карти, 
виконані на пергаменті (карта іспанського мореплавця Хуана де ла 
Коса, 1500 р.), дерев’яних дошках (карта німецького картографа Мар-
тина Вальдземюллера, 1507 р.), шкірі газелі (карта турецького ад-
мирала Пірі-реїса, 1513 р.) та ін. Найпоширенішим же традиційним 
матеріалом для картографічних видань є папір. Разом з тим з роз-
витком інформаційних технологій з’явилася можливість створюва-
ти електронні карти або їх тверді копії, причому будь-якої території, 
масштабу, теми. Цифрове відображення просторових відомостей про 
ті чи інші об’єкти — геоінформаційні системи (ГІС) — відкриває 
доступ до них в режимі реального часу, що уможливлює швидке 
оновлення, передачу та поширення картографічних відомостей. 

Таким чином, подальший розвиток картографічного документа 
пов’язаний із розвитком системи електронних карт, хоча, очевидно, 
вони ще тривалий час будуть співіснувати із традиційними карто-
графічними виданнями. 
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ЗАГРОЗИ ІНТЕРЕСАМ ОСОБИСТОСТІ 
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

Безкоровайна І.В. 
ІV курс, група ДК(з)-4.1, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут, к. тел. (332)-782616; 

науковий керівник: Конон Н. Г., старший викладач 

Зростання значимості інформації є важливою рисою світового су-
спільного прогресу. Україна уже вступила в нову еру інформаційної 
індустрії. На цьому шляху відкриваються широкі можливості роз-
витку країни і водночас виникають нові загрози та виклики. 

Нині вперше в історії з’явилися технічні можливості суверенно-
го розвитку для більшості людства. Всі країни світу так чи інакше 
здійснюють процес інформатизації. Об’єднати вільний розвиток з 
використанням новітніх досягнень науки і техніки — це не лише 
магістральний напрям руху людства, але найактуальніша проблеми 
молодої України. 

Інформаційну війну, у зв’язку із прихованістю характеру викорис-
тання її основних елементів, легко замаскувати або надати їй вигляду 
боротьби ідей, висловлювань, особистих поглядів, конструктивної 
критики. До того ж засоби інформаційної війни застосовують в ме-
жах існуючих законів і конституційного права людини на інформа-
цію, тобто їх використання є легальним і воно не кваліфікується як 
злочинна дія. Для інформаційної атаки найчастіше використовують 
ЗМІ. Адже інформацію в засобах масової інформації можна пода-
вати на будь-який смак. Її можна сфабрикувати, викривати шляхом 
односторонньої подачі, відредагувати, «вижати», вирвати з контек-
сту і т. д. Розповсюдженим є прийом «інформаційного переванта-
ження», коли в потоці другорядних повідомлень губляться дійсно 
важливі повідомлення. Для цього достатньо з багатьох фактів ви-
брати потрібні, а решта подати тенденційно, односторонньо, замов-
чати про їхню істинну природу. Брехня, яка компрометує опонента, 
зовсім необов’язково повинна виглядати достовірною — найваж-
ливіше, щоби вона доторкнулася до людської душі, знайшла розу-
міння і підтримку. Нерідко буває так, що суб’єкту компромату ніхто 
по-справжньому не вірить, але рейтинг об’єкта компромату падає. 
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Людьми, які стверджують, що не піддаються навіюванню, все одно 
маніпулюють, якщо тільки вони повністю не ігнорують засоби ма-
сової інформації та суспільні інститути, що практично є неможли-
вим. Відомо, що навіть в інформаційних передачах існує схований 
коментар, приховане навіювання (інколи його роль виконує сам під-
бір інформації). Отримання інформації стало сьогодні необхідною 
людською потребою. «Поглинаючи» інформацію, яку пропонують 
ЗМІ, ми проковтуємо неминучу «дозу» маніпуляції. 

Маніпулятивний потенціал слів базується на тому, що мова має 
не тільки комунікативне, але й сугестивне значення. 

Зважаючи на багатоаспектність національних інтересів України 
в інформаційній сфері, особливого значення набуває визначення ін-
формаційної безпеки стосовно особистості, яка полягає у реалізації 
конституційних прав людини і громадянина на доступ до інформа-
ції, на використання інформації в інтересах здійснення незабороненої 
законом діяльності, фізичного, духовного й інтелектуального розвит-
ку, а також у захисті інформації, що забезпечує особисту безпеку. 

Література: 

1. Макаренко Є. А. Міжнародні інформаційні відносини / Є. А. Мака-
ренко. — К.: Наша культура і наука, 2012. — 368с. 

2. Пазюк А. В. Захист прав громадян у зв’язку з обробкою персональ-
них даних у правоохоронній діяльності: європейські стандарти і Україна / 
А. В. Пазюк. — К.: Прайвесі Юкрейн, 2010. — 258с. 

 
 

ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ  
ПСИХОЛОГІЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ  

ТА КОНТРОЛЮ СВІДОМОСТІ  
У МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Бєлікова Н. О. 
доктор педагогічних наук, доцент 

Довгун Л. Г. 
І курс, група ДКс(з)-1.1, спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», Луцький інститут, к. тел. (332)-782616 

Сьогоднішній світ став занадто інформатизованим. Це викликає 
певну кризу в існуючій системі освіти. Лавина інформації, що на-
крила школярів, студентів і викладачів, майже вийшла з-під конт-
ролю. Майбутні фахівці ще в стінах освітніх закладів зазнають пе-
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ренапруження та частих депресій через колосальні перевантаження. 
Та все одно обсяг знань, що людина може засвоїти за період на-
вчання у закладах освіти, обмежений. 

Сучасний стан науки і суспільства, динамічний соціальний про-
грес, збільшення обсягу нової інформації різко скорочують частку 
знань, отриманих людиною в період професійного навчання стосовно 
інформації, необхідної їй для повноцінної діяльності в суспільстві, 
що змінюється. Тому підприємствам і організаціям потрібні фахів-
ці не стільки інформовані, скільки такі, що вміють працювати з ін-
формацією. 

Сучасна психологічна наука напрацювала достатню кількість тех-
нологій психічного впливу. Під психічним впливом розуміють здійс-
нюваний за допомогою мови і немовних засобів вплив однієї осо-
бистості чи групи людей на психологію іншої особистості чи групи, 
що виходить з певних мотивів і переслідує конкретну мету. Як пра-
вило, ці технології активно вивчають і засвоюють ті, хто збираєть-
ся впливати: політики, рекламісти і PR-фахівці, представники мас-
медіа і працівники сфери обслуговування. 

Ситуація ускладнюється тим, що в рамках ведення інформацій-
них війн маси населення готуються до керування їхньою свідомістю. 
За допомогою систем масової комунікації проводиться переорієнта-
ція суспільної думки шляхом введення нової шкали цінностей, здійс-
нюється економічна дезінформація, поширюються і закріплюються 
в суспільній свідомості споживчі моделі життя. А хто зацікавлений 
у нейтралізації деструктивного психологічного впливу, у профілак-
тиці психологічної маніпуляції і контролю свідомості? 

Усе перераховане вище показує крайню актуальність питання про 
відповідальність за маніпуляцію свідомістю і невідкладність рішен-
ня задачі протистояння руйнівним наслідкам інформаційного впливу. 

На нашу думку, найкращою профілактикою психологічної залеж-
ності, маніпулювання, контролю свідомості є розвиток у молодих 
людей критичності мислення і рефлексії, формування навичок асер-
тивної поведінки. 

Критичне мислення трактується як прагнення усе аналізувати, під-
давати оцінці, не приймати все на віру; уміння правильно, об’єктивно 
оцінювати свої дії, здібності, виявляти і визначати свої помилки, під-
давати критичному розгляду пропозиції та судження інших людей. 
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Рефлексія в нашому контексті розуміється як спрямованість пі-
знання людини на самого себе, на свою діяльність та поведінку, на 
свій внутрішній світ, психічні якості і стани; вміння уявляти себе на 
місці іншої людини, мислено (подумки) програвати ситуацію за неї. 
Тому що аналіз ситуації, розуміння власних цілей і того, до чого 
прагне партнер по спілкуванню, дозволяє людині конструктивно вза-
ємодіяти — іншими словами, бути асертивним. Асертивна людина 
не діє на шкоду іншим, поважає чужі права, при цьому з повагою 
відноситься і до себе самої. Вона може переконати інших надати їй 
допомогу, домовитися і знайти компромісне рішення проблеми. Їй 
характерне позитивне відношення до людей і адекватна самооцінка. 

Як правило, перераховані якості не розвиваються цілеспрямовано 
в існуючій системі освіти, а є результатом активності й особистісно-
го досвіду самої людини. Більше того, донедавна навчальні заклади 
нашої держави не були зацікавлені в реальному розвитку особис-
тості. Тоталітарній державі вигідно, щоб її мешканцям з дитинства 
прищеплювали інстинкт керованих, бездумних, залежних. І хоча про-
цеси демократизації в Україні стають усе помітніше, освітня струк-
тура, консервативна в своїй сутності, перебудовується не так швид-
ко, як того хочеться. 

Зважаючи на це, можемо говорити, що уміння людини жити без 
маніпуляцій, без психологічної залежності — у першу чергу це 
уміння жити вільно. Особливе значення у цьому контексті набуває 
розробка таких навчально-виховних систем, які були б спрямовані 
одночасно і на розвиток почуття свободи й толерантності у студен-
тів, і на посилення стійкості їхньої особистості. 

 
 

МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ 
ЗА ДОПОМОГОЮ РЕКЛАМИ 

Бєлікова Н. О. 
доктор педагогічних наук, доцент 

Чубик Н. М. 
І курс, група ДКм-1.1., спеціальність «Документознавство та ін-
формаційна діяльність», Луцький інститут, к. тел. (0332)-782616 
Реклама, як відомо — це система заходів цілеспрямованого впливу 

на споживачів, що формує і регулює рух товару на ринку. Реклама 
з’являється там, де є обмін товарами, де є конкуренція і де кожен то-
варовиробник бореться за свого покупця і шукає свою нішу на ринку. 
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Закономірно виникає необхідність дослідження методів маніпу-
ляції в рекламі. 

Сьогодні маніпулювання актуальне як ніколи, оскільки конфлікт 
між інтересами рекламодавця-маніпулятора (нав’язати своє) і спо-
живача (купити краще) загострюється внаслідок загострення кон-
курентної боротьби. Маніпуляція ж за своєю природою покликана 
згладжувати цей конфлікт, створюючи ілюзію самостійності ухва-
лення рішення реципієнтом. 

Розглянемо окремі прийоми маніпулювання суспільною свідо-
містю в сучасній комерційній рекламі. 
Евфемізація — це заміна слова з негативною семантикою пози-

тивним або нейтральним за своїм значенням. У 1972 році до всіх 
офіційних установ США був розісланий циркуляр, в якому наказу-
валося виключити слово «бідність» зі всіх документів і замінити 
його словами «люди з низьким доходом». 
Підміна понять. Відоме поняття ставиться в один ряд з негатив-

ними/позитивними поняттями, внаслідок чого набуває негативно-
го/позитивного значення (російське прислів’я «З ким поведешся — 
від того й наберешся»). При цьому прямо ніщо не говориться — 
людина сама здійснює негативізм/позитивізм значення. 
Порівняння на користь маніпулятора. Прийом зводиться до по-

шуку об’єкта, на який можна було б опертися, щоб продукт мав то-
варний вигляд. Таким чином, з’являються в рекламі фрази на кшталт: 
«Це звичайний пральний порошок, а це — «Аріель». 
Імплантована оцінка. Ознака предмета постійно ставиться поряд з 

його назвою, перетворюючись на його іманентну властивість. І ні в 
кого не виникає бажання це оспорювати чи уточнювати: «Непере-
вершене туристичне агентство «Ота»». 
Мовне скріплення. Прийом узятий з практики нейролінгвістично-

го маніпулювання. Це прийом, за допомогою якого дві або більше 
дії в пропозиції скріплюються тимчасовими зворотами: «до того як», 
«перш ніж», «після того як» тощо. Ефект прийому обумовлений тим, 
що на таку подвійну тимчасову конструкцію в реченні людині скрут-
но дати подвійне заперечення, якщо він хоч з чимось не згоден: 
«Після того, як Ваша газета надрукує наше інтерв’ю, ми зможе-
мо говорити про перші результати нашої співпраці». 
Імплікатури. Імпліцитний спосіб передачі інформації — це спо-

сіб, коли її у відкритому тексті повідомлення немає, але за необ-
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хідністю вона витягується читачем через стереотипи мислення та 
мовні конвенції: «Надайте стилю здорового блиску вашому волос-
сю!» (Прихована інформація: здоровим блиском ви вже володієте, 
залишилося додати йому стилю лаком для волосся «Pantene Pro-V»). 
Риторичні питання. Вам ставляться питання, на які неможливо 

відповісти «ні». Але наше «так» згодом виявляється пасткою, оскіль-
ки означає набагато більше, ніж просто відповідь на питання: «Ви 
давно шукаєте туш, яка трималася б на віях цілих 24 години?» 
(реклама туші «MargaretAstor»). Звичайно, хто ж із жінок не шукає 
таку туш? Але, погоджуючись з цим, ви погоджуєтеся й з іншою 
пропозицією, що є наступною одразу ж після наведеного питання: 
ви знайшли її, це — «MargaretAstor». 

Завдання реклами полягає у створенні внутрішнього і зовніш-
нього вигляду, а результат — продані товари. На цьому побудована 
вся рекламна тактика. Скажімо, косметологічні фірми, які витра-
чають на рекламу більше 20% вартості товару, продають спожива-
чам не крем для шкіри, а надію на вічну молодість. Автомобільні 
компанії продають не машини, а престиж і засіб самовираження. 
Реклама продає не товари, а душевний стан. 

Не релігія чи мистецтво, а реклама досягла успіху у створенні 
нової духовної панацеї. Знайшовши універсальний спосіб керуван-
ня колективною свідомістю, реклама рухає не тільки торгівлю, а й 
усе суспільство шляхом до намальованого нею ідеалу. 

 
 

ПОЛІТИЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ 
В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Борисенко В. В. 
магістр документознавства, 

Інститут філології та масових комунікацій к. тел. (050)-352-52-82; 
науковий керівник: Ломачинська І. М., д. філос. н., професор 

Актуальність теми зумовлена необхідністю формування такої по-
літичної культури суспільства, де системи мас-медіа покликана спри-
яти формуванню свідомих громадян і домагатися масової підтримки 
політики соціальних перетворень у межах конституційного процесу 
побудови демократичної правової соціальної держави. Тому заслу-
говує на особливу увагу науковців питання ролі політичного мані-
пулювання та засобів масової інформації в контексті політичної ко-
мунікації. 
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У сучасному світі роль засобів масової інформації постійно зро-
стає, а мас-медіа в контексті українського сьогодення дійсно мож-
на назвати четвертою владою (поряд із законодавчою, виконавчою 
та судовою). У правовому демократичному суспільстві ці гілки влади 
мають бути незалежними, а розподіл влади повинен бути чітко ви-
писаний в конституції країни. В іншому випадку виникають ситуа-
ції, коли гілки влади воюють одна з одною, використовуючи власні 
друковані органи. 

З науково-дослідницького погляду це можна назвати приклада-
ми горизонтальної політичної комунікації, з погляду так званої тра-
диційної демократії — нонсенсом, оскільки у розвинених країнах 
немає відомчої преси. А з погляду формування поваги пересічного 
громадянина до влади — взагалі безглуздям і недалекоглядністю, 
оскільки «пікірування» законодавчої та виконавчої гілок влади аж 
ніяк не сприяє зростанню довіри до влади взагалі, а підриває легі-
тимний ґрунт держави й руйнує соціально-політичний баланс усе-
редині суспільства. 

Окрім горизонтальної політичної комунікації виокремлюють її 
вертикальний різновид. Якщо в першому випадку мають на увазі 
процеси обміну інформацією на рівні «індивід – індивід», «суспіль-
на група – суспільна група», «держава – держава» тощо, то верти-
кальна політична комунікація передбачає інформаційні обміни між 
суб’єктами політики різної ваги: «держава – індивід», «суспільна 
група – держава» тощо. Зрозуміло, що взаємний вплив різновагових 
суб’єктів політики в комунікативних процесах є різним. Його мож-
на дослідити й оцінити через різні концепції функціонування мас-
медіа, які домінували і домінують у різні періоди розвитку сучасної 
цивілізації в окремих суспільствах. Серед основних можемо назва-
ти: авторитарна концепція, що визначала основне покликання пре-
си — підтримка й сприяння політиці уряду та служіння державі; 
«правдива» концепція, що ґрунтувалася на свободі волі та контролі 
преси за діями уряду; тоталітарна концепція, що передбачала необ-
хідність ведення ідеологічної боротьби з класовим ворогом; концеп-
ція соціальної відповідальності преси, яка виходила з таких цілей 
мас-медіа: інформування, продаж, сприяння дозвіллю та переведен-
ня конфліктів у план дискусії. 

Кожна з означених концепцій в більшій чи меншій мірі буду-
ється на принципі політичного маніпулювання, який використовує 
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правляча політична еліта, нав’язуючи свої стереотипи масовій сус-
пільній свідомості через засоби масової інформації. Під політичним 
маніпулюванням ми розумітимемо приховане управління політичною 
свідомістю та поведінкою людей в певних політичних інтересах. 

Цей спосіб соціального управління має певні переваги порівняно 
із силовими адміністративно-правовими й економічними методами 
панування, оскільки здійснюється непомітно для об’єктів управлін-
ня, не потребує значних матеріальних затрат і жертв для встанов-
лення контролю над суспільством. 

Зазвичай, вплив правлячої еліти на формування громадської думки 
за допомогою мас-медіа може бути досить ефективним. Це можна 
дослідити під час проведення виборчих кампаній, коли іміджмей-
кери використовують безліч маніпуляційних прийомів, аби переко-
нати громадян у тому, що їхній кандидат у президенти, депутати чи 
мери — найкращий. Один із таких прийомів — «спіраль замовчу-
вання», коли за допомогою сфабрикованих опитувань громадської 
думки або вибірково інтерпретованих результатів реальних опиту-
вань мас-медіа намагаються переконати громадськість у підтриман-
ні більшістю того чи іншого політика. На фоні замовчування реаль-
ного рейтингу опонентів голос так званої більшості роблять дедалі 
сильнішим. Відтак ті, хто ще не визначився у своїх політичних сим-
патіях, поволі схиляються до думки приєднатися до більшості, не 
бажаючи опинитись у соціально-психологічній ізоляції. 

Однак є певні обмеження об’єктивного та суб’єктивного харак-
теру щодо політичного маніпулювання (наприклад, самосвідомість 
окремих громадян чи активна суспільна позиція громадських орга-
нізацій), які не дозволяють повністю перетворити вільний вибір гро-
мадян на формальний акт, запрограмований іміджмейкерами. Рівень 
розвитку захисних механізмів суспільства від політичного маніпу-
лювання визначає ступінь його демократичного становлення. 
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В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОСОЮЗУ 

Вертій Ж. С., 
к. н. з соціальних комунікацій, доцент 

кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
Інститут філології та масових комунікацій к. тел. (067)-229-73-38 

У сьогоднішньому соціумі йдуть широкі дискусії щодо того, за 
якими моделям будуватиметься і функціонуватиме українське су-
спільство в умовах євроінтеграції. Поряд з необхідністю вирішення 
традиційних соціальних проблем: соціальної безпеки, соціальної еко-
логії, нейтралізації негативних наслідків глобалізації та інших, на пе-
редній план висуваються проблеми, пов’язані з обранням суспільс-
твом моделі поведінки та цінностей в державі. 

Ціннісні орієнтації — важливий компонент світогляду особис-
тості або групової ідеології, що виражає переваги і прагнення осо-
бистості або групи, відносно тих або інших узагальнених людських 
цінностей (добробут, здоров’я, комфорт, пізнання, цивільні свобо-
ди, творчість, праця і т. п.). 

Суспільні цінності — матеріальні та духовні явища, що є важ-
ливими, позитивними для суспільства. При цьому слід відокремлю-
вати суспільні цінності від соціальних — тих, що стосуються пев-
ної соціальної групи [1]. 

Кожне покоління має свою систему цінностей. Проблеми із по-
розумінням між різновіковими групами завжди існували та будуть 
існувати. Однак кожному поколінню варто переймати ті цінності, 
критерієм яких можуть слугувати не тільки вимоги часу, але й іс-
торичні потреби суспільства, що висуваються країною, державою, 
наукою тощо. Руйнація людських цінностей можлива в державі де 
існує низький рівень розвитку суспільства. 

Виходячи з подій, які відбулися останнім часом у державі: ма-
сові протестні акції громадян щодо не підписання Угоди про асоці-
ацію між Україною та ЄС у листопаді 2013 року, протест прогре-
сивної частини суспільства проти правлячої корумпованої верхівки 
країни, побиття учасників мирних акцій, розстріл захисників демо-
кратії, створення нового уряду, дестабілізація обстановки у АР Крим 
та ін. ми можемо констатувати факт зміни моделей цінностей укра-
їнської нації. 
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Наразі існує комплекс питань щодо можливих позитивних і нега-
тивних наслідків підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС в контексті суспільно-політичної та соціально-економічної си-
туації в Україні, розвитку демократії, адаптації вітчизняного зако-
нодавства до законодавства ЄС, модернізації судової влади, ство-
рення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і пов’язаної із цим 
необхідності адаптації українського виробництва до європейських 
стандартів, реформування системи місцевого самоврядування, інте-
грації у європейський освітній простір, проведення спільної полі-
тики ЄС в галузі безпеки і оборони та ін. Ще одне коло проблем 
стосується впливу російського фактора на інтеграцію України з ЄС, 
формування європейської ідентичності українців та розвитку право-
вої культури українського народу. Вся низка вищезазначених пи-
тань і проблем повинна розглядатися з позицій поглиблення інте-
граційних процесів України як важливого напряму зовнішньополі-
тичного курсу держави, спрямованого на подальшу модернізацію 
України у контексті європейських цінностей та стандартів. 

Таким чином, вступ України до ЄС є можливістю формування 
усталеної національної моделі людських цінностей. Адже, крім єди-
ної європейської моделі цінностей, у кожній країні — члену ЄС, є 
свої моделі поведінки, що відрізняються одна від одної. Проте є не-
заперечними основні принципи, на які спираються всі європейські 
моделі цінностей: гідний рівень життя, соціальна справедливість, 
соціальна безпека, соціальна згуртованість, конкурентоспроможна 
економіка. 

Література 
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КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Волинець І. М., 
к. пед. н., доцент кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності 
Інститут філології та масових комунікацій к. тел. (063)-227-31-78 

За своєю суттю професійна педагогічна діяльність є багатофун-
кціональною і, певною мірою, суперечною. У педагогічному процесі, 
продуктивність якого обумовлюється цілями й цінностями спілку-
вання, прийнятими всіма його суб’єктами за норму індивідуальної 
поведінки, основою всієї педагогічної діяльності є комунікація. Роз-
гортається вона у процесі спільної комунікативної діяльності людей 
(суб’єкт-суб’єктної взаємодії), опосередкованої взаємообміном інфор-
мацією, за якої кожен з його учасників засвоює загальнолюдський 
досвід, суспільні, педагогічні, комунікативні, моральні та інші цінно-
сті, знання і способи комунікативної діяльності, виявляє, розкриває 
і розвиває власні психічні якості, формується як особистість і як 
суб’єкт комунікації. У цьому сенсі комунікація, комунікативна діяль-
ність є важливими чинниками психічного розвитку людини. 

В останнє десятиліття питання педагогічної комунікації отримало 
новий поштовх до вивчення в царині вітчизняної наукової думки. Про 
це засвідчують дослідження окремих аспектів проблеми педагогіч-
ної комунікації вчителя, що вирізняються в контексті вітчизняної пси-
холого-педагогічної думки: теоретико-методологічні основи профе-
сійної комунікативної діяльності (Г. Балл, А. Киричук, А. Синиця, 
В. Семиченко, Т. Яценко); формування комунікативних умінь і на-
вичок (В. Білоусова, І. Кирилова, М. Коць); культури педагогічного 
спілкування (Т. Гриценко, С. Омельченко); гуманістичні виміри педа-
гогічної комунікації (І. Зязюн, С. Мусатов); комунікація в педагогіч-
ному процесі (Н. Волкова, Н. Бутенко, О. Коваленко) тощо. Вод-
ночас, незважаючи на досить значну кількість наукових джерел, до-
ступна інформація є переважно, однобічною і досить розпорошеною, 
потребує певної систематизації та аналізу джерел інформації. З огля-
ду на зазначене, вважаємо за необхідне розглянути зміст основних 
понять та визначень педагогічної комунікації. 

У наукових джерелах педагогічна комунікація розглядається як 
специфічна форма спілкування, що підпорядковується загальним 
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психологічним закономірностям, властивим спілкуванню як формі 
взаємодії людини з іншими людьми, що включає комунікативний, 
інтерактивний і перцептивний компоненти. Аналогічний підхід у фор-
муванні ефективних взаємин у професійній діяльності з позицій пси-
хології ділового спілкування надається Г. Бороздіною. Тут ділове і 
неформальне спілкування також досліджується в тісному взаємо-
зв’язку соціально-психологічних сторін (перцептивна, комунікатив-
на, інтерактивна). Причому, при зверненні до поняття «педагогічна 
комунікація» навчання описується автором як «взаємодія таких го-
ловних компонентів: викладач – змістовна навчальна інформація – 
учень (учні)» [1, с. 18]. 

Формування професійно значущих умінь студентів педагогічних 
ВНЗ повинно будуватися на вивченні риторики, мови і культури мов-
лення. Зважаючи на це, до комунікативно-мовних відносять такі 
вміння: аналізувати, створювати і вирішувати професійно-значущі 
комунікативні висловлювання, ситуації, завдання, застосовувати отри-
мані знання в нових умовах, опановувати норми зразкового педаго-
гічного спілкування. До культури професійного мовлення висува-
ються вимоги змістовності; логічності; побудови, композиції вислов-
лювань; володіння механізмами мови, вибирання мовних засобів, 
мовної норми, комунікативної доцільності і виразності. 

Є. Зарецька підходить до цієї проблеми доволі широко, виклада-
ючи принципи професійної мовної діяльності з міждисциплінарних 
позицій, що включають такі «науки про людину», як риторика, ло-
гіка, психологія соціологія, філософія, етика, теорія інформації, семі-
отика, поетика, нейрофізіологія [4]. Тут ділове спілкування, що розу-
міється як професійна комунікативна форма мовної діяльності, буду-
ється на підставах риторики, як науки про доцільність мови. Елек-
тронні комунікації розглядаються як додаткові способи передачі 
інформації з використанням різних електронних пристроїв (телефон, 
переносні спеціалізовані ПК, копіювальна техніка, статичні і дина-
мічні засоби візуалізації) колективного спілкування. Також можливо 
розглядати розглядає професійну діяльність із позицій міжособового 
спілкування, спілкування в колективі, авторитету і самоствердження, 
конфліктних стосунків, адаптації, стресу і готовності фахівця. 

Отже, педагогічна комунікація одночасно реалізує комунікативну, 
перцептивну та інтерактивну функції, використовуючи при цьому 
всю сукупність вербальних, образотворчих, символічних і кінетичних 
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засобів. Функціонально вона може бути контактною і дистанційною, 
інформаційною, спонукальною, координаційною, упорядковуючи при 
цьому взаємодію всіх суб’єктів освітнього процесу. Педагогічна ко-
мунікація характеризується подвійною спрямованістю, поліінформа-
тивністю, високою мірою репрезентативності, утворюючи специфіч-
ний синтез усіх основних характеристик що виражається в новому 
якісному змісті і визначається характером взаємодії суб’єктів освіт-
нього процесу. 

Література 
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Актуальність теми на сьогодні полягає у тому, що реклама сьо-
годення це величезний світ індустрії, який оточує людину, почина-
ючи з рекламних передач на телебаченні, радіо, а також в навколиш-
ньому середовищі, в транспорті, величезному мегапросторі реклам-
них щитів, а також друкованої продукції, засобів масової інформа-
ції, Інтернет. Окрім того, що реклама є легітимним світом продуку-
вання символічно визначених цінностей, які презентують ту чи ін-
шу річ, послугу і спонукають до купівлі, величезна маса рекламної 
продукції є прихованою, вона теж діє і в тому ж самому просторі, 
але маскується під інші артефакти, маски культури. Ми живемо в 
світі, який орієнтований на стратегії маркетингу і засоби масової 
презентації інформації. Зокрема реклама слугує просуванню това-
рів на ринок, а також послуг, пов’язаних з туризмом, відпочинком, 
задоволенням рекреаційних потреб тощо. Мета: визначити культу-
рологічний аспект реклами в просторі комунікацій у соціокультур-
ному вимірі. 
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Зараз рекламний бізнес настільки багатовекторний і настільки ба-
гатовимірний, що стає питання визначити рекламу більш диферен-
ційовано в соціальному просторі культури, який визначається саме 
як рекламний, визначається як комунікативна прагматика. Реклама — 
це складна цілісність, яка вже має свою сферу рефлексій, розмаїття 
теорій — маркетингових, культурологічних та ін. Реклама — це вид 
мистецтва, який пов’язаний з художнім образом, з естетикою впев-
нення, донесення інформації. Реклама є своєрідним художнім бізне-
сом, який є абсолютно ідентичним, його ніхто не сплутає ні з чим 
іншим. Реклама є також конструктивна діяльність щодо донесення 
інформації у вигляді тих чи інших агломерацій інформаційних бло-
ків повідомлень і актів комунікації. 

Реклама також є маркетинг і менеджмент, що пов’язана з марке-
тинговими комунікаціями і піар діяльністю. Public relations — допо-
міжна сфера рекламної діяльності, що допомагає здійснити селек-
цію продукції, орієнтувати її на ринок, а також на ті, чи інші верстви 
споживачів. Отже, реклама — це обов’язково витрати, обов’язково 
ринок, маркетинг, а також рublic relations. Брендинг стає частиною 
рекламної діяльності і в певній мірі є презентативним фасадом ре-
клами як цілеспрямованого комплексу впливу і просування товарів 
на ринок. 

Отже, інвестиції у бренд, капітал у вигляді бренда — це обличчя і 
репутація фірми, які утворюються протягом певного часу і створю-
ють надлишкову увагу до того продукту, який просувається на ри-
нок. Філософський і культурологічний аспект реклами саме в про-
сторі комунікацій в соціокультурному вимірі характеризується тим, 
що реклама не є просто культурною практикою, а має своє прагма-
тичне, орієнтоване коло споживачів поле, яке можна визначити як 
комунікативну прагматику. 

Світ реклами, світ культури в цілому, всесвіт презентації цінно-
стей культури як можливість інтеракції в рекламному вимірі, звичай-
но, мають свої характерні ознаки. Їх не можна визначити лише як 
редукований комплекс цінностей культури, де піддаються секуля-
ризації сакральні, трагічні, а також екологічні виміри. Ми не може-
мо уявити рекламу, яка несе в собі виміри сакрального, абсолютних 
цінностей, бо тут же реклама була б редукована і усунена в бік того 
релігаре або того альтруїзму, коли товар, продукт, рекламна цін-
ність усувається іншою, вищою системою цінностей. Ми не можемо 
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уявити рекламу, яка працює з екологічними цінностями, хоча вона 
екологічно означена. Реклама в принципі аекологічна, працює на над-
лишку виробництва, надлишку емоцій, надлишку витрат, патлач стає 
характерною ознакою реклами. 

Тобто можна сказати, що реклама існує в обмеженому аксіоло-
гічному просторі, але цей простір має явно визначену світоглядну 
прагматичну цілісність, а ця прагматика характеризується всім тим 
контекстним виміром комунікацій, який пов’язаний з функціонуван-
ням знаків, презентацією цілісністю культури, цілісністю людини, 
цілісністю тих систем продукції, які презентує рекламний комплекс. 
Для того, щоб визначити головні ознаки реклами, слід звернутись до 
її висхідних означуваних. Так, у латинському словнику є декілька 
номінацій, які стосуються реклами. Передусім, reclamation — це 
голосне заперечення виклики протесту. Reclamation — гнучко за-
перечувати, протестувати, reclamo — 1. голосно заперечувати, гуч-
но протестувати, криком виявляти незадоволення; 2. давати відгук, 
відзиватися, оголошувати; 3. голосно викрикувати, звати. Тобто ми 
бачимо семантичне гніздо, у якому первинним є протест, тобто ін-
формація потрапляє в конфліктне поле, де потрібно підняти планку 
артикуляції, голосно вигукувати і таким чином доносити інформа-
цію в певному експресивному режимі її продукування. 

 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 
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Герасимюк В. О. 
ІІ курс, група ДКз-21, напрям підготовки 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (050)-9854100; 

наукові керівники: Герасимюк Л. С., асистент; 
Гарасюк Д. М., викладач 

Швидка зміна умов життя змушує шукати нові підходи до під-
готовки кадрів, здатних ефективно працювати в ХХІ сторіччі. Між 
вищою освітою і життям має бути сформована певна інформаційна 
система, яка забезпечуватиме трансляцію потреб виробництва в сис-
тему освіти, спонукати її до формування змісту нових ідей і знань 
відповідно до потреб сьогодення. 
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Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний про-
цес вищої школи — суттєвий шлях підвищення якості підготовки 
майбутніх фахівців. Новітні технології виконують модернізуючі, удо-
сконалюючі функції та комплексне оновлення освітнього процесу. 

Сьогодні перед вищою школою стоїть завдання створити умови 
для підготовки інноваційно орієнтованих фахівців, які були б здатні 
забезпечити у перспективі прискорений розвиток високотехнологіч-
них галузей з високим потенціалом. Інновації в освіті — це процес 
творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових 
ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті 
яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних ком-
понентів освіти, відбувається перехід системи до якісно нового стану. 
Слово «інновація» має багатомірне значення, оскільки складається 
з двох форм: власне ідеї та процесу її практичної реалізації. [2, 339]. 
Отже, інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, 
що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й 
виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог [1]. 

Інновації у вищій школі передбачають, перш за все, організацію 
науково-дослідницьких та навчально-методичних робіт з проблем 
професійної освіти; вивчення, узагальнення та поширення кращого 
вітчизняного, європейського та світового досвіду в цій сфері; а також 
організацію і проведення конференцій, семінарів, круглих столів, 
тренінгових курсів з інноваційних методик викладання. Крім того, 
у ВНЗ України широко використовується рейтингова система кон-
тролю організації навчального процесу й оцінки знань студентів, го-
ловною метою якої є поліпшення якості навчання шляхом активіза-
ції навчальної діяльності, стимулювання активної самостійної роботи 
студентів, а також створення умов для здорової конкуренції. Також 
завдяки впровадженню комп’ютера в навчальний процес, пропагу-
ється свобода індивідуального вибору та вимагається відповідаль-
не ставлення студента до власного навчання; розвивається інтелект 
студента як діалогізм свідомості через залучення до діалогу культур 
та поколінь; навчання у співробітництві, що робить акцент на необ-
хідності розвитку індивідуальної відповідальності та комунікатив-
них навичок для виконання спільного завдання й досягнення спільної 
мети; підвищення пізнавальної активності за допомогою використан-
ня проблемних ситуацій і формування мотивації студента; форму-
вання розумових дій з чітким поділом на етапи. 
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Сутністю інноваційних процесів в освіті є, по-перше, проблема 
вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного 
досвіду, і, по-друге, проблема впровадження досягнень психолого-
педагогічної науки у практику. Ці дві проблеми мають вирішуватися 
інтегровано. Проте, проблема освітньої інноватики знаходиться у стані 
розробки. Цьому сприяє загострення суперечностей між фундамен-
тальними науковими знаннями і складністю їх практичного вико-
ристання, між фазою створення нового педагогічного знання і його 
досвідного впровадження як інноваційного. Так, М. В. Кларін за-
значає, що «за своїм основним змістом поняття «інновація» прина-
лежне не тільки до створення і поширення новацій, а й до змін у 
способах діяльності, стилі мовлення, які з цим пов’язані». Розгля-
даючи інноваційні моделі навчання в такий спосіб, ми звертаємося 
до нових дидактичних підходів, які формують нетрадиційне уявлен-
ня про організацію навчального процесу [3]. 

Водночас виникає ряд суперечностей між традиційними підхо-
дами до навчання у вищій школі і новими соціально-економічними 
вимогами суспільства; між обмеженими в часі термінами навчання 
і зростаючим обсягом наукової інформації. Диференціація науково-
го знання, його подвоєння постійно призводять до потреби розши-
рювати зміст освіти. Важливим моментом в освітній технології є 
позиція студента в навчально-виховному процесі, ставлення до нього 
викладачів. Саме тут до пріоритетних відносимо особистісно-орі-
єнтовану, яка у центр системи освіти ВНЗ ставить студента, забез-
печує йому комфортні й безпечні умови розвитку, реалізацію при-
родних можливостей майбутніх фахівців. У цій технології особис-
тість — головний суб’єкт, мета, а не засіб досягнення поставленої 
мети. Нині відбувається процес інтеграції різних підходів до навчання 
у світовій практиці у поєднанні з національно своєрідною системою 
освіти кожної держави. 

Також варто зазначити, що в науковій літературі виявлено загальні 
закони протікання інноваційного процесу: закон незворотної деста-
білізації інноваційно-освітнього середовища; закон фінальної реалі-
зації інноваційного процесу; закон стереотипізації; закон циклово-
го повторення [4]. 

Отже, становлення нової системи освіти, орієнтованої на входжен-
ня у світовий освітній простір, потребує суттєвих змін інноваційно-
го спрямування у підготовці майбутніх фахівців у будь-якій галузі. 
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Гордійчук П. В. 
III курс, група ДКз 3.1, напрям підготовки «Документознавство 

та інформаційна діяльність», Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна» к. тел. 80632663011; 

науковий керівник: Конон Н. Г., старший викладач 

Такі загрози, як поширення зброї масового ураження, міжнарод-
ний тероризм, транснаціональна організована злочинність, нелегаль-
на міграція, піратство, ескалація міждержавних і громадянських кон-
фліктів, стають дедалі інтенсивнішими, охоплюють нові регіони і 
держави. Зростають регіональні загрози міжнародній безпеці, які за 
своїми негативними наслідками можуть мати потенціал глобально-
го впливу. Спостерігається небезпечна тенденція перегляду націо-
нальних кордонів поза нормами міжнародного права. Геополітичні 
впливи на Україну в умовах неефективності гарантій її безпеки, 
конфліктів біля її кордонів, а також критична зовнішня залежність 
національної економіки обумовлюють уразливість України, послаб-
люють її роль на міжнародній арені та виштовхують на периферію 
світової політики, у зону безпеки. Але сьогодні більш нагальними 
залишаються внутрішні виклики національній безпеці. Консервація 
неефективної пострадянської суспільної системи, насамперед дер-
жавної влади, викривлення демократичних процедур, що штучно 
стримувало процеси кадрового оновлення державних органів, обу-
мовили слабкість, а подекуди і неспроможність держави виконува-
ти її функції, перш за все у сфері захисту прав і свобод людини і 
громадянина, зростаюча недовіра до держави з боку суспільства. 



інформаційна діяльність: Секція 2 
та перспективи розвитку 

 29

Зазначені чинники, разом із незадовільним станом системи забезпе-
чення національної безпеки, поширенням корупції в її органах, пере-
шкоджають розв’язанню нагальних проблем суспільного розвитку, 
сприяють політичній радикалізації, призводять до зростання екст-
ремістських настроїв і рухів, що у стратегічній перспективі може 
створити реальну загрозу національному суверенітету і територіаль-
ній цілісності України. Ухвалена вперше у 2007 році Стратегія націо-
нальної безпеки України не стала керівним документом для прак-
тичної діяльності органів державної влади. Налагодження взаємодії 
між Президентом України, урядом, парламентом та особливо наро-
дом після президентських виборів 2010 року створює умови для гли-
боких трансформацій усіх сфер суспільного життя на основі Про-
грами економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільс-
тво, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Стра-
тегія національної безпеки України відповідно до законодавства 
визначає загальні принципи, пріоритетні цілі, завдання і механізми 
захисту життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз. У сучасному світі інформація є най-
ціннішим глобальним ресурсом. Тому, згідно Конституції України, 
забезпечення інформаційної безпеки відносить до найважливіших 
функцій держави. 

Новизна результатів дослідження визначається можливістю всебіч-
но узагальнити весь спектр проблем інформаційної безпеки України 
в сучасних умовах та запровадити комплексну систему захисту ін-
формації. Заходи щодо її вирішення можна розділити на чотири рівні: 
законодавчий (закони, нормативні акти, стандарти і т. п.); адмініс-
тративний (дії загального характеру, що здійснюються керівництвом 
організації); процедурний (конкретні заходи безпеки, що мають справу 
з людьми); програмно-технічний (конкретні технічні заходи). Забез-
печення інформаційної безпеки включає: стимулювання впровадження 
новітніх інформаційних технологій і виробництва конкурентоспро-
можного національного інформаційного продукту, зокрема сучасних 
засобів і систем захисту інформаційних ресурсів; забезпечення без-
пеки інформаційно-телекомунікаційних систем, що функціонують в 
інтересах управління державою, забезпечують потреби оборони та 
безпеки держави, кредитно-банківської та інших сфер економіки, сис-
тем управління об’єктами критичної інфраструктури; розробка та 
впровадження національних стандартів і технічних регламентів засто-
сування інформаційно-комунікаційних технологій; створення наці-
ональної системи кібербезпеки. 
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СУТНІСТЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Данько К. 
6 курс, група ЗДІ-61, 

спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», 
Інститут філології та масових комунікацій; 

науковий керівник: Волинець І. М., к. пед. н., доцент 
Актуальність дослідження зумовлена тим, що питання корпора-

тивної культури є одним з найважливіших на сторінках газет і жур-
налів, в обговореннях на форумах, конференціях, засіданнях. Багато 
компаній ґрунтовно підходять до цієї теми, оскільки від рівня кор-
поративної культури залежить становлення та розвиток компанії. 

Сутність корпоративної культури висвітлено у роботах Л. Г. Шмор-
гуна (менеджмент організацій), І. М. Ломачинської (основи корпо-
ративної культури), Т. А. Лапіної та ін. 

У формуванні іміджу організації велике значення мають внут-
рішня культура організації та її взаємодія з культурою зовнішнього 
середовища. 

Кожна організація має атрибути, які створюють її імідж. 
По-перше, це цілісність загального (фірмового, корпоративного) 

стилю співробітників — від прибиральника до генерального дирек-
тора, причому не тільки зовнішнього, а й діяльнісного, поведінково-
го. Це і стиль керівництва, управління, міжособистісного спілкуван-
ня, і робота секретарів керівників підприємства, і стиль проведення 
нарад та корпоративних вечірок тощо. 

По-друге, це вигляд фасаду офісу, вивіски, під’їзду, внутрішнього 
двору. Важливий і внутрішній інтер’єр — меблі, їх розташування, 
картини, квіти, куточки для відпочинку, місця для відвідувачів. 

До корпоративної культури зараховують усі ті атрибути, які на-
лежать до культури взагалі: систему цінностей, правил, норм, мі-
фи, традиції, ритуали, способи циркуляції інформації, мову тощо. 
Це певна система загальних цінностей, відносин та орієнтирів сто-
совно того, що відбувається у фірмі. Розуміння культурних тради-
цій, які сформувалися в організації, дає можливість новим членам 
організації правильно мислити, відчувати і розуміти колег [2]. 

Корпоративна культура як сфера культури організації постає в 
якості стратегічного напрямку розвитку сучасних партнерських соці-
ально-трудових відносин, корпоративної поведінки. Внаслідок цього 
вона є прикладом розвитку цивілізації і науково-технічного процесу, 
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і як саме вони формують у суспільства потребу в розвитку духов-
ної культури та акцентує необхідність етики ділового спілкування 
у будь-якому колективі. 

Корпоративна культура носить досить абстрактний характер, оскі-
льки ї не можна побачити, відчути, але вона існує і поширюється. 

Основними принципами корпоративної культури є: принцип за-
хисту прав, принцип рівності, принцип стратегії, принцип відкри-
тості, принцип справедливості, принцип професіоналізму та ін. [1, 
с. 36–37]. 

Отже, для культури підприємств характерними є її організаційна 
структура, система управління, склад працівників (статево-віковий, 
кваліфікаційний тощо), стратегія підприємства, сукупність навичок, 
властива підприємству, спільні цінності. 

Корпоративна культура — це набір найважливіших припущень, 
прийнятих членами підприємства, які отримали відображення в цін-
ностях, що заявляються підприємством та задають людям орієнтири 
їх поведінки та дій. Зазначені ціннісні орієнтації, що передаються 
членам підприємства через символічні засоби. 
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Фотодокумент — це відносно молодий різновид документів, який 
продовжує розвиватись за найсучаснішими тенденціями розвитку 
технологій записування, збереження, відтворення і передачі інфор-
мації. Документальність, достовірність фотознімка є його основною 
перевагою серед інших видів документів. 
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Стрімкий розвиток цифрової фотографії поступово витісняє фо-
тодокументи на плівковій основі, однак цінність їх стає не менш 
значимою, ніж традиційних фотографій. 

На сьогоднішній день в Україні немає чітких вимог до технічного 
стану цифрового фотодокумента, який може бути прийнятий на дер-
жавне зберігання, також відсутні правила їх зберігання. Ще одним 
важливим фактором є те, що в Україні не діє Закон про цифровий 
підпис, що унеможливлює документально підтвердити оригіналь-
ність документів. 

Ґрунтуючись на світовому досвіді роботи, визначимось, які не-
обхідно пред’являти вимоги до цифрового фотодокумента для при-
йняття на державне зберігання. 

1. Основні формати графічних файлів та де вони використову-
ються. 

BMP — цей формат розроблений та призначений для Windows, 
розпізнається всіма прикладними програмами, що працюють в цьому 
середовище. Використовує індексовані кольори або кольорову мо-
дель. 

JPG, JPEG — (Joint Photographic Experts Group). Призначений для 
зберігання растрових файлів зі стисненням по алгоритму з втратою 
інформації. 

JPEG 2000 — новий варіант формату JPEG, він також допускає 
високі ступені стискання за рахунок зниження якості зображення. 

GIF — (Graphics Interchange Format) був створений спеціально 
для Інтернету, він і до сьогодні має великий попит. Дозволяє обме-
жувати палітру кольорів, що їм використовуються. 

PNG — (Portable Network Graphics) — найближчий конкурент 
GIF. Розроблений як безоплатна альтернатива GIF. Має ефективний 
алгоритм стиснення без втрати інформації. На відміну від GIF, PNG 
підтримує передачу 24-бітового, повнокольорового RGB та індек-
сованого зображення кольору. 

TIFF — (Tagged Image File Format) був створений як універсаль-
ний формат для зберігання сканованих зображень з кольоровими ка-
налами. Формат дозволяє зберігати зображення з будь-якою глиби-
ною кольору. TIFF залишається єдиним форматом, який викорис-
товується в професійному дизайні для зберігання зображень висо-
кої якості. До недоліків цього формату можна віднести його об’єм: 
зображення, які збережені в TIFF, будуть займати велику кількість 
місця на жорсткому диску. 
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2. Розмір цифрового фотодокументу. 
Для того, щоб фотографія була бажаного формату, і при цьому її 

якість була на належному рівні, необхідно, аби файл був достатнього 
цифрового розміру в пікселях, тобто мав достатнє розширення. 

Для того, щоб при друці отримати якісну фотографію, необхід-
но, щоб на кожен дюйм паперу (тобто 2,52 см) припадало не менш 
ніж 300 пікселів цифрової фотографії (це і є те саме 300 dpi). 

Враховуючи вищевикладене, констатуємо, що на постійне збері-
гання можуть бути прийняті фотодокументи: фото (з даними фото-
апарата), з якого робили зйомку в 300 dpi, 3872×2592 пікселів, за-
звичай це документи у форматі JPG; оброблені на комп’ютері фото-
документи бажано не приймати, оскільки неможливо довести справж-
ність фотодокумента; скановані фотографії з розрішенням у 300 dpi 
1772×1178 пікселів і бажано tif. 

Зберігати цифрові фотодокументи рекомендується на серверах 
(вінчестерах) в окремій директорії «Фото», а далі в директоріях з 
номерами фондів. (CD та DVD диски не дають гарантованої збере-
женості інформації). 

Обов’язковою умовою гарантованого забезпечення зберігання ци-
фрових фотодокументів на серверах є створення на них страхових 
копій. 

 
 

ВНУТРІШНІ НАУКОВІ КОНТАКТИ 
В СИСТЕМІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Заколодежна І. 
2 курс, група ДК-2.1, напрям підготовки 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (050) 1933565; 

науковий керівник: Бєлікова Н. О., д. пед. н., професор 

Внутрішні наукові контакти — це вища форма наукових зв’язків, 
які впливають на зміст і структуру наукової роботи реципієнта і є 
наслідком зовнішніх наукових контактів. Зауважимо, що важливо 
розрізняти рівень внутрішніх наукових контактів, зважаючи на їх 
взаємозалежність. У тому числі це такі категорії, як вплив, запози-
чення, компіляція, плагіат. 
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Вплив означає процес і результат дії транслятора на реципієнта. 
Причому транслятором і реципієнтом можуть бути різні елементи 
наукової структури — ідеї, концепції, методи, окремі праці, власне 
науковці. 

Цей різновид наукових взаємин унаочнює залежність одного яви-
ща від іншого, будучи одним з ключових понять в царині вивчення 
наукової комунікації. 

Найчастіше науковий вплив проявляється у діяльності наукових 
шкіл і гуртків. Підкреслимо, що вплив є можливим і продуктивним 
тільки тоді, коли реципієнт має в ньому внутрішню потребу. У зв’язку 
з цим кожний науковий вплив пов’язаний з перетворенням запози-
ченого елемента відповідно до власних переконань та розвитку тієї 
чи іншої наукової галузі (напр., вплив З. Фройда на К. Г. Юнга). 

Агентом впливу може бути безпосередньо науковець або ж пев-
на наукова праця, причому вплив може бути індивідуальним і ко-
лективним. Зокрема відомі випадки, коли одна постать справляла 
винятковий вплив на формування і розвиток світової наукової дум-
ки — Р. Декарт, Ч. Дарвін, А. Ейнштейн, З. Фройд, К. Г. Юнг, Д. Мен-
делєєв, Ф. Ніцше та ін. 

Одним із складних питань є питання індивідуального впливу на-
уковця на науковця. Очевидно, що старші досвідчені науковці впли-
вають на молодих вчених, особливо в межах наукової школи чи 
керування (консультування) під час роботи над дисертацією. Вод-
ночас не виключається зворотній вплив: обрана дисертантом тема 
може змінити хід наукових досліджень керівника. 

Таким чином, проблема впливу вирізняється складністю і неод-
нозначністю. З одного боку, вплив може бути імпульсом для само-
руху, саморозвитку, може стати каталізатором наукового зростання. 
А з іншого, маючи поверховий характер, могтиме гальмувати роз-
виток науковця, звестися до наслідування чи-пак плагіату. Отже, 
аналізуючи наукові впливи, необхідно, в першу чергу, зважати на 
динаміку і новизну наукової роботи. У зв’язку з тим, що поняття 
впливу переважно асоціюється з однобічною залежністю одного нау-
кового явища від іншого доцільно застосовувати такі категорії, як 
рецепція, традиція, школа (гурток). 

Від впливу необхідно відрізняти запозичення — різновид внут-
рішніх наукових контактів, використання окремих концептуальних 
чи емпіричних складників чужих досліджень. У більшості випадків 
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джерело запозичень загальновідоме, зазвичай дослідники самі вка-
зують на нього (напр., зазначають, чию методику чи класифікацію 
використовують). 

Неоднозначно оцінюється такий різновид внутрішніх наукових 
контактів як компіляція — це створення наукового тексту шляхом 
використання чужих праць без самостійної обробки джерел і без по-
силань на авторів. Компіляції можуть мати певну користь: за своєю 
суттю компіляціями є наукові роботи реферативного типу, енцик-
лопедії, переважна більшість навчально-методичних матеріалів тощо. 
Плагіат — єдиний різновид внутрішніх наукових контактів, що 

оцінюється однозначно негативно. Це присвоєння чужого науково-
го твору чи результатів чужих наукових досліджень, опублікуван-
ня під своїм іменем чужої праці або її частини. Плагіат може бути 
несвідомим, коли автор підсвідомо відтворює ідеї, які свого часу 
почерпнув з інших праць. Однак такі випадки трапляються дуже 
рідко, переважно плагіат — наслідок цілком свідомих дій. 

Таким чином, наукова комунікація на рівні внутрішніх наукових 
контактів передбачає відповідний рівень розвитку сторін взаємодії. 
Проблеми ж правомірності наслідків і результатів внутрішніх науко-
вих контактів можуть вирішуватися у контексті авторського права. 

 
 
КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ 

В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 
Зязюк Д. О. 

5 курс, група ДІ-51, спеціальність «Документознавство та інфор-
маційна діяльність», Інститут філології та масових комунікацій; 

науковий керівник: Ломачинська І. М., д. філос. н., професор 

З вступом в нове суспільство інформаційного спрямування в сьо-
годенні етика постає в розумінні питання, що уособлює складні про-
цеси які постають актуальним процесом у роботі установ освітньої 
сфери, адже етика є однією з найдавніших сфер філософського 
знання, практична філософія, наука про мораль і моральність, яка 
намагається дати відповідь на різноманітні питання, що виникають 
у повсякденному житті та вивчає мораль загалом, як особливу сферу 
життєдіяльності людини, аналізуючи одночасно природу, структуру, 
функцію моралі; обґрунтовує систему моральних поглядів та норм. 

Комунікативний процес є необхідною передумовою становлення, 
розвитку та функціонування всіх соціальних систем, тому що саме він 
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забезпечує зв’язок між людьми, робить можливим зв’язок між різни-
ми поколіннями, та соціально-культурними системами, накопичення 
і передачу соціального досвіду, організацію спільної діяльності. 

Можна сказати, що сучасний етикет успадковує звичаї практич-
но всіх народів від сивої старовини до наших днів. В своїй основі 
ці правила поведінки є загальними, оскільки вони дотримуються 
представниками не тільки якогось даного суспільства, але і пред-
ставниками самих різних соціально — політичних систем, існую-
чих в сучасному світі. 

Корпоративна етика є результатом усвідомлення професіональних 
інтересів, прагнень, ідеалів як керівників, менеджерів так і безпо-
середніх виконавців та включає в собі систему моральних вимог і 
норм поведінки, що ґрунтуються на основних нормах та принципах 
етики вироблені в моральній свідомості суспільства (гідність, від-
повідальність, обов’язок тощо) та які відтворюються у поведінці 
учасників ділових відносин. 

Корпоративну етику можна визначити як стійку сукупність мо-
ральних та етичних норм в сфері ділових та трудових відносин, що 
виникають з приводу корпоративної діяльності на мікроекономіч-
ному рівні; — як корпоративну свідомість взаємної зацікавленості 
учасників діяльності в досягнення спільних корпоративних цілей; — 
як психологічну основу для соціального партнерства як регулятора 
трудових відносин. 

Призначенням корпоративної культури є встановлення сукупності 
норм, принципів, правил та внутрішніх нормативних документів, що 
регламентують корпоративну культуру і забезпечують формування 
і підтримку високого корпоративного духу. Корпоративна культура 
використовується у всіх сферах діяльності фірми і у всіх видах взаємин 
працівників фірми, як між собою, так і з її клієнтами, її партнерами, 
органами влади, суб’єктами ринку і громадянського суспільства. 

Поштовхом для формування сучасної корпоративної етики стали 
різноманітні події пов’язані насамперед з аморальними діями корпо-
рацій (продаж неякісних товарів, підкуп, хабар). Тому питання етич-
ної свідомості професійних бізнесменів стають ще більш нагальни-
ми, що сприяло застосуванню внутрішньо організаційних правил, 
створенню кодексів, що регулюють поведінку співробітників та орга-
нізацій загалом: відкриття «гарячих ліній» для прийняття жалоб від 
персоналу, пов’язаних з проблемою моральності, створення етичних 
комітетів тощо. 
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Отже, міжособистісні стосунки і взаємодії людей у всіх сферах 
життя суспільства стають предметом дослідження однієї з соціаль-
них прикладних наук — культурою ділового спілкування, яка роз-
глядає особливості ділової культури, її зміст і соціальні функції. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРОЦЕСІВ 

Іщук А. В. 
І курс, група ДКмз1.1, напрям підготовки 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. 80934421387; 

науковий керівник: Конон Н. Г., старший викладач 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що демократичні 
вибори дають змогу громадянам обирати і змінювати державних 
діячів: президента, членів уряду, парламентів, мерів, губернаторів, 
суддів та інших представників правлячої еліти. Така політична те-
хнологія, як вибори, стимулює дослідження проблем проведення та 
організації виборчих кампаній. 

По суті вибори слугують правовим механізмом реалізації суспіль-
них санкцій або заохочень, замінюючи неформальні акції на кшталт 
революцій, заколотів, демонстрацій тощо. Даючи змогу електорату 
формально добирати й усувати політичних лідерів, вибори умож-
ливлюють співіснування суспільного впливу й державної влади. Це 
є принциповим у відносинах між громадянами та державою. Вибо-
ри — засіб контролю народу над суспільством, але водночас вони є 
засобом контролю народу над державою, що контролюється самою 
державою. Виборцям забезпечується можливість доступу до різнобіч-
ної, об’єктивної та неупередженої інформації, потрібної для здійснення 
усвідомленого, поінформованого, вільного вибору. 

Важливим різновидом політичних технологій є виборчі техноло-
гії. Виборчі технології — це сукупність способів впливу на маси з 
метою вплинути на електоральну поведінку й спонукати їх віддати 
свої голоси за певного кандидата або суспільно-політичне об’єд-
нання. Головна особливість виборчих технологій — націленість на 
використання соціально-психологічних механізмів, що регулюють 
поведінку виборців, звертання до переконань громадян, їх цінніс-
них орієнтацій, інтересів, настроїв, устремлінь і сподівань. 
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Необхідна організаторам виборчої кампанії інформація може бути 
отримана різними способами і методами: по-перше, шляхом ви-
вчення статистичних даних про економічний розвиток округу, демо-
графічний склад населення, рівень життя, підсумки виборів в попе-
редні роки; по-друге, на підставі різних опитувань населення (анке-
тування, інтерв’ювання), що дозволяють виявити суб’єктивні пере-
ваги людей; по-третє, за рахунок роботи з фокус-групами, в яких 
обговорюються варіанти гасел, рекламних роликів, наслідки можли-
вих кроків кандидата, тексти його виступів і таким чином виясня-
ється безпосередня реакція людей. Наступний крок виборчої техно-
логії — розробка стратегії виборчої кампанії. Виборча стратегія — 
це сукупність інформаційних тем, розкриттю змісту яких буде під-
порядкована вся виборча кампанія. Виробити стратегію — означає 
визначити ключові теми. Єдина інформаційно-аналітична система 
«Вибори» стала незмінною інформаційною складовою виборчого 
процесу. Її використання дає можливість відповідно до встановлених 
виборчими законами термінів опрацьовувати всі обсяги інформації: 
приймати, контролювати, накопичувати, обробляти цю інформацію 
за різноманітними алгоритмами у суворій відповідності до вимог 
виборчих законів, забезпечувати інформаційно-аналітичне обслу-
говування користувачів системи. ЄІАС «Вибори» — це складний 
процес взаємопов’язаних організаційно-адміністративних, програм-
но-технічних, телекомунікаційних та кадрових заходів, сукупність 
зовнішньо самостійних, але ідеологічно взаємопов’язаних підсистем. 
Не менш важливим елементом ядра системи є банк даних «Полі-
тичні партії в Україні». На часі відповідно до вимог чинного Зако-
ну України «Про вибори народних депутатів України» — розробка 
банку даних «Виборці», який повинен стати основою для Реєстру 
виборців в Україні. Банк даних «Вибори народних депутатів Укра-
їни», як один із сімейства банків, орієнтованих на виборчі кампанії, 
на виборах народних депутатів 2012 року став інформаційним під-
ґрунтям для багатьох інформаційно-аналітичних, облікових, статис-
тичних та технологічних завдань, які вирішуються на рівні Центра-
льної виборчої комісії. 
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ЗОВНІШНЄ ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КНИГИ 
ЯК ВИДУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Каган Ю. С. 
І курс, група ДКм-1.1., спеціальність «Документознавство та ін-

формаційна діяльність», Луцький інститут, к. тел. (0332)-782616; 
науковий керівник: Жалко Т. Й., к. філол. н., доцент 

Функціональність книги, тобто її застосування для передачі тієї 
чи іншої інформації, визначається її структурою, яка звичайно ро-
зуміється як ціле, що складається з взаємопов’язаних елементів. 

Основні деталі, що утворюють книгу — це друковані конверти. 
У кінцевому своєму вигляді друкований конверт утворює зошит. 
Число сторінок у такому зошиті залежить від обраної долі паперово-
го конверта або, інакше кажучи, від того, скільки разів і в якій по-
слідовності буде зігнутий паперовий конверт для отримання зоши-
та. Такі зошити містять у собі 16 або 32, рідше 8, 12, 24 сторінки. 

Книжковим блоком в поліграфії називають майже готовий ек-
земпляр видання, який залишив лише з’єднати з палітуркою чи об-
кладинкою. Це комплект з’єднаних між собою зошитів або листів, 
які складаються з сторінок та інших деталей майбутнього видання. 

Книжкові блоки можуть відрізнятися за способом комплектуван-
ня, за видом форзаца, способом зшивання, обробленні корінця, від-
сутністю або присутністю капталу, закладки, способів обробки зрі-
зів. Книжковий блок для палітурки може бути скомплектований  
у залежності від обсягу книги, підбіркою або вкладкою. Останній 
вид використовується дуже рідко — для малооб’ємних видань [1, 
c. 131–132]. 

Віддрукована продукція повинна пройти оформлення. В обкла-
динку або в палітурку закладається книжковий блок. Обкладинки 
виготовляють з більш надійного паперу ніж лист для тексту. Палі-
турка більш жорстка та надійніша за обкладинку зроблена з су-
цільного шматка картону чи пластмаси, а також складена, склеєна 
з двох частин (з тканини, паперу, пластмаси, рідше — шкіри). Об-
кладинка з книжковим блоком з’єднується дротяними скобами або 
приклеюється за допомогою клею по поверхні корінця — паперова 
стрічка, яка додатково слугує підтримкою всіх зошитів разом. Па-
літурка з’єднується з книжним блоком за допомогою корінця або 
матеріалу для окантовки і форзаців. Призначення обкладинки і па-



Секція 2 Документознавство та 
сучасні проблеми 

 40

літурки — перш за все закріпити книгу, захистити внутрішні листи 
від пошкодження, забруднення та дати основні відомості про книгу 
(її автор, тема, назва видання, рік видання). 

Книга має такий складовий елемент як каптал. Він являє собою 
міцну шовкову чи бавовняну стрічку шириною 12–16 мм з товстим 
кольоровим краєм. Каптал наклеюють на корінець книги біля ниж-
нього та верхнього зрізу. Призначення капталу — закріплення верх-
ніх та нижніх країв зошитів, що складають книжковий блок. У той 
же час каптал слугує як прикраса книжкового блоку. 

Палітурки, залежно від матеріалу, що для них використовуєть-
ся, діляться на декілька видів. Найбільше книг випускається в палі-
турках № 5 та № 7, вони вважаються найкращими. Край палітурки, 
що виступає за зріз книжкового блоку називається кант. Палітурка 
з кантом на відміну від зрізаного (тобто без канта) надійніше захи-
щає блок від пошкоджень [2, с. 76–78]. 

Говорячи про палітурку, необхідно згадати про конверт, що за-
кріплює та з’єднує палітурку з книжковим блоком — це форзац. 
Існує задній і передній форзаци. У залежності від обсягу видання, 
цільового призначення, способу комплектування книжного блоку 
розрізняють наступні види форзаців: приклеєний, пришивний та 
накидний. 

Форзац потрібен не лише для скріплення блоку із палітуркою, 
він ще є засобом оформлення книги. Тому форзац може виготовля-
тися з чистого паперу (білого чи кольорового), або на ньому може 
бути віддрукований той чи інший малюнок. 

Література 
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М.: Книга, 1984. — 207 с. 

2. Донской Г. М. Функции художественно-графического оформления 
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ВИДАВНИЦТВО «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 
В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: 

ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВА 

Калькова В. В. 
І курс, група ДКм-1.1, спеціальність «Документознавство та ін-

формаційна діяльність», Луцький інститут, к. тел. (0332) 782616; 
науковий керівник: Кравченко С. І., 

доктор наук з соціальних комунікацій, професор 

Розбудова української держави неможлива без розвитку націо-
нального книговидання. Воно відіграє важливу роль у формуванні 
культури, духовності та водночас є свідченням національно-куль-
турного відродження українського народу. 

Одним з найвідоміших дитячих видавництв Східної Європи є 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Це перше приватне дитяче видавниц-
тво незалежної України. 

Перша «абабагаламазька» книжка «Українська абетка» побачила 
світ у липні 1992 року. Тепер кожна дитина «від 2 до 102 років», як 
зазначено на продукції видавництва, знає, що «А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА» — це якісна продукція. 

Заснував видавництво відомий український поет Іван Малкович. 
Він провадив свою улюблену справу і поширював часто економіч-
но невигідну, збиткову українську дитячу книжку за умов засилля 
російської книги, відсутності системи книгорозповсюдження та й 
просто людської інертності [1, с. 58]. На початку 2000-х Малковича 
почали звинувачувати в роботі на багатого покупця. Саме тоді він 
наважився на безпрецедентний крок: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» видає 
серію казок «Міні-диво» накладом у понад мільйон примірників і 
за ціною по одній гривні. 

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» — одне з небагатьох видавництв Схід-
ної Європи, права на книги якого придбали провідні видавництва 
майже з 20-ти країн світу — від Англії (Тemplar Publishing) та США 
(Alfred A. Knopf) до Південної Кореї. 

2001 року Іван Малкович почав книжкову експансію в Росію пі-
сля участі в Московському книжковому ярмарку, де його видання 
було повністю розкуплені. Доти він принципово не видавав книжок 
російською: 70–80% українського книжкового ринку досі займають 
російські видавництва, і це йшло всупереч із патріотичними пере-
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конаннями власника видавництва. Але він здався на вмовляння ро-
сійських книгоманів і дав згоду, що його книги виходили також і 
російською мовою, щоправда, з припискою «Без права продажи в 
Украине» [2]. 

Велику увагу видавництво приділяє новітнім технологія у ство-
ренні сучасної книги, зокрема, електронної. Ще з 1996 року вида-
ються «Улюблені вірші – CD» — аудіо версія у виконанні Б. Бенюка. 
17 грудня 2012 року відбулася світова презентація електронної вер-
сії «Снігової королеви» Г. Х. Андерсена від «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГИ» та компанії «TIMECODE» [3]. На сьогодні це, можливо, най-
краща інтерактивна дитяча книга для IPad. Книжка вражає, всі 
ілюстрації оживають: можна зазирнути в очі Снігової Королеви чи 
розкуйовдити волосся Кая. Книга виявилася надзвичайно красивою 
забавкою для ґаджета: у книзі 7 ігор — розмальовка, пазли, пошук 
предметів; її можна і читати, і слухати; підсвічування слів сприяє 
розвитку навичок читання. 

Книга доступна трьома мовами — українською, російською, ан-
глійською. Уже за кілька перших днів продажу «Снігова королева» 
посіла перше місце в російському та українському App Store [3]. 

Про значимість видавництва свідчать численні відзнаки та наго-
роди: 2002 року — Форум видавців у Львові визнав «А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГУ» найкращим видавництвом року в Україні, книги ви-
давництва щороку перемагають у рейтингу «Книжка року» у номі-
нації «Дитяче свято». 

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ» внесено до Книги рекордів України — 
вона видала найбільшу книгу в Україні — «Абетку» розміром 3×4 м 
та вагою 250 кілограмів [2]. 

Отже, завдяки ефективній діяльності у світовому інформаційно-
му просторі видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» стало україн-
ським символом і міжнародним брендом. 

Література 
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формаційна діяльність», Луцький інститут, к. тел. (0332)-782616; 

науковий керівник: Жалко Т. Й., к. філол. н., доцент 
Особливе місце серед видань-календарів займає «Календар зна-

менних і пам’ятних дат» (далі — «Календар»). Завдяки поєднанню 
в ньому фактографічних і бібліографічних відомостей, універсаль-
ності змісту, регулярності виходу в світ він є цінним джерелом ін-
формації, корисним для найширшого загалу читачів. 

У різні роки випуск «Календаря» був позначений певними ідео-
логічними обмеженнями, економічною скрутою. Змінювалися його 
змістове наповнення, поліграфічне оформлення і видавнича база, 
зростали, знижувались і знов зростали тиражі. Постійним залишав-
ся читацький інтерес. 

За роки існування вийшло близько 200 випусків «Календаря». 
Від часу заснування вдало знайдена структура видання залишили-

ся незмінною. Основна частина — перелік дат за місяцями, що міс-
тять відомості про річниці пам’ятних подій, дані про застосування 
міст України, наукових установ, підприємств, освітніх закладів, про 
видатних ювілярів (історичних осіб, діячів науки і культури, політи-
ків та воєначальників), про свята: всесвітні, національні, релігійні, 
а також державні та професійні. Інша частина менша за обсягом, але 
не менш важлива за змістом — це інформаційні довідки-нариси і 
бібліографічні списки до найважливіших подій. 

Виняткового значення «Календар» набув на сучасному етапі на-
ціонального і культурного відродження України. Його сторінки роз-
кривають багатогранність української культури, історії, вводять у 
широкий обіг відомості про максимальну кількість подій і персоналій 
нашого минулого та сучасності. При виборі дат автори-упорядники 
дотримуються принципу всеохопленості території українських зе-
мель в їхньому етнічному та державно-політичному розвитку — від 
витоків до сучасності, прагнуть висвітлити діяльність самобутніх 
постатей, які служили історичній долі й сьогоденню України. 

З метою усунення «білих» плям в історії України на сторінках 
«Календаря» вміщувалися матеріали про бій під Крутами, Голодо-
мор, утворення Української повстанської армії тощо. 
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«Календар» не обмежений суто національними рамками. Він міс-
тить змістовні довідки про особистості світового масштабу, які своєю 
діяльністю збагатили досвід людства, стали причетними до епохаль-
них подій світової цивілізації. 

Традиція, якій видання залишилося незмінним упродовж півсто-
ліття, — розповіді про професійні свята: День науки, День знань, 
День прикордонника, День хіміка тощо. Відстежуючи зміни, що від-
буваються у нашій державі, упорядники інформують про свята, які 
з’явилися в Україні нещодавно: День митної служби, День матері, 
День Європи, День прапора, Міжнародний день прісної води. 

Належна увага приділяється політичному життю народів багатьох 
держав світу. Так, опубліковано змістовні матеріали з нагоди 10-річчя 
возз’єднання Німеччини, Дня національної незалежності Японії (День 
незалежності імператора), Дня незалежності США (до 225-річчя 
проголошення Американської Декларації). 

Не обходять своєю увагою упорядники і релігійні свята — Різ-
дво, Великдень, Трійцю, Вербну неділю, День святого Миколая. 

«Своєрідні» подорожі місцями пам’яток садово-паркової архітек-
тури України кінця XVIII – І половини XIX ст. — ще одна захоп-
лююча сторінка «Календаря».  

Незважаючи на популярність викладу підготовлених матеріалів 
і найширшу читацьку адресу, за обсягом і складністю підготовчої 
роботи «Календар» є одним з найскладніших і найбільш трудоміс-
тких видів періодичних видань. 

Серед відповідальних проблем, які щороку доводиться вирішу-
вати авторам-упорядникам, — виявлення найбільш важливих дат. Для 
уточнення відомостей упорядники користуються не лише українсь-
кими словниками, довідниками, енциклопедіями, а й англомовною 
чотиритомною енциклопедією «Ukraine», численними новими енцикло-
педичними довідниками, що вийшли друком у Російській Федерації. 

Крім того, у пошуках нових імен, які ще не увійшли до загально-
відомих енциклопедій, укладачі переглядають нові видання, що над-
ходять до фондів НПБ України, найбільшу увагу звертаючи на до-
відники, словники, наукові збірки, біографічні дослідження. Особливої 
ваги цей процес набув у останнє десятиріччя, коли почали активно 
публікувати архівні матеріали, повернулись із спецсховищ заборо-
нені книги, відкрився доступ до надбань діаспори тощо. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Липовенко А. 
I курс, група ДД-11 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Білоцерківський інститут економіки та управління 

Університету «Україна»; 
науковий керівник: Цвид-Гром О. П., 
кандидат філологічних наук, доцент 

Українська національна система інформації складається з держав-
них і недержавних телерадіокомпаній і мереж зв’язку, вона недоско-
нала і має багато недоліків. Значним недоліком комунікаційної сфери 
України є високий рівень утаємниченості й прихованості інформа-
ції щодо діяльності її як державних, так і недержавних суб’єктів. 

Реальне становище засобів масової інформації в Україні харак-
теризує і використання глобальної інформаційної мережі Інтернет, 
яка в контексті розвитку політичної системи України сприяє вико-
ристанню досвіду демократичного розвитку і функціонування по-
літичних систем розвинених країн, позитивно впливає на розвиток 
міжнародних політичних і військових відносин. Інтернет як інформа-
ційна система реально став однією з ознак енергетичного розвитку 
світового співтовариства, взаємодії між країнами і суспільствами, 
різними політичними силами. 

Аналіз стану засобів масової інформації свідчить про те, що роз-
виток телебачення і радіомовлення, друкованих періодичних видань, 
мережі Інтернет відбувається по висхідній, незважаючи на еконо-
мічні та політичні труднощі й проблеми. 

Визначальним чинником перспективного розвитку засобів масо-
вої інформації в Україні є активізація зв’язків з країнами Західної 
Європи, в яких інтеграційні процеси в економіці, політиці та інших 
галузях забезпечені сучасними інформаційними системами. Саме з 
інтеграційними процесами пов’язана концепція майбутнього євро-
пейського інформаційного суспільства. З огляду на це Україні не-
обхідно виробити загальну стратегію інформатизації суспільства, 
зокрема: 

1) розробка, формування і послідовна реалізація державної політи-
ки інформатизації, яка задовольняла б потреби ринкового суспільства, 
зокрема ринку інновацій, у всіх сферах життєдіяльності суспільства; 
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2) визначення національних пріоритетів України у сфері інформа-
тизації відповідних соціально-економічних і політичних цілей пер-
спективного розвитку України; 

3) державна підтримка діяльності, спрямованої на забезпечення 
інформаційних потреб та інтересів суспільства і громадян; 

4) створення сучасної системи доступних баз достовірних даних, 
інформаційних систем виборчої, податкової, митної, приватизацій-
ної та інших структур; 

5) забезпечення освітньої та наукової галузей українського сус-
пільства сучасними інформаційними технологіями, можливостями 
цілеспрямованої підготовки фахівців системи зв’язків з громадсь-
кістю, особливо інженерно-технічного складу і менеджерів засобів 
масової інформації, зокрема для глобальних систем зв’язку; 

6) становлення розвиненої національної системи книговидання як 
галузі, що чинить найбільший вплив на розвиток науки і освіти, на 
формування світогляду народу та утвердження політичного і духов-
но-культурного іміджу країни серед світової спільноти; 

7) усебічний розвиток інформаційних відносин з розвиненими 
країнами світу, вигідний обмін технічними й організаційно-техно-
логічними розробками в галузі комунікаційних систем і системи 
зв’язків з громадськістю загалом. 

Отже, ХХI століття стане періодом створення та ефективного фун-
кціонування глобального автоматизованого інформаційного прос-
тору, який об’єктивно є матеріально-технічною, технологічною та 
організаційно-методичною базою системи внутрішніх і зовнішніх 
зв’язків з громадськістю. 

 
 

МАНІПУЛЯЦІЯ СУСПІЛЬНОЮ СВІДОМІСТЮ 
В ПРОЦЕСІ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ 

Ломачинська І. М., 
д. філос. н., професор, завідувач кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності, 
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (050)-352-52-82 
Сучасне українське суспільство знаходиться в стані найбільш гло-

бальних випробувань за останню чверть століття. З часу розпаду ко-
лишнього Радянського Союзу та утвердження незалежності перед 
українською державою не поставало ще настільки складних суспіль-
них викликів. Політичний розкол країни, загострення мовного пи-
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тання та, як наслідок (і це найстрашніше), — реальна загроза іно-
земного вторгнення в межах не лише окремої території, але й усієї 
держави. Водночас, кожен свідомий українець чудово розуміє, що 
ця ситуація створена штучно, адже Україна вже давно була ареною 
неприхованої інформаційної війни з боку націонал-шовіністично на-
лаштованих владних структур сусідньої Росії. 

Сучасні дослідники визначають інформаційну війну як комуні-
кативну технологію впливу на масову свідомість шляхом дії на ін-
формаційні системи супротивника з одночасним зміцненням влас-
них інформаційних систем. Відповідно, всі політичні процеси — це 
результат чітко спрямованих маніпуляцій, за якими в кінцевому ре-
зультаті стоїть фінансовий фактор, різниця лише у використанні 
конструктивної чи деструктивної пропаганди. 

Інформаційна війна полягає у маніпулюванні масами та реалізу-
ється з метою послабити моральні і матеріальні сили супротивника 
або конкурента та посилити власні. На прикладі українських реалій 
розглянемо основні цілі ідеологічних маніпуляцій, що з успіхом здій-
снювались російськими політтехнологами серед значної частини ро-
сійськомовного населення: 

1. Внесення у суспільну свідомість ворожих, шкідливих ідей та 
поглядів: ідеї сепаратизму досить вдало поширювались серед росій-
ськомовного населення Криму протягом останнього десятиліття, а 
безумовно правильні в своїй сутності ідеї єдиної державної україн-
ської мови набули гротескних форм, адже насаджувались як щось 
чуже і вороже суспільній думці, що роками виховувалась на шові-
ністичних принципах вищості російської культури (чого варта ли-
ше теологічна концепція Москва — третій Рим чи привласнювання 
представниками сучасної російської культури здобутків Києворусь-
кої культурної традиції). 

2. Дезорієнтація та дезінформація населення як своєї держави за-
для виправдання агресивних дій, так і ворожого — задля створення 
собі союзників під час загарбання. Одне з найважливіших правил 
маніпуляції свідомістю твердить, що успіх пропагандистських ак-
цій залежить від того, наскільки повно вдалося ізолювати адресата 
від стороннього впливу. Ідеальною ситуацією для цього постає то-
тальність впливу — повна відсутність альтернативних, неконтрольо-
ваних джерел інформації (у вітчизняних реаліях альтернативні ро-
сійським джерела інформації трактували події неприйнятною з точки 
зору російськомовного населення українською мовою, тому були сві-
домо виключеними потенційними реципієнтами з масово-комуні-
каційного процесу). 
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Загалом, у політичних комунікаціях досить поширеною є теза: 
«слово «правда» означає будь-яке твердження, облудність якого не 
може бути доведена». Особливо легко виявляється брехати, коли 
неправда опирається на закладений у підсвідомість стереотип. Та-
ким чином, використовуючи вже сформовані суспільні упередження 
проти проявів українського націонал-патріотизму, апелюючи з одного 
боку, до страху перед неконтрольованістю ситуації, а з іншого — 
до авторитету колишнього очільника держави, що перетворив ви-
борну посаду в своєрідний культ особи, досвідчені пропагандисти 
створили для масової свідомості фальшиву дилему: або російські 
війська, або руйнація. 

3. Послаблення національних переконань: в умовах сучасних по-
літичних реалій пропаганда російських національних ідей та гло-
бальна культурна експансія з сусідньої держави подається проро-
сійськими ЗМІ як патріотизм, водночас, підтримка українських 
національних ідей трактується російськими політтехнологами як 
«бандерівщина» та «фашизм» (вважаємо, що потребує уточнення 
маніпулятивна технологія ототожнення означених понять з одно-
часною заміною їх змісту: «фашизм — терористична диктатура реа-
кційних сил монополістичного капіталу, здійснювана з метою збе-
реження капіталістичного ладу; зовнішня політика фашизму — по-
літика імперіалістичних загарбань» [1]. Щодо «бандерівщини», то 
цілком можливо погодитись з тезою, що «вона постає у сприйнятті 
пересічного росіянина на підсвідомому рівні як свого роду «анти-
ідеал» України, як живе втілення «поганої України» на відміну від 
ідеалу від доброї України-Малоросії, що перебуває під цілковитим 
політичним і духовним контролем Москви» [2]). Таким чином, спра-
цьовує ще одна технологія інформаційної війни — залякування свого 
народу образом ворога, адже весь період української незалежності 
створювався міф про «хутірську» свідомість пересічних українців, 
їх нездатність творити власну історію, тому будь-які відхилення від 
усталеної міфотворчості щодо української нації сприймаються як 
термінова необхідність, з одного боку, захистити «несвідомих мо-
лодших українських братів» від них самих, а з іншого — захистити 
російську націю від проявів українського націоналізму. 

4. Залякування супротивника своєю могутністю — ще у реаліях 
радянської доби сформувався образ безстрашного російського сол-
дата — визволителя (хоча перемога у Великій Вітчизняній війні була, 
безумовно, інтернаціональною, густо политою кров’ю і українських 
солдатів), водночас, у сучасній російській свідомості пряма демонстра-
ція військової сили стала сприйматись як альтернатива дипломатії. 
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5. Кінцевою метою сучасних інформаційних війн є забезпечення 
ринку збуту для своєї економіки. І в російсько-українських відно-
синах за політичними гаслами чітко прослідковувалась економічна 
складова — газова, харчово-промислова (ті ж «молочні» чи «шоко-
ладні» війни), туристична тощо. 

Таким чином, вважаємо за необхідне підкреслити: в кожному полі-
тичному конфлікті є як деструктивна, так і конструктивна складо-
ва, і центр рівноваги між ними залежатиме від того, які уроки нація 
зможе для себе зробити. Мовне питання вирішується політиками з 
позицій компромісу, визначаючи той мінімум, на який може посту-
питись кожна з ворогуючих сторін. Але варто розглянути питання 
мови з точки зору співробітництва, а саме — на рівні міжкультур-
ної інтеграції, переходу від монологічної позиції вищої нації щодо 
«меншого брата», до можливості рівноправного діалогу рівноправ-
них та рівноцінних культур. Адже спілкування — це не лише мож-
ливість висловитись, це бажання почути. І якщо на рівні особистіс-
ної самосвідомості російськомовних громадян з’явиться бажання 
зрозуміти українську мову, а разом з нею зрозуміти культуру, сис-
тему цінностей, основану на генетичній пам’яті українського наро-
ду, тоді зникне один з глобальних факторів інформаційної війни, що 
використовується для розколу українського суспільства. Але для цьо-
го держава має зробити значний крок назустріч — формуванням на-
ціонально свідомих українських російськомовних ЗМІ та Інтернет-
ресурсів (особливо для південно-східного регіону), активною під-
тримкою двомовних (для початку та багатомовних в перспективі) 
культурних акцій і освітніх програм та активним стимулюванням 
внутрішнього туризму. Лише завдяки забезпеченню рівноправного 
міжкультурного обміну на ціннісному рівні не лише між доміную-
чими, але й між всіма націями нашої багатонаціональної країни 
може отримати подальший перспективний розвиток стабільна цілі-
сна та незалежна українська держава. 
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СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Ломачинський Б. Г. 
2 курс, спеціальність «Діловодство», 

Інститут філології та масових комунікацій, 
к. тел. (050)-352-52-82; 

науковий керівник: Ломачинська І. М., д. філос. н., професор 

В сучасних політичних умовах розвитку українського суспільс-
тва, зумовленого загостренням національного протистояння націо-
нально спрямовані церкви виступили об’єднавчим фактором націо-
нальної духовності, забезпечуючи певну консолідацію суспільства 
супроти відкритого протистояння. Використовуючи різні засоби ма-
сової комунікації, представники різних громадських, політичних та 
релігійних об’єднань закликали суспільство до примирення. Одним 
із ефективних засобів комунікативного обміну в зазначеному про-
цесі стало використання Інтернет-ресурсів. 

Сучасне суспільство характеризується глобалізацією та інформа-
тизацією усіх сфер життєдіяльності людини. У зв’язку з розвитком 
інформаційних технологій інформація поширюється рекордно швид-
ко, забезпечуючи ефективність масової комунікації в суспільстві. 
Масова комунікація — процес розповсюдження інформації (знань, 
духовних цінностей, моральних і правових норм тощо) за допомо-
гою технічних засобів (преса, радіо, телебачення тощо) на чисельно 
великі, розосереджені аудиторії. Основною метою масової комуніка-
ції є: можливість впливу на суспільні процеси, формування громад-
ської думки, відповідних поглядів на соціальну дійсність, на оцін-
ку проблем, що виникають у суспільстві та способів їх вирішення. 

Сучасні засоби масової комунікації значно розширюють можли-
вості інформування суспільства про певні події чи явища суспільно-
го життя, розширюють можливості соціалізації молоді, мобілізації 
аудиторії на певні дії, участь в соціальному саморегулюванні тощо. 
На даному етапі розвитку суспільства значну роль у поширенні су-
спільних ідей відіграють Інтернет мас-медіа, що дозволяють при-
швидшити обмін інформацією, збільшити аудиторію, розширити ко-
мунікативний простір. Саме віртуальна комунікація постає умовою 
використання можливостей швидкого пристосування людини до тем-
пів розвитку суспільства, які визначає його динаміка. Новітні Інтер-
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нет-технології у сучасному житті використовуються в усіх сферах 
людської діяльності, з’являються нові форми для самовираження лю-
дини, звільнення її ресурсів через нові можливості в інформаційних 
технологіях (у т. ч. через появу нових медіа) та об’єднання у мереж-
ні суспільства, групи, течії навколо інтересів, потреб та прагнень, 
переходу від монологу до діалогу в соціальній системі суспільства. 

Сучасний Інтернет для кожного його користувача — це і мож-
ливості роботи, і варіанти пошуку та реалізації освіти чи самоосвіти. 
Завдяки цьому значно розширилися кордони і можливості спілку-
вання, міжособистісні комунікації на сьогодні полонили віртуаль-
ний простір, змінили його, наблизили віртуальний сервіс до потреб 
особистості, якій надали змогу стати як активним учасником, так і 
творцем ресурсів і послуг віртуальної реальності, що зробило вірту-
альне товариство більш людним. Оточуюча реальність постає перед 
людиною в усій живій конкретності і створюється картина спів-
участі у поточних подіях. Водночас, Інтернет забезпечує максималь-
но сприятливі можливості для здійснення різними соціальними ін-
ституціями активної пропагандистської діяльності. 

Інтернет має здатність впливати різні сфери життя суспільства, 
він забезпечує нову якість та новий рівень суспільних відносин, що 
доповнює та поглиблює комунікативний потенціал суспільства. Ін-
тернет пропонує величезні комунікаційні можливості для прямого 
партнерського спілкування між окремими людьми та групами за 
інтересами — причому не однобічне, а із зворотним зв’язком. Тра-
диційним засобам масової інформації — газетам, радіо і телеба-
ченню, які останнім часом дуже активно використовуються релі-
гійними організаціями, робити це набагато складніше. 

Таким чином, Інтернет-технології значно розширюють можли-
вості соціальної комунікації, адже це найбільш затребувана інфор-
маційна мережа, особливо для людей середнього віку і молоді. Як 
ефективний засіб комунікації, вона допомагає долати кордони і мовні 
бар’єри, створювати середовище «корпоративного спілкування». Пер-
сональні і корпоративні комп’ютери, сервери і ресурси, об’єднані у 
світову мережу, є новим простором діалогу і взаємодії що формує 
нове соціально-свідоме суспільство. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
МАТЕРІАЛЬНОЇ ОСНОВИ ДОКУМЕНТА 

З УРАХУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОТРИВАЛОГО 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

Малашенко К. Ю. 
І курс, група ДКм-1.1, спеціальність «Документознавство та ін-

формаційна діяльність», Луцький інститут, к. тел. (0332)-782616; 
науковий керівник: Жалко Т. Й., к. філол. н., доцент 

Інформація в цілому не виступає достатньою ознакою докумен-
та. Матеріальна складова — одна з двох необхідних і обов’язкових 
складників документа, без якого він не може існувати. 

В якості матеріальної основи документа спочатку використову-
валися природні матеріали, котрі були під рукою: камінь, шкіра, 
кості, кераміка, глина, деревина, бамбук, пальма, береста. Пізніше 
почали створювати спеціальні матеріали, більш придатні для фік-
сації інформації. 

Перші документи на штучно створених матеріальних носіях дій-
шли до нас з далекого минулого у вигляді глиняних табличок, сувоїв 
папірусу, стародавніх пергаментів. Це були штучні носії з природ-
них матеріалів. 

Справжня революція в документуванні виникла в результаті ви-
находу паперу — універсального матеріального носія. 

Поява штучних носіїв на полімерній основі (шелак, поліхромвініл, 
напівпровідник, біомаса) доповнило видову різноманітність докумен-
тів, спроможних нести звукову мову, музику, рухоме та об’ємне 
зображення. Були створені грамплатівка, магнітні стрічки, фото та 
кіноплівки, магнітні і оптичні диски — матеріальні носії такої ін-
формації, котра не може бути зафіксована на папері. 

Розвиток науки й техніки призвело до різкого збільшення об’ємів 
наукової, технічної, економічної та інших видів інформації. 

Носії на основі полімерних матеріалів, таких, як мікрографічні 
документи в компактній формі на фото-, кіно-, магнітній стрічці, 
оптичних та відео дисках, дозволяють передавити інформацію у часі 
та просторі якнайбільшими об’ємами. 

Особливою перевагою штучних носіїв інформації є здібність нести 
звукову мову, музику, рухове та об’ємне зображення, що неможливо 
на паперовій основі. 
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На сьогоднішній день доступними та популярними у викорис-
танні є магнітні диски — носії інформації в вигляді диска з феро-
магнітним покриттям для запису. 

Особливе місце займають оптичні та магнітооптичні диски, які на 
сьогодні найбільш популярні у використанні та відзначаються сво-
єю універсальністю, тобто можливістю запису та зберігання в єди-
ному цифровому форматі інформації будь-якого типу — звукової, 
текстової, графічної, відео. 

Найновішим носієм об’ємного зображення є голограма, перева-
гою якої є те, що вона представляє собою оптичний елемент, що 
формує зображення без допомоги зовнішньої оптики. 

З наведених вище коротких характеристик нових штучних носіїв 
інформації, можна зробити висновок, що перспективними в майбут-
ньому будуть оптичні диски із записом найрізноманітніших видів 
інформації, що дозволять створювати нові і нові бази даних інформа-
ції для: швидкого доступу до них (як до вітчизняних, так і до зару-
біжних баз даних); автоматизацію та обробку даних; швидкого та 
зручного пошуку потрібного документа; полегшення відтворення та 
передачі інформації у часі та просторі; прискорить донесення нової 
інформації до реципієнта; тривалого та надійного зберігання доку-
ментів. 

Особливо важливий розвиток баз даних в інформаційних центрах, 
таких як, універсальні та спеціалізовані бібліотеки, архіви, музеї. 
Носії на основі нових матеріальних носіїв дозволять збільшити об’єми 
використання та зберігання документів. 

За допомогою голограм полегшиться транспортування та вивчен-
ня об’ємних зображень оригіналу документів (старовинні, рідкісні 
експозицій, що ламкі, крихкі за фактурою). 

Постійне збільшення та вдосконалення носіїв, систем інформації 
дасть можливість використовувати більш економні технології для 
їх виробництва, що дозволить упроваджувати нові системи в кож-
ну галузь діяльності людини, зробить їх доступними для кожного. 
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БІБЛІОТЕКА ЯК ПОСЕРЕДНИК 
В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Матюк Т. В. 
IV курс, група ДК 4.1, напрям підготовки «Документознавство 

та інформаційна діяльність» 
Луцький інститут розвитку людини, к. т. 80995031483; 

науковий керівник: Конон Н. Г., старший викладач 

В умовах бурхливого зростання інформаційних ресурсів, появи 
глобальної мережі Інтернет, а також використання сучасних інфор-
маційних технологій зростає роль бібліотеки як посередника між спо-
живачем інформації та інформаційними потоками. У зв’язку з цим 
пред’являються все більш високі вимоги до бібліотечно-інформацій-
ного обслуговування користувачів і до професійних якостей біблі-
отечно-інформаційних фахівців. Актуальність проблеми зумовила 
вибір даної теми. Бібліотека — інформаційний, культурний, освітній 
заклад або структурний підрозділ, що має упорядкований фонд доку-
ментів, доступ до інших джерел інформації та головним завданням 
якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, 
культурних та інших потреб користувачів бібліотеки. Бібліотечна 
послуга — результат діяльності бібліотеки із задоволення інфор-
маційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб 
користувачів бібліотеки. 

Сучасні тенденції обумовили необхідність переходу до інтенсив-
ного процесу реалізації інформаційних функцій бібліотек на основі 
впровадження нових комп’ютерних технологій. Інформатизація біб-
ліотечної справи, створення нових носіїв інформації — електронних, 
докорінно змінює уявлення щодо документальних комунікацій. До-
слідження проблем створення, функціонування електронних біблі-
отек, сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення суспіль-
ства. Одне з головних завдань бібліотек у сучасному світі — це за-
безпечити вільний доступ до інформації та її джерел всім бажаючим. 

Суперечність між зростаючим обсягом знань і обмеженими мо-
жливостями системи документних комунікацій на паперових носі-
ях інформації, обумовлює необхідність введення в цю систему еле-
ктронних бібліотечно-інформаційних ресурсів. Одним із напрямів 
інноваційної діяльності бібліотек має стати формування в них упо-
рядкованих зібрань електронних документів. Надання до них онлай-
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нового доступу та наступне тиражування та поширення на компакт-
дисках. Електронні бібліотеки в умовах впровадження сучасних ін-
формаційних технологій, бібліотечно-інформаційна діяльність зазнає 
істотних змін. Виникають та одержують розповсюдження у науково-
му товаристві нові засоби і форми електронних ресурсів. Науков-
цям надається інформація на друкованих носіях та в електронному 
вигляді. Передусім це стосується наукових журналів. Практично, всі 
провідні зарубіжні наукові видавництва та наукові товариства пред-
ставляють свої видання в електронному вигляді. Крім цього, все біль-
шого значення в системі інформаційного забезпечення науки набу-
вають електронні бібліотеки, що як інформаційні ресурси нового 
типу виступають базою для проведення досліджень на новому рівні. 

Обласні універсальні наукові бібліотеки України намагаються по-
стійно розширяти видовий асортимент власної інформаційної про-
дукції. Вона з кожним роком дедалі більше урізноманітнюється, 
вдосконалюється, набуває нових форм. Бібліотеки усвідомлюють 
необхідність переходу до нових видів інформаційної продукції і ви-
являють творчий підхід, розробляють такі інформаційні продукти, 
які здатні задовольнити найрізноманітніші потреби та найвимогли-
віші запити сучасних користувачів. Серед новітніх видів інформа-
ційно-аналітичної продукції ОУНБ України можна назвати: біобіб-
ліографічний нарис, літературне ін-фоліо, збірник інтерв’ю, інфор-
маційний або інформаційно-аналітичний бюлетень, альманах, пу-
тівник, дайджест. В останні роки значні кошти виділяються на мо-
дернізацію обладнання і технічних засобів (ПК, принтери, модеми, 
телекомунікаційні мережі тощо). Лідируючі позиції у бібліотеках 
займає програмне забезпечення АІБС: MARК, Бібліотека, ІРБІС. 
Застосування Інтернет-технології, поява електронних ресурсів від-
бивається на кінцевому результаті — збільшенні асортименту про-
дуктів і послуг: електронні каталоги, Web-сайти, електронна доставка 
документів, дистанційні освітні послуги. 
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ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Мельничук М. П. 
І курс, група ДКм-1.1., спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», 
Луцький інститут, к. тел. (0332) 782616; 

науковий керівник: Кравченко С. І., 
доктор наук з соціальних комунікацій, професор 

На сучасному етапі державотворення, коли Україна утвердилася 
як суверенна, незалежна держава, дедалі більшої актуальності на-
бувають питання оптимальної організації роботи органів державної 
влади та місцевого самоврядування. Процеси євроінтеграції потре-
бують не тільки реформування соціально-економічних відносин, але 
й системи місцевого самоврядування, демократизації суспільно-по-
літичного життя. У межах конституційної реформи має бути суттє-
во оновлена політична система України, удосконалена форма прав-
ління, завершена децентралізація влади. 

Сьогодні в Україні практична діяльність у сфері місцевого само-
врядування перебуває на етапі формування. Розпад адміністратив-
но-командної системи, а також світовий досвід щодо необхідності 
використання місцевого самоврядування об’єктивно ведуть до по-
шуку такої моделі організації влади в Україні, яка відповідала б су-
часним демократичним вимогам і забезпечувала б права і свободи 
громадян, задоволення їх потреб та надання адміністративних по-
слуг. Становлення та розвиток місцевого самоврядування, значною 
мірою, стримується не тільки внаслідок об’єктивних чинників, але й 
за відсутності у представників територіальної громади нових стерео-
типів мислення, недостатнього розуміння завдань місцевого само-
врядування як муніципальними і державними посадовими особами, 
так і пересічними громадянами. 

Місцеве самоврядування в Україні являє собою форму реалізації 
громадянами влади на місцях, а саме гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добро-
вільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого зна-
чення в межах Конституції та законів України. 
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Для сучасної України вдосконалення роботи органів місцевого 
самоврядування є одним з актуальних завдань, що потребує науко-
во обґрунтованих підходів. Саме на місцевому рівні вирішуються 
основні проблеми життєдіяльності територіальної громади та забез-
печується реалізація її інтересів. Діяльність у цьому напрямі є го-
ловним завданням органів місцевого самоврядування, успішне здій-
снення якого залежить від якісного та оперативного опрацювання 
відповідної інформації, що надходить до цих органів або створю-
ється ними у вигляді документів. 

Документування управлінської інформації, організація роботи зі 
службовими документами, а також інформування громади є одним 
із основних складових діяльності органів місцевого самоврядування. 

Водночас, на ці процеси останнім часом впливає застосування 
нових інформаційних технологій, методів інформаційно-докумен-
таційного забезпечення управління. Варто зауважити, що в органах 
місцевого самоврядування як типова, так і профільна документація 
представлені переважно видами управлінських документів. Це озна-
чає, що в документаційному забезпеченні діяльності органу місцево-
го самоврядування основними є процеси створення та організація 
функціонування службових управлінських документів різних класів 
управлінської документації. Однак, нині, на відміну від традиційних 
діловодних процесів, вони реалізуються із врахуванням впроваджен-
ня систем електронного документообігу, методів інформаційного за-
безпечення керування, моніторингу документаційних потоків в уста-
нові, керування документаційними процесами відповідно до чинних 
національних стандартів. 

Щодо інформування громади, то потрібно не забувати, що міс-
цеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів 
села чи добровільного об’єднання в сільську громаду жителів кіль-
кох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місце-
вого значення в межах Конституції та законів України. Воно може 
здійснюватися територіальною громадою як безпосередньо, так і че-
рез органи місцевого самоврядування; сільські, селищні, міські ради 
та їхні виконавчі комітети. Тому громада має право бути проінфор-
мованою про діяльність органів місцевого самоврядування, оскільки 
від цього залежить становлення громадянського суспільства, насам-
перед через формування відповідних громадських настроїв і упо-
добань. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 

Петричук Н. С. 
IV курс, група ДКз 4.1, напрям підготовки «Документознавство 

та інформаційна діяльність», Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна» к. тел. 80968364678; 

науковий керівник: Конон Н. Г., старший викладач 

Процеси інформатизації набувають сьогодні виключно важливо-
го значення. Інформація як стратегічний продукт стає і предметом 
конкуренції, і засобом захисту та впровадження в життя базових наці-
ональних інтересів. Здатність суспільства та його інституцій збирати, 
обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформа-
цію стала ключовою передумовою соціального та технологічного 
прогресу, фактором національної безпеки, основою успішної зовніш-
ньої політики. Висока мінливість інформаційного середовища, ви-
кликана прогресом інформаційних технологій, змушує державу швид-
ко адаптуватися до нових умов. Інакше їй загрожує інформаційне 
домінування більш розвиненої держави або групи держав, постійне 
перебування в інформаційній тіні. У засобах масової інформації, 
сучасній публіцистичній і науковій літературі зустрічається термін 
«маніпуляція». Дослідники, які описують це явище, стверджують, 
що існують методи і засоби інформаційно-психологічного впливу на 
людину, які дозволяють зробити її слухняною, керованою тими, хто 
володіє спеціальними засобами і технологією зміни людської психі-
ки. Існують різноманітні засоби, методи і прийоми таємного при-
мусу особистості, які систематично і постійно використовуються в 
нашому повсякденному житті, практично у всіх сферах соціальної 
взаємодії людей, і об’єктом впливу яких у наш час є будь-яка лю-
дина сучасного суспільства. Маніпулювання особистістю, викори-
стання різних засобів і технологій інформаційно-психологічного 
впливу на людей стало звичайним явищем у повсякденному житті, 
економічній конкуренції і політичній боротьбі. Знання маніпулятив-
них технологій інформаційно-психологічного впливу на людину — 
це перший крок до формування психологічного захисту особистос-
ті і власної інформаційно-психологічної безпеки. 

Термін «технології» досить міцно увійшло в понятійний апарат не 
тільки технічних, але і гуманітарних дисциплін. Використовуються 
поняття технології влади, технологія виборів, соціальна технологія, 
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гуманітарна технологія, історична технологія, психотехнологія тощо. 
Короткий історико-культурний зріз теми свідчить про давню істо-
рію проблеми маніпуляції свідомістю. Проте усі автори, аналізуючи 
прийоми маніпуляцій, актуалізують увагу на позитивних її наслід-
ках, натомість не звертають увагу на негативні наслідки таємного 
примусу особистості. Основні джерела інформаційно-психологіч-
ного впливу на людину в узагальненому вигляді можна визначити 
так: держава, органи влади і керування та інші державні структури; 
суспільство; різні соціальні групи (формальні і неформальні, стійкі 
і випадкові, великі і малі — за місцем проживання, роботи, навчання, 
служби, спільного проживання і проведення дозвілля); окремі осо-
бистості. Основні засоби інформаційно-психологічного впливу на 
людину в узагальненому вигляді виділяються такі: засоби масової 
комунікації, у тому числі інформаційні системи, наприклад, інтер-
нет; література; мистецтво різних напрямків і так званої масової 
культури; освіта: системи дошкільної, середньої, вищої і середньої 
спеціальної державної і недержавної освіти, система альтернативної 
освіти; виховання в усіх різноманітних формах; особисте спілкуван-
ня. Внутрішні джерела погроз інформаційно-психологічної безпеки 
особистості закладені в біосоціальній природі психіки людини, в 
особливостях її формування і функціонування, в індивідуально-осо-
бистісних характеристиках індивіда. Ефективність інформаційного 
маніпулювання визначається відсотком суб’єктів, що піддалися на-
віюванню. Сучасна техніка опитів дозволяє приблизно оцінити цей 
відсоток, який, звичайно, залежить від декількох чинників — мис-
тецтва програмістів, інтенсивності і тривалості реклами, характеру 
інформації, що вселяється, психологічного стану і загальної інфор-
мованості адресатів, а також кількості використаних альтернатив-
них джерел інформації. 
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Поліщук Р. В. 
ІІІ курс, група ДКз-31, напрям підготовки 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)782616; 

науковий керівник: Тарасюк Л. М., викладач 

Сьогоднішній рівень економіки дозволяє зробити деякі висновки: 
більшості організацій необхідно переосмислити цінності, проаналізу-
вати принципи конкуренції, організації виробничих процесів і всіх 
інших напрямків діяльності підприємств. Більше шансів на вижи-
вання мають підприємства із сильною корпоративною культурою, 
де співробітники відчувають себе частиною єдиної команди. 

Поширеною організаційно-правовою формою комерційних органі-
зацій є корпорація, вони мають найбільше можливостей формувати 
корпоративну культуру. Щоб оцінити її вплив, почнемо з основно-
го — визначення терміна, де культура (від лат. «culture» — «вихован-
ня, освіта») є «специфічним способом організації і розвитку людської 
життєдіяльності, який відображено в продуктах матеріальної та ду-
ховної праці, в системі соціальних норм і засад, духовних ціннос-
тей, у сукупності відношень людей до природи, між собою і до са-
мих себе» [1]. 

Словосполучення «корпоративна культура» вперше використав 
у XIX сторіччі у військовій термінології німецький фельдмаршал 
Мольтке. Ним він визначив відносини у офіцерському середовищі. 

Уже наприкінці XIX століття вивченням впливу людських взає-
мин усередині корпорації почали займатись представники Школи 
людських відносин менеджменту. Метою роботи було дослідження 
діяльності корпорації у культурному аспекті. Висновки Мейо стали 
своєрідним поштовхом до подальших спроб дослідження потреб і 
поведінки працівників з точи зору культури їх організації [4]. 

У другій половині XX сторіччя почали з’являтись перші більш-
менш чіткі визначення культури організації. Поняття «корпоративна 
культура» охоплює явища духовного і матеріального життя колек-
тиву, а саме: домінуючі у ньому моральні норми та цінності, кодекс 
поведінки, ритуали та ін. Концепція цього явища не має єдиного 
трактування [2]. 
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Д. Елдрідж і А. Кромбі вважають, що культура організації — це 
унікальну сукупність норм, цінностей, переконань, які визначають 
спосіб об’єднання груп та окремих особистостей в організацію для 
досягнення встановлених перед нею завдань. К. Голд вважає, що 
корпоративна культура — це унікальні характеристики сприйнятих 
особливостей організації, того, що вирізняє її серед інших у галузі. 
Є. Уткін характеризує корпоративну культуру як систему ціннос-
тей та переконань, що поділяються усіма працівниками фірми і зу-
мовлюють їх поведінку, характер життєдіяльності організації [3]. 

Отже, і дотепер не існує єдиного підходу до трактування поняття 
«корпоративна культура». Різні автори для її характеристики вико-
ристовують такі терміни як: «культура», «організаційна культура», 
«культура організації», «фірмова культура», «культура підприємниц-
тва». Аналіз існуючих трактувань цих понять дозволив зробити ви-
сновок про те, що їх сутність є тотожною. 

Отже, корпоративна культура є системою найсуттєвіших припу-
щень, які приймаються членами організації як аксіома і виража-
ються у конкретних цінностях, що визначають людям орієнтири їх 
поведінки. Корпоративна культура повинна розглядатися як страте-
гічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі його підрозділи та 
усіх працівників на загальні цілі, підвищувати ініціативу персона-
лу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілку-
вання. 

Література 

1. Корпоративна культура: Навчальний посібник. Під заг. ред. Г. Л. Ха-
єта — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 403 с. 

2. Савчук Л., Бурлакова А. Розвиток корпоративної культури в Україні // 
Персонал. — 2005. — № 5. — С. 86–90. 

3. Спивак В. Корпоративная культура. — СПб.: Питер, 2001 — С. 14–20. 
4. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 

2007. — С. 91–94. 
 
 
 
 
 
 



Секція 2 Документознавство та 
сучасні проблеми 

 62

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Прокопчук Н. С. 
І курс, група Кс(с)з-1.1., 

спеціальність «Комп’ютерні системи і мережі» 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)782616; 

науковий керівник: Тарасюк Л. М., викладач 

Для мільйонів людей трудова діяльність є основним джерелом 
доходів населення і головним полем особистісної самореалізації. 
Рівень і якість життя безпосередньо залежить від того, як організо-
ваний як і функціонує ринок праці. Становлення ринкової економі-
ки, поява безробіття та подальше зниження економічної активності 
населення, запропонували до порядок денний нову соціальну про-
блему праці — вихід із зайнятості частини працездатного населення 
і ще поширення проблеми працевлаштування різних категорій пра-
цівників, зокрема категорія випускників ВНЗ. 

Проблема безробіття є актуальною в кожній країні, бо його рівень 
є індикатором економічної стабільності, соціальної напруги, психо-
логічної задоволеності населення. Молоді спеціалісти майже не ма-
ють досвіду роботи, державні програми недостатньо скориговані до 
потреб роботодавців, великий дисбаланс між попитом та пропози-
цією на ринку праці, низька заробітна плата. 

Сьогоднішні дані стосовного молодіжного безробіття у світі є не-
втішними. За інформацією МОП показники рівня безробіття серед 
молоді сягнули своєї рекордної відмітки і перевищують 20%, що 
складає 40% загального рівня світового безробіття [2]. Авжеж, ос-
новними причинами цього різкого занепаду є наслідки всесвітньої 
економічної кризи. Тож українські 17,4% виглядають навіть опти-
містично. Але Україна зараз також перебуває у стані глибокої еко-
номічної депресії, яка характеризується значним зниженням рівня 
життя, занепадом вітчизняного виробництва, яке перед цим лише 
почало виходити зі стану економічної коми, що по нової призвело 
до збільшення рівня безробіття в країні. Згідно розрахунків Держ-
комстату, якщо безробіття в Україні мало різке скорочення у період 
з 2000 по 2009 рік з 14,9% до 8,0% тобто майже вдвічі, то, у 2009 
році мало місце суттєве збільшення цього показника 17,4% і у 2010 
році значного покращення ситуації не відбулося [1]. Низький рівень 
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життя та проблеми працевлаштування заставляють молодь при роз-
гляді проблеми «навчання або працевлаштування» надавати перевагу 
останньому. В зв’язку з чим дуже часто навчання у ВНЗ має цілком 
формальний характер, коли студент має на меті лише отримання 
диплому. Весь час, така молода людина присвячує роботі, оскільки 
боїться втратити її, при цьому урядовці, вченні та роботодавці від-
значають зниження рівня освіти, погане оволодіння знаннями та 
невідповідність кваліфікації молодих працівників вимогам часу. 

Рівень безробіття серед випускників навчальних закладів — один 
із індикаторів, що характеризує ефективність реалізації освітньої по-
літики. За даними державної служби зайнятості у 2010 рр. в Украї-
ні серед безробітних віком 15–25 років частка випускників вищих, 
професійно-технічних навчальних закладів, випускників загально-
освітніх шкіл становили відповідно 36,9%, 55,9%, 7,2%. Іншим, більш 
соціально-психологічним, але не менш впливовим є фактор надмір-
них амбіцій серед молоді та фактор престижу. Випускники ВНЗ, не 
маючи практичного досвіду, тим не менш ставлять достатньо високу 
планку заробітної плати роботодавцям, які в свою чергу не можуть 
компенсувати час та витрати на набуття працівником кваліфікації. 
Також проблемою є недостатня популяризація технічних професій 
середньої та нижчої ланки і технічних спеціальностей взагалі. 

Періодичний і якісний моніторинг ринку праці, модернізація фа-
культетів та спеціальностей, роз’яснювальна робота з абітурієнтами, 
вдосконалення системи набуття практичних знань, налагодження вза-
ємовигідної співпраці з підприємствами є невід’ємною частиною 
шляху до якісної та затребуваної освіти. Держава зі свого боку по-
винна подбати про програму, що законодавчо закріпить, захистить та 
про стимулює відносини між підприємствами та освітніми закладами. 
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Аналізуючи управлінську діяльність банку, можна відзначити, що 
провідну роль в ній відіграє організаційно-розпорядча документація. 
Вона призначена для оформлення процесів організації управління, 
правового закріплення розпорядчо-виконавчих дій державних та інших 
органів, а також підвідомчих їм організацій і підприємств на основі 
єдиноначальності чи колегіальності. Порядок створення, оформлен-
ня та застосування основних груп організаційно-розпорядчих доку-
ментів регламентується нормативними актами, що надає їм право-
вого характеру. 

Організаційно-розпорячий документ — це вид письмового доку-
мента, у якому фіксують рішення адміністративних і організаційних 
питань, а також питань управління, взаємодії, забезпечення і регу-
лювання діяльності органів влади, установ, підприємств, організа-
цій, їх підрозділів і посадових осіб. Основна ознака, яка дає мож-
ливість виділити організаційно-розпорядчі документи в особливу 
групу — юридична підстава їх створення. Як правило, вони регла-
ментують процеси діяльності, встановлюють, припиняють, змінюють 
різні правові відносини і створюються у випадках, передбачених нор-
мативними актами. Жодний з них не може містити положень, що 
суперечать закону. 

Процедура складання та оформлення розпорядчих документів роз-
писана в інструкції з діловодства банківської установи. В ній регла-
ментується порядок роботи з документами з часу їх створення або 
надходження до відправлення або передавання до архіву. Інструкція 
визначає порядок ведення діловодства, її положення поширюються 
на всю службову документацію, а також на звернення громадян. 
Положення інструкції з діловодства поширюються на внутрішні роз-
порядчі документи та нормативні акти (рішення Правління, накази, 
службові розпорядження, положення, інструкції, технічні порядки, 
правила тощо), а також на документи, що містять інформацію об-
меженого доступу. 
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Управлінська діяльність в банківських установах здійснюється 
шляхом видання розпорядчих документів та нормативних актів. Підс-
тавами для складання розпорядчих документів у банку є: Консти-
туція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і 
розпорядження Президента України, нормативно-правові акти Кабі-
нету Міністрів України, Національного банку України; відповідна 
діяльність з метою виконання банківської установи покладених на неї 
завдань згідно із Статутом та відповідними положеннями про устано-
ви; потреба у правовому регулюванні діяльності банківської установи. 

Розпорядчі акти, що надходять до банківської установи від вищих 
органів державної влади і управління, доводяться до відома бан-
ківської установ шляхом: видання самостійних розпорядчих доку-
ментів (наказів, службових розпоряджень), в яких викладається зміст 
документа вищого органу державної влади і управління щодо завдань 
банківської установи; направлення інформаційного або супровідного 
листа, якщо розпорядчий акт вищого органу державної влади і управ-
ління не потребує конкретизації завдань для банківської установи. 

Текст розпорядчих документів (наказів, розпоряджень, постанов, 
рішень) організацій складають з двох частин. У першій (констату-
ючій) частині зазначають підставу, обґрунтування або мету скла-
дання документа. У тексті документа, підготовленого на підставі 
документів інших організацій або раніше виданих документів, вка-
зують їхні реквізити: назви документів, найменування організацій — 
авторів документів, дати документів, реєстраційні номери докумен-
тів, заголовки до їх текстів. 

Оригінали матеріалів (рішення, порядок денний, доповідні за-
писки, довідки, стенограми засідань (якщо вони ведуться), списки 
запрошених, протоколи, списки на розсилання) зберігаються у сек-
ретарів колегіальних органів. 

Накази та службові розпорядження готуються за ініціативою 
Голови Правління банківської установи, членів Правління — за-
ступників Голови Правління, членів Правління, керівників банків-
ської установи або за поданням керівників структурних підрозділів, 
до компетенції яких належить вирішення відповідного питання. 

Відповідальність за строки і якість підготовки конкретного ор-
ганізаційно-розпорядчого документа несе керівник структурного під-
розділу, якому доручено керівництво підготовкою або який ініцію-
вав підготовку цього документа. 
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ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ 

Редчук І. В. 
IV курс, група ДК 4.1, напрям підготовки «Документознавство 

та інформаційна діяльність», Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна» к. тел. 80995031483; 

науковий керівник: Конон Н. Г., старший викладач 

Актуальність теми обумовлена тим, що останнім часом в Україні 
спостерігається видання великої кількості назв періодичної преси. 
Сторінка періодичного видання поєднує два види комунікації: вер-
бальну та візуальну, що забезпечує гармонійне сприйняття інформації. 

Газета та журнал — періодичне текстове друковане видання, що 
випускається через короткі проміжки часу, містить офіційні матері-
али, оперативну інформацію та статті з актуальних суспільно-полі-
тичних, наукових, виробничих питань, а також уривки літературних 
текстів, рекламу. Спочатку видання виконували лише інформативну 
функцію, але в процесі розвитку стали вміщувати аналітичні матері-
али, перетворилися на спосіб формування громадської думки, урізно-
манітнилися за тематикою й напрямками. Статті в журналі, у порі-
внянні з газетою, більшого обсягу, з постійною рубрикацією. Жур-
нали — видання ілюстровані, мають ширшу тематику, ніж газети. 
Значний вплив на зміст газети спричиняє динамізм процесів суспі-
льного життя. Головна функція періодичного видання — подавати 
через певні невеликі проміжки часу оперативну, актуальну, загально 
цікаву, різноманітну інформацію. І до цих пір періодичне видання 
не змінювало її, адже найновішу інформацію, не маючи ні радіо, ні 
телебачення, можна отримати лише з газет чи журналів. Передача 
інформації від комуніканта до реципієнта може відбуватися у різ-
ній формі: рукописній; опублікованій у вигляді видання; електрон-
ного, магнітного, аудіо-чи відеозаписів; ресурси віддаленого та ло-
кального доступу; засобів візуального відображення (браузери, ре-
дактори, спеціалізовані програми для перегляду та друкування) тощо. 
Кожна з наведених форм дає можливість по-своєму розкрити сут-
ність понять «періодичний документ» і «періодичне видання», виді-
лити в них певні особливості, специфічні ознаки, які потрібно вра-
ховувати під час створення, розповсюдження, обробки, зберігання чи 
використання в системі інформаційно-аналітичної діяльності. Тому 
особливе місце в документній інформації займають періодичні видання. 
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Характерні риси періодичних видань: різноплановість та актуаль-
ність змісту; оперативність та регулярність виходу у світ; відповід-
ність заголовка характеру видання, що не змінюється протягом три-
валого часу; наявність однієї або декількох організацій, органом якої 
виступає видання, вони виходять через визначений проміжок часу, 
сталою кількістю номерів, які не повторюються за змістом, мають 
однотипне оформлення, з нумерованими і датованими випусками, 
з однаковою назвою і, як правило, однаковий обсяг і формат. Пері-
одичні видання є складовою системи мас-медіа. Це засоби швидкого 
донесення інформації до різноманітної аудиторії. Періодичне ви-
дання є одним із основних засобів у системі масової комунікації. 
Важливим елементом газеті журналів є їх оформлення. Елемент 
оформлення — складова зовнішньої форми періодичного видання, 
він має визначені функції передачі змісту, призначення і ряд спе-
цифічних ознак, що дозволяють виділити цей елемент з усієї сис-
теми оформлення. 

Сучасні періодичні видання неможливо собі уявити без рекла-
ми, яка необхідна для вирішення різних завдань — інформаційних, 
соціальних, іміджових та економічних, адже реклама є суттєвою фі-
нансовою підтримкою засобів масової інформації. Газети і журнали 
мають сайти, для цього проводиться детальне вивчення структури 
друкованої версії, адже необхідно створити сайт, який відповідав би 
структурі видання і зберігав специфіку електронного інформаційно-
го ресурсу. Електронна версія періодичного видання передає повне 
змістове наповнення відповідно до друкованого, але є більш дос-
тупною для користувачів і має всі переваги електронного інформа-
ційного ресурсу Сайти багатьох українських ЗМІ є у глобальній 
мережі. Потужні засоби дозволяють оперативно і своєчасно керува-
ти наповненням сайтів, як і оперувати інформацією в цілому. Сайти 
газет та журналів необхідно зареєструвати в усіх найбільше відомих 
пошукових системах та каталогах періодичних видань України. 
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НАРАДА І ЗАСІДАННЯ ЯК ФОРМИ РОБОТИ 
КОЛЕГІАЛЬНИХ ТА ДОРАДЧИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

Редька А. Я. 
І курс, група ДКмз1.1, спеціальність «Документознавство та 

інформаційна діяльність», Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна», к. тел. (068)0263484; 

науковий керівник: Зозуля Н. Ю., к. філол. н., доцент 

Праця спеціаліста з протокольної роботи пов’язана з проведенням 
нарад і засідань. Вони є оперативними інструментами в його звичай-
ній діяльності. Проте ці форми роботи не є однозначними поняттями. 

Маючи загальну природну основу — скоординувати дії, обміняти-
ся інформацією, вирішити проблеми і прийняти рішення (або зако-
ни), вони, тим не менш, за формою, змістом, складом і повноважень 
учасників істотно відрізняються один від одного. 

Нарада — форма управлінської діяльності, змістом якої є спільна 
робота певної кількості учасників управлінського процесу. В про-
цесі наради відбувається прийняття колективних рішень з найваж-
ливіших питань життєдіяльності установи, організації. 

Засідання — форма організаційної роботи постійно діючого ор-
гану (комітету, колегії, ради, комісії, групи — напр., засідання проф-
кому, президії), це своєрідні вузько професійні наради. 

Підготовка засідання — життєвий цикл засідання можна розби-
ти на такі етапи: 

– підготовка; 
– проведення; 
– контроль виконання. 
Кожен з відповідальних виконавців готує матеріали до засідання, 

серед яких обов’язковим є проект рішення по конкретному пункту 
засідання. 

Засідання може проводитися в плановому порядку із затвердже-
ною регулярністю, або бути спонтанним, зібраним для вирішення 
накопичених поточних питань або фарс-мажорних обставин. У будь-
якому випадку веде засідання посадова особа, призначена на цю по-
саду офіційно. По суті, засідання проводиться для того, щоб дати 
можливість фахівцям висловити свою думку з того чи іншого пи-
тання і прийняти колегіальне рішення. 
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Ділові наради найчастіше проводяться: по-перше, при необхід-
ності прийняття колективного рішення на основі рівного права ко-
жного висловлювати та обґрунтовувати свою думку; по-друге, за 
умови, що вирішення питання зачіпає інтереси одночасно кількох 
структурних підрозділів організації або фірми; по-третє, в тому ви-
падку, якщо для вирішення питання необхідно скористатися дум-
ками різних груп працівників. 

Визначаючи час початку наради, потрібно обов’язково врахову-
вати ритм роботи. Необхідно завчасно сповістити учасників наради 
про її проведення і познайомити з порядком денним, з усіма потріб-
ними матеріалами, щоб усі можливі виступи були продумані за-
здалегідь. 

Мета нарад — скоординувати зусилля співробітників, дати і отри-
мати потрібну інформацію, прийняти потрібні рішення. 

Нарада не буде продуктивною, якщо керівник заздалегідь не ви-
значить склад учасників. 

Практика показує, що успіх наради визначається точним вибо-
ром часу і місця його проведення. Час денної наради слід призна-
чати з урахуванням можливостей його потенційних учасників. 

Місце проведення наради не повинно знаходитися далеко від роз-
ташування основного складу його учасників або в приміщенні, де не 
можна організувати виставку, показ ілюстрованого матеріалу і т. д. 

Загалом необхідно зазначити, що рішення, прийняті на нарадах і 
засіданнях, зазвичай ефективніші ніж ті, що приймаються вузьким 
колом управлінців. Їх суть полягає в тому, щоб забезпечити вільну 
дискусію та спробу виробити рішення з урахуванням найрізнома-
нітніших думок. 

У світовій практиці управління персоналом відкритість інформа-
ційної системи організації та причетність співробітників до вирі-
шення її проблем стають у числі важливих чинників мотивації праці. 
Проведення нарад і засідань може розглядатися як один із способів 
управління мотивацією. 
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ПРОЦЕСИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВИТОКІВ НАУКИ 

Романченко І. Г., 
кандидат історичних наук, тел. (067) 108-97-80 

Вивчення процесів інституціоналізації цивілізаційних витоків нау-
ки має сенс з точки зору перенаголошення акцентів у дискусії сто-
совно можливих шляхів подолання кризи науки в Україні. 

За своєю природою наукова діяльність є інтелектуальною творчою 
діяльністю, що спрямована на одержання та використання нових знань 
і є загальною працею сучасних науковців і наукових здобутків до-
слідників попередніх поколінь, їй притаманні колективний харак-
тер і наступність. 

В інституціональному плані наукова діяльність є особливим со-
ціальним інститутом, що додає стійкість і визначеність суспільним 
відносинам і разом з тим прискорює суспільний розвиток. 

Інституціоналізація науки дозволяє розкрити основні особливості 
та закономірності формування розвитку системи наукового знання, 
перетворення його в соціальний інститут. Інституціоналізація нау-
ки передбачає розгляд процесу її розвитку з трьох сторін: 

1) створення різних організаційних форм науки, її внутрішньої 
диференціації та спеціалізації, завдяки чому вона виконує свої фу-
нкції в суспільстві; 

2) формування системи цінностей і норм, що регулюють діяль-
ність вчених, які забезпечують їх інтеграцію і кооперацію; 

3) інтеграція науки в культурну і соціальну системи індустріаль-
ного суспільства, яка при цьому залишає можливість відносної ав-
тономізації науки по відношенню до суспільства і держави [2]. 

Наука відноситься до фундаментальних інститутів тому, що ви-
конує таку функцію в суспільстві, від реалізації якої залежить, в 
кінцевому підсумку, його функціонування та подальший розвиток. 
Разом з тим в рамках самої науки можна виділити додаткові соціальні 
інститути, до числа яких належать і наукові школи. 

Практика створення наукових шкіл дає таке узагальнене уявлення 
про форми наукових шкіл: 1) науково-освітня школа, яка поклика-
на формувати майбутніх дослідників; 2) дослідницький колектив — 
група вчених, що спільно розробляє під керівництвом лідера (глави 
школи) обрану або створену ним дослідницьку програму; 3) напрям 
у науці, що виникає завдяки встановленню визначеної традиції, що 
охоплює групу вчених і дослідницьких колективів [1]. 
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В кінці третього періоду в історії Давнього Китаю виникає дав-
ньокитайська наука де вільно і творчо існує шість основних філо-
софських шкіл: 1) конфуціанство, 2) моізм, 3) школа закона («фа-ц-
цзя»; логізм), 4) даосизм, 5) школа «інь-ян» (натурфілософи), 6) школа 
імен («мін-цзя»). Але давньокитайська наука була слабкорозвине-
ною, філософія — малосистемною, зі слабким розвитком давньо-
китайської логіки [1, с. 32]. 

Елементарна структура наукової школи «учитель — учні чи по-
слідовники» виникла в античну епоху (мілетська і піфагорійська 
школи, атомісти, школа Платона, перипатетична школа), що дозво-
ляє констатувати появу одного з перших наукових соціальних ін-
ститутів — школу досократівської античної філософії, яку склада-
ють як освітні школи, так і окремі провідні мислителі, засновники 
наукових шкіл, напрямів, течій. 

Таким чином, у школі досократівської античної філософії про-
слідковуються ознаки інституціоналізму: створення школи як фор-
ми науки, її внутрішньої диференціації та спеціалізації, завдяки чому 
вона виконувала свої функції в суспільстві; формування системи цін-
ностей і норм, що регулювали діяльність вчених; інтеграція науки 
в культурну і соціальну системи суспільства. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ —  
ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ  

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА 

Тарасюк Л. М., 
викладач кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (0332)782616 

В Україні навіть в останні десятиліття корпоративна культура не 
завжди розглядалася як сфера, що заслуговує пильної уваги. Біль-
шість організацій поступово й неухильно втрачають висококваліфі-
кований персонал, робота якого налагоджувалася роками. Цю про-
блему можна вирішити використовуючи сучасні інформаційні тех-
нології при формуванні корпоративної культури підприємства. 

Інформація сьогодні перетворюється на важливий економічний 
ресурс, який стає одним з найголовніших чинників виробництва, 
основою ефективного використання інших видів ресурсів і передумо-
вою ефективності всіх видів діяльності [3, с. 55–60]. І хоча сутністю 
корпоративної культури є система колективних базових уявлень, що 
вважаються самоочевидними, культура виявляє себе, насамперед, на 
рівні доступних для спостережень артефактів (емблеми, стиль одя-
гу та ін.) і на рівні прийнятих членами організації цінностей, норм і 
правил поведінки. [6, с. 14–20]. Інформаційна система підприємства 
є частиною колективних базових уявлень, що виявляються групою 
при вирішенні проблем адаптації до змін зовнішнього середовища і 
внутрішньої інтеграції. Ефективність останнього виявляється достат-
ньою для того, щоб вважати його цінним і передавати новим чле-
нам групи як правильну систему сприйняття і розгляду названих 
проблем [2, с. 9]. 

Інформаційні технології в майбутньому повинні стати вагомою 
додатковою опорою професійної та енергійної діяльності для ме-
неджерів. Якщо у площині розв’язання виробничих проблем інфор-
маційні технології дозволяють зменшити виробничі витрати і собі-
вартість продукції, підвищити її якість, тоді з точки зору підви-
щення рівня культури організації і персоналу вони забезпечать під-
тримку загальноприйнятих цінностей, стратегії та політики органі-
зації; підвищення ефективності управління людськими ресурсами, 
раціональніше і ґрунтовніше відношення до ризику, забезпечення 
умов для колективної праці. Отже, підтримка виконання задач ви-
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робництва є тактичним завданням менеджера, успішна реалізація 
якого дозволяє проводити агресивнішу політику на ринку, а нагро-
мадження досвіду підтримує стратегію розвитку, що забезпечує ви-
соку живучість організації [4, с. 11–12]. 

Створення на базі інформаційних технологій об’єднаного інфор-
маційного середовища допоможе персоналу працювати в єдиному 
руслі та чітко дотримуватися політики та правил функціонування 
організації. Таке середовище базуватиметься на інформаційній ін-
фраструктурі організації, основу якої становлять локальні обчис-
лювальні або корпоративні мережі. [1, с. 38]. Крім того, широке 
застосовування навчальних та інформаційно-довідкових продуктів 
дозволить підвищити якість професійної підготовки та праці пер-
соналу. Недосконалість спілкування з підлеглими можна компен-
сувати сучасними інформаційними технологіями, що дозволяють 
максимально наблизити до ідеального спілкування на віддалі. Це може 
бути впровадження локальних (або корпоративних) мереж та під’єд-
нання до глобальних комп’ютерних мереж, які можуть надавати 
певні послуги (наприклад, такі, як мобільний зв’язок, електронна 
пошта, телеконференції, відеоконференції). 

Глибоке дослідження елементів корпоративної культури потріб-
не як для сучасної управлінської науки, так і для практики викори-
стання цих ідей у діяльності. 

Література 

1. Баришенський А. В. Удосконалення інформаційної системи підпри-
ємства // Світ технологій. — 2005. — № 7. — С. 38–41. 

2. Горбулін В. П., Бєлов О. Ф. Сучасні інформаційні технології та сис-
теми // Світ технологій. — 2007. — № 11. — С. 9–15. 

3. Дмитренко Г. А. Концепція підприємства як «відкритої системи» // 
Персонал. — 2008. — № 4. — С. 59–60. 

4. Крилов І. Інформаційні технології: теорія і практика. — К, 2002. — 
410 с. 

5. Савчук Л., Бурлакова А. Розвиток корпоративної культури в Україні // 
Персонал. — 2005. — № 5. — С. 86– 90. 

6. Спивак В. Корпоративная культура. — СПб.: Питер, 2001 — С. 14–20. 
 
 
 
 



Секція 2 Документознавство та 
сучасні проблеми 

 74

ВПЛИВ СТЕРЕОТИПІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ 

Ткаченко Н. О., 
старший викладач кафедри документознавства 

та інформаційної діяльності 
Інститут філології та масових комунікацій к. тел. (068)-494-87-75 

В продовж існування людства виникали стереотипні уявлення про 
спосіб життя як чоловіків, так і жінок, котрі і в сучасний час не втра-
чають своєї актуальності і продовжують поширюватись на представ-
ників обох статей, незважаючи на їх індивідуальні особливості та 
вік, вони стосуються особистих характеристик, особливостей пове-
дінки як чоловік так і жінок. Метою дослідження є визначення ген-
дерних стереотипів, які впливають на процес комунікації. 

Гендерні стереотипи — це уявлення, що сформувалися в суспільс-
тві, про виконання тієї або іншої соціальної ролі чоловіком і жін-
кою. У основі гендерних стереотипів лежать можливості людини і 
його уміння. В масовій свідомості суспільства є присутніми гендер-
ні стереотипи, які за своєю сутністю є спрощеним та загостреним 
уявленнями про особливості рис та якостей осіб чоловічої та жіно-
чої статі. Водночас, гендерні стереотипи мають неоднакові ціннісні 
орієнтири у різних культурах, так як вони були сформовані під 
впливом особливостей їх культури та менталітету. Тобто, можемо 
зазначити той факт, що стереотипізація виконує роль програмування 
поведінки у процесі комунікації. 

Стереотипи вміщують у себе людські уявлення про предмет та 
здійснюють вплив на сприйняття даного предмету при прямому кон-
такті з ним. Стереотип задає норму, зразок соціального усталеного 
або соціально допустимої поведінки. Також, треба зазначити, що 
стереотипи характеризуються як емоційністю, так і досить високим 
ступенем стійкості. 

Гендерні стереотипи уособлюють в собі внутрішні установки, які 
склались у суспільстві по відношенню до місця жінок та чоловіків, 
їх функцій та соціальних задач, які покладаються на них. Гендерні 
стереотипи на стільки міцно увійшли до підсвідомості людей, що 
їх не тільки складно подолати, але й осягнути. Певним чином сте-
реотипи впливають на кожну людину. Згідно усталеним стереоти-
пам у суспільстві існує думка про те, що чоловік у суспільстві має 
більшу цінність на відміну від жінки. 
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Гендерна стереотипізація проявляється в мовленні та міцно пов’я-
зана з складанням оцінки та здійснює великий вплив на формування 
очікувань від представників обох статей визначеного типу поведін-
ки. При з’ясуванні комунікативних особливостей чоловіків і жінок на 
передній план висуваються відмінності мовних стилів, які зумовлю-
ються як вихованням, так і соціальною диференціацією комунікантів. 

Згідно з думкою переважної більшості науковців, а саме психоло-
гів, соціологів і лінгвістів, відмінності в комунікативних стратегіях 
статей мають глибоке коріння в дитинстві. Як жінки, так і чоловіки 
спочатку опановують мову в двох різних світах — світі хлопчиків і 
дівчаток. У міру дорослішання суспільство висуває певні вимоги і 
виробляє стереотипи і норми поведінка, які є характерними для 
чоловіків і жінок. Можна зазначити, що вони надають право жінці 
бути більше безпосередньою в прояві своїх реакції, внаслідок чого 
емоційність, нестриманість, сентиментальність є характерними для 
її мовленевої поведінки. 

Типовою особливістю мовленевої поведінки чоловіка є, на відміну 
від жіночої, емоційна стійкість, небажання проявляти свої почуття, 
прагнення виглядати витриманим. На різницю в комунікативних по-
ведінці великий вплив також чинить сфера соціального функціону-
вання жінок і чоловіків. Комуніканти чоловічої статі мають більш 
широкий простір соціальної діяльності, жінки, на противагу чоло-
вікам, досить часто обмежуються сферою сім’ї і особистих взаємо-
відносин. 

З огляду на те, що чоловік і жінка відносяться до різних соціаль-
них груп і реалізовують різні соціальні ролі, то суспільство чекає від 
них певних моделей мовної поведінки. Чоловічий тип комунікації 
вважається менш гнучким, але водночас він є динамічнішим і менше 
орієнтований на співрозмовника комунікації. Найбільш розповсю-
дженим способом комунікації у чоловіків є бесіда, яка спрямована 
на отримання інформації, а у жінок це приватна бесіда. 

Тип комунікації у жінки спрямований на співрозмовника, на роз-
мову, на залежну роль в спілкуванні, де чоловік обирає і змінює тему 
розмови. З огляду на ті процеси та трансформації які відбуваються 
у суспільстві змінюються і традиційні рольові структури у відношен-
нях чоловік та жінок, зокрема, в жіночій самосвідомості з’являються 
нові риси, які до цього часу вважались притаманними лише чолові-
кам, а саме, розум, енергія, активність, заповзятливість. Отже, зва-
жаючи на вищесказане, можемо говорити про те, що гендерні сте-
реотипи, які склались і існують у суспільстві, здійснюють вплив на 
процес комунікації являючись системою умовних означень, які фор-
мують визначений порядок відносин між людьми. 
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що в світі динамічного 
розвитку суспільства, що здійснюється в швидких темпах, особливо 
в останні півстоліття, сприяє різнобічному зросту потреб суспільної 
свідомості в умовах історичних змін, економічних соціокультурних, 
психологічних тощо. Відповідно до чого і процеси соціальних ко-
мунікацій визначають свій рух розвитку та аспектів диференціації, 
які зумовлюють реорганізацію розвитку політичних аспектів в умо-
вах соціальних комунікацій. Метою дослідження є аналіз умов роз-
витку політичних комунікацій в контексті соціальних комунікацій. 

Поняття та процеси, що зумовлені соціальними комунікаціями є 
складним процесом який в історичних умовах будувався відповідно 
розвитку суспільства самого та суспільної свідомості в умовах транс-
формації світових змін. Розуміння та значення визначення соціаль-
них комунікацій розуміють різні науковці по різному відповідно до 
соціального значення інформаційної приналежності. 

Американський політолог Гарольд Дуайт Лассуел визначив особ-
ливості соціальної комунікації в умовах політичного поняття тим, що 
соціальна комунікація є важливим механізмом культури. Саме цим 
зумовлюється широкий інтерес соціологів до цього явища. 

Соціальні комунікації, є об’єднуючим поняттям для всіх комуні-
кацій соціосистеми — приватних і публічних. Будь-яка комунікація 
сприяє соціалізації, оскільки збільшує область загальних знань і 
дій людей. 

Також варто зазначити, що соціальну комунікацію прив’язують 
до різносторонніх умов донесення інформаційного навантаження, як 
в економічному спрямуванні, технічному, науковому та безпосеред-
ньо інформаційному спрямуванні. В такому контексті важливе зна-
чення буде мати аспект комунікаційного каналу, що є прийнятним 
для конкретної соціальної групи на яку розповсюджується направ-
лення інформаційних потоків. В свою чергу русло комунікаційних 
каналів змінюється відповідно до історичних умов їх розвитку та 
еволюційного впливу. 
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В умовах зміни та розвитку щодо побудови сприйняття суспіль-
ною свідомістю процесів соціальних комунікацій вибудувались спе-
ціально сформовані соціально-комунікаційні інститути, що і окрес-
люють весь спектр направлення та сформованості інформаційного 
масиву подачі інформації в маси відповідно до потреб та направлень. 

В умовах змін тенденцій соціального спрямування відбуваються 
стрімкі зміни по відношенню до умов побудову інформаційного світу, 
де відбувається вплив та залежність політичної комунікації від со-
ціальних змін свідомості суспільства. В такий спосіб стають не ак-
туальними методи, способи та критерії за якими відбувався комуні-
кативний акт між політиками, політичними інститутами та суспіль-
твом як реципієнтом. В свідомості суспільства вимальовуються інші 
критерії сприйняття на основі яких і відбувається реорганізація ко-
мунікаційних каналів. 

Вперше політичну систему як інформаційно — комунікативну 
систему представив К. Дойч. Водночас заявлений ним підхід згодом 
отримав двояке теоретичне продовження. Так, Ю. Хабермас робив 
акцент на комунікативних діях і відповідних елементах політики 
(цінностях, нормах, навчальних діях), представляючи їх як основу 
соціального та політичного порядку. 

Політика не існує поза людської діяльності, різних способів вза-
ємодії її носіїв, поза комунікаційних процесів, що пов’язують, на-
правляють та створюють інновації суспільно-політичного життя. По-
літична комунікація виступає так званим соціально-інформаційним 
полем політики. Політична комунікація постає як сукупність про-
цесів інформаційного обміну, передачі політичної інформації, струк-
туруючих політичну діяльність та надаючи їй нове значення. 

Розвиток сучасного суспільства неможливе без існування ефек-
тивної системи масової соціальної комунікації. В такому контексті 
комунікацію розуміють як соціально-зумовлене явище, головною 
функцією якого є вплив на аудиторію через зміст інформації, що 
передається. 

Отже, підсумовуючи, відзначимо, що в політичних комунікаціях 
мають місце аспекти впливу щодо ролі соціальних умов сприйняття 
та каналів передачі, що зумовлюється суспільними потребами. Разом 
з тим політична комунікація ніяк не може існувати окремо так як вона 
постає заручником змін суспільної свідомості та соціально-комуні-
каційних потреб відповідно до змін інформаційного суспільства. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ДІЛОВОДСТВА 

Трохимчук К. 
I курс, група ДД-11 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Білоцерківський інститут економіки та управління 

Університету «Україна»; 
науковий керівник: Цвид-Гром О. П., к. філол. н., доцент 

Забезпечення організації діловодства в органах державної вла-
ди, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в 
установах та організаціях усіх форм власності, що охоплює питан-
ня документування управлінської інформації та організації роботи 
зі службовими документами, покладається на служби діловодства. 

Під час вибору оптимальної форми організації діловодства в уста-
нові та визначення структури і штатного складу служби діловодства 
вирішальним є обсяг документообігу, який визначається кількістю 
вхідних, вихідних та внутрішніх документів за рік. Залежно від обсягу 
документообігу установи умовно поділяються на чотири категорії: 

• І категорія — з обсягом документообігу понад 100 тис. доку-
ментів на рік; 

• II категорія — від 25 тис. до 100 тис. документів на рік; 
• III категорія — від 10 тис. до 25 тис. документів на рік; 
• IV категорія — до 10 тис. документів на рік. 
Враховуючи категорію установи, кількість та територіальне розта-

шування її структурних підрозділів, обирають одну з прийнятих форм 
організації діловодства: 

• централізовану, яку рекомендовано застосовувати в установах 
III та IV категорій з невеликою кількістю структурних підрозділів; 

• децентралізовану, яку рекомендовано впроваджувати в уста-
новах І категорії з територіальне роз’єднаними структурними під-
розділами; 

• змішану, яку доцільно обирати в установах І та II категорій зі 
складною структурою та значним обсягом документообігу [1]. 

Існують такі види служб діловодства: 
• департамент документального забезпечення і контролю — в уста-

новах І категорії; 
• управління справами — в установах II категорії; 
• загальний відділ — в установах III категорії; 
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• канцелярія — в установах IV категорії. Кожна із зазначених служб 
діловодства, у свою чергу, структурно поділяється на підрозділи. 

До складу служби діловодства можуть входити: секретаріат, під-
розділи (відділи, сектори, групи, служби), кур’єрські служби, ко-
піювально-розмножувальні бюро, архів. 

Робота служби діловодства регламентується положенням про неї, 
яке розробляється на основі положення (статуту) про установу та 
інструкції з діловодства установи. 

Основним завданням служби діловодства є встановлення єдиного 
порядку документування і роботи з документами в установі з ви-
користанням сучасної комп’ютерної техніки, автоматизації техно-
логічних процесів оброблення документів та скорочення кількості 
документів. 

В сучасних умовах, як правило, застосовують системи автома-
тизованого діловодства та документообігу (САДД). Для реалізації 
функцій САДД у складі служби діловодства створюються інфор-
маційні центри чи бюро. 

Таким чином, правильний вибір форми організації діловодства 
дасть можливість досягти раціонального використання трудових та 
технічних ресурсів, сприятиме створенню оптимальних організацій-
них умов; забезпечить ефективне функціонування та координацію 
роботи підрозділів служби діловодства, правильний розподіл обов’яз-
ків між її працівниками; унеможливить хаос у діяльності служби 
діловодства. 

Література 
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА В КОНТЕКСТІ МАСОВО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Царьов О. В., 
магістр з документознавства, 

Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (050)-352-52-82; 
науковий керівник: Ломачинська І. М., д. філос. н., професор 

У сучасному світі надзвичайної актуальності набувають питан-
ня масової політичної комунікації, що постає як глобальна система 
специфічної комунікативної діяльності, метою якої є забезпечення 
функціонування владних інституцій в суспільстві. Тому важливим 
напрямом сучасних наукових досліджень постає аналіз особливос-
тей функціонування та формування комунікативних методів побу-
дови політичного іміджу засобами масової комунікації. 

Політична реклама різниться від комерційної тільки одним — 
товаром, що рекламується, є людина. При цьому, як і у звичайній 
рекламі, в рекламі політичній на перший план виходять не загальні 
характеристики об’єкта, а його переваги для конкретних виборців. 
Політична партія має чітко підкреслювати те, як ідеї її лідера по-
ліпшать життя пересічних громадян. Отже, проблема влади цілком 
аналогічна проблемі продажу товару. 

Зростання ролі політичної реклами потребувало розроблення спе-
ціальних передвиборчих технологій проведення рекламних кампаній. 
Як стверджують фахівці, використання таких не забезпечує абсолют-
ної гарантії перемоги, але ігнорування обов’язково призводить до 
поразки. 

Беручи загалом, можна сказати, що основна засада політичної кам-
панії полягає в тому, що іміджмейкери самі виступають як творці 
необхідних політику подій та рекламують їхні заздалегідь передба-
чені позитивні результати. Зрозуміло, що такі події треба попередньо 
відрепетирувати. Аналізуючи перебіг цих репетицій, іміджмейкери, 
ці політичні рекламісти, створюють умови, що в них політик може 
бути найвигідніше поданий електорату. Тому для збільшення ефек-
тивності політичної реклами спеціалісти радять провести її квалі-
фіковане позиціювання за такими напрямами: створення достатньо 
привабливої особистісної характеристики політика, щоб відрізнити 
його від інших; просування лідера на рівень «свій серед своїх»; при-
стосування особистості політичного діяча до загальних уявлень про 
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лідера, наголошування на його харизматичних особливостях (чарів-
ливість, уміння вести за собою, талант, уміння керувати тощо); репре-
зентування нового політичного лідера як наступника якогось ко-
лишнього й дуже популярного лідера (за потреби); наявність обставин, 
які б давали змогу політичному діячеві опрацювати елементи ак-
торської поведінки; побудова стратегії комунікативної поведінки по-
літика, зокрема по візуальному каналу, з тим, щоб він на телеекрані 
або на фото виглядав ліпше, ніж це є в реальному житті (був молод-
шим, гарнішим, інтелігентнішим тощо); активне використання збо-
рів, парадів та інших політичних перформансів; активне керування 
процесами масової комунікації, своєчасне оприлюднення статей 
потрібного змісту, швидкої реакції політика на певні важливі події; 
боротьба з автономними потоками комунікацій, зокрема з плітками 
й чутками, продумування способів залагоджування можливих скан-
далів; таких іміджевих елементів, як одяг, зачіска, погляд тощо. 

Імідж політика має відповідати очікуванням, духові часу, оцін-
кам і уявленням його електорату. Процес створення іміджу політи-
ка, зазвичай, відбувається за такими етапами. Передусім окреслю-
ється політична та економічна платформа політика чи його партії, а 
також чітко визначається програма партії. Потім вивчаються реа-
льні характеристики політика — його характер, звички, манера по-
ведінки тощо. І тільки потім починають вигадувати потрібний ти-
паж (з урахуванням очікувань електорату), оскільки люди легше 
сприймають саме типаж, а не реальну людину. Іміджева політична 
кампанія будується з використанням набору традиційних прийомів. 
З одного боку, політик намагається стати одним із нас. З іншого — 
він не може бути таким як ми, бо навіщо тоді його обирати. У ньо-
го мають бути харизматичні риси, він повинен активно демонстру-
вати почуття агресивності, суперництва. Для політичної реклами 
важливою є та обставина, що світ, в якому ми живемо, може поста-
ти у вигляді трьох різних іпостасей: світу реального, світу інфор-
маційного та світу символічного. Політична реклама трансформує 
реальний світ у символічний завдяки вдало спрямованим комуніка-
ційним потокам. Саме тому політична реклама стає інформаційним 
містком між електоратом і партіями. 

 
 
 



Секція 2 Документознавство та 
сучасні проблеми 

 82

ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА МАСОВОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Шелегеда В. М. 
І курс, група ДКмз1.1, спеціальність «Документознавство 

та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. (099)1678377; 

науковий керівник: Зозуля Н. Ю., к. філол. н., доцент 

Досліджуючи проблеми глобального розвитку систем масової 
комунікації, ми не можемо обминути питання вивчення та аналізу 
національних комунікаційних моделей. Зрозуміло, що ці процеси 
треба розглядати комплексно, у поєднанні з тенденціями, які відбу-
ваються в комунікаційній сфері кожної окремої країни. 

В Україні окреслилась власна структура національного телеба-
чення. До цієї структури належать державні телерадіокомпанії, за-
сновниками яких виступають органи державної влади. До системи 
державного телебачення входять Національна телекомпанія Украї-
ни, 23 обласні державні телерадіокомпанії, державна ТРК «Крим», 
Київська та Севастопольська державні регіональні телерадіокомпанії. 

Розподіляючи телекомпанії за способами прийому і передачі ві-
деосигналів на сьогодні вирізняються такі форми мовлення: ефір-
не, ефірно-кабельне, кабельне, супутникове. 

Ефірне мовлення означає передачу засобами недротового зв’яз-
ку звуків або зображень і звуків, або їх відтворень для приймання 
публікою; така передача через супутник також є «ефірним мовлен-
ням»; передача кодованих сигналів є «ефірним мовленням», якщо 
засоби декодування надаються публіці організацією мовлення або 
за її згодою. 

Кабельне телебачення — розповсюдження програм телерадіоор-
ганізації-мовника, яке здійснюється в кабельній телемережі під одним 
логотипом. 

Супутникове телебачення — система передачі телевізійного сиг-
налу від передавального центру до споживача через штучний супут-
ник Землі, розташований на геостаціонарній навколоземній орбіті 
над екватором. 

За даними маркетингових досліджень, в Україні приблизно 2,9 млн 
користувачів супутникового телебачення, але через поширене пі-
ратство, кількість комерційних абонентів оцінюють на рівні близь-
ко 80 тис. чоловік. 
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В Україні наземну передавальну станцію має лише «Поверхность+», 
решта операторів використовує закордонні: MYtv — в Словенії, «Віа-
сат Україна» — в Німеччині, «НТВ-плюс Україна» передає сигнал 
через російську станцію компанії «НТВ-плюс». 

Найбільш авторитетними на всій території України на 2013 рік 
стали телеканали СТБ та 1+1, які змістили з першої позиції телека-
нал Інтер. 

З розвитком технологій усе більше інформаційних джерел орієн-
туються на Інтернет як найбільш зручний канал передачі даних. Це 
стосується і телебачення — вже зараз через Інтернет можна пере-
глядати не тільки західні, а й усі українські телеканали. 

На сьогодні в Україні створено багато сайтів з онлайн трансля-
цією каналів: Ukrlife.TV, TV Line, Online-Television, TV-Efir, TV-
Zona.Net, TV-Station.Net, TVx і т. д. 

Поєднання Інтернету з телебаченням кардинально змінило світ, в 
якому ми живемо. Ця взаємна інтеграція породжує велику перспек-
тиву у розвитку інформаційних технологій, змінюючи при цьому 
людську свідомість. Адже на зміну пасивному користувачу прихо-
дить глядач — співтворець того контенту, який його цікавить. 

Формування телеінформаційного простору та розвиток його ін-
фраструктури дасть можливість більш повно задовольняти інтерес 
глядачів до світових надбань і водночас створити передумови під-
вищення статусу України як складової частини європейського і сві-
тового співтовариства. 

 
 
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ 
Шупарська В. І. 

5 курс, група ДІ-51с, спеціальність «Документознавство 
та інформаційна діяльність», 

Інститут філології та масових комунікацій; 
науковий керівник: Вертій Ж. С., 

кандидат наук із соціальних комунікацій 
На сучасному етапі розвитку суспільства, стрімко збільшуються 

обсяги повідомлень. До того ж, спостерігаються випереджаючі темпи 
зростання інформаційного шуму, порівняно з темпами збільшення 
власне корисної для певних суб’єктів інформації. В результаті, під-
вищуються витрати часу на пошук останньої, що, в свою чергу, не-
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рідко спричиняє своєрідне «інформаційне перевантаження» різних 
ланок управління. Разом з тим, важливість якісної організації інфор-
маційно-документаційного забезпечення управління в ряді підпри-
ємств, установ та організацій країни і досі недооцінюється, що до-
зволяє зробити висновок про актуальність даної теми, яка потребує 
подальшого її дослідження. 

Дослідженням проблеми організації інформаційної діяльності в 
галузі управління займається чимало вітчизняних та закордонних 
науковців. Серед них вітчизняні: С. Кулицький, дослідник вважає, 
що на сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги 
до системи інформаційного забезпечення як запоруки ефективного 
управління підприємницькою, державною та громадсько-політичною 
діяльністю; В. Ситник, Т. Писаревська, Н. Єрьоміна, О. Крайова — 
розглядали проблему організації інформаційної діяльності з точки 
зору проблеми розвитку і застосування інформаційних систем (IС) 
обробки даних на об’єктах управління різного рівня. Закордонні 
вчені розглядали проблему з іншого боку, а саме англійські вчені 
М. Месон, М. Альберт, Х. Хедоурі — тісно пов’язали управлінську 
діяльність з менеджментом. Вони вважали що, управління органі-
зацією в наш динамічний час являє собою складну роботу, яку, не 
можна виконувати успішно, керуючись простими сухими завчени-
ми формулами. 

Найпоширенішою формою представлення інформації у сфері 
управління є документ. Першочергові заходи, що забезпечують інфор-
маційні потреби управління, полягають у відборі й аналізі різних 
джерел інформації, їх систематизації, надання їм загальноприйнятих 
форм сприйняття, доведення до користувачів, підготовка для пода-
льшого зберігання. Завдання щодо проведення таких видів робіт у 
більшості установ державного сектору економіки традиційно ви-
рішують у межах організації діловодства [3, 267]. Водночас, існує 
проблема інформаційного забезпечення процесів управління якісною 
документацією, тобто йдеться про створення змістовно-концептуаль-
ної моделі сучасного управлінського документа. Ключового значен-
ня при цьому набуває необхідність уточнення сутності понять «ді-
ловодство» та «документаційне забезпечення управлінської діяльно-
сті». Поняття «діловодство» розуміють як певну організацію роботи з 
документами в традиційних управлінських структурах. 
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Отже, вся управлінська діяльність тісно пов’язана з роботою над 
документами, оскільки для прийняття будь-якого рішення необхідна 
інформація з питання, що розглядається, носієм якої є документ — 
об’єкт праці в сфері управління. Тому удосконалення процесу ро-
боти з документами є найважливішим напрямком підвищення про-
дуктивності праці в сфері управління. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СЕКРЕТАРЯ КЕРІВНИКА 

Юр’єва І. М. 
І курс, група ДКмз1.1, спеціальність 8.02010501 

«Документознавство та інформаційна діяльність», 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 

к. тел. (096)1474714; 
науковий керівник: Зозуля Н. Ю., к. філол. наук, доцент 

Важливу роль у роботі секретаря відіграє професійна базова під-
готовка, що включає як високий рівень загальної освіти, так і спе-
цифічні знання, які можуть бути визначені відповідно до основних 
функцій секретаря: 

– знання, необхідні для ефективної участі в інформаційно-доку-
ментаційному забезпеченні фірми і безпосередньо її керівника (во-
лодіння такими технічними засобами, як персональний комп’ютер, 
телефон, факс, ксерокс); 

– знання, пов’язані з основними напрямами діяльності фірми, її 
внутрішньою структурою і зовнішніми зв’язками; знання правових 
актів і додатків, що регламентують роботу фірми і її співробітників; 

– знання, що вимагаються для комунікативного забезпечення ро-
боти фірми і її адміністрації; вони необхідні секретареві при підго-
товці нарад і прийомі відвідувачів, при діловому листуванні і ділових 
переговорах, при плануванні свого робочого дня й обслуговуванні 
співробітників фірми. 
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Професія секретаря вимагає від людини, що вибрала її, хорошої 
підготовленості, широкого кругозору, цілого комплексу ділових і 
особистих якостей, пов’язаних із специфікою секретарської праці. 

Те, що повинен знати і уміти секретар, викладається в кваліфіка-
ційній характеристиці. Кваліфікаційна характеристика — це норма-
тивний документ, що встановлює, вимоги, що пред’являються до 
працівника, інакше кажучи, що він повинен знати і уміти, який має 
бути рівень його підготовки. 

Відповідно до кваліфікаційної характеристики секретар повинен 
знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні 
документи вищестоящих і інших органів, таких, що стосуються ве-
дення діловодства; керівний склад організації і її підрозділів; пра-
вила експлуатації диктофонів, магнітофонів; правила користування 
приймально-переговорними пристроями; стандарти уніфікованої сис-
теми організаційно-розпорядливої документації; основи організації 
праці; законодавство про працю і охорону праці; правила внутріш-
нього трудового розпорядку. 

Є багато різних шкіл, курсів для секретаря керівника, професій-
них організацій, є також Європейська Асоціація Професійних Сек-
ретарів EAPS (The European Association of Professional Secretaries), 
що підкреслює професійний характер цієї діяльності. Це особливо 
актуально, оскільки на сьогодні значна увага приділяється і підви-
щенню кваліфікації секретаря, професійно-практичній підготовці та 
засвоєнню всіх виробничих операцій. 

Згідно з вимогами до професії «Секретар керівника організації, 
підприємства, установи» для успішної роботи секретар керівника 
повинен: 

– знати і вміти працювати з комп’ютером, а також із сучасним 
програмним забезпеченням; 

– вміти користуватися електронною поштою, приймати і переда-
вати факс; 

– вміти працювати із сучасною оргтехнікою (принтер, ксерокс, 
сканер, факс); 

– володіти знаннями з української мови; 
– володіти знаннями з іноземної мови; 
– знати основи сучасного діловодства, державні і міжнародні 

стандарти; стенографію, кадрову роботу; 
– правила проведення прийомів, презентацій; 
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– психологію ділового спілкування; 
– методи ведення ділових переговорів. 
Таким чином, секретар керівника організації, підприємства, уста-

нови — це професія, яка включає в себе багато функцій. Це не тіль-
ки адміністративний робітник, її функції набагато ширші: вона орга-
нізовує службові відрядження і конференції, займається зовнішніми 
зв’язками, приймає гостей або клієнтів, відвідуючи підприємство, 
офіс, фірму. Від його роботи залежить престиж фірми, офісу. 
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СЕКЦІЯ 3 

УКРАЇНОЗНАВСТВО — 
ОСНОВА ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
ТА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ: 
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

«ЕНЕЇДА» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 
У КРИТИЧНІЙ ОЦІНЦІ ОЛЕСЯ БАБІЯ 

Бекеш-Дума С., 
голова ЦК «Видавнича справа та редагування», 

Івано-Франківська філія 
Постать Олеся Бабія, одного з найяскравіших західноукраїнських 

митців початку минулого століття, зробила вагомий внесок у дис-
курс літератури українського резистансу. Більше відомий як поет та 
громадський діяч, у меншій мірі — як прозаїк та перекладач, Олесь 
Бабій також виявив себе у низці літературознавчих та критичних до-
сліджень, зокрема присвячених феноменам Івана Котляревського, 
Миколи Євшана, Уїльяма Шекспіра та ін. 

Особливе зацікавлення викликає стаття, написана у формі вступ-
ного слова до львівського видання «Енеїди» Івана Котляревського, 
що дає ґрунтовну оцінку творчості письменника. Перед тим, як вда-
тися до літературного аналізу, дослідник окреслює штрихи тогочас-
ного становища в Україні: залишки незалежності України були щойно 
скасовані, в урядах та школах запанувала російська мова, інтелігенція 
покидала український народ і «московщилась» або «польщилась». 
Митця хвилюють проблеми недостатнього функціонування тогочас-
ної української національної літератури та культури в цілому. Ще 
одна проблема — відсутність у наукових та суспільно-побутових 
сферах живої мови, якою говорив простий народ. Всі книжки в 
Україні писались церковнослов’янською мовою, змішаною зі штуч-
ними напівросійськими словами. Така штучна мова не мала в собі 
сили, яка могла б оживити українську націю. Українському наро-
дові залишилась тільки народна пісня, яка говорила про давнє сла-
вне минуле, про давню славу і волю, про гетьманів і козацькі бої з 
ворогами. Все це було втілено в думи козацькі, які співали кобзарі 
і лірики, про давню козацьку «Січ», як палили за Мазепи Батурин, 
як мордували козаків тих, які не хотіли зрадити України. 
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О. Бабій зазначає: «Ті пісні і ті спомини та перекази були би про-
пали, минулись, бо люди старіються, забувають давне, вмирають. 
Але на тих переказах, піснях, думках виховався хтось, хто полюбив 
українську мову й українську бувальщину цілим серцем і в душі 
сказав собі: 

– Чому ми, українці, маємо писати книжки російською мовою… 
коли ми маємо таку чудову народну мої краща, ніж московська?» 

Критик ставить риторичне запитання: чи доречно писати і говори-
ти якоюсь штучною церковнослов’янською мовою, коли тієї мови 
українець не розуміє. Саме І. Котляревський, на думку дослідника, 
був тим письменником, який не лише висунув таке твердження, але 
й перший в історії нашої нації почав писати живою народною укра-
їнською мовою: «Це Котляревський став батьком новітньої україн-
ської літератури, збудив Україну з довшого сну, нагадав українцям, 
що вони — це окрема нація, що їхня мова — окрема мова». 

Олесь Бабій багато уваги зосереджує на зображенні особистості 
письменника, зазначаючи, що самого Котляревського любили люди 
не менше, як і його твори, бо Котляревський, як людина «був дуже 
милий, добродушний, все усміхнений, жартівливий та гостинний для 
всіх. Дім його в Полтаві був повний гарних книжок, дім цей все 
був створений для гостей і в тім домі не втихали українські пісні, 
жарти». Він також робить спробу здійснити порівняльний аналіз 
концепцій творів Вергілія та І. Котляревського, називаючи античну 
«Енеїду» канвою, на якій «вимальовані пишні і прекрасні вишивки 
в українськім стилю, а ті вишивки зовсім заслонюють ту канву». 
На думку дослідника, український автор тому писав «начебто про 
Енея, троянців, греків і латинців, що коли б був писав про козаків і 
про Запоріжжя, про Січ і про Україну, то російський уряд не був 
би дав йому за це спокою, був би закинув йому, що він український 
самостійник і ворог Росії. Не треба забувати, що коли Котляревсь-
кий писав «Енеїду», він був старшиною російської армії і не міг 
надто виявляти, що він українець і що любить Україну, а не Росію». 

Один з ключових акцентів розвідки спрямовано на розкриття при-
роди сміхової традиції, втіленої в «Енеїді», як споконвіку прита-
манної українській нації спроможності видушувати сміх крізь сльози. 
Аналіз здійснюється, швидше, на тематично-ідейному зрізі. Теоре-
тичне обґрунтування рис бурлескно-травестійної поеми практично 
відсутнє. 
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Олесь Бабій вбачає в І. Котляревському, насамперед, новатора та 
фундаментатора української літературної мови, завдяки праці якого 
змогли реалізувати свою творчість в україномовному руслі Григорій 
Квітка-Основ’яненко, Євген Гребінка, Петро Гулак-Артемовський 
та дати поштовх до формування генія Тараса Шевченка. 

Звичайно, якщо розглядати дослідження О. Бабія з точки зору 
сучасного літературознавства, не можемо оминути увагою той факт, 
що теоретичні аспекти у ньому проаналізовано спорадично. Однак, 
враховуючи політичну ситуацію, яка заклала основу культури того 
періоду, дозволимо собі ствердити, що митець виконав одне з найго-
ловніших завдань тогочасної літератури — спонукальне: закликати 
до національного пробудження та відродження українського народу. 

 
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕМИ КОХАННЯ 
У РОМАНІ-ФЕНТЕЗІ ДАРИ КОРНІЙ «ТОМУ, ЩО ТИ Є» 

Дедерчук О. 
студентка 2 курсу, Івано-Франківська філія; 

науковий керівник: Дума С. Д., старший викладач 
Перечитування та інтерпретація одвічної теми кохання — одне 

з важливих питань кожної літературної епохи, тим паче у рамках 
сучасного літературного простору. Контроверсійні думки фемініс-
тичного дискурсу по-різному трактують цю тему, незважаючи на 
те, що основа концепції жіночого бачення почуттєвої сфери зали-
шається незмінною. Тому немає нічого дивного у рядках роману-
фентезі Дари Корній, у яких доросла жінка «гладить (дорослого) 
хлопця по голівці», називаючи його поцілунки «оксамитовими со-
нячними зайчиками», чи коли з її «зелених листочків очей спадала 
роса». Ідіостиль Дари Корній позначений використанням демінути-
вів, пестливої лексики та пом’якшеної форми слів. Це додає текс-
тові жіночності, зворушливості, сентиментальності, тому він і заці-
кавить передусім романтичних, вразливих, емоційних читачів. 

Свій літературний твір письменниця урізноманітнила цікавими 
притчами, казками, колисковими, ввела у сюжетну канву міфологіч-
ний образ Числобога, який з’являється наприкінці. Роман спонукає 
до серйозних роздумів на одвічну тему кохання. У центрі сюжету — 
історія про те, що сорок тисяч років тому наші далекі предки роз-
почали закохуватися, залишатися вірним єдиному партнерові. Ідею 
безцінності кохання авторка проводить через драматичну долю ге-
роїв — Оксани й Олександра. 
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Автори рецензій П. Домаха, І. Зіньчук, Ж. Куява, Т. Тарасенко та 
М. Цибенко основну увагу акцентують на емоційно-зображальній 
майстерності величезної сили кохання. 

Письменниця вдало обігрує прийом часового простору, що до-
помагає тримати читача в напрузі, зберігати інтригу до останнього 
рядка роману. У творі часо-просторовий континуум вчиняє чудер-
нацькі «вихиляси»: може рухатися в будь-якому напрямку. Тож не 
даремно і на початку, і в кінці роману з’являється древній україн-
ський Бог Чисел — Числобог. 

У романі також зображено події революції на граніті (жовтень 
1990 року) крізь призму студентської рецепції голодного мітингу-
вальника. Саме там, у наметовому містечку, де панує любов і пов-
не духовне єднання, наші герої зустрічаються. 

Крім романтичних, у творі наявні риси реалізму. Авторка зачіпає 
важливі проблеми сьогодення, зокрема тотального панування грошей 
у всіх суспільних сферах. Зачіпаються також інші теми: соціальна 
нерівність (один — «дворянського роду», інша — «із простої ро-
дини»), спільне нещасливе життя заради дітей. Однак центральною 
в романі залишається тема кохання. Дара Корній захопливо ствер-
джує: які б нещастя не випали на долю закоханих, скільки б часу не 
кружляли світом їхні неприкаяні душі, Бог надасть останній шанс 
притулитися, «віднайти втрачене, віднайти себе, загубленого». 

У романі «Тому, що ти є» наявна значна кількість героїв, з яки-
ми знайомиться читач, наприклад, особливий тип героя — чотири-
лапого друга Сірка-Кудлая. Цей герой не тільки двічі рятує Окса-
ну, але й допомагає зрозуміти те, що існує на рівні почуттів (сцена, 
коли Сашко прийшов до могили Оксани: «…Сірко теж прийшов 
попрощатися з Оксаною. Сашко нахилився, обійняв собаку за шию, 
притулив до себе і нарешті заплакав»). Врешті-решт, той самий 
Сірко привів Сашка до Числобога, для якого немає ні минулого, ні 
майбутнього і все можна змінити. Перед лицем справжнього ко-
хання навіть суворий поганський Числобог може перетворитися на 
такого собі Амура. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що цей роман 
здатен вражати читача, проникати у найпотаємніші закутки людсь-
кої душі, де в кожного з нас жевріє дитинно-довірливе ставлення до 
кохання. 
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ФОЛЬКЛОРНІ ДЖЕРЕЛА РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ 
Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

Долгополова О. 
V курс, група УМ – 51, 

спеціальність «Українська мова та література», 
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (093)416-86-66; 

науковий керівник: Коломієць О. В., к. ф. н., 
доцент кафедри української та східної філології 

Існує думка, що авторський художній твір рідко побутує в наро-
ді, натомість твір народний часто має друге життя у своєму охудож-
неному варіанті. 

Поетичний шлях Т. Г. Шевченка розпочався з балад. До цього 
жанру він підійшов як поет, із глибоким розумінням витоків народ-
ної поезії, творчо осмислив особливості народної балади, фантас-
тично-художню форму та підніс її на вищий ідейно-художній рівень. 

У народних баладах фантастичний елемент виступає як явище 
об’єктивної дійсності, органічно вплітаючись у сюжет твору. За ос-
нову беруться народні вірування про мерців, чари, метаморфози на 
кшталт: заклята дівчина перетворюється на тополю, хлопець на явора, 
нещасливо одружена дочка прилітає до материної господи птахою 
та інше. 

Таким чином, реальне та ірреальне переплітається в єдине ціле. 
У творах поета народна демонологія зазнає художньої інтерпрета-
ції. Витоки фантастичного беруть початок у реальному житті. Мі-
фологічні образи русалок, з одного боку, постають як витвір уяви, 
а з другого — як нещасливі згублені душі, відтак мають подвійну 
природу («Утоплена», «Причинна», «Русалка»). Героїні балад, вла-
сне, звичайні сільські дівчата-кріпачки, які прагнуть бути щасливи-
ми, але в тогочасній дійсності це неможливо. 

В основу балади «Причинна» покладено народні вірування про 
русалок, а також народні пісні про вірне кохання і трагічну смерть 
одного із закоханих. Мотиви розлуки та вірність найбільш поширені в 
народнопісенній творчості. Ще М. Петров зазначив, що у «При-
чинній» смерть дівчини за відсутності коханого козака є відтворен-
ням однієї чумацької пісні. Ця народна пісня була надрукована ще 
в збірнику Максимовича, видання 1827 року. Свідченням глибоко-
го зв’язку балади «Причинна» з народною творчістю є той факт, що 
окремі уривки твору стали народними піснями («Реве та стогне Дніпр 
широкий», «Така її доля»). 
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Нерозривний зв’язок творчості Тараса Шевченка з народною твор-
чістю зумовлений не наслідуванням етнічного стилю, а формуван-
ням нового етапу в літературі. Етапу, що не буде суперечити істо-
ричній дійсності та збереже етнічно-культурну спадщину, але, у свою 
чергу, буде більш прогресивним та актуальним. Твори Тараса Шев-
ченка не є надуманими: вони пережиті й вистраждані, гіпертрофо-
вані творчим генієм митця. Саме життя та кріпацька дійсність дали 
матеріал для його віршів. 

Любов до рідного краю та народу, глибоке осмислення та спів-
переживання горю нації спонукали поета в ліричній формі закли-
кати до боротьби за власну долю. 

 
 

ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТІ ТА ІЛЮЗІЙ 
У РОМАНІ ЛЮДМИЛИ БАГРАТ «ЗЛО» 

Зеленка Юлія 
студентка 2 курсу, ЦК «Видавнича справа та редагування», 

Івано-Франківська філія; 
науковий керівник Манюх Н. Б., к. філол. н. 

Фемінний дискурс яскраво прочитується у романі Людмили Ба-
грат «Зло». У книзі письменниці бездоганне все: від стилю і мови 
авторки до підбору імен героїв. Невимушеність розповіді, ненав’яз-
ливість, тільки слова, які хочуть бути сказаними. У ній немає нічо-
го зайвого. Під час читання складається враження, що читаєш Ірен 
Роздобудько, Уільяма Шекспіра, Джоді Піколт, а то й всіх разом, 
адже одна людина не може писати наскільки глибоко, цікаво і за-
хопливо. 

«Зло» — це містична мелодрама, героїня якої отримує подарунок 
долі: справжнє ідеальне кохання, але лише у снах. У світі ж реаль-
ному вона підпадає під владу людини, яка сіє зло, не зупиняючись 
навіть перед убивством власних дітей. Цей роман — своєрідна бомба, 
яка з перших рядків розриває читача на окремі молекули. З перших 
букв ти просто розчиняєшся в ній, жадібно ковтаючи сторінку за 
сторінкою, смакуючи кожну літеру, захоплюючись цікавим сюжетом. 

Якщо дивитися крізь призму популярного в 90-ті роки минулого 
століття феміністичного дискурсу, це твір не лише про ванільне ко-
хання чи трагедію, а про реальність та вигаданий головною герої-
нею світ, у якому вона щаслива. Казкові сни — це єдині щасливі 
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моменти для Марго, юної та безмежно красивої дівчини. Вона не 
бачить всього потворного навколо себе, тільки ілюзію, створену нею. 
Марго відчайдушно шукає витвір своєї фантазії — чоловіка із жах-
ливим шрамом на обличчі, у реальному світі, але дуже швидко роз-
чаровується: «Не мешкає, не народжувався, не вмирав, не існує. Чо-
тири гострих цвяхи у віко її труни. Людина або є, або її немає. Се-
реднього не дано. Можна спробувати обдурити саму себе, а можна 
дійти одного-єдиного висновку... Ян — витвір її уяви...». Зрештою 
дівчина залишає пошуки, бо розуміє, що їй «наплювати, що це 
просто сон. Адже заради таких снів варто жити. Про них варто 
мріяти. Вона не божевільна. Божевільний той світ, у якому люди 
щасливіші уві сні, аніж у житті». 

«Зло» — це також розповідь про жорстокість нашого світу і його 
населення: «Світ — не злий і не добрий. Він просто небездоганний. 
Мабуть, забагато часу спілкувався з людьми і заразився нашими 
хворобами. Інколи він просто руйнує красу». 

Усю жорстокість авторка втілила в особі реального чоловіка — 
Костянтина, який намагався заволодіти Маргаритою, зробити її своєю 
власністю, не зупиняючись навіть перед вбивством власного сина. 
Маючи гроші, вроду, владу, наділений ніжністю, перед якою не може 
встояти жодна жінка, Костянтин здобуває Марго, не підозрюючи, що 
тримає в руках тільки забруднене ним самим тіло, адже справжня 
Маргарита існує тільки в своїх снах. 

Домінантою у творі постає ненав’язлива мораль, яка у кожного 
своя. Для когось Маргарита — дівчина, яка збожеволіла від кохан-
ня, а хтось буде захоплюватись нею, адже заради щастя вона пішла 
на все. На наш погляд, мораль цієї книги полягає в тому, що не 
слід забувати, де ти живеш — у жорстокому, вульгарному, але все-
таки не безнадійному світі, чи в своїх мріях. Адже інколи, збудував-
ши стіну ілюзій щастя і кохання, ти можеш сильно вдаритись об 
іншу — стіну реальності, що просто роздавить тебе. Страх перед 
болем, невдачами, розчаруваннями нерідко може змушувати нас за-
микатись у собі, будувати свій власний світ, але, на думку авторки, 
«падати також корисно. Адже відчуваєш землю». 

В екзистенційному вакуумі жорстоко світу головна героїня тво-
ру Людмили Баграт не може знайти собі місця і втікає від дійсності 
ціною власного життя. У романі, на нашу думку, авторка досить ори-
гінально висвітлила одвічну проблему добра і зла, ілюзій та реаль-
ності, любові та ненависті у сучасному урбанізованому світі. 
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ПОЛІТИЧНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Коваленко А. А. 
ІІ курс, група ПЗ-23, спеціальність «Правознавство», 

Коледж «Освіта», к. тел. (063) 855 90 88; 
науковий керівник: Коломієць О. В., к. ф. н., 

доцент кафедри української та східної філології 

Теоретичні погляди Тараса Шевченка, зрозуміло, не мають по-
літико-правової цілісності й системності, але спираються на чітко 
виражені ідеї, що йдуть із глибин народного духу. 

За Шевченком, людина наділена природними правами, вона від 
природи — вільна. У неї своя «доля-воля». Однак український на-
род давно вже знаходяться у ярмі в панів, несправедливих законів 
(«луплять за законом»), тому що право в Росії «катами писане», тут 
немає правосуддя («правди немає в суді»). Поет славить волю за-
порізьких козаків, Козацької держави, коли «Пишалася синами ма-
ти, / Синами вольними…». Він закликає пам’ятати колишню славу, 
вивчати славне минуле («Подивіться лишень добре, / Прочитайте 
знову / Тую славу. Та читайте / Од слова до слова...»), боротись за 
волю поневоленого народу. 

Якщо в минулому для Тараса Шевченка суспільно-політичним 
ідеалом виступала Запорізька Січ, Козацька держава часів Хмель-
ницького, то із сучасних йому держав — США із їх демократією і 
«праведним законом»: «…Коли ж діждемось Вашингтона з новим і 
праведним законом / А діждемось таки колись!», — стверджує ав-
тор. «Праведний закон», — синонім правди й справедливості, закон, 
що відповідає природному праву, оберігає свободу людини, свободу 
соціальну й політичну: «Бо де нема святої волі, / Не буде там добра 
ніколи. Нащо ж себе таки дурить?» У поета тільки соціально справед-
ливе може бути правом, законом, не підвладним державній сваволі. 

Національне звільнення поет пов’язує з революційними пере-
твореннями, із відродженням слов’янського братерства. Він вірить: 
«Вогонь добрий, смілим серцем» оживить «слов’ян сім’ю велику / 
Во тьмі і неволі», коли обіймуться брат із братом («Навіки і віки!») 
і «потечуть в одне море слов’янськії ріки». 

Говорячи про політичний ідеал Тараса Шевченка, слід підкреслити 
його увагу до сили закону, причому «праведного закону», як він не-
одноразово наголошував. «Праведний» закон уже за своєю суттю 
збігається з традиційними поняттями «правда», «воля», «справед-
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ливість». Поет чітко показав, що закон, прийнятий експлуататор-
ською владою, не можна сприймати як «справедливий», тому що він 
не відповідає людським цінностям. Для Тараса Шевченка соціально 
справедливим є рівномірний розподіл землі між членами суспільства, 
ліквідація станового поділу громадян, уведення юридичної рівнос-
ті, обов’язкова праця всіх членів суспільства, усунення експлуатації. 

Під впливом Тараса Шевченка й американської Конституції Ге-
оргій Андрузький, член Кирило-Мефодіївського братства, згодом 
відправлений у північне заслання, підготував кілька варіантів, що 
залишилися незавершеними, Конституції Слов’янських Сполучених 
Штатів. 

Оцінка політичних поглядів Тараса Шевченка в різних наукових 
школах досить часто є відмінною і навіть суперечливою. Багатогран-
ність його творчості та роль, яку вона відіграла в становленні су-
часної української нації, зумовили прагнення прихильників різних 
політичних доктрин «прихилити» його авторитет «на свій бік». Для 
представників радикально-націоналістичного напрямку української 
політичної думки Тарас Шевченко став «Пророком», «батьком на-
ції», «затятим ворогом Росії та москалів». Для різного роду соціа-
лістів, «бездержавників» — у першу чергу, — «Кобзар», «захисник 
прав кріпаків», «борець за соціальне визволення та дружбу народів». 

Ю. Охрімович ще 1918 року писав: «Коли переглянути характе-
ристики Шевченкових ідей, починаючи 60-ми роками, а кінчаючи 
100-літнім ювілеєм 1914 року, що вийшли з-під пера російських 
українців, то полишаючи кількох людей (Драгоманова, Вовка), у цих 
всіх характеристиках побачимо одну, спільну рису: головну вагу кла-
деться на відносини Шевченка до кріпацтва, до народу, підкреслю-
ється його братолюбство і слов’янофільство, український патріотизм 
супроти поляків, але замовчується про його, як про пророка самос-
тійної України і про його відносини до Росії як держави». 

Проблема соціально-політичного ідеалу Тараса Шевченка зали-
шається актуальною і для сучасної науки. Кращому її розумінню 
сприяє аналіз шляхів досягнення бажаного соціально-політичного 
майбутнього України. У радянському шевченкознавстві традиційно 
наголошувалось на прихильності поета до революційних, насиль-
ницьких методів руйнування «імперії зла» та створення справедли-
вого суспільства. Самого Тараса Шевченка розглядали як «співця 
селянської революції», для якої необхідно «обух сталить та добре 
вигострить сокиру». 
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У той же час В. Барка на основі ґрунтовного аналізу творчості 
поета відзначав, що в цілому «Кобзарі» видно, що Шевченко не був 
таким фанатичним прихильником сокири, яким його хочуть змалю-
вати деякі теоретики, кажучи, ніби аж в «омріяному майбутньому», 
куди поет «зазирав», він бачив перемогу людяності, але його шлях 
туди лежав «через сокиру». Отже і є, що не тільки через сокиру, але й 
через людськість одночасно, через християнську милість і прощення. 

Становлення справедливого суспільного ладу в майбутньому для 
Тараса Шевченка є не лише результатом героїчних зусиль одинаків, 
покаяння та повернення до обов’язку перед нацією її еліти, просві-
чення та одностайної дії мільйонів пригноблених, що «прозріють». 
Це повинно бути наслідком природного розвитку суспільства й тому 
є неминучим. У своєму «Щоденнику» поет записує думку, що стала 
хрестоматійною: «Великий Фультоне і Ватте! Ваша молода дитина, 
що росте не днями, а годинами, незабаром пожере канчуки, пре-
столи й корони, а дипломатами й дідичами тілько закусить, погра-
ється як дитина цукерком. Те, що почали у Франції енциклопедис-
ти, те завершить по всій нашій планеті ваша колосальна геніяльна 
дитина. Моє пророцтво безсумнівне. Молю тілько довготерпеливого 
Господа вмалити таку малу частину своєї бездушної терпеливости. 
Молю його хоч раз уповні прихилитися своїм олив’яним ухом до зойку 
своїх щирих, простосердних молителів. зойку, що пронизує душу». 

У поєднанні ідеї непримиренної боротьби з усіма формами гноб-
лення та ідеї милосердя й людяності проявилась мудрість Тараса 
Шевченка, яка дала підстави його сучасникам і нащадкам назвати 
його Генієм. Гнів щодо гнобителів не переходив у нього в людино-
ненависництво — у майбутньому він знаходив місце для кожного, 
хто хоче жити за принципами гуманізму та ненасильства над люди-
ною. Він чітко розумів і намагався передати своїм землякам думку 
про те, що без об’єднання нації, без національного солідаризму визво-
лення України й українців ні національного, ні соціального не буде. 
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НЕВІДОМИЙ ШЕВЧЕНКО 
(ЗА КНИГОЮ П. БІЛЕЦЬКОГО «АПОСТОЛ УКРАЇНИ») 

Лейбович Х. І. 
V курс, група УМ – 51, 

спеціальність «Українська мова та література», 
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (097)134-93-34; 

науковий керівник: Коломієць О. В., к. ф. н., 
доцент кафедри української та східної філології 

Життя і творчість Тараса Шевченка цікавила багатьох дослідни-
ків та митців. Зокрема, — відомого мистецтвознавця та живописця 
Платона Білецького, який досліджував теорію та історію українсь-
кого й зарубіжного мистецтва. 

Саме праця в літературно-меморіальному Будинку-музеї Тараса 
Шевченка в м. Києві підживлювала його наукові ідеї. І саме в цей 
час виникло його зацікавлення Кобзаревою спадщиною, результати 
дослідження лягли в основу книги «Шевченко у Києві» та низки на-
укових розвідок, які стали вагомим внеском у розвиток українсько-
го Шевченкознавства. 

Незважаючи на тяжку хворобу, Платон Білецький здійснив по-
їздку по Сумщині, побував у Ромнах на місці, де був намет Тараса 
Шевченка, у якому жив поет під час відвідування знаменитої Іллінсь-
кої ярмарки в 1842 році, збираючи матеріал. 

У 1998 році видавництво «Стилос» надрукувало книгу Платона 
Білецького «Апостол України» на кошти онуки Марії. Держава не 
знайшла можливості профінансувати цей творчий доробок видатно-
го українського вченого ХХ століття, тому тираж був обмеженим. 
«Ця книжка не для тих, хто хоче знайомитися з Шевченком. — 
стверджує автор, — Це для тих, хто вже знайомий із Шевченком». 
Адже тут представлена його біографія, передусім, як художника. 
Мало хто досліджував цей бік творчості митця зі знанням справи, 
із розумінням вартості картин, із умінням порівнювати. Тож Євген 
Сверстюк називає це видання унікальним, у якому Шевченко зо-
бражений як трудівник, а автор цікавиться особою поета. 

Вадим Скуратівський охарактеризував цю книгу як таку, що про-
сто і надзвичайно точно розкриває геній Шевченка; особливо там, 
де починається розповідь про Шевченка-художника. Дослідник під-
креслює, що поет, відійшовши від малярства, упродовж року пере-
творив себе на академіка від гравіювання, блискуче відтворював будь-
яку музичну мелодію, прегарно співав, був прекрасним актором. 
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До речі, призначалася ця книга, у першу чергу, для російсько-
мовної аудиторії. Але після розпаду Радянського Союзу Платон 
Білецький втратив можливість видати свою працю в Росії, із при-
воду чого дуже сумував. «В Україні його рукопис усе ж видали, 
але це був майже «самвидав» при Інституті філософії, — пригадала 
мистецтвознавець, учениця Платона Білецького Наталія Романова. 
Вона висловила сподівання, що ця книга обов’язково знайде свого 
читача. Адже дуже важливо, коли про мистецтво пише художник, а 
не теоретик. Тим паче, що Платон Білецький створив науково-по-
пулярний текст, і його книга відкриє для читача чимало моментів із 
«художньої кухні», коли ескіз перетворюється на картину. 

У книзі описується життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка з 
позиції присутнього глядача при кожній важливій події, яка відбу-
валася в нелегкій тернистій долі письменника протягом усього життя. 
У трьох розділах книги — «Шлях до волі», «Шлях до слави», «Ка-
раюсь, мучуся, але не каюсь» — описуються найменші деталі «ман-
дрування» Тараса по «білому» світу: від кріпацтва й навчання в 
дяківських школах до петербурзької Академії мистецтв і заслання 
до Казахстану. 

Автор помітно привертає увагу до картин, над якими працює 
Шевченко, до того, що надихало художника, яку техніку він вико-
ристовував, при яких обставинах писав і кому присвячував свої тво-
ріння. Досить вдало він зіставляє поезією із «народженням» кар-
тин. Наприклад, «створюючи поему «Гайдамаки», Шевченко не міг 
не пригадати бачені в дитинстві популярні народні картини. Хотів 
він того чи ні, але вони визначили образний лад його полотна». І так 
траплялося практично з усіма його роботами. Він писав про те, що 
боліло понад усе — про гірку долю селян, панівний устрій, жебрац-
тво та несправедливе поневолення бідних людей. Змальовував і те, 
що надихало більш за все — мальовничі краєвиди природи й сільсь-
ких хаток, шляхетних і мужніх козаків, бандуристів та козаків, зне-
долених та скривджених дівчат, до яких завжди ставився зі співчут-
тям та милосердям. 

Підтвердженням сили волі, характеру й духу Тараса Шевченка 
стали слова, якими Платон Білецький закінчив книгу: «Боровся, бун-
тував, страждав за правду Тарас Григорович Шевченко не марно: 
його життя залишилося прикладом для прийдешніх поколінь, зокрема 
й для нас з вами» [1, с. 283]. 

Література 

1. Білецький П. Апостол України. Життя і творчість Тараса Шевченка / 
Платон Білецький. — К.: Стилос, 1998. — 283 с. 



Секція 3 Українознавство — 
та формування духовності 

 100

ДОЛЯ ПОЕТА 
Мазуренко О. 

І курс, група УМ-11, 
спеціальність «Українська мова та література», 

Інститут філології та масових комунікацій; 
науковий керівник: Коломієць О. В., к. ф. н., 

доцент кафедри української та східної філології 

Кожен із нас має свою долю, свою дорогу. Та найскладнішу до-
рогу життя Бог дарує поетові, який своїми творами величає народ, 
розповідає про життя. 

Тарас Григорович Шевченко — поет, художник, патріот свої бать-
ківщини — України. Та найперше він — людина, якому доля дала 
непросте життя. Для нього головне було жити і творити, та тільки не 
спати бездіяльно. Тому Шевченко писав: «Страшно впасти у кайда-
ни, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі…» [1]. 

Життя загартовувало поета, і через біль він ішов, ішов проти ти-
сяч перешкод. Доля обдарувала його талантами й тільки йому під 
силу було змалювати непросте життя українського селянина. Тон-
ка душа поета вбачала прекрасне в усьому: в деревах, у небі, на 
землі. Серце боліло за дівчат, які були обдурені «москалями». 

Непроста доля в поета. Доля дарує талант, а життя будує все нові 
й нові перешкоди. Тараса неодноразово ув’язнювали, робили все, 
щоб він не міг писати, піднімати народ із колін. Навіть замучений 
засланням він не втрачав надії й писав, писав про батьківщину. Віра 
оселилася в його серці надовго: «У всякого своя доля і свій шлях 
широкий». Ось чому треба засинати з мрією, а прокидатися з метою. 
Це й тільки це веде нас далі. 

Олесь Гончар писав: «Дякую Боже, що я українець!» Ці слова хо-
четься продовжити: «Дякую, Боже, за Тараса Шевченка!» Ми по-
винні дякувати за його любов, за те, що й він навчив нас любити 
Україну, яка б стала земним раєм: «Мені ж, мій Боже, на землі по-
дай любов, сердечний рай! І більш нічого не давай» [1]. 

Те, що поет описував раніше, існує й сьогодні. Знову страждає 
наша країна від брехні, від заздрощів. І як же донести народові, що 
Україна — єдина, з усіма радостями та незгодами. Ми — українці, 
наша батьківщина — Україна: «Нема на світі України, немає дру-
гого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра 
святого» [1]. 
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У своїх творах Тарас Шевченко закликав схаменутись, не йти 
оманливими шляхами, щоб ніхто не осмілився нам диктувати, як 
треба жити, хто ми, якого роду: «Німець скаже: «Ви моголи. Мого-
ли! Моголи! Золотого Тамерлана онучата голі. Німець скаже: «Ви 
слов’яне. Слов’яне! Слов’яне! Славних прадідів великих правнуки 
погані…» [1]. 

Твори Тараса Шевченка є доказом того, що сила волі й бажання 
змінити життя на краще зумовлюють великі вчинки. І ось завдяки 
силі волі простого українця ми віримо в нашу країну. Одна думка може 
змінити мільйони думок, а дія можете привести до тисячі подій. 

Велич Тараса Шевченка не тільки в його творах, а й у вагомому 
внеску в життя цілої нації. В історії народів або світу важливу роль 
відігравали історичні особи, які, жертвуючи собою, давали життя 
іншим. Нашому народові дав життя колишній юний кріпак Тарас, 
який своєю вдачею та волею змінив хід історії. 

Ось чому ми повинні вірити, діяти, йти до поставленої мети, 
пам’ятаючи слова поета: «Мені ж, о Господи, подай любити правду 
на землі і друга щирого пошли!» [1]. 

Хто знає, можливо й ми зможемо змінити хід подій, і нас теж бу-
дуть згадувати, як героїв, адже ми самі творимо історію і все зале-
жить тільки від нас. 

Література 

1. Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. — К.: Веселка, 1998. — 486 с. 
 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕМИ ГОЛОДУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Мицикова О. О. 
студентка 2 курсу, група ВС-2дК, 

спеціальності «Видавнича справа та редагування», 
науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., тел. 0997875820 

Тема Голодомору в українській літературі є актуальною, тому що 
з роками багато сторінок минулого забуваються, на жаль, до сього-
дення. Та саме література допомагає нам повністю відобразити, від-
чути на собі те лихоліття, яке пережили наші пращури. Саме за-
вдяки їм, ми, покоління нового тисячоліття, не повинні допустити 
тих прикрих помилок, з якими боролися наші предки. 
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Питання про причини голодомору на Україні є одним з най-
складніших і водночас одним з найважливіших питань новітньої 
української історії. Цією проблемою займались і займаються не тіль-
ки українські та російські, але також і чисельні західні історики. На 
сьогоднішній день серед науковців світу одностайної думки щодо 
причин голодомору немає. До кінця 1980-х років проблематикою 
визначення причин, масштабів та наслідків голодомору займалася 
тільки західна історіографія. Це пояснювалося тим, що до того ча-
су радянській історичній науці в цілому і українській зокрема було 
заборонено вивчати це історичне явище, бо радянський уряд не 
визнавав самого факту голоду на Україні у 1932–1933 рр. Більшість 
західних істориків схиляється до думки, що основними причинами 
голодомору були національно-політичні чинники. В українській ра-
дянській історіографії вперше поставив питання про голод С. В. Куль-
чицький. Він вбачає у голодоморі насамперед найбільш жахливий 
каральний засіб, застосований Сталіним проти колгоспників, які зро-
били спробу добросовісно працювати тільки на присадибній ділянці, 
а не в громадському господарстві. 

Постановка проблеми полягає у необхідності всестороннього роз-
криття теми голоду в українській прозі. Дослідниця проблематики 
Голодомору в українській прозі ХХ століття Наталя Тимощук захис-
тила в 2006 році дисертацію, тема якої не могла з’явитися до часів 
незалежності України — «Антитоталітарний дискурс української 
прози ХХ ст.: проблематика Голодомору та особливості її худож-
ньої реалізації». Зазначаючи, що в 20-х роках минулого століття вже 
з’являлися твори відповідної тематики, Наталя Тимощук пише: «Однак 
жоден із тогочасних авторів не міг порушити проблеми відповідаль-
ності влади за перший штучний голод в історії у силу обставин ча-
су та режимного тиску». Ніхто не міг порушити цієї проблеми і зго-
дом — впродовж цілих десятиліть. 

Літературознавці вважають, що першим із прозаїків звернувся до 
теми Голодомору Улас Самчук в романі «Марія», хоч відомо, що 
хронологічно першим твором про голод була новела А. Любченка 
«Кострига». Коли писався цей твір «Марія» — у 1932–1933 рр. — в 
Україні лютував голод, штучно влаштований, із метою винищення 
селянства, які годували народ, були найпершими носіями українсь-
кої ментальності, волелюбного духу. Голод забрав мільйони життів, 
невинних жертв сваволі та безчинства. Зовсім свіжими слідами цих 
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страшних подій пішов і автор. Він присвячує твір «Матерям, що за-
гинули голодною смертю на Україні в роках 1932–1933». Уже 1934 р. 
«Марію» було видруковано окремою книжкою у Львові. Перед чи-
тачем постала жорстока правда про становище українського селян-
ства після революції 1917 р. Із цієї причини «Марію» в СРСР було 
заборонено. 

Стоячи біля джерел теми голодомору 1933 р., твір Самчука як би 
окреслив проблематику повістей Тодося Осьмачки «План до двору» 
(1951), «Ротонда душогубців» (1956); йому співзвучні п’єса «Чий 
злочин» (1952) Василя Чапленка, повість «Їм дзвони не дзвонили» 
(1987) Олекси Гай-Головка, твори Олекси Веретниченка та Ігоря 
Качуровського. Всі вони з суворою правдивістю розповідають про 
геноцид та етноцид. 

В українській літературі тема ця була суворо заборонена, хоча 
письменникам України вона боліла, мабуть, найбільше. Завуальовано 
до неї насмілився звернутися Михайло Стельмах у романі «Чотири 
броди». Спочатку не зауважили, «пропустили», а коли схаменулися, 
наклали заборону — 10 років не друкували… Встиг створити свій 
«Голодомор» Євген Гуцало. Останнім часом звертались до цієї теми 
В. Захарченко (його твір «Пришлі люди» удостоєно Шевченківської 
премії), А. Лисивець, А. Мацевич. 

Чи не найповніше трагічні картини розп’яття української душі на 
Голгофі 1933 року зобразив Василь Барка (США). Свою оповідь він 
гармонізує Святим Письмом, усією християнською культурою, укра-
їнським фольклором. Митець болісно дошукується причин такої 
катастрофи: чому зміг запанувати червоний звір, реалізуючи давнє 
пророцтво і міф про світовий голод у реальний голод в Україні. 

 
 

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ МУЗЕЇ В УКРАЇНІ 

Пазюра К. Ю. 
ІІ курс, група ТО-21, спеціальність «Туристичне обслуговування» 

Коледж «Освіта», к. тел. 063-140-30-72; 
науковий керівник: Белімова Т. В., к. ф. н., 

доцент кафедри української та східної філології 
Вже більше ста років пройшло відтоді, як перестало битися бла-

городне, мужнє серце геніального поета-революціонера Тараса Гри-
горовича Шевченка. Але світлий образ великого Кобзаря — без-
смертний, і ось увесь світ святкує 200-річчя від дня його народження. 
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Однією з найбільш популярних та особливих форм вшанування 
пам’яті Т. Г. Шевченка є спорудження пам’ятників та музеїв, нази-
вання вулиць, бульварів та проспектів, зображення на купюрах тощо. 

«Батьківщина Тараса Шевченка» — село Моринці. Саме цей 
музей можна назвати найпершим і найзначущим місцем вшанування 
пам’яті Тараса Шевченка. Адже там він зробив свої перші кроки, 
пізнавав людей і самого себе, а потім вже пізнавав світ. 

Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка. 
Адреса: Київ, провулок Тараса Шевченка, 8-а. Будинок, в якому 
Тарас Шевченко проживав з весни 1836 року до свого арешту — 
до 5 квітня 1847 року. Відкритий 10 листопада1928 року. 

Баришівський музей Т. Г. Шевченка. Адреса: Київська область, 
Баришівка, вул. Жовтнева, 5. Баришівський музей Т. Г. Шевченка — 
музей у селищі Баришівка (Київська область), присвячений життю 
і творчості Тараса Шевченка. 

Будинок-музей Тараса Шевченка на Майдані Незалежності. 
Адреса: Україна, м. Київ, провулок Т. Шевченка, 6-а. Один з трьох 
шевченківських музеїв Києва. Меморіальний музей відтворює ат-
мосферу 1846–47 рр., коли Шевченко жив у Києві аж до арешту по 
справі Кирило-Мефодіївського товариства. 

Музей «Заповіту» Т. Г. Шевченка. Адреса: Київська область, 
місто Переяслав-Хмельницький, вул. Шевченка, 8. Саме у цьому 
будинку в ніч на 25 грудня 1845 року Т. Г. Шевченко написав без-
смертний «Заповіт». 

Музей «Кобзаря» Т. Г. Шевченка. Адреса: Черкаси, вул. Хре-
щатик, 219. Музей однієї книги — «Кобзаря» Т. Г. Шевченка було 
відкрито 19 травня 1989 р. на честь 175-річчя від дня народження поета. 

Національний музей Тараса Шевченка. Адреса: Київ, бульвар 
Тараса Шевченка, 12. Створено на базі колишньої Галереї картин 
Тараса Шевченка в Харкові та Центрального державного музею 
Тараса Шевченка в Києві у 1949 році. 

Хата на Пріорці. Адреса: Київ, вулиця Вишгородська, 5. В екс-
позиції музею відтворено побут київської околиці другої половини 
ХІХ століття. 

Канівський музей Тараса Шевченка. Адреса: Канів, Тарасова 
гора. Шевченківський національний заповідник у Каневі є найдав-
нішим історико-культурним заповідником в Україні. 
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Серед пам’ятних місць Т. Г. Шевченка у Києві збереглися: 
• будинок в провулку Т. Шевченка № 8-а (колишня вулиця Ко-

зиноболотська), де поет мешкав у 1846 — на початку 1847 (тепер 
тут розміщено Будинок-музей Т. Г. Шевченка); 

• головний корпус Київського Національного університету, де 
Т. Г. Шевченко у 1845–1847 роках працював у Археографічній комісії 
(вул. Володимирська № 60); 

• будинок на вул. Вишгородській № 5 (жив тут у серпні 1859 в 
родині С. М. Лободи); 

• вулиця Стрілецька, 11 (у ньому Тарас Григорович гостив у свого 
знайомого Ю. Г. Ботвиновського). 

На всіх згаданих будинках встановлено меморіальні дошки поету. 
Серед пам’ятних місць, що не збереглися: 
• будинок на Хрещатицькій площі (тепер Майдан Незалежності) 

між вул. Михайлівською і вул. Маложитомирською (тепер вул. Та-
расової Али), де Тарас Шевченко оселився 1859 році у фотографа  
І. В. Гудовського (будинок знесений у 1979 році); 

• на вул. Ірининській № 10, де поет провів останню ніч у Києві  
з 12 на 13 серпня 1859 року (будинок знесений 1977 році, на його 
місці споруджено клуб КДВ УРСР ім. Ф. Дзержинського, на фасаді 
будинку встановлено меморіальну дошку поетові); 

• не залишилося на мапі міста й готелів, куди навідувався Шев-
ченко, — «Європейського» (на початку вулиці Хрещатик) архітек-
тора Беретті, «Зеленого трактиру» (вул. Московська, 30). 

Постать великого поета, одного із чільних синів України, потре-
бує посиленої уваги до поетапного і всебічного вшанування його 
пам’яті. Облаштування музеїв, пам’ятних і заповідних місць, дотич-
них постаті Тараса Шевченка – це лише маленька частка того, чим 
вдячні нащадки можуть засвідчити велику пошану й підкреслити 
вагу й значення слова пророка-Кобзаря. 

Кожен музей як відтворений клаптик життя поета. Відвідання 
музеїв і пам’ятних місць Тараса Шевченка має особливу вагу і зна-
чення для всіх українців, адже у їхній свідомості він асоціюється з 
ідентичністю українського народу. І це цілком небезпідставно: та-
кий вклад у літературу, культуру, загалом у розвиток нації може 
залишити лише геній, титан думки, яким був і залишається Кобзар. 
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ХРОНОТОП ДОРОГИ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ 
ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

Панченко М.-А.Ю. 
студент 2 курсу, група ВС-2дК, 

спеціальності «Видавнича справа та редагування», 
Кіровоградський інститут розвитку людини; 

науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., тел. 0997875820 

Питання категорій часу та простору завжди були одними з ос-
новних у філософії. Кант, у праці « Трансцендентальна естетика» 
[1], вказує на те, що час і простір є необхідними формами будь-
якого пізнання. 

Дослідженням поняття хронотопу у рамках художнього твору зай-
малися: М. М. Бахтин, Д. С. Лихачов, Ю. М. Лотман, В. М. Топоров, 
І. Р. Гальперін, І. М. Кобозєва, М. П. Крупа, О. С. Яковлєва та інші. 

Не обов’язково в одному творі функціонує тільки один вид хро-
нотопу. Кожному епізоду може бути притаманний свій, а іноді еле-
менти накладаються одне на одного — так мотив зустрічі майже 
завжди входить до складу хронотопу дороги. Подібні переходи од-
ного хронотопу у інший, або їх поєднання можна зустріти чи не в 
кожному художньому творі. Особливо яскравим прикладом є пере-
хід відкритого хронотопу дороги, простору «Земля була м’яка, те-
пла. Тепло панувало вже он який час… Так само мовчки й крадьки 
зійшлися вночі, відразу відшукали один одного…» у закритий часо-
простір замку, приміщення  «Несхожим якимсь голосом казав: — 
Не можу в камені… Тягне мене до лісу» [3]. Це явище можемо вка-
зати, як вияв складної, ієрархічної структури категорій хронотопу. 

У праці «Форми часу та хронотопу в романі» М. М. Бахтин при-
діляє особливу увагу саме мотиву зустрічі на «великій дорозі», різ-
ного роду дорожні зустрічі. Однією з головних ознак художнього 
часу та простору дороги можливість його представлення у вигляді 
лінії, де точкою призначення є локус прибуття, і наближення до нього 
знаменує характерні якісні зміни, що полягають у переході від хро-
нотопу переміщення до хронотопу місцезнаходження. Ще однією 
істотною особливістю, вище згаданого хронотопу, є спільна для усіх 
різновидів прози риса: дорога проходить рідною країною, а не у 
екзотичному чужому світі, розкривається і зображується соціально-
історичне різноманіття рідної країни. Так, у історичному романі 
«Євпраксія» Павла Загребельного неодноразово зустрічається по-
рівняння рідного Києва з скупістю та бідністю землі чужої. 
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Хронотопу дороги властива динамічність персонажа, постать якого 
збігається зі спостерігачем, на противагу статичності й одноманіт-
ності простору місцезнаходження. 

Не можна не згадати про те, що на відміну від лінійного, спрямо-
ваного хронотопу дороги, у творчості Павла Загребельного пред-
ставлений також не спрямований хронотоп переміщення. Виявле-
ний у мотивах: 

• блукань; 
• втеч і переслідувань; 
• пошуку шляху. 
Загребельного, його співвідношення часу та простору у хроно-

топі дороги, і теж саме співвідношення, але в хронотопі місцезна-
ходження. Для переміщення характерний пасивний відносно спо-
стерігача, лінійний простір. Час, у цьому випадку — лінійний, роз-
ріджений та не насичений подіями. У місці прибуття простір носить 
гетерогенний, тривимірний характер. Часу характерна уповільненість, 
не подієвість, циклічність, насиченість подіями. 

Зустрічаємось також з динамічністю переходу від хронотопу до-
роги, до місцезнаходження на рівні простору. 

Категорія хронотопу у художньому творі, як така була виведена 
саме М. М. Бахтіним, для кожного письменника ця категорія має 
власне вияв у творчості. Тому хронотоп за романами Павла Загре-
бельного відрізняється від понять поданих М. М. Бахтіним. Не зва-
жаючи на велику кількість праць з теми дослідження питання хроно-
топу залишається відкритим. Дослідження саме часопростору Павла 
Загребельного дозволить більш вільно розуміти історичну прозу 
письменника XX ст. 
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РОЛЬ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА 
У ЖИТТЄВОМУ І ТВОРЧОМУ ШЛЯХУ 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Підгорецька Є.М. 
ІІ курс, група ПЗ-23, спеціальність «Правознавство», 

Коледж «Освіта», к. тел. (063)325-61-90 
науковий керівник: Белімова Т. В., к. ф. н., 

доцент кафедри української та східної філології 

У 40-і роки ХІХ століття формується нова, демократична інтелі-
генція на противагу буржуазно-ліберальній і починає брати актив-
ну участь у політичній боротьбі. У Києві в 1846 році утворюється 
таємна політична організація, яка набуває антикріпосницького ха-
рактеру. Так з’являється Кирило-Мефодіївське товариство. До цього 
братства входили Т. Шевченко, М. Гулак, А. Навроцький та інші. 

Вони виступали проти кріпосного права, боролися за його лік-
відацію. Але не всі члени Кирило-Мефодіївського товариства мали 
одні погляди на шляхи здійснення цієї мети. Частина членів братс-
тва поділяла революційно-демократичні погляди, які декларував  
Т. Шевченко. Інша частина, до якої належали П. Куліш, М. Косто-
маров, пропагувала ідеї української буржуазії. 

Передова група цієї організації (а до неї й належав Т. Шевченко) 
висувала такі вимоги: відміну кріпацтва, звільнення всіх слов’янських 
народів від національного гніту, об’єднання їх у вільну федеративну 
республіку із парламентською владою, рівні права усім народнос-
тям. Саме кирило-мефодіївці ставили питання про створення укра-
їнської держави, яка б увійшла до республіканської федерації сло-
в’янських народів. Т. Шевченко вважав, що таке об’єднання може 
відбутися в результаті всенародного повстання. Тому в братстві за-
гострилася боротьба між цими двома групами, особливо тоді, коли 
почали обговорювати програму і тактику. Ліберали відкидали ре-
волюційний поступ, шукали згоди з кріпосниками, Т. Шевченко ж 
стверджував, що наш народ зможе звільнитися лише шляхом боро-
тьби трудящих проти самодержавства і поміщиків. 

У 1847 році Кирило-Мефодіївське товариство було розкрите цар-
ською владою, а всі його члени були заарештовані. Їх засудили або 
до в’язниці, або до каторги на різні строки. 

 



основа філологічної освіти Секція 3 
історія та сучасність 

 109

Найбільш жорстоко Микола І розправився із Тарасом Шевчен-
ком: його віддали у солдати, заборонивши і писати, і малювати. На 
допитах поет усе заперечував, але при обшуках були знайдені його 
вірші, поеми, які викривали усіх гнобителів, карикатури на царя і 
царицю. Саме там найяскравіше розкрилася тематика його творчо-
сті. Кати суворо розправилися з борцем: він став жертвою царсько-
го режиму. 

Максим Рильський зазначав, що «як пушкінський реалізм осві-
чував шлях російській літературі, так реалізм Шевченка освічував 
шлях українській літературі». 

Своєю славетною збіркою «Кобзар» він започаткував нову епо-
ху не тільки в історії української літератури, а й у духовності. Ду-
мки Тараса Шевченка-поета, борця-революціонера завжди звернені 
до майбутнього, вони надихають нові покоління. Ця людина зав-
жди служила правді і боролася за щасливе майбутнє свого народу. 
І зброєю у цій боротьбі поет зробив слово. 

І дійсно, на той час процес становлення нової української літера-
тури відбувався одночасно із процесом розвитку науки і культури. 
А твори Тараса Шевченка є зразками глибокої народності, критичного 
реалізму. У літературі з’являються нові герої: селяни-протестанти, 
бунтарі, повстанці, борці проти феодального гніту. Література збага-
тилася новими жанрами: ліро-епічна поема, політична поезія, опо-
відання й повість... 

У своїх безсмертних поезіях, і в живописних полотнах Шевченко 
пропагував світлі ідеали свободи, рівності; закликав народ до бо-
ротьби проти усіх гнобителів, вказував простому люду конкретний 
шлях цієї боротьби, тим самим впливаючи на розвиток і літерату-
ри, і мистецтва, і духовної культури. 

Роль Кирило-Мефодіївського братства у життєвому та творчому 
шляху Шевченка займає величезне місце. Адже там він міг ще більше 
розкривати свій талант та боротися за свободу українського народу. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИК 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 

Пономаренко В. 
V курс, група УМ-51, 

спеціальність «Українська мова та література», 
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (098)568-22-67; 

науковий керівник: Коломієць О. В., 
к. ф. н., доцент кафедри української та східної філології 

Початок ХІХ століття подарував українському народові сучасну 
літературну мову як знаряддя творення культури. Виразником дум 
українського народу, співцем соціальної й національної свободи став 
Т. Шевченко. Він піднявся на височінь національного поета тому, 
що сказав своєму народові саме те, що потребувало загальнонаціо-
нального усвідомлення. 

Народнорозмовна основа поезії Т. Шевченка незаперечна. У ній 
органічно злилися пісенний фольклор і усне мовлення, доповнені 
всім тим, що збереглося від давніх мов, уживаних в Україні – Русі. 

У мові геніального поета України відображені цілком народна фо-
нетика й морфологія в їхній варіативності, представленій у говірках 
Середньої Наддніпрянщини. 

Найвиразніше це помітно в лексиці. Наприклад, слово перетика 
в «Словарі української мови» за редакцією Б. Грінченка подається 
як перепона. 

Поряд із прямим порівнянням використовується й опосередко-
ване: називання людини словом, що означає іншу живу істоту: «Моя 
голубко сизокрила! Моя ти ягідко!» 

Отже, народно розмовна основа мови Т. Шевченка виступає до-
сить виразно на всіх рівнях: лексичному, фонетичному морфологіч-
ному і синтаксичному. І разом з тим, кожен із цих рівнів засвідчує 
орієнтацію поета на первісне образно-художнє нормування мови в 
фольклорі й на свідомий відбір слів і форм відповідно до їх тери-
торіальної поширеності. Заслуга Т. Шевченка перед українською 
культурою полягає, насамперед, у тому, що він надав літературній 
мові внутрішньої естетичної впорядкованості, збагативши народно 
розмовну мову органічним уведенням у неї елементів з інших дже-
рел і тим самим віддаливши мову літератури від побутової мови. 

Особливе місце в лексиці і фразеології Т. Шевченка посідають 
церковнослов’янізми, що в сучасних дослідженнях не розглядають-
ся як окремий лексичний шар, відмінний від давньоруського і старо-
українського. 
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Церковнослов’янська мова приходила до українського селянина 
різними шляхами: через церкву, через колядки й щедрівки. 

Найулюбленішим прислівником Т. Шевченка є тихо — він ужи-
вається 110 разів і має багату семантику: тихо — це «неголосно», 
«повільно», «неспішно», «мирно», «ласкаво». 

Авторитет Шевченкового слова був високий не тільки завдяки 
його політичній вагомості, й ще й тому, що, позбавлений права на 
власну історію і національну свідомість, український народ сприй-
мав твори свого поета не лише як красне письменство, а й як фак-
тор розвитку всього культурного життя в Україні. 

Т. Шевченко писав: «Я по плоті і духу син і рідний брат нашого 
безталанного народу». І сам же він своєю творчістю вивів свій на-
род у число непересічних за таланом і талантом. 

Саме тому ми сьогодні складаємо шану Т. Шевченку як осново-
положнику сучасної української літературної мови, який розкрив 
красу й силу українського слова. 

 
 

ТРАГІЧНА ДОЛЯ ЖІНКИ 
В ПОЕМІ Т. ШЕВЧЕНКА «КАТЕРИНА» 

Рященко О. 
І курс, група УМ-11, 

спеціальність «Українська мова та література», 
Інститут філології та масових комунікацій; 

науковий керівник: Коломієць О. В., 
к. ф. н., доцент кафедри української та східної філології 

Поема написана в Петербурзі в 1838 році. Ситуація, що лежить в 
основі сюжету поеми, є дуже поширеною в літературах різних на-
родів. Але яка ж вона, Катерина? Жінка, здатна на велике, безогляд-
не, пристрасне кохання, ошукана у своєму почутті й покарана за 
нецноту. Збезчещена дівчина, кинута на осуд і глум оточуючим, — 
типовий образ у класичній українській літературі. Бідолашна дів-
чина просто не могла припустити, що слова любові можна кинути 
«на вітер», особливо якщо бачиш, що на доказ взаємності тобі про-
понують рівноцінне загибелі — змарновану дівочу честь. 

Але історія Катерини — не просто історія зневаженого й осмія-
ного кохання. Адже недаремно звучить авторська засторога: «Ко-
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хайтеся, чорнобриві, та не з москалями...». Катрин обранець — чу-
жак, москаль. Розважився, попив, поїв, покохався — і в полк, нести 
службу. Сільського парубка ще би громада чи батьки схаменули, 
змусили б одружитися. А цей — шукай вітру в полі! 

Шевченко дуже коротко говорить про стосунки Катерина й офі-
цера: «Не слухала Катерина Ні батька, ні неньки, Полюбила моска-
лика, Як знало серденько. Полюбила молодого, В садочок ходила, 
Поки себе, свою долю Там занапастила» [1]. 

Почувши під серцем дитину, навіть не забажала її позбутися. Її 
зреклася родина, її зневажило село, а вона вирушила в дорогу до 
коханого, бо все шукала йому виправдань: не знає, не може прийти, 
поранено, вбито... Довгий шлях на чужину, злидні, насміхання, — 
усе терпіла і йшла. Бо — до нього. Із його дитям на руках. Він за-
ступить і всім доведе, що їхнє почуття — справжнє, а така любов 
виправдовує гріх. 

Дісталась до Московщини. І тут загін драгунів. Кинулась Кате-
рина до нього, до Івана, схожа на якусь старчиху з дитям, привсе-
людно накидаючи йому в батьківство своє мале дитя... Глум!... Та 
й скільки їх, тих Катерин із дітьми, які так всерйоз сприйняли кля-
тви московських офіцерів під спів солов’їв? 

Коли вмирає надія — гине Катерина. Один гріх поповнюють два, 
ще тяжчі: Катерина накладає на себе руки й покидає дитя напри-
зволяще. 

Трагічну долю Катерини, яку згубили «чужі люде», Тарас Шев-
ченко показав із винятковою силою, гуманно стверджуючи людсь-
кі права матері та сироти. 

Література 

1. Шевченко Т. Кобзар / Тарас Шевченко. — К.: Веселка, 1998. — 486 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



основа філологічної освіти Секція 3 
історія та сучасність 

 113

ПОГЛЯД СУЧАСНИХ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ 
НА ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Савина Т. І. 
ІІ курс, група ТО-21, 

спеціальність «Туристичне обслуговування» 
Коледж «Освіта», к. тел. 066-115-93-28; 

науковий керівник: Белімова Т. В., 
к. ф. н., доцент кафедри української та східної філології 

Поезія Шевченка у різні часи тлумачилася згідно із панівною іде-
ологію та досить часто з огляду на соціальний устрій України, тоб-
то, трактувалася з позицій вульгарної соціології. Його вважали то 
поетом-романтиком, то ледь не ультра-крайнім революціонером. Між 
тим, як стверджує літературознавець Костянтин Родик, це лише 
підтверджує геніальність кобзаревих рядків — простих і водночас 
глибоких, нерозшифрованих. 

«Поезія — це не зовсім література, це — вид контактерства. А ге-
ніальність полягає в точній настройці на цю хвилю контакту, досі 
нами не пізнаного. Ми якось звикли вважати поезією все, що зари-
моване, хоч насправді римувати слова не така й складна річ, а от 
справжніх поетів не так і багато. І нічого дивного, що і в ХХІ сто-
літті будуть намагатися розшифрувати ось ці послання, автором  
(і передатчиком) яких був Тарас Григорович Шевченко», — зазна-
чає Костянтин Родик. 

Талант Шевченка-поета не поступається його здібностям живо-
писця, перш за все, графіка, вважає художник Олексій Руденко. За 
мистецьке виконання офортів Тарас Шевченко одержав звання ака-
деміка імператорської Академії мистецтв. 

«Його копії з офортів Рембрандта досі є еталонними в якості дос-
лідження манери великого майстра. На замовлення імператорської 
академії мистецтв Шевченко виконав цілу серію портретів росій-
ських полководців. По класу офорту лише дві особи було удостоє-
но звання академіка. Це були Мате і Шевченко. На жаль, у нього 
не було можливості шліфувати талант живописця, враховуючи йо-
го біографію», — каже Олексій Руденко. 

Протягом багатьох років не змінюється вивчення творчості Шев-
ченка у шкільній програмі, зазначає Галина Сінкало, викладач укра-
їнської мови та літератури Львівського коледжу міжнародних відно-
син. Просто нині його поезія трактується по-іншому. «Всі ті твори, — 
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каже вчителька, — які вивчалися колись 10, 15 років тому, — прак-
тично всі вони вивчаються і сьогодні. Я пам’ятаю, подавали Шевченка 
як атеїста. Тепер же ми дивимося на цю постать із сьогоднішньої 
точки зору, з національної. Перед смертю поет надіслав лист своє-
му товаришу, де написав: якщо я і помру, то помру від самотності. 
Тобто людина, як і всі, хотіла сімейного, родинного щастя». 

Тарас Шевченко може бути цікавий молодому українцю. Тільки 
не треба робити з нього ікону, наголошує співак Святослав Вакарчук. 
«Я вважаю, що це велика помилка (а, можливо, це навіть спеціаль-
но було кимсь зроблено в радянські часи) — іконізація Шевченка. 
Цікавого прогресивного поета перетворили на символ смутку України. 
Треба змінити ставлення до його образу, адже в його поезії багато 
життєствердних речей», — наголошує Святослав Вакарчук. 

Веселий, добрий, любив танці і теплу компанію — таким зали-
шився Тарас Шевченко в родинних спогадах, переповідає Наталія 
Шевченко, праправнучка поета по лінії брата Йосипа. 

«Що згадують родичі? Що коли святкували день народження 
брата рідного, Трохима, то зібралася вся родина. І співали, і весе-
лилися. Шевченко дуже любив танцювати, в його присутності не 
було і хвилини, щоб компанія не сміялася, бо він міг пожартувати  
з кожним, вмів знайти такі слова, щоб людина зрозуміла, що треба 
радіти життю. Тарас любив ходити на вечорниці, танцювати. Ка-
жуть, жодної дівчини не було, з якою він не потанцював би», — 
каже Наталія Шевченко. 

Хлопець-кріпак із селянської родини, вусатий чолов’яга у куд-
латій шапці — такі стереотипні уявлення намертво приклеїлися до 
Тараса Шевченка, а між тим, за словами письменниці Оксани За-
бужко, чомусь ніхто не згадує, що викуплений з кріпацтва Тарас здо-
був у столиці Російської імперії гарну освіту, володів французькою 
і його запрошували до шляхетного товариства Петербурга. 

«Те, що зробив Шевченко для України, — наголошує письмен-
ниця, — співставно з тим переворотом свідомості французького на-
роду, який відбувся завдяки Великій французькій революції 1789 ро-
ку. Якби грамотно та поправно написати біографію Шевченка, то 
така книжка могла б стати бестселером номер один у перекладах 
різними мовами. Кожна влада хотіла його привласнити собі, кожна 
влада хотіла інтерпретувати його на свій лад, кожна сила послуго-
вувалася у своїх інтересах». 
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Тарас Шевченко, якби забажав, міг би без проблем зі своїм та-
лантом прожити в Петербурзі, не втручаючись у політику. Недарем-
но творчістю українського митця захоплювалися чимало представ-
ників тодішнього російського бомонду. Але «Шевченкова хата» не 
була скраю, для нього важливими були не слава та гроші, а Украї-
на. Чи багато таких прикладів можна знайти в сучасній політиці? 

 
 

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
НАРОДНИХ ПІСЕНЬ ПРО КОХАННЯ 

Середа В. В. 
І курс, група Трз (с)-1.1, спеціальність «Туризмознавство» 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»; 
науковий керівник: Николюк Т. В., к. філ. н., доцент 

Поетична творчість — засіб формування морально-духовних цін-
ностей людини, зокрема почуттів. Почуття – це специфічно людсь-
кий, узагальнений, найвищий, найглибший рівень переживань осо-
бою свого ставлення до себе, до подій, осіб, предметів, які були, є і 
будуть. Почуття мають глибші та стійкіші переживання і можуть 
супроводжуватись проявами різних емоцій. Психологи класифіку-
ють різноманітні вияви почуттів: любов, віра, співчуття, ненависть, 
гордість, патріотизм, заздрощі, ревнощі, егоїзм та ін. Різний їх спектр 
можна простежити, досліджуючи українські народні пісні, адже укра-
їнці, як відомо, емоційні й емоційно переживають різні життєві ситуації. 

Найбільше у народній творчості пісень про кохання, усі вони 
об’єднані єдиною темою – найінтимніші стосунки між закоханими. 
Елементи змісту і форми підпорядковуються культу почуттів. 

Мова персонажів багата на ніжно-пестливі слова (личенько, ру-
ченьки, зіронька, дівчинонька), що посилює сприйняття емоційно-
сті тексту. Розмова монологічна, часто ліричний герой звертається 
до природи, звіряючись у почуттях. 

Не цвіти сон-зілля яроє, 
Нещастливоє, бездольноє 
Над коханечком милесеньким, 
Козаченьком молодесеньким. 
Його рученьки — край крученьки, 
А ніженьки — край доріженьки. 
Піском оченьки засипані, 
А в голівонці — сон-зіллячко. 
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Пісні про кохання — це жанрова група, у якій реальне життя від-
ступає на другий план; у них, як правило, не згадуються побутові 
реалії, а увага зосереджується на почуттях героїв. Часто переживан-
ня ліричних героїв пов’язані з небезпекою втратити одне одного: 
прокинеться мати чи почують сусіди тощо. 

Мотиви українських пісень про кохання — розлука, тому вони 
сумні і дуже драматичні: 

В чистім полі криниченька 
На чотири зводи, 
Любив козак дівчиноньку 
Не чотири годи. 
Любилися, кохалися, 
Та й не побралися. 

Навіть тоді, коли закоханим не загрожує нещастя, у них підсві-
домо виявляється відчуття втрати. Почуття суму посилюється, ко-
ли з’ясовується, що дівчина мала магічну принаду, отже, позбутись 
кохання до неї неможливо: 

Мої чароньки — чорні брівоньки, 
Моя принада — сама молода. 

Для передавання вищих емоцій у народних піснях використову-
ються вигуки, повтори, звертання: 

Поставлю ти хату з твердого дерева, — 
Ой буду я в тебе кожного вечора.  
Поставлю ти сіни з сухої дубини, — 
Ой буду я в тебе кожної години. 
Червона калино, не стій над водою, 
Молода дівчино, жаль ми за тобою. 

 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПСИХОГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ЮРІЯ КОСАЧА 
Стасюк Г. 

к. філол. н., доцент ЦК «Видавнича справа та редагування», 
Івано-Франківська філія 

На початку XXI ст. виявлено, що геном — це комбінація двох 
типів інформації: цифрової (послідовність нуклеотидів) і аналогової. 
Для означення останньої запропоновано новий термін — гістоновий 
код. Тобто конфігурація молекули ДНК не менш важлива для пра-
вильного розвитку організму, ніж визначене чергування в ній хіміч-
них елементів, — і змінам вона піддається швидше. Якщо на екс-
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пресію генів здатен вплинути сильний стрес, то чи не мають такої 
сили й інші чинники, зокрема — утримувані століттями етнос і ак-
сіологія роду? 

Юрій Косач відповів на це питання ствердно. Окреслене явище 
володіло якимось притягальним ореолом для нього. Твір за твором 
письменник — останній з роду Косачів-Драгоманових — нанизу-
вав на той самий смисловий стержень: людина автохтонна / людина 
«без ґрунту», особистість і рід / особистість поза родом, гармонія / 
хаос. Тема трансгенераційного зв’язку в його кровному (генетич-
ному) аспекті становила для Юрія Косача настільки актуальну й 
«живу» проблему, що оприявнювалася в тексті у формі прямих вер-
бальних акцентів. 

У новелі «Остання атака» життєвий сценарій головного героя ви-
значений його належністю до аристократичної династії з мілітарною 
кармою: у молодому чоловікові раптово заговорила кров предків-
хрестоносців, і він, рушивши за цим покликом, знайшов, так само, 
як вони, неславну смерть на чужій землі. Доля поручника Івана Су-
хини («Сонце в Чигирині») окреслена тим, що він — онук одного з 
керівників гайдамацького повстання 1768 р., «а його схожість з дідом-
ватагом була дивна й вражаюча». У новелі «Голос здалека» «інжи-
нір Ч» дослухається до голосу крові, намагаючись заповнити зміс-
том генетично успадковані психічні патерни. Вочевидь, душевний 
стан, відображений в творах Юрія Косача як «щось глибоке, під-
свідоме», «дивний, тривожний відгомін, що стрясав мною інколи», 
«стугоніння крови, що раділа», був близько знайомий письменни-
кові, персонально ним переживаний і прочутий. 

Відірваний історичними катаклізмами від власного родового віття, 
Юрій Косач у жодній країні не зупинявся надовго. Юрій Шерех 
згадував, що «його носило по всіх усюдах, і ніколи не знати було, 
звідки саме тепер він спаде на вашу голову». Складна й суперечлива 
натура, племінник Лесі Українки все життя з однаковою силою праг-
нув особистісного усталення, самовизначення — й намагався уник-
нути ваги власного походження, зобов’язань, які накладав на нього 
соціальний статус предків, психогенетичних якостей, котрими був 
наділений через народження в роді письменників і громадських дія-
чів, — тобто того, що мало б стати підмурівком автоідентифікації. 

Вроджені особливості характеру Юрія Косача, що відтак спро-
ектували своєрідну «маятниковість» його суспільно-ідеологічних і 
літературних поглядів, утверджено й закріплено під впливом чужого 
(нерідного, іншого) зовнішнього оточення. У часі й просторі цей 
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яскравий, талановитий письменник опинився поза своїм світом — 
старим, становим, де все визначала генеалогія, де шляхетський статус 
детермінував життєвий шлях і моральну вісь під знаком високого 
обов’язку. 

Люди, які належали Старому світові, не змогли адаптуватися до 
нових умов існування. У них діяв закладений генетично «сценарій» 
розвитку, їх спрямовував «дух дідів» — успадковані психічні влас-
тивості й установки, що не мали вжитку в неорганічному їм стилі 
буття. Верства, рід, етнос — те, що конституювало міцне пов’язання 
індивіда з іншими, схожими на нього, — втратили значення. Однак 
Юрій Косач, який в юності знав іншу світобудову — теплу, зрідне-
ну, підтримуючу, — знову й знову, кожним новим твором намагав-
ся повернути її, продовжити в художній дійсності визначне життя 
своєї династії, ваги якого не витримував у чужих собі реаліях. То-
му питання трансгенераційного зв’язку, поклику крові проступає в 
смисловому полі його «тексту» як одне з установчих, центральних. 

Мабуть, найбільш прямо власний погляд на онтологію людини 
письменник висловив у «династичній» сазі «Сузір’я Лебедя»: «На-
віщо було б полонити розум химерами? Навіщо було б іти напере-
кір одвічним призначенням — хіба на те далось життя, в своїй іс-
тоті завжди те саме, завжди тільки сув’язь повторяльностей? Кров 
окреслює стан, стан окреслює долю людини і коли зраджує все — 
кров не зрадить ніколи, бо кров — це частки душі людини, барвле-
ні найшляхетніше, бо кармазиново». 

Всі спроби Юрія Косача вийти з русла династичної екзистенції 
закінчувалися ностальгічним поверненням до роду в художньому 
вимірі, з кожним новим витком стверджуючи рацію тези, яку вису-
нули, погодившись, генетики й психологи ХХІ ст.: «Воля для лю-
дини становить реалізацію її внутрішнього детермінізму». 
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ТЕМАТИЧНА ПАЛІТРА ТВОРІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
ПЕРІОДУ ЗАСЛАННЯ 

Строкань Н. К. 
ІІ курс, група ЖР-21/12, спеціальність «Журналістика» 

Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (063) 620-05-07; 
науковий керівник: Коломієць О. В., 

к. ф. н., доцент кафедри української та східної філології 

Літературна спадщина Тараса Шевченка включає в себе довер-
шені поетичні, прозові та драматичні твори. У кожен новий період 
творчість Тараса Шевченка змінювалась, набувала нових рис, нових 
художніх особливостей. 

У доповіді розглянеться широкий тематично-жанровий діапазон 
творчості Кобзаря у період заслання, що відзначається оригіналь-
ною тематикою, художньою довершеністю та відзначається глибо-
ким ідейним змістом. У ході дослідження даного періоду творчості 
можна виділити такі групи тем: 

1. Автобіографічна тема. Через призму автобіографічних творів 
із реалістичним психологізмом, відтворенням «діалектики душі» ми 
прослідковуємо психологічний та моральний стан Т. Шевченка. 

2. Патріотична тема. Мотиви патріотичності розкривають неви-
мовну тугу Пророка за долею «окраденої» й замученої московським 
панування України. Він залишається вірним і трактуванню винуват-
ців страждань Батьківщини. 

3. Інтернаціоналістська тема. Позиція дружби народів у творах 
Кобзаря на повну силу пролунала як заклик до життя в братолюбії 
на засадах християнства, у гармонії зі всесвітом. 

4. Колонізаторська політика. У поезіях автор також висвітлює 
тему колонізаторської політики російського царизму, що призводить 
до війн та конфліктів. 

5. Тема історичного минулого. Поета-патріота продовжує цікави-
ти й тема історичного минулого України. Так, своєрідним аналізом 
наслідків Полтавської битви стала поезія «Іржавець». Автор гнівно 
засуджує політику російського самодержця. Тема повстанського руху 
на Волині та Поділлі цікавила Т. Шевченка ще з часів перебування 
в Україні у 1846 році. Він звернувся до неї на засланні для напи-
сання поеми, а згодом і повісті «Варнак». В основі фабули твору — 
помста кріпосникам й покаяння та відродження запеклого розбійника. 
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6. Побутова або соціальна тематика. Звучать мотиви дівочих пі-
сень і бадьорих юнацьких жартів, материнства й жіночого безталан-
ня, шукання долі й нарікання на неї, смутку, розлуки й самотності. 
Поет часто вдається до жанру народної пісні й пісенної образності, 
але побутово-соціальний аспект зображення у багатьох випадках 
переростає в політичні узагальнення. 

Отже, незважаючи на такі суворі приписи й нестерпні умови життя, 
«невільнича муза» Т. Шевченка не вмирала. Вона знайшла себе на 
сторінках так званих «захалявних книжечок». У творах даного пе-
ріоду автор порушив актуальні для того часу й характерні для його 
творчості проблемні теми. 

 
 

ПОЕЗІЇ ШЕВЧЕНКА, ПРИСВЯЧЕНІ КОХАНИМ ЖІНКАМ 

Сьомка О. І. 
ІІ курс, група ТО-21, спеціальність «Туристичне обслуговування» 

Коледж «Освіта», тел.(096)-162-60-58; 
науковий керівник: Коломієць О. В., 

к. ф. н., доцент кафедри української та східної філології 

Дослідження теми любові у творчому доробку Тараса Шевченка 
є певною спробою відкриття дверей, що ведуть до складної і своє-
рідної душі поета. Водночас, відкриваючи в Тарасові Шевченку земне, 
людське, ми осягаємо його геніальність, наближаємося до розуміння 
його впливу на долю України, формування її державності. Будучи 
емоційною і чутливою натурою, Тарас Шевченко, як і кожен поет, 
закохувався часто. Але зла доля переслідувала його усе життя, по-
збавивши щастя жити в шлюбі, у любові з дружиною, про яку мрі-
яв, особливо в останні роки свого життя. Так хто ж вони — музи, що 
надихали поета, дарували йому радість, навівали смуток, любили 
його й були кохані ним? 

Княжна Варвара Миколаївна Репніна. «...Ваш добрый ангел осенил 
Меня бессмертными крылами И тихоструйными речами Мечты о 
рае пробудил», — такими рядками закінчується присвята до поеми 
«Тризна», створеної Тарасом Шевченком в Яготині. Цей твір розпо-
чинався наступними рядками: «На пам’ять 9 листопада 1843 року. 
Княжні Варварі Миколаївні Рєпніной». Врешті-решт між ними зав’я-
залася тепла, щира дружба, що не уривалася майже до останніх 
років життя Тараса Шевченка. 
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«Миле, чарівне створіння». Коли Тарас Шевченко нарешті при-
був до Петербургу, мрія створити сім’ю опанувала його серце. Іно-
ді він навіть говорив, що йому байдуже, із ким одружитися, — аби 
це була проста дівчина з рідних країв і щоб він, старий, подобався 
їй. Там Шевченко познайомився із молодою дружиною Максимо-
вича Марією, якій подарував автограф одного з кращих своїх лірич-
них віршів «Садок вишневий коло хати», написаний ще в казематі 
Петропавловки перед засланням. Тарас Шевченко й Марія Макси-
мович листувалися. Поет в одному з листів навіть вислав їй своє 
перше фото. 

Тому, прибувши в Україну на початку червня, 13-го числа, він уже 
був у подружжя Максимовичів на хуторі Михайлова Гора. Є припу-
щення, що тут поет працював над давно задуманою поемою «Марія». 
Перебуваючи під арештом, Тарас Шевченко пише декілька листів 
до Максимовичів, із яких видно, що він знову хотів би побувати на 
Михайловій Горі... але сумнівається, чи «скоро нам доведеться по-
бачитися». 

«Моя ти любо!» У дачному селищі Стрельна недалеко від Пе-
тербургу в червні 1860 року на дачі Надії Забіли, української по-
міщиці, Тарас Шевченко знайомиться із служницею, колишньою 
кріпачкою, 20-річною Ликерою Полусмак. Граціозна, із кучерявою 
голівкою, зовні дуже схожа на Марію Максимович — вона поло-
нила душу поета, пробудивши знову, уже в котрий раз, надію знай-
ти милую серцю дружину. Поет присвячує своїй коханій вірш, так і 
названий «Ликері»: «Моя ти любо! Усміхнись І вольную святую 
душу, І руку вольную, мій друже, Подай мені». Зачарований Шев-
ченко не чує нічиїх умовлянь. Ледачу неохайність Ликери вважає 
селянською простотою, а жадність — життєвою мудрістю. Молода, 
свіжа, трохи грубувата, не дуже красива, зате з чудовим русявим 
волоссям, тонка станом, пишна в плечах, з вишневими вустами і з 
гордовитою поставою — усе це і зачарувало, і обдурило поета. 
Але, як виявилося, ця зовнішність приховувала звичайну самолюб-
ність, лінь, пристрасть до подарунків, пихатість та ще й неохайність. 
Шевченко вважав, що «неохайна жінка і циганові не дружина». За-
повітна мрія стала нездійсненною, як сон, про що з гіркотою пише 
Тарас Григорович 27 вересня 1860 року у вірші, присвяченому Ли-
кері, хоча цього разу просто під буквою «Л»: «Давнє-колишній та 
ясний / Присниться сон мені!.. і ти!.. / Ні, я не буду спочивати, / Бо 
й ти приснишся. І в малий / Райочок мій спідтиха-тиха / Підкраде-
шся, наробиш лиха... / Запалиш рай мій самотний». 
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ОБРАЗИ ТА ПОЕТИКА РОМАНУ 
ДЖОНАТАНА САФРАНА ФОЙЄРА  

«НАДЗВИЧАЙНО ГОЛОСНО І ВКРАЙ БЛИЗЬКО» 

Торконяк Ю 
студентка 2 курсу, ЦК «Видавнича справа та редагування», 

Івано-Франківська філія; 
науковий керівник: Стасюк Г. М., к. філол. н. 

Джонатан Сафран Фойєр — сучасний американський прозаїк, 
письмо якого нагадує потік свідомості. Так писав ще на самому по-
чатку XX століття Джеймс Джойс, а в другій половині цього ж сто-
ліття — Стівен Кінг. 

На сьогодні перу Фойєра належать два романи, які отримали ви-
сокі оцінки відомих письменників і критиків, — «Світло навколо» 
та «Надзвичайно голосно і вкрай близько». Якщо темою першого 
твору є голокост, то в другому описано події, пов’язані з терактом 
11 вересня 2001 року. 

У романі «Надзвичайно голосно і вкрай близько» представлене 
дуже широке коло характерів. Батько головного героя Оскара — 
Томас — цілеспрямовано заохочує сина до досліджень та винахо-
дів, до розширення кругозору та кола спілкування. Мама Оскара — 
жінка, яка любить і розуміє. Вона дала хлопчикові волю саме тоді, 
коли це найбільше було йому потрібно. Сам Оскар відрізняється 
від інших нестримним потягом до знань та відкриттів. 

Здається, цій сімейній ідилії нічого не загрожує, але один день 
раптово змінив усе — 11 вересня 2001 року. Смерть батька заподіює 
Оскару глибоку психологічну травму — руйнується створений ни-
ми обома світ мрій і фантазій. Проте хлопчик не хоче втрачати те, 
що колись мав. Він знаходить у спальні таємничий ключ і вирішує 
діяти — відшукати загадкового Блека, чиє ім’я написане на конверті 
з ключем. На його шляху різні люди, і кожен по-своєму поранений 
життям: старий, який з дня смерті дружини не чув ні звуку; сімейна 
пара, в якої є музей імені один одного; багатодітна самотня мати; 
чоловік і дружина на межі розлучення… А в будинку навпроти живе 
його бабуся з таємничим мешканцем, якого Оскар ніколи не бачив. 

Однак автор не обмежується аналізом почуттів одного хлопчи-
ка. Історію дитини, яка шукає вихід зі своєї самотності без допомо-
ги дорослих, Фойєр перериває ліричними відступами — листами 
Оскарового дідуся, в яких ідеться про його кохання, і ця історія не 
менш трагічна, ніж онукова. 
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Для відтворення в романі атмосфери катастрофи письменник ви-
користав оригінальні художні засоби. У мові автора дуже багато 
сполучень зі словами «надзвичайно» і «вкрай»: «надзвичайно заціка-
вився», «надзвичайно важко», «надзвичайно складно», «вкрай сум-
ний день», «вкрай важлива річ». Також немало епітетів, які «обтя-
жують» речі: «тяжкі гирі», «суцільний компроміс», «довгі паузи». 
Фойєр створив для цього свого твору незвичні порівняння: «почу-
вав себе, як та остання черепаха», «змити дні, як крейдяні лінії», 
«життя, як хмарочос», «газети, як сухе листя». Ще можна знайти 
цікаві метафори («закрився на замок всередині себе», «дира в серці», 
«втопитись в кімнаті») і навіть афористичні вислови («Заховаю свої 
почуття глибше всередину. — Що означає — заховаєш почуття? — 
Не буду їх демонструвати. Якщо потечуть сльози, пущу їх по виво-
рітній стороні щік…»). 

Крім того, особливою рисою роману «Надзвичайно голосно і вкрай 
близько» є тонкий гумор, заснований на грі слів.  

І живі характери твору, і його насичена, яскрава мова дозволили 
автору максимально виразно донести до читача свою думку: необ-
хідно говорити рідним, що вони для нас найдорожчі, бо може бути 
пізно: «Серце моє розірвалось на дрібні шматочки, їх вже ніколи не 
скласти разом, чому ми ніколи не говоримо один одному того, що 
думаємо?». 

Отже, незважаючи не те, що Джонатан Сафран Фойєр — пись-
менник молодий і ще мало знаний поза США, його твори заслуго-
вують на увагу й зацікавлене прочитання. Стиль письма Фойєра 
оригінальний і щедро орнаментований незвичайними стилістични-
ми засобами, а образи-персонажі втілили особисте уявлення автора 
про найкраще в людині. 

 
 

НАРОДНОПІСЕННА ОСНОВА ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
Черняєва В. 

ІІ курс, група ЖР-21, спеціальність «Журналістика», 
Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (095)-56-94-272 

науковий керівник: Коломієць О. В., 
к. ф. н., доцент кафедри української та східної філології 

Записи фольклорної спадщини — цінний матеріал для осягнен-
ня творчої лабораторії поета. Адже окремі строфи, рядки, мотиви, 
сюжети, які знаходимо в його альбомах, збагачували поетичну па-
літру Шевченка. Вкраплені у тканину Шевченкових віршів, повіс-
тей, вони набирали іншого смислового значення, свідчили про пос-
тійні нерозривні його зв’язки з народною творчістю. 
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Прикладом творчого переосмислення фольклорних записів у влас-
них віршах і прозі Шевченка є використання окремих мотивів, за-
фіксованих в альбомах народних пісень: «Семене Палію, а що бо ти 
робиш…», «Солодким медом да солодким вином…», «Під городом 
під Солидоном…» — у поемі «Чернець»; про Бондаренка («Хвалила-
ся Україна…» і «Ой хвалився Бондаренко…») — у вірші «Швачка»; 
чотирирядкової строфи з пісні «Ой з-під гори та із-під кручі…» — 
в поезії «Меж скалами, неначе злодій…»; дворядкової строфи «Чи 
я така уродилась…» із пісні «Шумить, шумить дібровонька…» —  
у повісті «Близнецы»; запису «Та спасибі батькові…» — в поемі 
«Титарівна», «Ой у полі могила…» — в поемі «Тарасова ніч» та ін. 

Пам’ять поета тримала величезну кількість пісень. Це давало йому 
можливість у будь-який момент виокремити певний рядок, строфу, 
вірш і вплести їх у поетичну тканину власних творів. Неабияку роль у 
цьому відігравали записи, зроблені не лише рукою Шевченка, а й 
його друзями, знайомими, зокрема П. Кулішем, братами Лазаревсь-
кими, П. Чуйкевичем. Ці записи відбивають музичний побут сере-
довища, у якому Шевченко завжди був у центрі уваги, декламуючи 
власні вірші, співаючи народних пісень, які тут же й фіксувались. 

Певний вплив на Шевченка мали фольклорні зібрання М. Макси-
мовича, П. Лукашевича, Л. Жемчужникова, тексти яких поету були 
добре відомі не лише з публікацій, а й із власного життєвого досвіду. 

Наведемо кілька паралелей: 
У народній пісні  

(запис П. Куліша) У Шевченка 

Наступила чорна хмара 
На білую хмару, 
Ой підемо, товаришу, 
На той кут помалу. 

Заступила чорна хмара 
Та білую хмару, 
Виступали з-за лиману 
З турками татари. 
(«Заступила чорна хмара…») 

Серед Шевченкових записів народних пісень є кілька зразків, які 
не можна вважати документальними записами народної творчості. 
На них позначився сильний вплив творчої індивідуальності поета. 
Це вже скоріше власна, більш чи менш Шевченкова інтерпретація 
народнопісенних образів, певне творче переосмислення народнопі-
сенних зразків. До таких імпровізацій у дусі народних пісень, однак із 
виразно окресленими рисами притаманних Шевченку лексики, за-
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собів поетичного вислову, а також привнесених мотивів, властивих 
поетовій музі — драматично загострених, поглиблених, викладених 
сконденсованіше, забарвлених настроями козацької звитяги або про-
йнятих болем самотності, належать записи «Хоть годину посидимо 
вкупочці з тобою…», «Ой біліє в полі трава-тирса край могили…», 
«Ой на горі по тім боці…», «Ой піду я не берегом — лугом…». 

У праці Д. Ревуцького «Шевченко і народна пісня» (збірник «Па-
м’яті Т. Г. Шевченка») поезія «Ой на горі по тім боці…» визнача-
ється як «запис, який є, можливо, зведенням різних варіантів пісні 
«Шумить-шумить дібровонька…», тобто є оригінальною авторсь-
кою композицією. 

 
 

ПРОРОЦТВО МАЙДАНУ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

Щербина К. В. 
II курс, група ТО-21, спеціальність «Туристичне обслуговування» 

к. тел. 063-974-82-07; 
науковий керівник: Коломієць О. В., 

к. ф. н., доцент кафедри української та східної філології 

«Борітеся — поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас 
слава І воля святая!» — цей заклик — із поеми «Кавказ», у якій 
поет ще до свого десятирічного заслання у степи безкраї за Уралом 
у листопаді 1845 року висловив свій біль і співчуття народам Кав-
казу, свою солідарність, закликаючи їх боротися за свою свободу й 
вірити Божій «силі і духу живому». «Встане правда! Встане воля!» — 
запевняє засіяні горем, залиті ріками крові кавказькі народи укра-
їнський поет. Але автор не забуває про долю свого пригніченого 
колоніальною неволею народу. 

Тарас Шевченко жив в епоху, коли російський державно-право-
вий апарат утверджував лише своє верховенство над всіма іншими 
слов’янськими народами. У такий надскладний час Тарас Шевченко 
постав як поет маловідомої світові країни, поневолених людей. Уже 
тоді для письменника кодом порозуміння між народами був крите-
рій свободи, рівності, взаємної поваги до національної ідентичності 
й до людських прав. Феномен народності Тараса Шевченка-Кобзаря в 
тому, що поет правдиво висловив те, що люди відчувають і думають 
у глибині своїх сердець. 



Секція 3 Українознавство — 
та формування духовності 

 126

Його ідеї, образи, герої, його ціннісні установки, сама постать 
Шевченка-поета володіє потужним національно-смисловим потен-
ціалом. Шевченко як національний пророк, національний символ 
посідає чільне місце в суспільній свідомості не лише українців, а й 
багатьох народів світу і є культовим явищем, яке засвідчує винят-
ково важливу роль у формуванні національної ідентичності. 

Чому і тоді, і під час Помаранчевої революції, і тепер, на Євромай-
дані, так часто демонстранти, активісти звертаються до Шевченка? 
Чому на головній сцені Майдану між святими образами простежу-
ється портрет Тараса Шевченка — головна ікона Євромайдану? 

Шевченкова правда викриває облуду минулого й нашого сього-
дення, і від його правди прозрівають люди та корчаться нелюди. 
Саме Шевченкова істина стає для людини своєчасним світоглядним і 
моральним орієнтиром. Його громадянська позиція, бачення напряму 
розвитку для українського народу виявилися актуальними й в наші 
дні. Шевченко покладав особливі надії на Слово як на особливу місію 
творення духовно осмислених стосунків між поетом і його народом. 

У рідному Слові, у його міцній основі він окреслював національ-
не відродження народу, із словом пов’язував початки українського 
державотворення. Бо спочатку було Слово… Та ще й Шевченкове, 
яке поставлене на сторожі, аби ми не були отими рабами німими, 
аби ми зберегли свою самобутність та гідність. Сьогоднішній Єв-
ромайдан в Шевченків рік підтвердив, що слово Кобзаря звільнило 
суспільство від рабської німоти. 

Тарас Шевченко чітко сформулював головні засади української 
національної ідеї. Вчитаймося в такі заповітні слова, відчуймо, як 
матеріалізується Слово Кобзаря-пророка: 

«В своїй хаті своя й правда, 
І сила, і воля» 

 
«Нема на світі України, 
Немає другого Дніпра…» 

 
«…Учітесь, читайте, 
І чужому научайтесь,  
Й свого не цурайтесь…» 

 
«Обніміться ж, брати мої, 

Молю вас, благаю!» 
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Тарас Шевченко вірить, що українське Слово — дароване йому 
Богом — відкриє істину незрячим і глухим для духовно-морального 
просвітлення, національного самоосмислення. Поет усвідомлював 
свою пророчу місію відроджувача народного духу, національної пам’яті, 
національної мови, українського Слова, бо Слово є могутньою есте-
тичною силою, здатною підняти з колін імперську людину — раба. 

Ось чому так емоційно чутливо сприймається й сьогодні твор-
чість Тараса Шевченка, яка так кровно живе в ментальному духовно-
му просторі буття українського народу. Кожне його слово в ниніш-
ню обпалену Майданом і війною весну проростає волею й супротивом. 
Не буде Україна вдруге «розритою могилою»: дух П. Конашевича-
Сагайдачного та І. Виговського окрилює й піднімає на боротьбу су-
часних українців, що готові стати на захист Шевченкової України, 
якій він благовістив любов і правду, і добро. Тарас Шевченко вос-
кресає в кожному з нас, тому ми обов’язково переможемо! 

Отже, вдумливо й уважно читаймо та вивчаймо безсмертні твори 
Великого Тараса, бо вони й нині служать для нас джерелом патріо-
тизму, гуманізму, віри в могутню революційну і творчу силу укра-
їнського народу! 

 
 

ПРООБРАЗ БАБИ-ЯГИ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ТА МІФОЛОГІЇ 

Щербина О. К. 
студентка 2-го курсу спеціальності «Видавнича справа та ре-

дагування» Кіровоградського інституту розвитку людини; 
науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., тел. 0997875820 

Тема є актуальною, так як більшість людей сприймає образ Баби-
Яги, відомий з дитинства, як казковий персонаж, вигаданий для ля-
кання ним дітей. Їх може вразити різнобічність образу який створю-
вався впродовж всього розвитку та становлення слов’янської міфології. 

Дослідження на тему «Про образ Баби-Яги в українському фольк-
лорі та міфології» має на меті донести до теперішніх та прийдеш-
ніх поколінь першочергові ролі Баби-Яги у слов’янській міфології, 
так як у наш час цей образ набуває популярності у сучасній муль-
типлікації та кінематографії. 

Стаття створена з метою донести до реціпієнта основоположну 
роль Баби-Яги у міфології древніх слов’ян, яка була знівельована під 
впливом суб’єктивного бачення авторів сучасності та минулих століть. 
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Баба-Яга Кістяна нога — вигаданий персонаж у слов’янській мі-
фології та фольклорі (найчастіше являється в казках) слов’янських 
народів, стара чарівниця, наділена магічною силою, відьма чи пере-
вертень. Найчастіше — негативна героїня твору. 

Найбільший фахівець з теорії та фольклору — Володимир Пропп, 
виділяє три види Баби-Яги: перший — це дарувальниця, вона дає 
герою казкового коня чи інший магічний об’єкт; викрадачка дітей; 
Баба-Яга воїн, ведучи з якою боротьбу «не на життя, а на смерть», 
герой казки переходить до наступного рівня зрілості. 

Подвійна природа Баби-Яги у фольклорі пов’язана, по-перше, з 
тим що вона господиня лісу, яку потрібно задобрювати; по-друге, з 
образом злої істоти, яка садить дітей на лопату та смаже. Цей її 
образ пов’язаний з функцією жриці виконання обряду посвячення 
підлітків. Так багато казок в яких Баба-Яга хоче з’їсти героя, але 
нагодувавши його, дозволяє йому йти, даючи деякі таємні знання, 
в іншому випадку, герой тікає від неї сам. 

У давні часи померлих ховали в домовинах, назва збереглася й 
досі, але вже має інше значення. Тоді це були будиночки розташо-
вані над землею, на дуже високих пеньках, коріння яких виднілось 
з-під землі, тому й помешкання Яги на курячих лапах. Домовини 
були розташовані так,щоб отвір у них було звернено на протилеж-
ний шлях до лісу. Люди вважали, що мертві літають на трунах. 
Положення покійних було ногами до виходу, якщо зазирнути до 
домовини можна було побачити лише їхні ноги. Звідси й вираз 
«Баба-Яга Кістяна Нога». 

Люди ставилися до померлих предків з благоговінням і страхом, 
ніколи не сміли їх турбувати через дурниці, але у складних ситуа-
ціях, вони не бачили іншого виходу, окрім звернення за допомогою 
до мертвих предків. 

Згідно з іншими джерелами, Баба-Яга в деяких слов’янських племе-
нах — жриця, яка проводила обряд кремації померлих. Вона, також, 
могла вбивати жертовну худобу та наложниць, яких потім кидала в 
полум’я. 

Тож можна сказати, що агресивність та злоба Кістяної ноги не є 
домінантними рисами, а лише проявом ірраціональної, не детермі-
нованої природи. 

Жіночий образ Баби-Яги пов’язано з матріархальним усвідомлен-
ням суспільства соціального уявлення світу. Як господиня лісу, вона 
стала результатом антропонізму, приписування людських якостей 
тваринам, об’єктам, подіям, міфологічним істотам. 

З цього випливає, що жіночий образ Баби-Яги невідривно пов’я-
заний з розумінням суспільством жіночої сутності та ролі, яку ця 
сутність грає для світу. 
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СЕКЦІЯ 4 

УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА 
І ВИДАВНИЧА СПРАВА: 
ЧАС, ПОШУК, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ. 
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ 

Баркін О. О. 
5 курс, група ВСР-11/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Бобренко Р. В. 

Розбудова української держави неможлива без розвитку націо-
нального книговидання. Українське книговидання відіграє важли-
ву роль у самоусвідомленні нації, формуванні культури, духовнос-
ті та водночас є свідчення національно-культурного відродження 
українського народу. Книга була і залишається найефективнішим 
засобом передачі знань та ідей у їх єдності та цілісності, а читання 
книги — найактивніше сприяє виробленню універсальної та фун-
даментальної картини світу, формування різнобічного світогляду, 
глибинних переконань людини, стимулюванню її участі в житті 
суспільства. Численні засоби масової інформації не можуть у цих 
аспектах конкурувати з книгою, оскільки дають короткострокову і 
фрагментарну інформацію про навколишній світ. Розвиток сучас-
них ЗМІ та інформаційних технологій повинен надавати нові мож-
ливості для розвитку книговидання. 

В умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні повинна 
формуватися державна політика, спрямована на розвиток вітчизня-
ного книговидання з метою задоволення культурно-освітніх потреб 
суспільства; забезпечення захисту національного інформаційного 
простору; забезпечення конкурентоспроможності української книги 
на внутрішньому, а в майбутньому і зовнішньому ринках шляхом 
використання суб’єктами видавничої справи нових технологій кни-
говидання та поліпшення якості української книжкової продукції. 
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Аналізуючи стан розвитку даної галузі, варто відзначити низку 
значних проблем, які стримують розвиток книговидання, зокрема не-
достатній рівень державної підтримки даної галузі, низька конкурен-
тоздатність, низький рівень попиту українців на книжкову продукцію, 
зумовлений зростанням цін на книжкову продукцію, зменшенням 
реальних доходів населення (за даними Держкомстату питома вага 
витрат домогосподарств на задоволення культурних потреб (зокрема 
на придбання книг) та відпочинок за останні роки становить 2,4%) 
і відсутністю інтересу до книжкової продукції. 

Так дані соціологічного дослідження, проведеного компанією GFK 
Ukraine (за ініціативою Міжнародного фонду «Відродження» та The 
Fund for Central and European Book Projekt (Amsterdam) і за підтримки 
програми МАТРА відповідно до проекту «Дослідження книжкового 
ринку» засвідчують, що українці втрачають інтерес до книжкової 
продукції, зокрема 58% із них протягом останніх трьох місяців не 
придбали жодної книги, водночас бодай одну купили тільки 42% 
респондентів; 37% за декаду придбали одну книгу, 16% — дві, 14% — 
три, по 10% громадян — чотири та п’ять, 9% — шість-десять, а лише 
4% — більш ніж десять томиків. Головними аргументами низького 
попиту на книги є брак грошей (19%) і висока вартість необхідних 
видань (11%). Однак найважливішою причиною малого попиту на 
книжковий товар серед опитаних є відсутність потреби в ньому 
взагалі (50%). До негативних тенденцій треба віднести також той 
факт, що за результатами дослідження, книги українською мовою 
й надалі програють за популярністю російськомовним виданням. 
Лише 38% книжок, що їх купили українці протягом трьох місяців, 
були написані українською мовою, 60% — російською, а 2% — 
іншими мовами. 

З метою вирішення проблем національної книговидавничої галузі 
на загальнодержавному рівні треба здійснити низку заходів, зокре-
ма: визначити книговидавничу галузь України національним стра-
тегічним пріоритетом; забезпечити проведення єдиної державної 
політики щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією діяль-
ності видавничого сектора; внести зміни до чинного законодавства, 
зокрема підготувати проект закону «Про заборону виселення редак-
цій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому 
числі бібліотек, музеїв, видавництв, книгарень, підприємств книго-
розповсюдження із займаних ними на законних підставах примі-
щень державної та комунальної власності». 



і видавнича справа: Секція 4 
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ІНТЕРНЕТ-ЗМІ 
В СУЧАСНОМУ КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

Бекеша Н. В. 
І курс, група ДКмз1.1, спеціальність «Документознавство 

та інформаційна діяльність», Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна», к. тел. (099)5079665; 

науковий керівник: Зозуля Н. Ю., к. філол. наук, доцент 

Поява Інтернету спонукала швидкий розвиток Інтернет-ЗМІ, і 
немає підстав думати, що найближчі десятиліття цей розвиток зупи-
ниться чи хоча б уповільниться. Можливості завоювання своєї ауди-
торії у Інтернет-ЗМІ навіть більші та ширші, ніж у друкованих ЗМІ. 

Відрізнити Інтернет-журналістику від усього контенту інтерне-
ту та журналістики непросто. Складність відділення понять є наслід-
ком того, що для мережевої журналістики неможливо застосувати 
багато положень, вироблених в науці, яка на сьогодні орієнтована 
на немережеву журналістику [2, с. 145]. 

Інтернет-журналістика має місце у віртуальному просторі і ви-
значається більшою мірою комунікативними, а не інформаційними 
параметрами. Однією з головних причин появи соціального інсти-
туту Інтернет-ЗМІ є задоволення потреби в актуалізації, у відчутті 
причетності до подій та в ілюзії можливості впливу на них. Це є 
причиною того, що в умовах жорсткої конкуренції у середовищі 
новинних ресурсів, можливе зростання популярності та значущості 
передусім авторських ресурсів, які передбачатимуть можливість 
коментування. 

Діяльність ЗМІ в Інтернеті значно відрізняється від функціону-
вання теле-, радіо- або друкованих ЗМІ. Концепція Інтернет-видань 
полягає у багатьох пунктах, які досі не застосовувались по відношен-
ню до інших видів ЗМІ [2, с. 205]. Всесвітня Мережа виокремила такі 
особливості Інтернет-ЗМІ: персональний підхід; інфоцентричність; 
миттєвість; вимірюваність; гнучкість; взаємопов’язаність; економічність. 

Багатогранність висвітлення теми за допомогою різних ЗМІ ви-
значається як «cross media publishing». Якщо специфічні особливо-
сті ЗМІ узгоджуються, також вони не надмірні і раціонально взаємо-
діють один з одним, то реципієнт може використовувати їх пара-
лельно, наприклад, якщо він у кінці статті знаходить веб-адреси, 
посилання на інші ресурси, відео- і аудіододатки або пропозицію 
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прийняти участь у форумі на тему. У одному і тому ж сукупному 
продукті онлайн-ЗМІ телевізійний сюжет, наприклад, може бути по-
силений або доповнений можливостями таких медіа, як книга, га-
зета, грамплатівка тощо [1, с. 301]. 

Комунікація в Інтернет-ЗМІ також значною мірою відрізняєть-
ся від комунікації у друкованих, теле- та радіо-ЗМІ. В Мережі вона 
може набувати різних виглядів. Треба відзначити, що І. Д. Фомічова 
виділяє декілька загальних моделей комунікації в мережевих-ЗМІ: 

– однобічна комунікація з високим контролем з боку одержува-
ча інформації, де його активність проявляється як запит на необ-
хідну інформацію; 

– двобічна комунікація з високим рівнем контролю з боку корис-
тувача, де полюси спілкування не розділяються за функціями «від-
правник-одержувач», має місце взаємооборотність ролей, рівноправ-
на участь в обміні інформацією; 

– однобічна комунікація з розподілом функцій відправника та 
одержувача з низьким рівнем контролю з боку одержувача, у ви-
гляді монологів; 

– двобічна комунікація у діалогічній формі, з низьким рівнем 
контролю з боку одержувача, можливістю відгуку з боку одержу-
вача [3, с. 79]. 

Отже, Інтернет-ЗМІ є дуже специфічними у порівнянні з теле-
баченням, радіо та пресою. Цей вид ЗМІ приніс у журналістику 
масу нових якостей та принципів. Інтернет здатен зробити інфор-
мацію швидкою, мультимедійною і гіпертекстуальною, враховую-
чи при цьому бажання аудиторії. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕЛЕКТРОННИХ КНИГ В УКРАЇНІ 

Богдан Д. 
5 курс, група ВСР-51/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Ярошовець Т. І. 

В Україні зростає популярність електронних книг. Це можна по-
мітити у громадському транспорті. Якщо раніше в руках людей ше-
лестіли паперові книжки, то зараз вони все частіше користуються 
рідерами (читалками). 

Читання книг залишається одним з найпопулярніших занять у 
вільний час в усьому світу. Навіть Інтернет не відібрав у книги ша-
нувальників. 

Видавці та компанії, що виробляють електронні книги, поклада-
ють великі надії на цифрове майбутнє книжкової індустрії. 

Однак попри усі переваги електронної книгам поки не вдалося 
забрати у паперового конкурента значну частину ринку. 

За даними Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів — 
УАВК — загалом читають 33–35% українців, з них 10% віддають 
перевагу електронній книзі. Облік електронних видань, які не ма-
ють аналогів на паперовому носії, веде Книжкова палата України. 
Однак про їх обсяг говорити важко. Відповідь на питання про попу-
лярність електронної книги серед українців дає опитування компа-
нії GfK Ukraine, яка досліджувала читання книжок в Україні. Частка 
респондентів, які читали друковані книжки, становить 48%, а част-
ка респондентів, які читали книжки в електронному вигляді, — 13%. 
Це свідчить про те, що традиційна книжка поки що майже в чотири 
рази популярніша. 

Як показало дослідження, 27% респондентів придбали друкова-
ні книги і лише 1% — електронні. Остання цифра прекрасно ілюс-
трує одну з головних тенденцій на ринку електронних книг: біль-
шість українців не готові платити. Вони споживають нелегальний 
контент, що забирає потенційні прибутки у видавництв. 

Основні українські видавці електронної книги — видавництва 
«Центр учбової літератури», «Клуб сімейного дозвілля», «Ранок», 
«Фоліо», «Кондор», «Кальварія». Видавництва часто реалізують елек-
тронні книги через так звані сайти-агрегатори. Найбільшими про-
давцями електронних книжок в Україні є компанії Bookland, «Кас-
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сіопея», «Клуб сімейного дозвілля» і видавництво «Ранок», яке про-
дає лише власні книги. У світі відомими розповсюджувачами елек-
тронної книги є сайти Amazon, B&N, Kobo, Google Books, Gardners 
Books, Ingram Digital, OverDrive та Libreka. На сайті Bookland.com, 
наприклад, продажі у першому півріччі 2013 року збільшилися на 
270% порівняно з аналогічним періодом 2012 року. 

Лідерами з придбання платного контенту залишаються німці, на 
другому і третьому місцях розмістилися росіяни та українці. 

Компактність інформації — велика переваги е-книг над друко-
ваними версіями. Крім того, електронна книга доступна ширшому 
колу читачів. 

Втім, поява e-book зовсім не означає, що звичайні книги кануть 
в Лету. Електронні книги можуть виявитися просто іншим форма-
том, як, наприклад, аудіокниги. 

Спеціалісти вважають, що електронні та друковані книги співіс-
нуватимуть паралельно, але книга друкована стане ціннішою, ско-
ріше перетвориться на витвір мистецтва (для порівняння — як віні-
лові диски, які сьогодні купують тільки колекціонери або ж діджеї). 
Однак, прогнозується, що через 10 років кількість друкованих книг, 
які видаються у світі, зменшиться до 10% від нинішньої. Тому, вра-
ховуючи зростаючу популярність електронних книг, українським кни-
говидавцям треба переорієнтуватись вже сьогодні. Так, за свідчен-
ням очевидців, у київському метро значно більша кількість людей, 
які читають книги на електронних носіях, ніж у лондонській підземці. 

За деякими міжнародними дослідженнями, майже 90% користу-
вачів електронних книг не відмовляються від їх паперових аналогів. 
Читання реальної книги допомагає розслабитися, і при цьому не 
псується зір. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИПУСКУ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ 

Борисюк Л. В. 
6 курс, група ЗВСР-61/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Моргунюк В. С. 

Державне замовлення на видавничу продукцію є не тільки еко-
номічним важелем, а, насамперед, сприяє задоволенню духовних, 
освітніх, культурних потреб українського суспільства, що вимагає 
особливого підходу до вирішення наявних проблем у цій сфері. На 
нашу думку, з метою вирішення проблеми в практичній площині 
необхідно розкрити поняття «державне замовлення». 

Державне замовлення на випуск видавничої продукції формується 
центральним органом виконавчої влади, іншими органами держав-
ної влади, установами, яким на відповідний рік передбачені кошти на 
випуск видавничої продукції (далі — державні замовники) за від-
повідними бюджетними програмами. 

В науковій літературі державне замовлення визначається як ефек-
тивний регулятор прямої дії на виробництво, або як складова діяль-
ності органів виконавчої влади, спрямована на досягнення забезпе-
чення правової впорядкованості суспільних відносин під час вирі-
шення соціально-економічних проблем .  

В. І. Кузнєцов у своїй науковій праці наводить надзвичайно ши-
роке визначення державного замовлення як адміністративно-право-
вого режиму, який встановлюється на підставі закону й утворює 
особливий порядок реалізації правовідносин задоволення державних 
потреб, що покладає на державні органи обов’язки прогнозування, 
розроблення програм державного економічного, екологічного, со-
ціального, культурного та національного розвитку, планування їх 
реалізації щодо національних інтересів шляхом формування дер-
жавних завдань і визначення органів та осіб, які уповноважені у 
випадках і порядку, встановлених законом, укладати державні кон-
тракти, що формують у їх виконавців суб’єктивний обов’язок ви-
робити в установлений строк відповідну продукцію або послугу. 

В Україні державне замовлення на книговидавничу продукцію 
має питому вагу в загальному обсязі книжкового ринку. Держава є 
замовником книжкової продукції в таких секторах: 
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• поповнення фондів публічних бібліотек, що відбувається на двох 
рівнях — місцевому, за рахунок коштів місцевих бюджетів, та цен-
тралізованому — за рахунок коштів державного бюджету (бюджет-
на програма Міністерства культури і туризму); 

• випуск соціально значущих видань за програмою «Українська 
книга» (бюджетна програма Державного комітету телебачення та 
радіомовлення); 

• видання підручників (бюджетна програма Міністерства освіти 
і науки); 

• випуск галузевих видань за окремими бюджетними програма-
ми центральних органів виконавчої влади та Національної академії 
наук України. 

Отже, якщо врахувати обсяги державного замовлення за програ-
мою «Українська книга», централізовану закупівлю книжок для по-
повнення бібліотечних фондів та державне замовлення на навчаль-
ну літературу, то стає очевидним, що держава фінансує понад 50% 
від обсягу видання книжок в Україні. 

Формування державного замовлення відбувається значною мірою 
з урахуванням цільового призначення й тематичного спрямування 
книг, виходячи з аналізу змістовного наповнення книги, що вимагає 
запровадження чітких і прозорих процедур задля реалізації суспіль-
но значущих видавничих проектів та повнішого задоволення наявно-
го попиту на видавничу продукцію (заклади освіти, бібліотеки тощо). 
Зазначена специфіка зумовлює необхідність запровадження особли-
вого порядку державного замовлення на видавничу продукцію. 

 
 

ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТВОРЕННЯ 
ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТЕЛЕВЕДУЧОГО 

НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ 
Власенко А. 

студентка 4 курсу спеціальності «Видавнича справа 
та редагування» денної форми навчання ВНЗ КІРоЛ (Кіровоград); 

науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., тел. 0997875820 
Одним з найголовніших чинників, які впливають на сприйняття 

глядачем медіа зображення, безумовно, є імідж ведучого або супро-
воджуючих кадр людей. Імідж може бути різним: провокаційним, 
взірцевим, дратуючим. Тому, щоб викликати емоції, потрібні емо-
ції, важливо вивержено підійти до створення «картинки», а потім ця 
«картинка» побудує навколо себе атмосферність, яку вподобає гля-
дач чи навпаки. 
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Через те, що в Україні обличчя телебачення поки носить провін-
ційний характер, необхідно застосувати рішучі зміни в образному 
сприйнятті глядачем медіа-продукції. Досягти цього можна тільки 
зміною підходу до вибору та застосування на практиці іміджмей-
керського мистецтва. Потрібно, для початку, знайти образні орієн-
тири, створити концепцію або підігнати її під політику каналу. Від-
повідно до обраної концепції буде безумовно легше працювати у 
напрямку конструювання позитивного іміджу. 

Дослідженням питань формування та функціонування іміджу теле-
ведучих займалися такі науковці як: Барна Н., Гнатенко К., Загур-
ський Я., Маргалик В., Поберезнякова О., Шепель В. 

Як відомо, телебачення сьогодні має такі особливості: багатока-
нальність, використання різноманітних засобів телевізійного спілку-
вання, жанрова різноманітність програм, наявність великої кількості 
виразних засобів та можливість їх втілення. Проте успіх у глядачів 
тієї чи іншої програми завойовує особистість телеведучого. 

Місце телеведучого в системі цінностей телебачення — одне з 
чільних. Він як виразник багатьох думок і тенденцій, як постать, 
що уособлює різні інтереси, має володіти такими рисами, котрі виз-
начають його самобутній і цікавий імідж. Однак, імідж — це не 
просто костюм, а ціла низка складових, які акумулюють та завершу-
ють весь образ. Згідно з іміджологією, в основі створення іміджу 
телеведучого має лежати метод саморозкриття індивіда в межах устале-
них суспільних відносин і його вміння адаптуватися до реальності [2]. 

Варто враховувати той факт, що імідж телеведучого є перш за все 
є комунікативною категорією, яку можна розділити на вербальну та 
невербальну. До вербального комунікативного іміджу відносять дик-
цію, артикуляцію, темпоритм і динаміку мовлення, інтелектуальні, 
граматичні показники, голос, тощо. До невербального комунікатив-
ного іміджу телеведучого належать міміка, жестикуляція, одяг, за-
чіска, макіяж, стиль загалом. Важливо пам’ятати, що штучність образу 
завжди дає про себе знати, тому працюючи над іміджем ведучого слід 
обрати окремий підхід до кожного, адже індивідуальність — пер-
ший чинник, каркас, на який ми «нанизуємо» деталі. Згідно з дум-
кою більшості сучасних дослідників, імідж телеведучого — це при-
родний елемент ринкового телевиробництва, яке своєю сутністю 
створення іміджу первісно спрямоване на естетико-етичне форму-
вання особистості [8, с. 27]. І як частина виробництва він має дава-
ти економічну вигоду. Як наслідок — завдання телеіміджу приваб-
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лювати глядача: бути яскравим, цікавим, залишатися у пам’яті. Що 
більше імідж передачі приваблює аудиторію, то більше прибутку 
отримує телекомпанія. Відповідність до запитів аудиторії є одним 
з найголовніших завдань телевізійного іміджу. 

Крім того, образ тележурналіста — це певний комунікативний код, 
який він використовує для спілкування з глядачем, а індивідуаль-
ність, неповторність цього коду визначається поєднанням художніх 
засобів, які підсилюють і формують оригінальність обраного іміджу. 
Отже оцінюючи телевізійний імідж слід насамперед звертатися до 
його образно-виражальних засобів. 

 
 
ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Євдокімова А. А. 
VI курс, група Ж-62, спеціальність «Журналістика», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
к. тел.: (067) 512-47-36; 

науковий керівник: Яблоновська Н. В., 
д. філол. н., професор, зав. кафедри журналістики 

Зміни в структурі Українського телебачення в середині 90-х рр., 
що були відображенням розвитку суспільства, яке прагнуло, з од-
ного боку, контролювати поширення інформації, з іншого — видо-
змінюватися під впливом інформації, позначалися на розвитку ре-
гіональних телекомпаній. Не можна стверджувати, що ці зміни є 
кардинальними, однак заявлені нові принципи програмної політи-
ки були покликані нівелювати різницю між якістю приватного й 
державного регіонального телебачення. 

Обласні ТРК опинились у складному становищі. З одного боку, 
вони теоретично мали право розбудовувати власні канали, з іншого — 
Національна телекомпанія позбавила їх можливості транслювати 
програми по каналу, який охоплював усі області. У зв’язку з цим з 
великою затримкою відбулося ліцензування обласних держтелера-
діокомпаній. На практиці це виявилося надто складним: за винятком 
Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Хмельницької, Одесь-
кої, Полтавської областей та Республіки Крим, ніхто не спромігся 
на створення власних повноцінних обласних телеканалів. Завадила 
цьому недостатня радіорелейнокомунікаційна база, розбудова якої 
вимагала мільйонних витрат. 
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На жаль, слід наголосити, що більшу половину ефірного часу деякі 
ОДТК відводять трансляції сесійних засідань обласних рад. Це і є 
визначальним чинником втрати зв’язку з глядачем. «У тоталітарно-
му суспільстві, — зазначав А. Москаленко, — систему ЗМІ владні 
структури розглядали надто спрощено: мовляв, журналістика — це 
виробництво і поширення інформації, що стояла винятково на сто-
роні існуючого режиму». Як правило, телекомпанії опинялися під 
егідою людей, за чиїми спинами бовваніли амбітні фігури тодішніх 
керманичів політичної роботи в адміністраціях, тому обласне ТБ 
справно відігравало роль телерупора обласних влад. 

Миколаївському телебаченню, як і іншим регіональним телеком-
паніям, бракує коштів, технічних засобів. У працівників, які нале-
жать до сфери культури, порівняно низькі зарплати. Але професіо-
налізму, компетентності у них не забереш. 

На сьогодні існують пропозиції роздержавити обласні телерадіо-
компанії і створити на їхній матеріально-технічній базі суспільно-
громадське телебачення. Якщо цей процес відбудеться без шкоди 
для регіонів у плані поліпшення інформаційного забезпечення, як-
що тисячі людей, які тямлять у своїй справі, не опиняться без ро-
боти, якщо це употужнить саму систему національного мовлення — 
тоді така реформа необхідна. Але проводити її потрібно розумно, 
зважено, компетентно. Оновленому телебаченню потрібні профе-
сіонали, які творитимуть національну ідею. Думка, що наш народ 
проковтне все, аби воно було новим, хибна. Шароварщина, низько-
пробність, маніпулювання вже не пройдуть. Наш народ уже скуш-
тував присмак правди, долучився до істини, проявив свої високі 
вимоги, в тому числі й до культури 

Регіональні телекомпанії не так уже й перенасичені рекламною 
продукцією, боротьба за клієнта йде неабияка. І взагалі, братися за 
рекламу — справа непроста й відповідальна втричі. Бо, коли лю-
дина платить гроші, вона очікує результату, і її сподівань не можна 
обманути. З іншого боку — творці реклами мають бути обачними, 
аби не дезінформувати глядачів. Мої колеги люблять повторювати, 
що реклама — це рушій прогресу. А якщо серйозно, то створити 
ефективну рекламу часом важче, ніж зробити добротну передачу, 
бо вона вимагає фантазії, імпровізації, аналізу, видумки. Так що, в 
принципі, реклама потрібна, варто лише її дозувати. А без реклами 
регіональне, як і будь-яке телебачення не виживе. 
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ПІДГОТОВКА І ВИПУСК У СВІТ 
ДИТЯЧИХ ЖУРНАЛЬНИХ ВИДАНЬ 

Єсипенко Н. О. 
6 курс, група ЗВСР-61/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Ярощовець Т. І. 

Нині існує проблема періодичних видань, адресованих дітям. Це не 
є проблема кількості журналів та газет для дітей, це питання якості 
інформації та смислового навантаження, які несуть дитячі видання. 
Сучасний ринок дитячих журналів, на перший погляд, насичений. 
Навіть, можна сказати, перенасичений — тільки за передплатним 
каталогом їх понад п’ятдесят. Але більшість з них неймовірно од-
номанітні та схожі, як брати-близнюки, рубриками, конкурсами та 
завданнями. Тому наше дослідження актуальне. 

Дитячий журнал — періодичне друковане видання, що містить 
різнопланові матеріали для дітей певного віку або без чітко окрес-
леної вікової категорії. На відміну від книжкових дитячих видань, 
журнали набагато ширше в одному примірнику подають матеріали 
різних тем, різного характеру, дитина швидше переключається на 
інше, не втомлюючись від читання чи перегляду однопланових ма-
люнків, текстів. 

Дитячі журнали неодмінно містять багато ілюстративних мате-
ріалів — розфарбовок, ребусів, кросвордів, різноманітних практич-
них завдань, а також пісеньок з нотами, загадок, віршиків, кулінар-
них рецептів, казок тощо. 

Дитяча преса виконує, перш за все, функції популяризації пізна-
вальних та педагогічних ідей. Зміст дитячих часописів має розпові-
дати читачам про нове в житті людей та навколишньому світі, від-
криття науки і техніки. Усі матеріали, уміщені в дитячих журналах, 
не повинні суперечити морально-етичним нормам суспільства, біль-
ше того, вони мають пропагувати усталені цінності народу та сус-
пільства в цілому. 

Кількість періодичних видань для дітей у країні свідчить про рі-
вень її цивілізованості, культури, інтелекту, а також про перспекти-
ви її розвитку. Нове покоління повинно формуватися під впливом 
вдалої державної політики, сім’ї, громадськості і джерел інформа-
ції, які гарантуватимуть повноцінний всебічний розвиток дитини. 
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У наш час дитяча періодика здатна замінити дитячі енциклопе-
дії, задачники, розмальовки, адже багато журналів особливу увагу 
звертають саме на розвиток інтелекту дошкільняти, школяра, його 
творчих здібностей. Окрім розваг та анекдотів, знаходимо цікаві 
розповіді з історії «Дивосвіт», «Світ дитини», «Восьминіг», життя 
тварин і рослин, культура народів світу «Дитяча Академія», «Со-
няшник», твори літературних класиків та сучасних письменників 
«Веселочка», «Барвінок», природничу тематику висвітлюють «Яб-
лунька», «Азбука природи», «Джміль», веселять та розвивають ін-
телект журнали «Малеча», «Вулик». 

Зручними у користуванні та систематичному засвоєнні нових знань 
є тематичні випуски дитячих видань. Вони не тільки подають нову 
цікаву інформацію з гарними ілюстраціями, а й перевіряють засвоєні 
знання за допомогою ребусів, кросвордів, логічних завдань, розма-
льовок та коміксів. 

Великою проблемою сьогоднішніх видань є те, що у багатьох жур-
налах тексти, у тому числі й віршовані, пишуть не професіонали, а 
співробітники редакцій — хто з метою економії, а хто з бажанням 
самоствердитись. Такі видання у разі регулярного читання завда-
ють дитині шкоду, а не користь, це відзначають практично всі пси-
хологи і педагоги, що займаються дитячою періодикою. 

Деякі видання намагаються затягти читача «розкрученою» назвою 
традиційних дитячих журналів, що випускаються нині тільки в Ро-
сії. Частина — просто передрук російських, що подають, у свою чергу, 
«кальки» популярних європейських і американських часописів — 
коміксів. Добір текстів і пізнавального матеріалу часто безсистемний, 
а завдання і кросворди абсолютно не відповідають рівню знань та 
вмінь дитини певного віку. 

Закономірно, що світ української дитячої преси шириться. Тема-
тична різнобарвність і поліграфічна якість дитячих видань, яскра-
вість та виразність художнього оформлення приваблюють малих чи-
тачів та їх батьків. 

 
 
 
 
 
 



Секція 4 Українська журналістика 
час, пошук 

 142

ЗАГОЛОВКИ У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ 
ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Зав’ялов М. О. 
5 курс, група ВСР-51/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Дроботенко В. Ю. 

Заголовки матеріалів у газеті — це один із найважливіших її еле-
ментів. Від їх характеру та оформлення залежить обличчя газети. 

Найважливіша функція газетного заголовка — керувати увагою 
читача. Заголовки допомагають читачеві ознайомитися з номером, 
швидко отримати уявлення про зміст його матеріалів, вибрати го-
ловне й цікаве. Характер заголовків та їх оформлення значною мі-
рою визначають, чи буде прочитано той чи інший матеріал. Газет-
на практика дає численні приклади того, як унаслідок невдалого 
оформлення заголовка різко знижується вплив на читача: змістов-
ну статтю з невиразним заголовком не помічають і, отже, не чита-
ють. І, навпаки, яскравий та правильно оформлений заголовок під-
вищує ефективність сприймання статті. 

Коли читач відмовляється ознайомлюватися з газетним матеріа-
лом? 

1. Коли заголовок незрозумілий. 
2. Коли заголовок виражає не головну думку автора, а відобра-

жає другорядні елементи змісту публікації. 
3. Коли заголовок перетворився на штамп, трафарет, стереотип. 
Заголовок, насамперед, завдання автора, але разом з тим і редак-

ції газети в особі: а) відділу, який готує матеріал до друку; б) сек-
ретаріату; в) чергового зміни, який випускає номер. 

Секретаріат редакції газети має створювати загальну атмосферу 
професійної невдоволеності заголовками і прищеплювати прагнення 
до пошуку кращих, виховувати в усіх журналістів відповідальне став-
лення до заголовків, утверджувати високу культуру роботи над ними. 

Домагаючись на стадії підготовки номера від редакційних авто-
рів і відділів найкращих варіантів заголовків, назв і «шапок», секре-
таріат повинен використовувати для цього різні засоби — стислого 
колективного обговорення пропозиції щодо проведення невеличких 
конкурсів серед журналістів. 

Не можна зловживати ні гучним закличним словом, ні рясністю 
метафор, ні повторами дієслівних заголовків. 
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Почуття міри, вміння бачити кожну назву в загальній «оркест-
ровці» газети — ось що тут особливо потрібне. 

За які якості цінують заголовки? 
Кращі газетні заголовки повинні мати такі властивості: а) мак-

симальну інформативність; б) об’єктивне відображення тематично-
го змісту тексту; в) самобутність і оригінальність; г) публіцистичну 
гостроту і експресивність, виразність почуттів, думок; д) структур-
ну завершеність та інтонаційну виразність; е) точність термінів. 

Заголовки значною мірою визначають ефективність, дієвість ма-
теріалів газетного номера. 

Вони є постійним елементом газети, так само як назва друкова-
ного видання, полоси номера, що складаються з текстових коло-
нок, текстові матеріали, ілюстрації, колонтитули та вихідні видав-
ничо-реєстраційні відомості. 

Отже, заголовок — це складова частина, постійний елемент га-
зети — незмінний, повсякденний, завжди присутній у газетному 
номері. 
 
 

ВИДАННЯ СЛОВНИКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Іванисик О. М. 
5 курс, група ВСР-11/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Моргунюк В. С. 

Словники у розвинених націй мають статус національного над-
бання і є такі ж символи, як герб, прапор, гімн. На сучасному етапі 
розвитку української держави особливої актуальності набуває про-
блема створення нових словників. НАН України розробила держав-
ну програму розвитку національної словникової бази.  

Довідкові видання на сьогодні продовжують залишатися важли-
вою складовою вітчизняної культури — розуміння їхньої ролі у фор-
муванні єдиного культурного простору України. 

Виявлення основних закономірностей функціонування системи до-
відкових видань у цілому, її типологічних характеристик, вивчення 
структури конкретних видань, кола авторів і читацької аудиторії важ-
ливе у сучасних культурних умовах. Словники нині — культурні 
інформаційні джерела, що об’єднують українську громадськість, тим 
самим визначаючи її роль в інформаційній політиці. 
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Енциклопедичні словники дають можливість відшукати потріб-
ні відомості про окремі країни, народи, природні явища тощо. Так 
за допомогою енциклопедій, як загальних, так і тематичних, можна 
під рукою тримати велику кількість зведених відомостей, потріб-
них як для загального розвитку, так і для професійної діяльності. 

Словники відіграють велику роль у сучасній культурі, у них від-
биваються знання, накопичені суспільством протягом століть. Во-
ни служать цілям опису і нормалізації мови, сприяють підвищенню 
правильності і виразності мови. 

Лексичне і фразеологічне багатство української мови зафіксоване 
в словниках. Мовознавча наука, яка займається теорією і практи-
кою укладання словників, називається лексикографією. Усі словни-
ки поділяються на два типи: енциклопедичні та лінгвістичні. 

Серед одномовних словників важливе місце належить тлумачним, 
які пояснюють, тлумачать лексику. Найбільшим і найавторитетні-
шим словником цього виду є одинадцятитомний «Словник україн-
ської мови» (К., 1970–1980), який містить близько 135 тис. слів. 

Для промовців, телевізійних чи радіо дикторів багатство мови — 
вимога номер один, без словників не обходяться навіть майстри пера. 
Особливо велике значення відіграють «осучаснені» форми словни-
ків — електронні словники, які також різноманітні за своєю профе-
сійною спрямованістю. Такі словники дозволяють знаходити по-
трібні знання за лічені секунди, що підвищує продуктивність праці. 

Нами вивчено та узагальнено вітчизняний досвід у створенні слов-
никових видань і розроблено рекомендації щодо вдосконалення слов-
никових систем різного типу: 

– проаналізовано методи оцінки стану словникової системи в Україні; 
– розглянуто стан нормативно-правової бази видання словників; 
– визначено основні завдання створення та розповсюдження су-

часних електронних словників; 
– з’ясовано основні тенденції подальшого розвитку словникової 

справи. 
Нами зроблені висновки, що сьогодення вітчизняної видавничої 

справи вимагає опанування нових і удосконалення відомих у ми-
нулому методологічних основ та методичних підходів до розвитку 
словникової справи, як сфери наукових інтересів, до проблем розши-
рення практичного користування багатством і глибиною мовного 
інструментарію та можливостями української мови, розвитку укра-
їнознавства та, зокрема, українського словникарства. 
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РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ У ВИДАВНИЧІЙ ПРАКТИЦІ 

Кварелашвілі Г. В. 
5 курс, група ЗВСР-51/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Моргунюк В. С. 

Склалося стійке уявлення: редагувати — значить правити. Таке 
розуміння поняття «редагування» вкорінюється тим міцніше, чим 
більше звикають автори до того, що їх рукопис буде неодмінно пра-
виться, а редактори — до того, що в правці їх вище призначення. 

Однак головне завдання редагування — не правка, а всебічний 
аналіз змісту і форми твору. Від майстерності редакторського ана-
лізу залежать і загальна оцінка твору, і якість всіх редакторських 
зауважень і виправлень. 

Робота редактора над рукописом — складний творчий процес, в 
якому виділяються два найважливіших аспекти: редакторський ана-
ліз та практична реалізація його висновків. 

Аналіз твору (від грец. аnalysis — розкладання, розчленування, 
розбір) являє собою метод його розгляду, вивчення, заснований на-
самперед на розчленовуванні цілого на складові частини, визначенні 
що в нього входять, розбори окремих його сторін і властивостей. 
Однак це не просто логічна процедура, а складна розумова діяльність, 
що включає в себе безліч операцій: порівняння, класифікацію і син-
тез. Редакторський аналіз являє собою розгляд рукопису та його все-
бічну характеристику редактором з метою вдосконалення змісту і 
форми літературно твори. Його мета — визначити реальну цінність 
рукопису, сприяти найкращому втіленню авторського задуму і під-
вищенню ефективності видання. Іншими словами, «редакторський 
аналіз як професійний метод являє собою комплекс спеціальний при-
йомів, що дозволяють виконувати редакційно-видавничу роботу до-
цільним шляхом у повному обсязі і належною за якістю результатом». 

Таким чином, редакторський аналіз передбачає вирішення трьох 
взаємопов’язаний професійних завдань: дослідження твору, його 
оцінку і рекомендації автору. Це «критика, звернена, насамперед, 
до автора з метою вказати переважно на конкретні недоліки праці, 
сприяти його удосконалення. Це детальний розбір рукопису, необ-
хідний і самому редактору, що визначає його подальшу роботу в 
ході підготовки твору до друку». 
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Суть редакторського аналізу полягає у співвіднесенні цілого і при-
ватного, а простіше — в аналізі загального задуму, теми, структури 
й обраного жанру твору з їх конкретним виконанням, їх реалізаці-
єю через сюжет, композицію, мови, стилю, героїв твору. 

А. Е. Мильчин підкреслює, що робота хорошого редактора зав-
жди відрізняється точністю і тонкощами зауважень та виправлень, 
а також відсутністю необов’язковою, суб’єктивної, не викликаної 
необхідністю редагування. Це вимагає широкої освіченості та від-
повідних здібностей. А крім того певних навичок. 
 
 

ГРАФІЧНІ КНИЖКОВІ ЗОБРАЖЕННЯ 
Кондратенко В. 

4 курс, група ВСР-41/10, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 

науковий керівник: Ярошовець Т. І. 
Рукописна і друкована книга в Україні з давніх часів оздоблюва-

лася різноманітними прикрасами та ілюстраціями, що мають не лише 
історико-художню, а й пізнавальну, історико-джерельну цінність. 
Книжкову графіку дослідники умовно поділяють на дві групи: міні-
атюри рукописних книг і гравюри книг друкованих. Сутнісна від-
мінність між ними полягає в тому, що мініатюри фактично є безпо-
середніми малюнками в тексті, а гравюри виконуються спершу на 
дереві, металі або іншому матеріалі, а потім відтворюються на сто-
рінках книги друкарським способом. 

Серед найдавніших мініатюр на сторінках давньоукраїнських руко-
писних книг особливу увагу привертають зображення євангелістів 
Іоана, Луки і Марка в Остромировому Євангелії (1056–1057). Ця ве-
лика літургійна книга вражає прекрасним художнім смаком. Текст 
її написано на пергаменті великим уставом у два стовпці. Крім зга-
даних мініатюр, текст прикрашено художніми заставками, що на-
гадують фрескову орнаментацію Софії Київської, і великими заго-
ловними літерами — ініціалами. 

Цінні відомості містять зображення на сторінках іншої відомої 
пам’ятки книжкового мистецтва XI ст. — Ізборника Святослава 1073 р. 
Серед них особливе враження справляє вихідна мініатюра з сімей-
ним портретом князя Святослава Ярославича. На полях книги є ма-
люнки знаків зодіаку (Діви, Стрільця, Рака та ін.), які свідчать про 
розвиток науково-природничих знань. Текст прикрашено чудовими 
заставками, кінцівками, ініціалами, що написані золотом і фарбами. 
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Прикрашені мініатюрами, художніми заставками, красивими іні-
ціалами і такі відомі пам’ятки книжкового давньоукраїнського мис-
тецтва XII ст., як Мстиславове Євангеліє (бл. 1115) та Юрієве Єван-
геліє (1119–1128). В останньому ініціали виконано у вигляді зображень 
звірів, птахів, людських фігур, плетива рослинного орнаменту. Малюн-
ки мають безпосередній зв’язок із давньоукраїнським фольклором. 

Важливим джерелом вивчення історії книжкового мистецтва кін-
ця XVI ст. є «Пересопницьке Євангеліє». У ньому органічно поєдна-
лись чудове каліграфічне виконання тексту, чотири орнаментальні 
композиції з мініатюрами, на яких зображено євангелістів, багатий 
декоративний орнамент, досконалі кінцівки, заставки, ініціали, спов-
нені ренесансних мотивів. 

Ілюстрували свої видання всі великі українські друкарні. Сюжет-
на гравюра на дереві та металі відзначалася цікавим змістом і висо-
ким художнім рівнем. Уперше в практиці слов’янського друкарства 
гравюри-ілюстрації (сюжетні композиції, вмонтовані в текст), що 
мали релігійний характер, було застосовано у крилоському виданні 
«Євангелія учительного» (1606 р.). 

Українська гравюра XVIII ст. засвідчувала вагомі здобутки укра-
їнських майстрів у жанрі не лише книжкової гравюри, а й верстат-
ної. Порівняно проста і дешева у виготовленні гравюра мала вели-
ке значення в культурному житті українського народу. Основними 
місцями підготовки граверів були Київська академія, колегіуми в 
Переяславі, Чернігові, Харкові. Крім того, навчання граверів вело-
ся також у Києво-Печерській і Почаївській лаврах. Деякі майстри 
продовжували навчання за кордоном (Польща, Німеччина). 

Таким чином, пам’ятки книжкової графіки — мініатюри і гра-
вюри — складають цінний джерельний комплекс української істо-
рії. Ілюструючи богослужебну книгу, художники нерідко прагнули 
передати свої життєві враження, суспільні ідеали та настрої. Вели-
ку мистецьку й історичну цінність мають сюжетні зображення, в 
яких правдиво відтворено елементи побуту, господарських занять, 
військової справи, розваг, архітектури, символіки того часу. Книж-
кова графіка дістала подальший розвиток у книгодрукуванні XIX – 
XX ст., що дає можливість простежити удосконалення техніки, зба-
гачення форм і змісту зображень. 
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ПСИХОАНАЛІЗ В РЕКЛАМІ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК 
ВПЛИВУ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ 

Косолапова О. 
студентка 4 курсу спеціальності «Видавнича справа та редагу-

вання» денної форми навчання ВНЗ КІРоЛ (Кіровоград); 
науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., тел. 0997875820 

Прийнято вважати, що затвердженню психоаналізу як однією з 
основних психологічних доктрин сприяли успіхи його застосуван-
ня в області комерційної реклами в 1950-х роках. Але, по суті, на 
практиці ідеями психоаналізу набагато раніше стала користуватися 
політична реклама. Ніхто інший, як нацистська пропаганда (не по-
силаючись, звичайно, на З. Фрейда) блискуче використовувала го-
ловну ідею психоаналізу: в підсвідомості таїться страшна сила. 

Актуальність цієї теми полягає у тому, що на сучасному етапі 
розвитку суспільства та економіки, а в основному через тісний зв’язок 
між ними. В результаті цих взаємовідносин склалася ситуація, в якій на 
перший план виходить споживацька площина на яку направляється 
вся сила рекламної індустрії. Для цього було розроблено методи впли-
ву на цю саму площину опосередковано, через приховані чинники. 

Дослідженням питання психоаналізу у роботі рекламної сфери 
займалися такі науковці як: Вайкері Д., Гримак Л., Дихтер Е., Кара-
Мурза С., Пеккард В., Ческін Л. 

Для цілей комерційної реклами психоаналіз стали пристосовува-
ти вже після другої світової війни. Піонером в цій справі став учень 
Фрейда Ернст Дихтер, психолог з Відня, який емігрував в США в 
1938 році. 

Успіх інституту Дихтера в маніпуляції поведінкою покупців (при-
бутки інституту в середині 1950-х років складали нечувані на ті 
часи суми) притягнув політиків. Таким чином історія психоаналізу 
описала замкнуте коло і його концепції знову були перенесені в 
політичну сферу. 

Відомий психолог Луї Ческин, який також одним з перших за-
стосував психоаналіз в рекламі, директор «Американського інсти-
туту по дослідженню кольору», вів великі роботи по дії на підсвідо-
мість за допомогою забарвлення. На цих роботах будувалася реклама 
таких відомих фірм, як «Проктэр энд Гэмбл» (парфюмерія), «Філіп 
Моріс» (сигарети), «Дженерал Фудс» (харчові продукти). Усе це 
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товари масового попиту, і отриманий при їх продажі статистичний 
матеріал був величезний. Це дозволило Ческину досліджувати, на-
приклад, які емоції збуджує в підсвідомості колірна гамма реклам-
ного плакату в респектабельних кварталах і в трущобах, у людей 
різного віку, з різними прибутками і рівнем освіти, різній націона-
льності і так далі [4, c. 89–97]. 

Сексуальні мотиви використовувалися в рекламі емпірично за-
довго до появи психоаналізу, але вчення Фрейда спонукало інакше 
подивитися на цю справу. Дослідженнями виявлено, що багато ко-
сметичних товарів залишалися на туалетних столиках жінок неви-
користаними і навіть непочатими: жінки були розчаровані в тому, 
що колишні засоби не допомогли їм досягти мети, заради якої вони 
удавалися до косметики, що дістала у них назву «Мертвого ентузі-
азму». В середині 1950-х років з’явилося 250 нових марок парфю-
мерних і косметичних виробів, але їх не можна було рекламувати 
по старому, тому що грубий сексуальний мотив вже не діяв. 

З психоаналізу в практику реклами перейшло і найважливіше для 
цієї справи поняття «Психологічний захист». Поставив проблему за-
хисних механізмів психіки, протидіючих впливу ззовні, сам Фрейд 
(у зв’язку з опором пацієнта терапевтичній дії психоаналітика). По-
слідовники Фрейда розробили розділи проблеми — виявили ті межі, 
ті структури психіки, які знаходяться під захистом (наприклад, об-
раз «Я», самооцінка), основні класи погроз і збитку, ознаки «запус-
ку» механізму захисту (виникнення тривоги, злості) і головні засо-
би цього механізму. 

Сьогодні успіх будь-якої реклами залежить від уміння нейтралізу-
вати засоби психологічного захисту кожної особи або громадської 
групи. Нині існує величезна кількість прийомів і методів «відклю-
чення» психологічного захисту у людини, що сприймає рекламне 
повідомлення. Проте більшість цих методів були узяті не з класич-
ного психоаналізу, а з інших психологічних доктрин. Починаючи з 
1960-х років реклама стала базуватися на масованих соціально-пси-
хологічних дослідженнях, на основі яких і вироблялися спеціальні 
«поведінкові технології». 
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СУЧАСНИЙ СТАН АНТИКРИЗОВОГО PR В УКРАЇНІ 

Куку Ф. І. 
VI курс, група Ж-62, спеціальність «Журналістика», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини,  
к. тел. (099) 412-59-43; 

науковий керівник: Яблоновська Н. В., 
д. філол. н., професор, зав. кафедри журналістики 

Налагоджування зв’язків із громадськістю турбувало людство з 
часів зародження цивілізації. Одні люди намагалися впливати на ін-
ших, а ті або сумлінно сприймали їх вплив, або намагалися йому не 
піддаватися. Великий мислитель античності Арістотель (384/322 рр. 
до н. е.) уважав, що переконати аудиторію можна лише тоді, коли 
доб’єшся її прихильності або симпатії до себе. 

Ремесло, практика і тактика зв’язків із громадськістю протягом 
усієї історії цивілізації зумовлювалися розвитком засобів комуні-
кації та поширення інформації, технічними можливостями суспіль-
ства. Аналіз багатьох історичних джерел свідчить на користь того, 
що професія «паблік рилейшнз» зародилася в Америці. 

Сучасний стан розвитку світового ринку вимагає введення на під-
приємствах категорії працівників «ПР-менеджер» із новими функ-
ціональними обов’язками. Основне завдання, яке вони повинні ви-
конувати — це створення довготривалих партнерських зв’язків між 
ринковими суб’єктами. Лише рекламою як одностороннім способом 
комунікації та особистими контактами вже не обійтися. Для вижи-
вання в умовах жорсткої конкуренції підприємство зобов’язано роз-
робляти єдину стратегічну ПР-програму, яка має включати в себе 
напрями створення ефективних комунікативних відносин у системі 
управління підприємством і в його ринковій діяльності. Така про-
грама має будуватися відповідно до основних маркетингових цілей 
і завдань підприємства і включати в себе стратегічні та оперативні 
заходи з використання всіх інструментів паблік рилейшнз. Вони мають 
підкріплюватися елементами маркетингових комунікацій у зовніш-
ньому та внутрішньому середовищі, що врешті-решт сприятиме фор-
муванню позитивного іміджу підприємства та забезпеченню його 
конкурентоспроможності. За розроблення і послідовне впровадження 
такої програми у ринкову діяльність підприємства, а також за кон-
троль над її виконанням повинен відповідати ПР-менеджер. 
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Сьогодні в Україні склалася досить парадоксальна ситуація у сфері 
паблік рилейшнз, яка зумовлена прискореними темпами входження 
підприємств у ринок і, як наслідок, непропорційністю розвитку різних 
його секторів. Однією з найважливіших проблем ринку ПР-послуг 
є відсутність (чи прихованість) єдиних державних стратегічних дослі-
джень. Окремі дослідження статистичних даних цього ринку про-
водяться консалтинговими компаніями, але про їх об’єктивність 
говорити зарано, оскільки і вони вимушені досліджувати не повну 
інформацію. Відсутність статистики пов’язана також зі специфікою 
самого формування паблік рилейшнз як інструменту маркетингових 
комунікацій. Іноді дуже важко визначити обсяги наданих послуг.  
У даному разі статистика може вестись у натуральних, а не у вартісних 
показниках (кількість інформаційних повідомлень про певну компа-
нію, торгову марку в засобах масової інформації за певний проміжок 
часу, обсяг повідомлення, позитивна чи негативна спрямованість, 
кількість контактів з аудиторією, ставлення аудиторії до компанії чи 
до самого інформаційного повідомлення тощо). 

У перспективі слід сподіватися, що на ринку паблік рилейшнз буде 
створено таку громадську асоціацію, яка дасть змогу: по-перше, ви-
робити єдині стандарти щодо надання таких послуг і відповідаль-
ності за їх виконання; по-друге, систематизувати цей ринок і сфор-
мувати певні бази даних щодо його дослідження і прогнозування; 
по-третє, значно підвищити якість надаваних послуг; по-четверте, 
підвищити рівень професіоналізму та просвітництва в цій галузі; 
по-п’яте, виробити єдиний понятійний апарат, на якому спілкува-
тимуться і фахівці, і їх клієнти. 

 
 

УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА: 
СУЧАСНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ 

Ладижинська І. В. 
І курс, група ДКмз1.1, спеціальність «Документознавство та ін-
формаційна діяльність», Луцький інститут розвитку людини 

Університету «Україна», к. тел. (095)4840525; 
науковий керівник: Зозуля Н. Ю., к. філол. наук, доцент 

Сучасна українська дитяча періодика — одна із галузей дитячої 
літератури. За ступенем розвитку преси для дітей можна визначити 
рівень розвитку будь-якого суспільства, адже дитячі періодичні ви-
дання — це своєрідне дзеркало, у якому відображаються ключові 
етапи цивілізаційної культури, формування й функціонування де-
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мократії, а також обриси майбутнього розвитку держави. Дитяча 
преса найяскравіше і по-особливому реагує на події, що відбува-
ються у соціумі. Сучасна дитина не хоче залишатися осторонь від 
суспільних подій, навколишнього світу та саме від улюблених жур-
налів і газет очікує відповідей на свої, часом «недитячі» запитання. 
У цьому контексті особливого значення набуває вивчення ключових 
характеристик друкованих мас-медіа, призначених для дитячої аудиторії. 

Кількість періодичних видань для дітей у державі свідчить про 
рівень її цивілізованості, культури, інтелекту, а також про перспек-
тиви розвитку в майбутньому. Нове покоління має формуватися під 
впливом гуманістичної державної політики, сім’ї, громадськості та 
джерел інформації, що гарантують повноцінний всебічний розви-
ток дитини. 

Однією з прикмет розвитку журналістикознавчого процесу в Укра-
їні є розмаїття періодичних видань. Однак виникає питання виходу 
періодичних видань, адресованих дітям. Проблема стосується не 
кількості журналів та газет для дітей, що були видані і видаються 
протягом 23 років незалежності України, а якості інформації та 
змістовного навантаження дитячих видань. 

Дитяча преса виконує, перш за все, функції популяризації пізнава-
льних та педагогічних ідей. Зміст дитячих часописів має розпові-
дати читачам про нове в житті людей та навколишньому світі, від-
криття науки і техніки. При цьому всі матеріали, вміщені в дитячій 
пресі, мають не суперечити морально-етичним нормам суспільства, 
більше того, вони мають пропагувати усталені цінності народу та 
суспільства в цілому. 

Думка про занепад дитячої журналістики, у зв’язку з ростом впли-
вовості телебачення, є хибною, оскільки телебачення або ж комп’ю-
тер не заміняє періодики — це різні засоби інформації, які по-різному 
впливають на інтелектуальну діяльність дитини. 

Закономірно, що світ української дитячої преси збільшується. 
Попри всі економічні, духовні, видавничі негаразди, нині видається 
більше 50 видів дитячих журналів та газет всеукраїнського рівня, 
треба зазначити, що майже всі ці видання мають електронні примір-
ники в мережі Інтернет. Тематична різнобарвність і поліграфічна 
якість дитячих видань, яскравість та виразність художнього оформ-
лення приваблюють малих читачів. Варто зазначити, що поряд із 
добре відомими не одному поколінню читачів журналами — «Ма-
лятко» (видається з 1960 р.), «Барвінок» (з 1928 р.), «Однокласник» — 
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додалося багато нових: «Клас!», «Розмалюйко», «Пізнайко», «Сло-
вознайка» (з 1990 р.), «Зернятко» (з 1995 р.), «Малеча» (з 1998 р.), 
«Дитяча Академія» (з 2001 р.), «Вулик» (з 2002 р.) і зовсім нове 
видання «Пізнайко від 2 до 5», вперше вийшло у січні 2005 року. 

Треба визнати вагому значимість дитячої періодики, яка висту-
пає як комунікативний канал, завдяки якому дитина отримує інфор-
мацію про реальну картину світу. Існує дві групи текстів, які най-
частіше друкуються в дитячих виданнях. Це, по-перше, художні 
тексти, тобто казки, дитячі історії, які повинні розвивати емоційну 
сторону особистості дитини. 

Дитячі періодичні видання покликані популяризувати провідні 
пізнавальні та педагогічні ідеї, знайомити юних читачів із творами 
сучасних українських та зарубіжних письменників, розповідати про 
нові досягнення та події у житті людства, пропагувати морально-
етичні норми суспільства, усталені цінності народу, сприяти фор-
муванню національно свідомої особистості, а разом з тим врахову-
вати читацькі інтереси, можливості та особливості сприйняття ін-
формації дітьми певного віку. 

 
 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Мазуренко В. В. 
6 курс, група ЗВСР-61/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Дроботенко В. Ю. 

Видавнича діяльність є однією з головних складових інформа-
ційного суспільства. Інформація є основним продуктом розвитку 
України. Суспільство все більше прагне збирати, обробляти, аналі-
зувати та накопичувати інформацію. Збагачення свободи інформа-
ційного обміну є однією із передумов соціального та технологічно-
го прогресу. 

Сьогодні вже сформувалась залежність життєдіяльності особис-
тості, суспільства і держави, — політики, науки, економіки, культу-
ри від інформаційного обміну, від надійного функціонування інфор-
маційних та телекомунікаційних систем. 
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Основним завданням видавничої діяльності є сприяння тому, щоб 
кожна людина за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій могла отримувати необхідну для вдосконалення інфор-
мацію та знання, користуватися та обмінюватися ними, реалізову-
вати свій потенціал, сприяючи при цьому особистому та суспіль-
ному розвитку і приводити до кращого рівня якість життя. 

Видавнича діяльність виконує особливу функцію у формуванні 
духовних цінностей суспільства. Видавнича продукція, що є наслід-
ком видавничої діяльності, продовжує залишатися найбільш поши-
реною формою існування розповсюдження та збереження культур-
ного спадку, таким чином сприяючи розвитку культури. Варто зазна-
чити, що в культурному, науковому, політичному житті держави 
видавнича діяльність посідає не останнє місце. У розвитку інформа-
ційного суспільства найпершим, та найголовнішим джерелом отри-
мання інформації є видавнича діяльність тому, що саме вона одні-
єю з перших надає суспільству найсвіжішу інформацію, щодня. 

Видавнича справа одна із складових культурної політики дер-
жави, спрямована на задоволення духовних та культурно-освітніх 
потреб інформаційного суспільства. 

До книжкового ринку сьогодні особлива увага. Популярність 
української книжки залежить від багатьох факторів. Як зазначив 
головний редактор видавництва «Факт» Леонід Фінкельштейн, є п’ять 
складових, щоб добре розвивалася книжка: письменник, видавець, 
друкар, продавець і ЗМІ. Митець творить незалежно від рівня еконо-
міки держави і книговидавничої справи. Але розвиток книгодруку-
вання безпосередньо залежить від наявності сучасних літературних 
творів, здатних зацікавити читача, тобто — від діяльності письмен-
ника. Гармонійний синтез творчості митця та ефективного книго-
видавництва сприяє розвиткові літератури. 

Завданням видавництв є добір професійних кадрів і цілеспрямо-
ване видання якісного україномовного видання, велику роль у попу-
ляризації якої відіграють бібліотеки, навчальні заклади, громадські 
організації. Стимулює видавничу діяльність проведення традицій-
них форумів, книжкових ярмарків, інших рекламних акцій. Потріб-
но до співпраці з українськими митцями слова та книговидавниц-
твами активно залучати телебачення. 
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УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПРАВА 
ПЕРІОДУ КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Мазуренко Л. 
6 курс, група ЗВСР-61/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Губарець В. В. 

У нашому сьогоденні у світі інформаційних технологій, ново-
модних гаджетів й іншої інформаційної техніки вивчення історії 
розвитку нашої культури, мови історії нашої держави, на жаль, не є 
актуальне. Хоча детальне вивчення цього питання могло б мати дуже 
велике значення для нашої країни, для розвитку молодого покоління, 
яке на даний час все менше і менше часу приділяє вивченню історії 
та культури України. 

Однією із важливих складових нашої культури є видавнича справа. 
Видавнича справа — це галузь культури, яка пов’язана з підго-

товкою, випуском, поширенням книг, журналів, газет, образотвор-
чих матеріалів і багатьох інших видів друкарської продукції. 

Видавнича справа — це сфера суспільних відносин, що поєднує в 
собі творчу та виробничу діяльність юридичних та фізичних осіб, зай-
нятих створенням та розповсюдженням готової видавничої продукції. 

Видавнича справа одна із важливих галузей людської діяльності. 
А видавнича діяльність у свою чергу, забезпечує розповсюдження 
друкованої, ілюстрованої продукції, що є в даний час найпошире-
нішим засобом передачі інформації. 

Видавнича справа — впливає на розвиток і якість освіти, адже як 
можна навчатися без книжок? Звичайно, у теперішньому світі мож-
на, та якщо повернутися на сотню років назад, то уявити навчання 
в школі без книжки дуже важко. Але причиною нестачі книжок був 
аж ніяк не розвиток інформаційних технологій. 

Період кінця XIX століття для українського друкованого слова 
був не легким. Адже завдяки Валуєвському циркуляру та Емсько-
му указу в Україні була заборона на друкування книжок українсь-
кою мовою, а також заборона на ввезення друкованої української 
продукції із-за кордону. Хоча їх і намагалися друкувати в Москві, 
Петербурзі, Женеві та інших містах. Книгодрукування проводило-
ся українською мовою здебільшого на кошти окремих осіб і гро-
мадських організацій, а також на громадських засадах. 



Секція 4 Українська журналістика 
час, пошук 

 156

1892 року видається постанова, у якій йшлося «Особливо суворо 
й уважно розглядати всі оригінальні малоросійські твори, піддаю-
чи вилученню й забороняючи при цьому не лише все те, що супе-
речить цензурі, але й за будь якої потреби скорочувати число таких 
бездарних творів в інтересах чисто державних». 

Емський указ імператора Олександра II від 30 травня 1876 року 
заборонив видавати друковану продукцію українською мовою, крім 
історичних документів і дозволеною цензурою художньої літератури. 

Емський указ надовго, до 1905 року, паралізував розвиток видав-
ничої справи. Безпосередньою реакцією на Емський акт стало за-
снування Михайлом Драгомановим за дорученням громади Вільної 
української друкарні в Женеві багато років керував цією друкар-
нею А. Ляхоцький. 

Пізніше, у 1895 році, вийшло ще жорстокіше розпорядження, яке 
забороняло друкувати українською мовою навіть дитячі книжки. 

Валуєвський циркуляр наніс сильного удару видавничій справі, 
яка тоді з виходом книжок журналів та газет, тільки почала потро-
ху розвиватися. 

У Львові на той час працювали друкарні приватних осіб. Книж-
ки для ширшого загалу читачів налагодило товариство «Просвіта», 
засноване народовцями. Народовці сміло пропагували погляди мос-
квофілів. Особливо успішною виявилася діяльність Українсько-русь-
кої видавничої спілки — товариство, яким керували І. Франко і  
В. Гнатюк. 

Упродовж багатьох років українське друковане слово мало табу 
на друкування. Проблема свободи слова, друку залишається на жаль 
і сьогодні. 

Тому дослідити чинники, які мали вплив на не функціювання ви-
давничої справи у кінці XIX століття, залишається дуже актуальним 
питанням. 
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ТЕКСТОЛОГІЧНА РОБОТА РЕДАКТОРА 
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ДРУКУ І ВИПУСКУ В СВІТ 

ВИДАНЬ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ 

Місюра О. 
6 курс, група ЗВСР-61/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Губарець В. В. 

Необхідною умовою випуску у світ будь-якого історичного тво-
ру є дотримання й неухильне виконання важливих правил, норма-
тивних вимог, вироблених текстологічною практикою. Особливо це 
стосується видань класиків нашої історії, науки, культури, літера-
тури, мистецтва, багатьох писемних пам’яток національної історії. 
Проблема публікації староукраїнських текстів з небувалою силою 
постала в період здобуття Україною державної незалежності. Її го-
строта, актуальність і потреба нагального розв’язання пояснювала-
ся низкою об’єктивних і суб’єктивних причин, серед яких було не 
лише існування постійних заборон на величезний пласт історичних 
документів та джерел старовинних українських писемних пам’яток, 
але й відсутність усталених поглядів, єдиних принципів об’єктивного 
поводження з давнім рукописним і друкованим словом. 

Основним завданням текстологічної роботи є встановлення справж-
нього тексту твору в певній історичній перспективі; в ході цієї ро-
боти враховуються умови як появи тексту, так і подальшого його 
існування. 

Вирішальну роль відіграє вибір такого основного, вихідного дже-
рела відтвореного тексту, що гарантував би найбільший ступінь точ-
ності і достовірності його. Звичайно, поряд із основним повинні бути 
прийняті до уваги й інші, додаткові джерела; ґрунтовне звірення їх 
робить можливим виявити різні варіанти тексту, правильно оціни-
ти ступінь їх достовірності і в необхідних випадках вжити варіан-
ти, запропоновані додатковими джерелами. 

Найважливішим завданням такої порівняльної роботи є усунення 
спотворень тексту, що мали місце при попередніх його відтворен-
нях (цензурних спотворень і вилучень, редакторської і коректорсь-
кої правки, вступала у протиріччя з намірами автора, випадкових 
помилок і друкарських помилок). 
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Однієї із загальних вимог у сучасній практиці відтворення ста-
рих текстів історичної тематики є дотримання нині діючих правил 
орфографії та пунктуації, прийнятих в сучасній видавничій практи-
ці, особливостей членування тексту (наприклад, виділення реплік діа-
логу з нового рядка зі знаком тире перед кожною реплікою), шриф-
тового виділення (курсив, розрядка, напівжирний шрифт тощо). 

Однак не менш обов’язковою вимогою для всякого авторитетно-
го видання старого тексту історичної тематики також є збереження 
тих особливостей тексту, що складають його стилістичну своєрід-
ність або відбивають форми, характерні для попередніх історичних 
станів мови. 

Ці дві вимоги, тобто дотримання сучасних орфографічних і пунк-
туаційних норм, з одного боку, і збереження особливостей мови ко-
лишніх епох — з іншого, перебувають між собою у певних відно-
синах і частково можуть вступати в протиріччя одна з іншою. 

Тому, одним із складних і разом з тим відповідальним завдан-
ням текстологічної підготовки видання тексту історичного твору є 
встановлення розумного компромісу між проходженням уніфікова-
ним нормам сучасної орфографії та пунктуації та збереження всіх 
істотних особливостей мови колишньої епохи і стилю даного авто-
ра і твору. 

Адже зовні ці старі мовні форми можуть бути нерідко сприйняті, 
з сучасної точки зору, як прості відхилення від нині діючих норм, 
як їх порушення і спотворення, мовні «помилки». 
 
 

СТАН ІНФОРМАЦІІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Недо А. О. 
VI курс, група Ж-62, спеціальність «Журналістика», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ 
Університет «Україна», к. тел. (067) 512-47-21; 

науковий керівник: Яблоновська Н. В., д. філол. н., професор 
Інформаційні технології та продукти сприяють зростанню люд-

ського капіталу, полегшують та прискорюють процес пізнання (отри-
мання інформації), перетворення інформації на знання, які транс-
формуються в ідеї, що є основою інновацій. Завдяки широкому ви-
користанню інформаційної продукції та послуг створюються нові 
умови для діяльності та розвитку суспільства не тільки в економіч-
ній площині, а й у соціальній сфері, політиці. Активний процес ін-
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форматизації є передумовою розвитку економіки, заснованої на знан-
нях. Через це у світовій інфраструктурі підвищується значимість 
розвитку ринку ІКТ на новому етапі розвитку економіки. 

Стосовно ринку програмних засобів слід зазначити, що, за орієн-
товними даними, сьогодні тут працюють близько 300 фірм, 70% 
з яких знаходиться у м. Києві. При цьому безпосередньо комерцій-
ним розробленням програм займається менше третини їх, решта — 
дистрибуцією та системною інтеграцією. Розробки здійснюються 
лише в галузі прикладного програмного забезпечення. Основна частка 
припадає на системи бухгалтерського обліку, офісного діловодства, 
банківські системи, так звані Інтернет-продукти. Решта категорій ПЗ 
представлена недостатньо або не представлена взагалі. Значний обсяг 
вітчизняного ринку програмних засобів становлять різноманітні інфор-
маційно-пошукові системи, а також комерційні, юридичні та інші 
бази даних. 

Створення програмних засобів є однією із сфер діяльності, де ре-
ально може бути використаний великий науково-технічний потен-
ціал України. Слід зазначити, що через недостатність попиту на 
програмні засоби на внутрішньому ринку через низький рівень за-
стосування інформаційних технологій створення цих засобів може 
стати складовою національної економіки у разі орієнтації їх на ек-
спорт. Прикладом може слугувати досвід Індії, де у цій галузі створе-
но близько 200 тис. робочих місць для висококваліфікованих фахів-
ців, а також успіхи Ірландії, Ізраїлю, Пакистану і Таїланду. 

Для розвитку такої галузі Україна має високоосвічені, кваліфіко-
вані і порівняно дешеві трудові ресурси (найважливіший фактор),  
а також достатню телекомунікаційну інфраструктуру. Діяльність у 
цьому напрямі дасть змогу створити велику кількість робочих місць 
для висококваліфікованих фахівців, зменшити відплив інтелекту-
ального потенціалу з України і забезпечити у перспективі зростан-
ня обсягів надходжень до бюджету від оподаткування новостворе-
них підприємств, а також сприятиме створенню іміджу України як 
високотехнологічної держави. 

В Україні з’явилася комп’ютерна преса, яка почала відігравати 
значну роль у розвитку інформаційного ринку, у формуванні сус-
пільної думки, орієнтованої на купівлю ІПП у протидію їх несанкці-
онованому копіюванню та використанню. До найбільш поширених 
і популярних періодичних видань належать: Chip (Україна), Computer 
Week-Moscow (СНД), HotLine (Україна), PCWorldUkraine (Україна), 
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Банковские технологии (СНД), Компьютерное обозрение (Україна, 
Росія), Компьютеры+Программы (Україна, Росія). На телебаченні 
створено спеціальні програми («Комп’ютер X» та ін.). 

Інформаційний ринок неможливий без демонстрування нових тех-
нологій і продуктів. Його динамічний розвиток і постійне оновлення 
підтверджується великою кількістю різноманітних виставок, конфе-
ренцій, презентацій. Кількість виставок в Україні та за її межами 
зростає, зростає й кількість фірм, що беруть у них участь. Виставки 
проходять не лише у Києві, а й у регіонах. Це є підтвердженням 
зростання та динамічного розвитку українського інформаційного 
ринку. Беручи до уваги потенціал України, в близькій перспективі 
можна очікувати створення в країні ринку інформаційних продук-
тів і послуг, аналогічного за значущістю та прибутковістю відпові-
дним ринкам країн Європи. 
 
 

СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНОМИСТЕЦТВО 
Новікова К. С. 

VI курс, група Ж-62, спеціальність «Журналістика», 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 

к. тел. (066) 454-15-22; 
науковий керівник: Яблоновська Н. В., 

д. філол. н., професор, зав. кафедри журналістики 
Сучасний український кінематограф є досить суперечливим яви-

щем. На початку десятиліття стан вітчизняної кінематографії інак-
ше як комою не називали. Руйнівна спадщина 1990-х проявлялася 
в усьому. Події траплялися хіба що на рівні якихось жестів. На-
приклад, студії імені Довженко надали таки статус Національною, 
проте взагалі колишня кінофабрика стала схожа на позбавлену життя 
Зону з «Пікніка на узбіччі» Стругацьких. Наново встановлена (у 1997 р.) 
премія «Арсенал» за кращий український повнометражний фільм 
спочатку дісталася безумовно видатним «Трьом історіям» Кіри Му-
ратовой, наступного року — слабкій картині «Дві Юлії» Олени Демья-
ненко, після чого відійшла в небуття через відсутність повнометраж-
них претендентів. 

У кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. телебачення, кіноіндустрія мають над-
звичайно великий вплив на маси. Наприклад, польсько-український 
фільм Є. Гофмана «Вогнем і мечем» попри всю дискусійність що-
до зображення в ньому козацтва піднімає український дух і націо-
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нальну самоповагу, а вітчизняний телесеріал «Чорна рада» опускає 
все, що тільки може. Проте українське кіномистецтво має величез-
ний потенціал, і якщо держава на перших порах виділить достатні 
кошти на його реанімацію, то в майбутньому воно не тільки оку-
питься і підніметься до світового рівня, а й сприятиме зростанню 
духовності, посиленню української національної ідеї. Наприклад, 
непересічний, хоча і дуже неоднозначний кінопроект режисера 
Ю. Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». 

Скромнішими є успіхи сучасного українського кіномистецтва. 
Вийшло багато документальних фільмів, присвячених в основному, 
історичному минулому України. Створено декілька багатосерійних 
фільмів, серед них «Сад Гетсиманський» за мотивами творів І. Ба-
гряного, «Пастка» (за І. Франком), телесеріал «Роксолана» та ін. На 
34 кінофестивалі в Сан-Ремо українському фільму «Ізгой» (за моти-
вами повісті А. Дімарова, режисер В. Савельєв, продюсер А. Брау-
нер, ФРН) присуджено Гран-прі. 

Таким чином, виникає суто гуманітарна проблема — переважна 
більшість телевізійної кінопродукції, що виготовляється в Україні і 
розміщується на вітчизняному телебаченні не є українською не лише 
за мовною ознакою, але й з точки зору художнього змісту. Відтак, 
вона об’єктивно виступає чинником консервації й зміцнення росій-
ського мовно-культурного ареалу, гальмує процеси формування кон-
солідованого українського суспільства, сучасної української іден-
тичності. Показово, що створені в Україні серіали та телефільми наш 
глядач зазвичай ідентифікує як російські. 

Отже, головною проблемою сьогоднішнього кіно є не фінансова 
невпевненість (яка, як ми могли вже побачити, річ цілком переборна), 
а розривши в поколіннях. Гідної зміни Муратовой, Балаяну, Буков-
скому поки що не видно. Продюсери притягають зрілих майстрів, у 
тому числі з-за кордону, проте це лише один з шляхів, і до того ж він 
не розвиває вітчизняну школу. Є певна кількість молодих режисе-
рів, проте їм просто не вистачає ідей: навіть проголошуючи бунтівні 
маніфести і декларуючи народження нових хвиль, вони, коли спра-
ва доходить до реальних результатів на екрані, не демонструють 
нічого, що б відрізняло їх від «батькового кіно». Україна поступово 
виходить з кризи; існують незалежні продюсерські і прокатні ком-
панії, вистачає хороших акторів, операторів і монтажерів, з’явилося 
більш-менш доступне устаткування — одним словом, структура для 
реалізації ідей існує, проте немає самих ідей. За названими вище 
виключеннями відомих імен, вітчизняне кіно співтовариство залиша-
ється пасивним. Очевидно, це і є головна загроза нашому кіно процесу. 
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УКРАЇНСЬКА ДИТЯЧА ПЕРІОДИКА 
Петренко Г. 

5 курс, група ВСР-11/13, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 

науковий керівник: Запорожченко Ж. І. 
Довгим був шлях становлення дитячої періодичної преси від кін-

ця ХІХ ст. до часів незалежності України. Долаючи усі перешкоди, 
видавництва намагалися підтримувати на належному рівні часописи 
для дітей, адже саме від них у майбутньому залежатиме доля держа-
ви. І те, наскільки дитина проникнеться національним духом, на-
скільки осягне моральні істини та культурні цінності, впливатиме 
на становлення усього народу. Розвиток часописів за досліджений 
період відображає ставлення державної влади не тільки до юних гро-
мадян, але і до перспектив удосконалення країни. Тому наше до-
слідження актуальне. Із прийняттям незалежності України зросла увага 
держави до питань розвитку дитячої періодики. 

Сучасний ринок дитячих журналів, на перший погляд, насичений. 
Навіть, можна сказати, перенасичений — тільки за передплатним 
каталогом їх понад п’ятдесят, але порівняно з Росією, де тільки в 
одному видавництві виходять приблизно 15 видань, то можна вва-
жати, що в нас журналів ще й дуже мало. 

Виходить не тільки загальнодержавна, а й регіональна дитяча пе-
ріодика. 

Нами виділено такі актуальні проблем дитячої журналістики: 
1) одноманітність; 
2) низька якість видань; 
3) невідповідність лексичної бази текстів розвитку дитини; 
4) порушення правил подання фактичного матеріалу, нерозумін-

ня потреб реципієнтів; 
5) фахівці галузі мають забезпечувати належний рівень своїх ви-

дань. 
Адже за своєю психологією діти значно більшою мірою схильні 

сприймати друковане слово як повчальну норму, ніж дорослі. Через 
це на сьогодні дуже важливо надати юному читачеві можливість 
розвиватися на високохудожніх зразках публіцистики. Суспільство 
мусить зробити все, щоб діти відчували до себе повагу та розумін-
ня. Це потребує величезної відповідальності всіх дорослих і, пере-
дусім, спеціалістів, які працюють у дитячій періодиці, а також ме-
діапедагогіці, медіапсихології. 



і видавнича справа: Секція 4 
відповідальність 

 163

Більшість видань одноманітні, схожі між собою рубрикацією, за-
вданнями, конкурсами. Частина дитячої періодики — переклад відо-
мих і розкручених російських видань. Інша частина — кальки по-
пулярних європейських та американських дитячих коміксів. 

Зручними в користуванні та систематичному засвоєнні нових знань 
є тематичні випуски дитячих видань. Вони не тільки подають нову 
цікаву інформацію з гарними ілюстраціями, а й перевіряють засво-
єні знання за допомогою ребусів, кросвордів, логічних завдань, са-
моробок, розмальовок та коміксів. 

Сьогодні в Україні журнали видаються в основному українською 
та російською мовами. Кожен дитячий журнал має свій власний 
стиль, тематику. А найкращий дитячий журнал в Україні «Пізнай-
ко» — ще й англійською, колоритний та з різноманітною темати-
кою. Російський та український варіанти часопису на одну тематику, 
але з різними казками та пізнавальними історіями. Назва «Пізнай-
ко» говорить сама за себе. Пізнання через гру — шлях, найбільш 
прийнятий для дітей: захоплюючі ігри, головоломки, загадки. 

Щоб привернути її до сюжету, окремого матеріалу й утримува-
ти під час читання, потрібні досить сильні подразники. Це колір, 
ілюстрування, верстка, контраст, ритм елементів композиції, наяв-
ність додаткових стимулів (наліпок, подарунків). 

Взагалі, українська дитяча періодика нічим не гірша за іноземну. 
І будемо сподіватися, що вона і дедалі буде розвиватися і вдоско-
налюватися! 
 
 

ЛІТЕРАТУРНЕ РЕДАГУВАННЯ. 
ВЗАЄМИНИ АВТОРА ТА РЕДАКТОРА 

(на прикладі редакторської діяльності О. М. Горького) 

Пилипенко В. 
5 курс, група ЗВСР-51/09, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Дроботенко В. Ю. 

Редактори-початківці вважають, що редагувати художні твори до-
сить просто, мовляв, для цього важливе лише досконале знання літе-
ратурної мови. Насправді це далеко не так. Складність і специфіку 
таких текстів визначає різноманіття типологічних характеристик того 
чи іншого літературного твору. Отож, аби кваліфіковано справитись 
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із відповідальним завданням, такому редакторові, окрім володіння суто 
фаховими навичками, необхідно, по-перше, знати специфіку літе-
ратурної праці, по-друге, легко орієнтуватися в типології художніх 
творів та їх видань. 

Так на думку М. Горького, редагування — важлива частина літе-
ратурної справи, яку не можуть вершити люди без спеціальної під-
готовки. Підкреслюючи величезне значення книги у вихованні мас, 
він завжди обурювався, коли редактори і письменники допускали ви-
хід у світ малограмотного, недовершеного твору, твору захаращеного 
словесним сміттям, написаного з потугою на українську красивість. 

У своїй діяльності М. Горький виходив з необхідності виховати 
для молодої держави робітників та селян своїх майстрів культури. 
В роботі над рукописами художніх творів (особливо над рукопи-
сами письменників-початківців) він вимагав від редактора чуйнос-
ті при підході до рукопису і товариськості в роботі з авторами. 

Олексій Максимович наголошував, що авторові невідомо скільки 
рукописів мусить прочитати редактор і наскільки редакторові мо-
жна прочитати всі рукописи з належною увагою та пильністю. Ро-
зуміючи під технічною стороною літературної роботи вміння добре 
скомпонувати і подати матеріал, Олексій Максимович підкреслював, 
що обізнаність з літературною технікою для редактора обов’язкова. 
Він завжди засуджував тих працівників, які, замість допомогти ав-
торові, відмагались від дружньої розмови зарозумілими репліками: 
«слабо, не піде», «слабувато, але хороші місця є», «вчіться, працюйте 
над собою». 

Засуджуючи редакційну зверхність в роботі з автурою, О. М. Горь-
кий у листах початківцям та досвідченим авторам, а також в безпо-
середній роботі над рукописами дав приклади редакторської допомо-
ги. Він з виключною чутливістю ставився до роботи письменника, 
ніколи не намагався йому нав’язати свою долю, а завжди прагнув 
збагнути суть опрацьовуваного твору, осмислити його художні особ-
ливості і на основі висновків, здобутих шляхом такого вивчення, 
приступав до безпосередньої роботи з автором. Але не за автора. 

Основним у редагуванні, на його думку, є робота над ідейною 
чіткістю, художньою виразністю твору та плекання творчої оригі-
нальності і самобутності письменника. 

Особливо великого значення надавав О. М. Горький вихованню 
молодого покоління письменників. Він читав сотні рукописів по-
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чаткуючих. Давав їм поради, вказував на хиби. Ділився думками, 
як краще реалізувати той чи інший задум. І наголошував на потребі 
шукати свою манеру письма. На необхідності писати твори тільки 
із своїм звучанням. 

Отже, в літературному редагуванні творів важливу роль відігра-
ють стосунки автора і редактора. Адже, запорука успіху на думку 
М. Горького залежить насамперед від цього. Якщо редактор не знайде 
спільну мову з автором, авторський оригінал не побачить світ, поки 
не потрапить до рук іншого хорошого фахівця. Але це залежить і 
від поведінки автора, від того, як він зреагує на запропоновані ре-
дактором зміни в тексті, на певні зауваження та побажання редак-
тора. Чи довіриться він редакторові. Адже, автор, майже завжди, свій 
твір вважає ідеальним і неповторним. Тому потрібно з повагою 
ставитися один до одного в спільній праці. Шкода, що в наш час 
трапляються все частіше ситуації, в яких авторський твір поганий, 
автор самовпевнений, а редагує твір поганий фахівець. 

 
 

НАУКОВЕ КНИГОВИДАННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 
(КІНЕЦЬ ХІХ ПОЧАТОК ХХ ст.) 

Резніченко А. О. 
6 курс, група ЗВСР-61/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Губарець В. В. 

Останні десятиліття ХІХ – початок ХХ ст. позначені важливими 
теоретичними та практичними розвідками у сфері пресо- та книго-
видання. 

Це був період формування концептуального потенціалу всієї ви-
давничої справи, що слугував надійною умовою еволюції національ-
но неповторних видань у наступні десятиліття. Одним із найефек-
тивніших видавничих осередків України була Українськоруська Ви-
давнича Спілка (1899–1932) — книговидавничий лідер за кількістю 
випущених видань в українськомовному втіленні впродовж бага-
тьох років. 

УРВС вирізняло прагнення наситити споживчий ринок різноте-
матичними творами, покликаними гідно репрезентувати всі види 
видань нової української літератури. 
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На часі неупереджене вивчення досвіду минулого, що дозволить 
визначити здобутки, охарактеризувати проблематику, простежити 
схожість та відмінність двох історичних періодів — сьогоднішнього 
та минулого, екстраполювати раціональні зерна в сучасну видавни-
чу практику. 

Певною ознакою тогочасного видавничого поступу було свідоме 
запровадження серійності під час формування видавничого репертуару. 

Просвітницька література УРВС добиралася з відчутним наго-
лошенням на популярності, водночас без поблажливості щодо нау-
ковості; її читацька аудиторія – найширші кола освіченого читача. 

Фіксуючи значний попит видавничої новинки, проводирі Спіл-
ки все ж прагнули кількісно наростити видання наукового спряму-
вання, адже «література факту» завжди залишалася в колі видавни-
чих пріоритетів УРВС. 

Остаточно реформуючи серії 1904 р., видавці декларували намір 
систематично видавати навчальні видання (твори серії 1 «ЛНБ»): 
«з огляду на крайню потребу наукових підручників (виділення на-
ше — Н. Б.) у різних галузях знання в українсько-руській мові» 
випустити повний і систематичний цикл підручників, «зложених у 
приступній формі, але вповні науково зроблених», із таких наук: 
геології, біології, антропології, експериментальної психології, со-
ціології, історії філософії й сучасних її проблем, філософії права, 
права політичного, суспільної економії, історії культури, історії по-
літичної й суспільної з особливим оглядом на важливі епохи нової 
історії й її головні чинники». 

З позиції сучасника «науковий підручник» — типологічний «кен-
тавр», проте таке формулювання цілком відповідало рівню розроб-
леності тогочасної видавничої термінології та видавничим підходам. 
Нові репертуарні нововведення спрямовувалися на забезпечення на-
ціональної школи, призначені молодій генерації української інтелі-
генції. Невизначений типологічний статус тогочасних навчальних ви-
дань у контексті сучасних типологічних моделей та побудованих на 
їхній основі класифікацій відображав прагнення видавців до гли-
бинного розкриття теми, доповнення видань усім необхідним нау-
ково-довідковим апаратом, одночасно віддзеркалюючи синкретизм 
тогочасної видавничої практики. 

На початку «ЛНВ» (1898–1906) мав формат і обсяг західноєвро-
пейських «revue», згодом часопис перетворився в «товстий журнал» 
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російського типу, відтак дещо збільшився його формат та обсяг. По-
стійно еволюціонувала і структура «ЛНВ». Спочатку чітко розмежо-
вуючись на літературну та наукову частини зі сталими та змінними 
рубриками, журнал згодом втратив чіткий поділ. «Тепер організа-
ція преси взагалі переживає значні пертурбації», — зазначав у звер-
ненні «до наших читачів» М. Грушевський. 
 
 

ФЕНОМЕН УСПІХУ ФАНТАСТИЧНИХ 
ТА ФЕНТЕЗІЙНИХ ВИДАНЬ 

Скрипник В. О. 
5 курс, група ВСР-11/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Ярошовець Т. І. 

Актуальність тематики полягає в тому, що фантастичні й фен-
тезійні видання займають перехідну нішу між дитячою літературою 
та чтивом для психологічно й інтелектуально зрілих читачів. Зазна-
чена особливість таких видань покладає додаткову відповідальність 
і на редактора, який готує їх до друку, адже основною аудиторією 
фантастики й фентезі як різновидів літератури є підлітки — емо-
ційно нестабільні, чутливі та вразливі. Тому видання зазначених 
жанрів, окрім розважальної та естетичної функцій, мають ще поси-
лену виховну. А отже, робота редактора над фантастичними та фен-
тезійними виданнями передбачає не тільки базове коригування мови, 
стилю й оформлення, але й додаткову увагу до роботи з автором і 
морально-етичною складовою змісту твору. Редакторське розуміння 
механіки створення й феномену популярності таких творів може 
принести видавництву суттєвий прибуток, якщо випущене видання 
матиме успіх. 

Витоки фантастики та фентезі як літературних жанрів — це, перш 
за все, усна народна творчість, міфологія та переплетіння реальної 
дійсності з надзвичайними подіями, тобто легенди. 

Різниця між фантастикою та фентезі полягає в тому, що перша 
пояснює неможливе надсучасними технологіями та геніальними від-
криттями, змальовуючи перед читачем картини можливого майбут-
нього, а друга створює власний світ, у якому є місце чарівним істотам, 
магії та фатуму. Тобто, якщо герой носиться по космічній станції з 
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плазмовим бластером і другом-іншопланетянином у 3030 році — це 
фантастика. А якщо принц альтернативної Англії летить на драконі 
визволяти з Чорної Фортеці гарненьку вампірку, то це пересічне фентезі. 

Кожен із цих жанрів має своїх корифеїв. Для наукової фантасти-
ки це насамперед Герберт Уеллс із його знаменитою «Війною сві-
тів» та Айзек Азімов, «батько» законів роботехніки. Серед фантас-
тичної літератури слід також виділити жанровий підвид під назвою 
«антиутопія». Такі твори мали неабиякий попит у ХХ столітті й за-
лишаються популярними й зараз. Вони є спробами передбачити роз-
виток людства на певний проміжок часу вперед. Найвідоміші твори 
цього жанру — «1984» й «Скотний двір» Дж. Орвелла, «О чудовий 
новий світ» О. Хакслі, «451° за Фаренгейтом» Р. Бредбері, «Соля-
ріс» С. Лема, «Ми» Є. Замятіна. Ці твори випробувані часом — і, 
що цікаво, багато з цих передбачень стали дійсністю. Наприклад, Рей 
Бредбері передбачив появу навушників: герої цього роману носили 
радіоприймачі-втулки під назвою «черепашки». Вони є прямим про-
тотипом сучасних навушників і портативних плеєрів, перша модель 
яких з’явилася тільки за 26 років після виходу роману (надрукова-
ний у 1953). Серед інших таємничих збігів — телевізори з пласким 
екраном, соціальні мережі, банкомати. 

У жанр фентезійної літератури найбільший внесок зробили Дж. 
Толкієн зі своїми «Володарем кілець» і «Хобітом», Дж. Роулінг із 
«Гаррі Поттером» — перша у світі письменниця-міліардерка, а се-
ред українських письменників це насамперед Марина і Сергій Дя-
ченки. 

Варто відзначити, що багато всесвітньо визнаних класичних тво-
рів мають елементи фантастичного: це й Гоголь, і Булгаков, і навіть 
Маркес. Деякі літературознавці не без іронії відносять і твори по-
пулярного Дена Брауна, автора псевдоісторичних інтелектуальних 
романів, до фантастичного жанру. 

У цілому, феномен фантастики й фентезі вартий наукового до-
слідження тому, що значна частина класичних і популярних масо-
вих видань так чи інакше відноситься до цих жанрів. 
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ДИТЯЧА КНИГА В МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
Ткаченко Т. 

4 курс, група ВСР-41/10, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 

науковий керівник: Запорожченко Ж. І. 
Дитяча книга є найважливіший комунікаційний засіб, який сприяє 

розвиткові інтелектуального, духовного й творчого потенціалу май-
бутньої особистості. Закон України «Про охорону дитинства» під-
креслює необхідність реалізації права кожної дитини на вільний 
доступ до високоякісних книг, можливості бути читачем у найпов-
нішому сенсі. 

Утім, в умовах стрімкого розвитку телекомунікаційних техноло-
гій і мультимедійних засобів комунікації, з одного боку, та суттєвим 
збіднінням жанрового й тематико-типологічного складу вітчизняно-
го потоку дитячих видань, з іншого, — посилюється загрозлива тен-
денція суттєвого зниження інтересу дітей до друкованої книги та 
систематичного читання, що призводить до порушення процесу гар-
монійного розвитку особистості, падіння освітнього, загальнокуль-
турного рівня майбутніх громадян України. 

Відтворення еволюції наукових поглядів фахівців на роль і міс-
це дитячої книги в сучасному мультимедійному середовищі дозво-
лило з’ясувати, що дитяча книга як об’єкт дослідження поєднує в 
собі безліч аспектів, вивчається різними дисциплінами, але, незва-
жаючи на існування певного кола праць, висвітлення багатьох ва-
жливих аспектів проблеми ефективного функціювання та розвитку 
дитячої книги в сучасному мультимедійному середовищі донині не 
набуло комплексного аналізу та глибокого вивчення. 

Застосування комплексу загальнонаукових підходів і методів до-
помогло запобігти фрагментарності й описовості наукового розроб-
лення проблеми сучасного стану перспектив розвитку дитячої кни-
ги в мультимедійному середовищі України. Найповніше соціальну 
значущість дитячої книги, її взаємозв’язки з навколишнім мультиме-
дійним середовищем дозволив розкрити соціокомунікативний під-
хід. Його евристичний потенціал сприяв обґрунтуванню комуніка-
тивної сутності дитячої книги, допоміг розглянути її як засіб, що 
забезпечує рух смислів у соціальному просторі і часі та є матеріаль-
не утілення, соціальної пам’яті. Водночас проаналізовано функці-
ювання дитячої книги на двох рівнях комунікаційної культури — 
книжності (друкована книга) та мультимедійності (мультимедійна 
книга). Цей підхід сприяв також розкриттю соціокомунікативної сут-
ності, структури й еволюції мультимедійного середовища. 
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Активне поширення мультимедійних технологічних новацій зумо-
вило необхідність визначення сутності, структури мультимедійно-
го середовища як такого, у якому співіснуватимуть друкований та 
мультимедійний види дитячої книги. Джерелознавчий аналіз фахо-
вої літератури дозволив виявити чотири основні підходи до визна-
чення змісту поняття «мультимедіа» як: технології, інформаційного 
продукту, соціокультурного феномену, ідеології багатоканального 
передавання інформації. Із позицій соціокомунікативного підходу 
«мультимедіа» — це засіб багатоканальної аудіовізуальної комуні-
кації, який дозволяє задіяти декілька каналів сприйняття реципієн-
том інформації, що сприяє ефективному її засвоєнню, розвиткові 
нелінійного, творчого мислення. 

«Мультимедійне середовище» запропоновано розуміти як підсис-
тему соціокомунікативного простору, яка забезпечує функціонуван-
ня в суспільстві мультимедійної інформації. Структурними компо-
нентами мультимедійного середовища є комунікаційні агенти (ко-
мунікант і реципієнт) та комунікаційні посередники (видавці муль-
тимедіа, розробники та провайдери веб-сайтів, телекомпанії, кіно-
студії тощо), котрі взаємодіють на основі використання комуніка-
ційних засобів створення, передавання і зберігання мультимедійної 
інформації та комунікаційних каналів (Інтернету, телебачення тощо). 
 
 

КІНЕМАТОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ПРОПАГАНДИ 
КООПЕРАТИВНИХ ІДЕЙ НА ВОЛИНІ 
В 20-х – 30-х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

Філяс Є.В. 
І курс, група Трз(с) – 1.1, спеціальність «Туризмознавство» 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»; 
наукові керівники: Вісин В. В., к. і. н., доцент, 

Кушпетюк О. І., к. і. н., доцент 

Українські кооперативи в 20–30-х роках ХХ століття здійснювали 
не тільки господарську й організаційну, але й культурно-просвітницьку 
роботу. Її важливим напрямком стала пропаганда і поширення коо-
перативної ідеї. Для цього активно використовувалися новітні тех-
нічні засоби комунікації. Зокрема, з кінця 20-х років західноукра-
їнські кооперативні центри почали широко застосовувати радіо та 
кінематографію [1]. 
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У 1929 р. Інспекторат Ревізійного союзу українських кооперати-
вів (РСУК) у Луцьку створив кооператив «Український кінотеатр». 
Метою кооперативу було поширювати засобами пересувної кінема-
тографії кооперативної культурно-господарської пропаганди. Члена-
ми товариства могли бути як фізичні так і юридичні особи. До ди-
рекції кооперативу належали інспектор Л. Кобилянський (голова), 
Д. Олександрович (бухгалтер), С. Вишнівський (секретар). Адреса 
товариства Луцьк, вул. Костюка 34, Інспекторат РСУК. — «Укра-
їнський кінотеатр» [2]. У 1931 р. товариство заснувало своє підпри-
ємство — випозичальню (прокатний пункт) кооперативно-пропаган-
дистських фільмів. Першим у прокаті з’явився фільм «Доля вдови 
Новакової» — продукція Централі чеських господарських коопе-
ративів у Празі про пропаганду ошадності, другим — «Від яйця до 
яйця» — продукція Централі німецьких кооперативів споживачів 
для пропаганди яйчарства. Кооперативи, які перебували у місцево-
стях зі стаціонарними кінотеатрами, налагоджували показ продук-
ції «Українського кінотеатру». Окрім прокату фільмів кооператив 
«Український кінотеатр» виготовляв рекламну продукцію коопера-
тивних підприємств та рекламував її двома мовами польською та 
українською [3]. Робота «Українського кінотеатру» у Луцьку була 
відзначена в ч. 5 бюлетеня Міжнародного кооперативного союзу 
від 13 березня 1931 р. У 1936–1938 рр. за сценарієм Р. Купчинського 
і В. Софроніва-Левицького був створений фільм «До добра і кра-
си» про кооперативне життя українського села. 18 березня 1939 р. 
у Львові був створений перший кооператив з виробництва фільмів 
«Добро і краса» [4]. 

Слід зазначити, що у той час в європейських країнах кінематогра-
фічна продукція також досить активно використовувалася для коо-
перативної пропаганди. Для прикладу, швейцарський Союз спожив-
чих кооперативів створив у 1930 р. п’ять нових кооперативних філь-
мів, влаштував 178 мандрівних сеансів, у яких взяли участь 36500 
глядачів. Німецький Союз споживчих кооперативів у Гамбурзі ство-
рив 30 фільмів, з яких 16 представляли різноманітну працю в цен-
тральному Союзі, інші пропагували кооперативне виробництво. Вар-
тість прокату фільмів, залежно від їх протяжності, становила 15, 35 
або 200 марок [5]. 

Таким чином, культурно-просвітницька робота у 1920–1939 рр. 
стала одним з пріоритетних напрямів діяльності українських коо-



Секція 4 Українська журналістика 
час, пошук 

 172

перативних організацій. Спектр її форм впродовж досліджуваного 
періоду постійно розширювався, вдосконалювались засоби її прове-
дення. Використання кінематографії у пропагандистській діяльно-
сті кооперативних товариств відіграло вагому роль у кристалізації 
національної свідомості та підвищенні рівня господарської культу-
ри і знань західних українців. 

Література 

1. Господарські вісти з краю // Господарсько-кооперативний часопис 
(ГКЧ). — 1928. — Ч. 8. — С. 8. 

2. Українське кооперативне кіно // ГКЧ. — 1929. — Ч. 22. — С. 2. 
3. Кооперативно-пропагандові фільми // ГКЧ. — 1931. — Ч. 8. — С. 4; 

Випозичальня кооперативно-пропагандових фільмів // ГКЧ. — 1931. — 
Ч. 36. — С. 11. 

4. Українська фільмова кооператива основана // ГКЧ. — 1939. — 
Ч. 14. — С. 9. 

5. Фільм і кіно в кооперації // ГКЧ. — 1931. — Ч. 18. — С. 4. 
 
 

РЕДАГУВАННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

Чопей І. 
4 курс, група ВСР-41/10, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Моргунюк В. С. 

Основною одиницею офіційно-ділового стилю є документ. До-
кументи використовуються в різних галузях людської діяльності, 
ділянках знань, сферах життя. Вони є об’єктом дослідження різних 
наукових дисциплін, тому поняття «документ» багатозначне і зале-
жить від того, у якій галузі й для чого він використовується. 

З латинської «documentun» — означає взірець, посвідчення, до-
каз. Енциклопедичний словник трактує документ як: 

1) письмовий акт, здатний служити доказом юридичних відно-
син або юридичних фактів, що спричиняють правові наслідки; 

2) офіційне посвідчення особи (паспорт, трудова книжка тощо); 
3) достовірне історичне письмове джерело; 
4) матеріальний об’єкт, у якому міститься певна інформація (на-

приклад, перфораційна картка). 
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Збереження важливих історичних документів у давнину засвідчене 
літописами. Місцем збереження державно-правових актів, інших до-
кументів були церкви чи монастирі, які водночас слугували архі-
вами та бібліотеками. 

Найперші бібліотеки в Україні почали з’являтися в XI столітті, 
зокрема у Києво-Печерському монастирі та у храмі св. Софії. Це 
були збірки рукописів та рукописних книг, якими мали змогу ко-
ристуватися духовні та світські особи. 

Відсутність власної держави позначилася на долі найдавніших 
документальних матеріалів. Вони потрапили до архівосховищ та ко-
лекціонерів Москви, Петербурга, Відня, Варшави тощо. 

Тільки утворення Української держави в 1917 році поклало по-
чаток національному архівництву, коли у складі Головного управ-
ління мистецтв і національної культури було утворено Архівно-
бібліотечний відділ. 

Документи (акти, хроніки, кодекси права, історичні описи тощо) 
відігравали життєво важливу роль у різні періоди історії України. 

Найважливішою класифікаційною ознакою документа є його зміст, 
зокрема відношення зафіксованої в ньому інформації до предмета 
чи до напряму діяльності. Відповідно до цього виділяють різні ви-
ди документів за ознаками класифікації і групами. 

Редагування службових документів можливе тільки при високо-
му рівні володіння літературною мовою, навичками та прийомами 
роботи з документами. 

Службова документація охоплює всі сторони життя і діяльності 
людей, а тому якість службового документа безпосередньо впливає 
на характер і результати цієї діяльності. Сучасній діловій людині 
знання щодо правки документів різного призначення та видів вкрай 
необхідні. При редагуванні службових документів необхідно знати 
основні вимоги, обов’язкові для пред’явлення доказів. 

Доказ (доказовість) — це логічна дія, в процесі якої істинність 
положення обґрунтовується судженнями безумовно істинними. 

Таким чином, судження базується на тезисах та аргументах. 
Тезиси — положення, які доводяться. 
Аргументи — судження, які повинні довести тезиси. 
Наприклад: «Умови, за яких колектив не виконав планових зо-

бов’язань, були важкими (тезис) через недопостачання сировини та 
тривале відключення електроенергії (аргументи)». 



Секція 4 Українська журналістика 
час, пошук 

 174

МОЛОДІЖНА ПРЕСА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 
Шаповал В. Т. 

6 курс, група ЗВСР-61/13, 
спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 

науковий керівник: Бобренко Р. В. 
Молодіжні видання серед ряду інших важливих функцій (інфор-

маційної, соціалізації, культурної, розважальної, рекламно-довідко-
вої) мають одну пріоритетну — виховання молодого покоління. 

Молодість — пора становлення та зростання людини, її соціаль-
ного, громадського дозрівання, формування світогляду та мораль-
них принципів. При цьому вік важливий не як біологічна категорія 
(скільки років прожито), а як своєрідний показник набутого соціаль-
ного, життєвого, індивідуального досвіду, знань, навичок, інтересів 
та потреб. Тож, зрозуміло, що молодь неоднорідна, бо вона відобра-
жає в собі соціальну структуру суспільства. 

Особливістю молодіжної аудиторії є її висока емоційність, «від-
критість», цікавість до всього захоплюючого, нового. Емоційні над-
лишки молоді вимагають гнучкого коригування. Максималізм, край-
ність у оцінках, підвищений критицизм заважають молоді зрозуміти 
різноманітні явища життя, його соціальну сутність. Преса покликана 
оберігати молоду людину від гіперболізації оцінок, що йдуть уроз-
різ з реальними життєвими зв’язками. У той же час вона повинна 
підтримувати здоровий критицизм, не дозволяти молодим людям 
впадати в песимізм чи меланхолію. 

Привернути увагу молодіжної аудиторії, керувати її увагою — 
одне із найважливіших завдань усіх типів видань, бо інакше ауди-
торія не буде сприймати інформацію, в якій закладені «інструкції», 
програма поведінки. Зрозуміло, що увага привертається і зовнішні-
ми, прикладними прийомами (техніка оформлення, незвичайність 
форми), і глибиною, логікою розкриття змісту. Проте, щоб привер-
нути увагу не достатньо тільки раціональних методів. Необхідно ще 
звернення до почуттів, емоцій людей. Не можна «дійти до кожно-
го», досягти його свідомої участі у суспільних справах, вплинути 
на формування світогляду та реальну поведінку, якщо не торкнути 
почуття. Дійти до кожного — і означає торкнутися і розуму, і по-
чуттів. Щоб досягти мети — публіцистичні тексти повинні бути до-
ступними, зрозумілими масовій аудиторії; емоційно вразливими, пе-
реконуюче логічними, не йти врозріз з повсякденним практичним 
життєвим досвідом тих, кому адресовані. 
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Стан сучасної молодіжної періодики надто тяжкий, а проблеми 
молодого покоління, які вони повинні допомагати розв’язувати, від-
чуваються як ніколи. Молодіжні газети і журнали неприбуткові, а 
студентські взагалі розповсюджуються безкоштовно. Розвиток мо-
лодіжної і студентської преси тема, яка обговорюється не часто, 
оскільки майже вся молодь як єдине джерело отримання інформа-
ції використовує Інтернет. 

Сьогодні багато видань визначили себе як громадсько-політичні 
чи інформаційно-політичні видання, не пов’язуючи себе з молодіж-
ною тематикою, як приклад — газета «Україна молода». 

Виправити це становище намагається спілка ініціативної молоді 
(СІМ) та кілька студентських видань Києва (газети «Універ» та «По-
ліграф»), що ініціювали у 2006 році проведення щорічного фести-
валю молодіжної преси. Головна мета — надати молоді унікальні 
можливості виражати власні погляди і думки без будь-якої цензу-
ри, застосувати системні знання з метою втілення власних ідей у 
даний проект. 

Студентська преса виконує функцію так званого рупора молоді, 
яка навчається у вищій школі і стає економічно активною. Тому й 
потребує дедалі ширшого простору для життєвої самореалізації. За 
допомогою періодичних видань студенти представляють свої інте-
реси й подекуди захищають власні права. Поки що студентські ЗМІ 
та самоврядування — два можливі засоби вираження думок біль-
шості вузівської громади. 

Сьогодні в Україні кожен поважний університет видає свою сту-
дентську газету (у Відкритому міжнародному університеті розвитку 
людини «Україна» виходить газета «Університет «Україна», у Ки-
ївському національному університеті імені Тараса Шевченка — га-
зета «Університет», у Національному університеті «Київський полі-
технічний інститут» — «Київський політехнік», у Львівському наці-
ональному університеті імені І. Франка — «Каменяр», у Тернопіль-
ській академії народного господарства – «Академія», в Острозькій 
академії — «Острозька академія»). Усі вони мають свій формат та 
різну кількість сторінок, і часто є чи не єдиним масовим джерелом 
інформації для студентів. 

Отже, необхідність існування особливого типу ЗМІ для молоді 
випливає зі специфічних особливостей молоді, умов її формування, 
визначається потребами виховання молодого покоління. Наявність 
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у молоді специфічних вікових особливостей, інтересів та запитів, 
врахування яких значно полегшує роботу в масах, дозволяє більш 
ефективно впливати на формування поглядів, світогляду, на залучення 
до активної участі у вирішенні практичних завдань суспільства. Ста-
новлення молодіжного видання допоможе більш глибоко висвітлю-
вати проблеми студентського та молодіжного рівня, звернути увагу на 
нагальні молодіжні питання, що турбують в наш час молодь України. 

Виконання цих функцій молодіжною пресою, дотримання певно-
го балансу між ними — крок до успішної соціалізації молодого чи-
тача, його продуктивного діалогу зі ЗМІ на протязі усього його життя. 
 
 

РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ МОВИ ПЕРШОДЖЕРЕЛА 
ТА ПЕРЕКЛАДЕНОГО ТЕКСТУ 

Яшина Н. О. 
5 курс, група ЗВСР-61/13, 

спеціальність «Видавнича справа та редагування»; 
науковий керівник: Моргунюк В. С. 

Аналізування твору (від грец. analysis — розкладання, члену-
вання, розбір) — це метод його розгляду, вивчення, що передбачає 
насамперед розчленовування цілого на окремі частини, складники, 
визначення елементів, які входять у ціле, з’ясування окремих його 
аспектів і властивостей.  

Редагування можна вважати своєрідним видом інтелектуально-
го випробування рукопису, в основі якого лежить редакторський 
аналіз, що допомагає рукопис оцінювати, визначати причини недо-
ліків, підказувати автору шляхи і засоби їх усунення, спільно з ав-
тором удосконалювати роботу. 

Механізм редакторського аналізу — зіставлення свідомості, по-
чуттів, діяльності пересічного читача групи, на яку розраховано твір, 
до і після читання. 

У цьому контексті редагування може мислитися як процес вста-
новлення ступеня суспільної цінності твору, призначеного для ви-
дання, а також процес допомоги автору у вдосконаленні твору заради 
того, щоб максимально скоротити різницю між передбачуваним і 
бажаним результатом читання. 
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Важливість ознайомлення з авторським оригіналом під час ре-
дагування перекладного тексту. 

Найперші завдання редактора, який аналізує мовностилістичні 
особливості перекладу: подати загальну оцінку перекладу, визначи-
ти, наскільки правильно відтворено іншомовний текст з точки зору 
емоційного та стилістичного забарвлення, ставлення автора до лю-
дей і подій, манери й ритму розповіді. 

Розділяючи перекладений текст на окремі частини, редактор вста-
новлює рівень тематичної організації твору в цілому, якість розроб-
лення та розкриття певної теми. 

Вивчення історико-літературних даних, пов’язаних із життям і 
творчістю автора оригіналу, мовним середовищем, в якому письмен-
ник формувався. 

Необхідність звернути увагу перекладача на характеристики ді-
йових осіб, точність їхніх портретів. 

Відстеження за допомогою редакторського аналізу того, наскіль-
ки досконало перекладач передав час дії, атмосферу історичної епохи, 
вікові дані літературного героя, місце дії (країну чи місто), інтер’єр, 
пейзажні особливості. 

Додаткове опрацювання складних місць — консультування з фа-
хівцями-рецензентами (за такої можливості — навіть уточнення з 
автором першоджерела). 
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СЕКЦІЯ 5 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 
ПОПУЛЯРНИХ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ 

ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ТЕМАТИКИ «ПОГОДА» 

Больбух А. К. 
2 курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад», 

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. Київ), к. телефон (063)-6695775; 

науковий керівник: Шкарбан І. В., к. філол. н., доцент 

Останніми десятиріччями жодна галузь лінгвістичної науки не при-
вертала до себе такої уваги мовознавців, як фразеологія. Становлен-
ню фразеології як галузі лінгвістики сприяло здійснене у працях та-
ких мовознавців як Ф. І. Буслаєва, В. В. Виноградова, О. О. Потебні, 
І. І. Срезневського, П. Ф. Фортунатова, О. О. Шахматова, М. М. Шан-
ського ґрунтовне дослідження синтаксичної природи словосполучень, 
а також висвітлення стилістико-семантичних особливостей стійких 
комплексів слів. 

Фразеологізм — складне поняття. У лінгвістиці відомі понад 20 
визначень фразеологічної одиниці, але жодне з них не знайшло за-
гального визнання. Утворення фразеологічних одиниць, їх щоденна 
поява — це живий і постійний процес, викликаний самою потре-
бою людського спілкування. 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що фразеологіч-
ний фонд мови є відкритою системою, оскільки він постійно по-
повнюється за рахунок відомих афоризмів літераторів, митців, на-
уковців. Тому дана тема хоч і багато досліджувана, але існує ще 
низка спірних питань, які потрібують подальшого розгляду. 

Мета статті — дослідити сучасні шляхи утворення фразеологіч-
них одиниць тематики «Погода». 
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З природними явищами ми зіштовхуємося щодня. Однак порів-
няно з англійською, в українській мові існує небагато фразеологіз-
мів цієї тематики, що, з одного боку, пояснюється не пересічністю 
погоди в Об’єднаному Королівстві, з іншого — вагомістю темати-
ки у повсякденному спілкуванні. Наприклад, fair-weather friend — 
ненадійний друг; the tip of the iceberg — невелика частина великої 
проблеми; lovely weather for ducks — дощова погода; under the wea-
ther — хворий, нездоровий; stick-in-the-mud — відстала людина, 
безініціативна особа, одинак; Indian summer — Бабине літо; pea-
sou-pers — густий туман; the chill wind of — холодний подих; under 
a cloud — в тяжкому становищі; when it rains, it pours — коли не 
щастить, то по повній; come rain or shine — в будь-яку погоду. 

У перекладі з української мови на англійську: 
Аж мороз поза шкурою (шкуру) пішов — відчути холод, страх — 

a frost went out of hide. 
Золотий дощ — велика сума грошових прибутків — golden chain. 
Ні пари з вуст — мовчки — without a vapour from a mouth. 
Битися як риба об лід — безрезультатно добиватися чого-небудь — 

to fight close as an fish at ice. 
Буде й небу жарко — про енергійну, бурхливу діяльність — it 

happen hotly heaven too. 
Фразеологізми мають чітке джерело походження, афористичний 

характер і служать одним з основних засобів створення експресив-
ності тексту. У основі фразеологізації лежить переосмислення віль-
ної словосполуки, у результаті чого текст набуває стійкості, відтво-
рюваності і семантичної цілісності. 

Актуальне значення фразеологізму не може бути зведене до су-
ми прямих значень його компонентів. 

Фразеологія — один з найяскравіших і дієвіших засобів мови. Ме-
тафоричність, емоційність, експресивність — всі ці якості одиниць 
фразеологізмів додають мові образності і виразності. 
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ПЕРЕКЛАД ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Дегтярьова Ю. С. 
2 курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад», 

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. Київ), к. телефон (063)-2253163; 

науковий керівник: Шкарбан І. В., к. філол. н., доцент 

Актуальність усіх питань, пов’язаних з культурою, набула остан-
нім часом неабиякої гостроти. Підвищений інтерес до вивчення та 
дослідження культури та міжкультурної комунікації стає очевидним 
та просто необхідним. Дослідники вважають, що такий бум спри-
чинений цілою низкою як позитивних, так і негативних факторів.  
З одного боку, соціальні, політичні, економічні та інші негаразди в 
загальносвітовому масштабі призвели до небувалої міграції народів, 
до їх переселення, змішування, численних сутичок та, як наслідок, 
до зіткнення культур. А з іншого — науково-технічний прогрес та 
бурхливий розвиток в усіх сферах життя останнього часу відкриває 
все нові можливості, види, форми і засоби спілкування, головною 
запорукою ефективності яких є взаєморозуміння, діалог культур, 
толерантність до інших народів та цивілізацій. Цілий комплекс 
тривожних та обнадійливих факторів призвів до активізації уваги в 
контексті міжкультурного спілкування (комунікації). 

Мова — найбільша за обсягом структура будь-якої культурної 
цивілізації. Тобто саме мова, світ та культура і формує свого носія. 
Схематично міжкультурну комунікацію в провідному для нас лінг-
вістичному плані можна зобразити таким чином: виробник – арте-
факт – користувач (за С. Г. Тер-Минасовою). Необхідність у кому-
нікації в даному разі зумовлена тим, що артефакт виступає матері-
алізованим продуктом мислення людини. Така точка зору зумовле-
на тим, що будь-які артефакти призначені не лише для особистого 
користування, а для того, щоб стати доступними для інших людей, 
відповідно при цьому кожен конкретний артефакт має бути об’єк-
тивований у будь-якому матеріалі. Яскравим прикладом міжкуль-
турної комунікації може бути переклад літературного твору інозе-
мною мовою, коли прототекст належить одній літературній мові, а 
метатекст (переклад) — іншій. Відповідно, через переклад твір стає 
надбанням не лише національної літератури, а шедевром світової 
літератури. При цьому здійснюється не лише суто міжлігвістична 
інтеракція, а, в повному обсязі, — міжкультурна комунікація. 
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Говорячи про особливості міжкультурної комунікації на рівні ху-
дожнього тексту, правомірним буде сказати, що в такому разі ми 
маємо справу з цілим комплексом проблем комунікації загалом та 
питаннями переходу не лише з одного лінгвістичного коду на інший, 
а з більш глибокою та складною проблемою переходу з одного наці-
онально-культурного коду на інший. Добре відомим є той факт, що 
навіть при буденному комунікативному акті представників єдиного 
культурного простору сприйняте ніколи не буде повністю дорівню-
вати висловленому. Виходячи з викладеного з урахуванням доко-
рінних відмінностей різних мов, ситуація суттєво ускладнюється ще 
й міжкультурними розбіжностями, в результаті чого головна кому-
нікативна ціль — розуміння — стає досить важкою для досягання. 

Таким чином, стає очевидним, що переклад являє собою вид ді-
яльності, що стосується не лише двох мовних систем, а й двох ку-
льтурних полюсів. При цьому результатом діяльності перекладача 
стає свого роду симбіозом культури оригіналу та перекладу, що сприяє 
взаємному збагаченню як першого, так і другого. Очевидним є той 
факт, що культура оригіналу не може повністю сприйматися реци-
пієнтом. Проте докорінні відмінності між культурами та мовами світу 
не є причиною неможливості їхнього перекладу, а навпаки — істот-
но збагачують обидві мови та культури через взаємне самоусвідом-
лення та пізнання. Успішне розв’язання проблеми передачі та від-
творення національної самобутності в перекладознавстві лежить не 
на поверхні, а вглибині, не стільки у скрупульозному відтворенні 
предметного світу, скільки в проникненні у підсвідомі глибини наці-
онального «психотипу» (за В. І. Провоторовим), до потаємної спе-
цифіки світобачення. Можливо, дослідження цього питання у та-
кому ракурсі привнесе у теорію та практику перекладу якісно нові 
та альтернативні рішення, адже саме цього вимагає сучасний і мін-
ливий світ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ Л. КЕРРОЛА 
З ТОЧКИ ЗОРУ ЦІЛЬОВОГО ЧИТАЧА 

Євсюков Є. О. 
VI курс, група ПАМ-52, спеціальність «Переклад», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ Університет «Україна», к. тел. (099) 412-59-43; 

науковий керівник: Бужикова Р. І., 
к. пед. н., доцент кафедри філології 

У процесі художнього перекладу відбувається творче перекоду-
вання тексту, що відноситься до іншої культури і до автора з іншим 
світоглядом, яке супроводжується втратою частини інформації і до-
даванням нової інформації і нової оцінки, залежної від естетичних, 
етнічних, ідеологічних установок інтерпретатора. 

Серед досліджень, присвячених теорії і критиці перекладів дитя-
чої літератури, «Аліса» видається абсолютним лідером. Порівняємо 
переклади літературної казки Л. Керрола «Аліса в Країні чудес», 
зроблені Н. М. Демуровою, В. Набоковим, В. Наріжною, Г. Бушиною, 
В. Корнієнко і проаналізуємо засоби передачі національно-культур-
ного компоненту у процесі перекладу гри слів з точки зору придат-
ності перекладу до сприйняття дітьми. 

Перший повний український варіант «Пригод Аліси в Країні Чу-
дес» у перекладі Галини Бушиної вийшов друком у видавництві 
«Радянський письменник» 1960 р., у якому перекладачка зупинила 
свій вибір на аудиторії «молодшого шкільного віку» і, відповідно, 
пожертвувала парадоксами заради докладних пояснень фантастич-
них цікавинок, передусім мотивації імен героїв. 

Яскраво вираженого національно-специфічного забарвлення набу-
ває антропонімікон «Аліси в Країні чудес» і, в першу чергу, імена 
головних персонажів казки, що майстерно обіграються автором. 
Передусім привертає увагу переклад імені головної героїні Аліси, 
запропонований В. Набоковим, який, по суті, перетворив англійку 
Алісу на російську дівчинку. Він дав їй російське ім’я Аня (змен-
шувальна форма від імені Ганна). 

Такими ж російськими іменами він називає інших героїв казки, 
які оточують Алісу. Це дворянин Кролик Трусиков (у інших пере-
кладачів — Кролик) і його слуги Петька і Яшка (Pat and Bill). Пет і 
Крутихвіст назвав цих персонажів Корнієнко. 
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Лакунарність (невідповідність) окремих компонентів гри слів ви-
магає від перекладачів пошуку близьких до англійських культурних 
реалій у мові перекладу. Завдання ускладнюється необхідністю збере-
ження комічного ефекту гри слів, який досягається у тексті оригіналу. 

Не завжди аналоги були вдалими. Припустимо, знаменитий ви-
раз «Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?» у перекладі  
Н. Демурової близький до оригіналу за ритмікою і римою, але до-
сить далекий за змістом. Адже у Керрола беруть участь «кішки»  
і «кажани» («cat» і «bat»), що, погодьтеся, логічніше. У перекладі 
В. Наріжної питання стоїть так: «Чи смакують кішкам блішки? Чи 
смакують блішкам кішки?», що ближче до сучасного життя, але далі 
від оригіналу. Значно ближче до оригіналу переклад Г. Бушиної «Чи 
їдять коти кажанів? Чи кажани їдять котів?» 

Л.-К. Персон вважає, що «книги повинні бути адаптовані до своєї 
нової країни» і додає, що завдання адаптації частково переходить 
на перекладача, а частково — на редактора. Райс визначає три чин-
ники, які в перекладах дитячих книг часто призводять до відхилень 
від початкового тексту: 1) недостатня мовна компетенція дітей; 2) 
уникнення порушення табу, які з точки зору педагогів слід було б 
підтримувати; 3) обмежені знання та досвід юних читачів. 

Вони спонукають перекладача до прагматичної адаптації не тільки 
на макротекстуальному, але і на мікротекстуальному рівні. Пере-
клад літературної казки для дітей передбачає застосування теорії 
«одомашнення» літературного твору при спробі збереження автор-
ської оригінальності. 

 
 
МЕТАЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНОТАЦІЇ 

ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ 
Каліновська Г. Ю. 

І курс, група ПР-11, спеціальність «Переклад», 
Університет «Україна», к. тел. (093) 3510189; 
науковий керівник: Софійська Т. С., доцент 

Сучасна теорія та практика анотування постійно набуває нових 
способів створення анотацій. Добре відома класифікація анотацій, 
визначених Шамуріним Є. І., постійно доповнюється В. Я. Буран, 
П. О., Кушнерук Ю. М., Шалимоваою Ю. М., Горбаченко Т. Г., Ло-
мачинською тощо. Їх класифікацію анотацій ми беремо за основу 
нашого подальшого дослідження. 

«Анотації, які складає автор, носять назву авторських, …» [2:244]. 
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Матеріалом нашого подальшого дослідження ми обрали форму 
та ключові слова анотації до наукової статті, роль яких в самій ано-
тації ще не визначена. 

Ми припустили, що авторська модель написання анотації є опи-
сом наданого наукового тексту (а ним виявляється наукова стаття), 
який може містити метаелементи авторського стилю. Таке припу-
щення надає нам можливість пошуку метамови анотації, в склад якої 
входять ключові слова, вибрані самим автором. Як визначає Лома-
чинська І.: «До основних етапів анотування документних потоків 
відносяться: аналіз тексту документа, відбір інформаційних елемен-
тів, які характеризують документ, літературне редагування, оформ-
лення анотації …” [3:52]. 

Як відомо, координатне індексування — це вид індексування, 
при якому зміст документа або запиту багатоаспектно виражається 
безліччю ключових слів або дескрипторів. В анотації до наукової 
статті кількість таких слів набагато менше стандартної (500–600 зна-
ків). У такий спосіб відбувається згортання інформації, що знахо-
диться в документі, і представлення її у вигляді індексу, в нашому 
випадку анотації, написаного класифікаційною мовою або у вигляді 
дескриптора, ключового слова, написаного дескрипторною мовою. 
Нас зацікавила роль ключових слів в структурі самої анотації, тому 
що вони не називаються частиною анотації. 

«Дескриптор — лексична одиниця, слово, словосполучення ін-
формаційно-пошукової мови…». [4] та є описовим елементом, як і 
ключові слова, які повинні відображати зміст по розділам, перед-
мові чи анотації документа. З цього ми робимо висновок, що клю-
чові слова анотації є ілюстрацією головних частин наукової статті, 
тими метаелементами, якими автор намагається вплинути на нас, 
реципієнтів. 

Нами було досліджено оформлення анотації до наукової статті. 
Серед прикладів її оформлення ми зустрілися зі специфікою індек-
сування — це процес вираження змісту документа на інформацій-
но-пошуковій мові. 

Таким чином ми побачили, що форма анотації до наукової стат-
ті має різне оформлення. Вона надається: а) з ключовими словами; 
б) без ключових слів; в) має назву Summery (по кількості знаків на-
віть перевищує стандартну їх кількість); г) кількість ключових слів 
не однакова: від 3–15 приблизно; д) не завжди анотація надається  
з перекладом на іншу мову. 
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Можна зробити висновок, що ключові слова виконують різні 
функції і мають неоднорідний характер: історичний, науковий, ін-
формаційний тощо. 

Розглядаючи авторську модель анотації до наукової статті, яка 
складається з двох частин: головної та ілюстративної ми можемо 
вважати другу частину такою, що складається з метаелементів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 
У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Козиренко М. А. 
ІІ курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад»; 

науковий керівник: Шкарбан І. В., доцент 
E-mail: nikkiserj@mail.ru 

До основних компонентів сучасної інформаційної технології в пе-
рекладі відносять машинний переклад, інформаційно-довідкову базу 
(електронні словники, довідники, енциклопедії, нормативно-термі-
нологічні джерела), засоби нагромадження, архівування, пошуку й 
відновлення фрагментованих перекладів (системи «пам’яті перекла-
дів»), засоби підготовки, форматування й конвертування текстових 
даних, засоби локалізації текстів перекладів і ін. Машинний пере-
клад передбачає застосування комп’ютера при перекладі. Це можуть 
бути: 1) найпростіші процедури послівно-оберненого перекладу, у 
яких вибір еквівалентів не виробляється, і на виході система пере-
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кладу дає усі перекладні еквіваленти, наявні в словнику; 2) вико-
ристання певної комбінації синтаксичних і семантичних моделей 
для вибору правильного еквівалента й перетворення структури ви-
хідного тексту в структуру тексту перекладу; 3) використання мо-
делей синтаксичного й семантичного аналізу й синтезу, плюс кон-
цептуальних моделей подання змісту висловлення/тексту. 

Існуючі сьогодні програми машинного перекладу включають такі 
напрямки перекладацької діяльності як автоматична обробка слов-
ника (word processor); системи перевірки правопису, граматики, сти-
льові редактори; електронні словники; термінологічні бази даних; 
корпус текстових даних; енциклопедії й ін. Інтернет також може 
виступати платформою для професійного спілкування перекладачів. 
Шляхом реалізації цього виступають різноманітні перекладацькі 
форуми. Актуальність теми виправдана появою великої кількості 
науково-технічних документів і необхідністю оперативного їх пе-
рекладу на інші мови. 

Мета роботи: вивчення особливостей науково-технічного стилю 
в аспекті машинного перекладу. Завданнями дослідження є вияв-
лення основних проблем машинного перекладу; порівняння тексту 
перекладу, зробленого за допомогою різних програм з перекладним 
текстом, зробленим професійним перекладачем; виявлення і систе-
матизація типових помилок перекладу. 

Об’єктом дослідження є перетворення, що виникають при ма-
шинному перекладі тексту науково-технічної літератури. Предме-
том дослідження є особливості використання Інтернет ресурсів при 
машинному перекладі певної наукової роботи з англійської мови 
на українську. Матеріали дослідження — це тексти, перекладені 
популярними он-лайн перекладачами (Google Translate, Translate.ru, 
Bing Translator, Yahoo Babel Fish) та електронними словниками 
(Lingvo, Multitran, Multilex, Promt). 

Основу категоричних пошукових систем складають вiртуальнi 
бiблiотеки, тобто Web-сторінки, присвяченi певній тематиці, iз стислим 
описом джерел iнформацiї, та гiперпосилань на них. У результаті 
розвитку такої системи з’являється деревоподiбна структура катало-
гів, пiдкаталогiв i т. д. Iнодi всередині каталогу за певними крите-
ріями відбираються кращі посилання за темою. 

Однією з найбільш явних переваг електронного словника є різке 
скорочення обсягу. На одному компакт-диску міститься інформація, 
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яка зберігатиметься в декількох томах книжкового словника. Сучасні 
електронні словники не тільки значно перевершують за обсягом книж-
кові, а й знаходять слово або словосполучення за кілька секунд. 
Такий пошук створює багатовимірний портрет слова, при цьому ви-
тягуються з словникової статті не тільки конкретні приклади його 
використання і стійкі вирази, в яких слово зустрічається, але і стають 
явними мовні закони, яким підкоряються правила словотворення. 

Зазначимо, що використання ІТ при перекладі саме по собі не є 
універсальним вирішенням всіх перекладацьких проблем. При всій 
своїй ефективності та перспективності ІТ не здатні повністю замі-
нити живого перекладача і самі по собі не гарантують якісного пе-
рекладу. Дані ІТ призначені лише для того, щоб прискорити і полег-
шити процес перекладу, допомогти у вирішенні численних сумнівів, 
що виникають у процесі роботи, мінімізувати зусилля і час, що ви-
трачаються на переклад. 

 
 
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМЕТОДИК ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
СТУДЕНТАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Концідайло Р. В. 
старший викладач кафедри гуманітарних наук 

та фундаментальної підготовки, 
Житомирський економіко-гуманітарний інститут 

Із-поміж основних стратегічних завдань реформування освіти в 
Україні чільне місце посідає відродження та розбудова національ-
ної системи освіти як найважливішої ланки у вихованні свідомих 
громадян держави, формуванні освічених творчих особистостей. 

Застосування нової моделі освіти й професійної реабілітації лю-
дей з функціональними обмеженнями надзвичайно актуальне і по-
требує нових, інноваційних теоретичних і методологічних підхо-
дів, нових засобів, форм організації впровадження новітніх 
навчальних технологій в освітній процес. 

Одним із перспективних напрямків у пошуку продуктивних і перс-
пективних форм, методів і засобів навчання, спроможних забезпе-
чити ефективність процесу навчання на всіх рівнях освіти в усіх її 
формах, — це використання сучасних інформаційних технологій. 
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Автентичні матеріали дозволяють студентам почути і відчути 
справжній акт комунікації двох або більше людей. Текст або дру-
ковані матеріали не можуть дати такого відчуття. Тому важливим у 
процесі вивчення іноземної мови є процес тренування навички розу-
міння і сприйняття оригінального мовлення. Таку проблему у викла-
данні іноземної мови можуть допомогти вирішити інформаційні тех-
нології, частину з яких складають відео та аудіоматеріали як інно-
ваційну технологію викладання іноземної мови, що містять оригі-
нальне мовлення носіїв мови, яка вивчається. Використання відео-
матеріалів під час вивчення іноземної мови має наступні переваги: 

1. розвиває сприйняття мови на слух та візуальну перцепцію; 
2. розвиває уяву студента; 
3. збільшує інтерес студента до вивчення іноземної мови; 
4. полегшує процес сприйняття мовлення. 
В даній статті ми пропонуємо викладачам англійської мови де-

кілька методик використання відеоматеріалів на заняттях з інозем-
ної мови із застосуванням вправ. 

1. Перегляд фільму без звуку. Ця методика включає в себе відео-
фрагмент, що демонструється студентам без звуку. Тому викорис-
тання даної методики дозволяє йому спочатку сконцентруватися на 
відеофрагменті. Під час перегляду студенти вирішують (уявляють), 
про що йдеться або про що розмовляють головні герої фрагменту. 
При перегляді того ж самого фрагменту вдруге, але вже із звуком, 
для студентів буде легше зрозуміти мовні особливості носіїв мови. 

2. Стоп-кадр. Під час перегляду фрагменту викладач натискає 
кнопку «пауза» для того, щоб відеофільм зупинився на якомусь окре-
мому кадрі. Ця методика дозволяє сконцентрувати увагу студента 
на окремому зображенні, що є важливим для детального обгово-
рення проблеми. 

3. Рольова гра. Використання рольової гри дає найбільший ефекту 
при закріплені мовних одиниць, які студенти почули під час пере-
гляду відео фрагменту. Для проведення такої методики студенти ма-
ють бачити перед собою список лексичних одиниць, які вони потім 
використовуватимуть під час спілкування. Під час повторення діа-
логу дуже важливо, щоб вони повторювали інтонацію, жести та 
міміку головних героїв. 

4. Глядачі і слухачі. При використанні даної методики студенти 
поділяються на дві групи: одні з них є глядачами, інші слухачами. 
Потім глядачі розповідають слухачам, що вони бачили на екрані. 
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5. Відчуття головних героїв. Дана методика використовується для 
фокусування уваги студентів на думках, жестах, міміці та емоціях 
головних героїв. 

Використання в навчальному процесі вищої школи системи за-
вдань, що поєднують у собі імітацію, гру та проблемні ситуації, до-
зволяє надати навчальним заняттям пошукового характеру, залучи-
ти студентів до самостійної діяльності, навчити самостійно думати, 
діяти, вести наукову суперечку, дискусії, шукати та знаходити оп-
тимальний вихід із запропонованих професійних ситуацій, особис-
то відповідати за прийняті рішення. При цьому викладач займає 
положення модератора спільної пізнавальної діяльності, колектив-
ного створення адекватних уявлень і знань із широкого спектра 
питань, які мають інтегративний характер і міжпредметні зв’язки. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ 
ПЕРЕКЛАДУ МЕТАФОРИ 

Любченко Д. О. 
6 курс, група ЗПР-61/12м, спеціальність «Переклад», 

Університет «Україна», к. тел. 0635371328, 0964850466; 
науковий керівник: Шкарбан І. В., к. філол. н., доцент 

Останнім часом наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть основ-
ними напрямами у вивченні метафори стали: 1) культурологічний; 
2) термінотворчий; 3) когнітивний; 4) аксіологічний. 

Метою даної статті є з’ясувати до якої з трьох метафоричних кон-
цептосфер відноситься метафорично-екзистенціональна концепто-
сфера в англійській, французькій, російській та українській мовах, що 
передбачає вирішення таких завдань: 1) аналіз останніх досліджень 
у галузі концептуальних досліджень метафори; 2) опис метафорич-
но-екзистенціальної концептосфери у вищезазначених мовах. 

Метафора, на нашу думку, є інтерактивною категорією, адже вза-
ємодіє як зі світом, що сприймається людиною, так і з її волевияв-
ленням. Порівняння як стилістичний прийом полягає в уподібненні 
двох об’єктів дійсності (чи їхніх якостей), що належать до різних 
класів. Порівняння ж як двочленний субстрат виникає внаслідок 
когнітивної операції при зіставленні двох об’єктів і відношень між 
ними. Об’єкти, що порівнюються, не є цілком ідентичними, вони 
лише нагадують один одного. Їхня часткова схожість призводить до 
нового сприйняття. 
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Концептуальна структура метафори є одним із субфреймів базо-
вого компаративного фрейму (за С. А. Жаботинською). Слоти да-
ного субфрейму відповідають концептуальному референту й концеп-
туальному кореляту, кожний з яких має свої концептуальні моделі. 
Зв’язки між елементами цих моделей представлені концептуальною 
основою метафори. 

Еквівалентна метафорично-екзистенціональна концептосфера вклю-
чає концепти-метафори, які символізують зміст і форму речей, сут-
ність речей, сутність і явище, саму річ як таку та форми її виявлен-
ня, якість та характер процесів говоріння/мовчання. Так, іменники 
(англ.) anchor, (франц.) ancre, (рос.) якорь є символом «надійності»: 
«The world changed, people died off, the mark fell, but Grandman was 
there — embodiment, faithful and grey — of service and integrity — 
an anchor»; «personne sûr, sur lequel on peut compter; la source de 
l’assurance», «Allons, va roucouler sur l’ancre de sauvetage, et joue bien 
ton rôle, glisse à Clotilde la cette incendiare que tu as écrite ce matin, et 
rapporte — m’en un peu chaude»; «Un tel amour est mon ancre de 
salut, se dit-il»; «Мир меняется, люди умирают, марка падает, но 
Грэндмен всегда тут — седой, верный; воплощенная преданность и 
надежная опора, настоящий якорь»; «Такая любовь — якорь моего 
спасения», — подумал он» зумовили перенос значення внаслідок 
заміни АС «bar – barre – стержень» на «person – personne – человек» 
та додавання ДС «reliable», «confidence», «source», «sûr», «l’assurance», 
«source», «уверенность», «источник», «надежный». 

Концептуалізація метафор корелює з ідеєю розмови з різним сту-
пенем інтенсивності ознак багато/мало, швидко/повільно, тихо/го-
лосно тощо. Отже, якісна перевага/неперевага процесів мовлення в 
іменниках (англ.) chirrup, (франц.) gazouillement, (рос.) чирикание, 
що представляють концепт «говорити», поряд із заміною архісем 
«twitter – babiller – щебетать» на «speak – parler – говорить», актуа-
лізується через диференційні семи «quickly – vite – быстро». 

За результами проведеного дослідження, можна стверджувати, 
що метафорично-екзистенціональна концептосфера відноситься до 
еквівалентного типу метафоричних концептосфер, тобто знаходить 
еквівалентне вираження в англійській, французькій, російській та 
українській мовах і заснована переважно на таких семантичних епі-
дигмах, які можна вважати універсальними для досліджуваних мов: 
заміна АС та актуалізація ДС; заміна АС та додавання нових ДС. 
Подальші дослідження сприятимуть встановленню і опису інших 
еквівалентних метафоричних концептосфер різносистемних мов. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ БІЗНЕСОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 

Радченко Ф. В. 
6 курс, спеціальність «Переклад», ЗПР-61/12 

Інститут філології та масових комунікацій, к. тел. (044) 558-21-91; 
науковий керівник: Перковська І. Д., д. філ. н., доцент 

Слід відмітити необхідність комунікації в галузі економіки в епоху 
розвитку економічних відношень та швидких економічних реформ, 
активізацію процесів проникнення в українську мову іншомовної 
економічної та бізнесової термінології. 

Відомо, що розвиток фінансової, економічної, управлінської тер-
мінології тієї чи іншої мови, так і дослідження проблем перекладу 
фінансових та економічних текстів викликає інтерес для цілого ряду 
досліджень для лінгвістів. 

Економічна термінологія — особливий шар мови. 
Відомо, що біля 70% української економічної термінології стано-

вить лексика, запозичена з різних мов світу, причому більша частка 
запозиченої лексики потрапила до бізнесової терміносистеми укра-
їнської мови з англійської мови. 

Спеціалісти вважають, що англомовні запозичення термінів в бізне-
сової терміносистемі української мови поділяються на декілька типів: 

– запозичення досить давні, що вже не відчувається їхнє інозе-
мне походження; 

– суто англомовні слова, які часто використовуються в мовлен-
ні, й поступово стають загальномовними одиницями; 

– варваризми — рідковживані іншомовні слова, які легко замі-
нюються питомою лексикою й використовуються у фаховому спіл-
куванні; 

– інтернаціоналізми — такі міжнародні терміни, які вживаються 
не менше, ніж у трьох неспоріднених мовах. 

Весь запозичений пласт термінів зі структурного погляду можна 
поділити на дві великі групи:  

1 — терміни з повним структурним збігом; 
2 — терміни з частковою заміною компонентів, оформлені сло-

вотвірними засобами мови-реципієнта. 
Слід відмітити, що більшість англомовних бізнесових термінів  

в українській мові подаються в словниках у вигляді транслітерації 
з оригіналу з подальшим їх тлумаченням або дефініцією. 



Секція 5 Актуальні 
сучасного 

 192

Можна зазначити дві цікаві тенденції у розвитку сучасної англій-
ської бізнесової терміносистеми: термінологізація загальновживаної 
лексики та вживання економічних термінів у переносному значен-
ні, що взагалі не характерне для термінології. 

Слід відзначити, що намітились два шляхи перекладу термінів, 
яких дотримується перекладач: переклад прямий або буквальний (за-
позичення, калькування, дослівний переклад) та переклад непрямий. 

В українську мову посилився «доплив» англійської лексики, а саме 
реалій, зросла кількість бізнесових реалій. Виділяють різні прийоми 
перекладу реалій. 

Проте, в українсько-англійських відносинах у багатьох випадках 
ще не встановлено на науковій основі точних правил міжмовних, 
фонетико-графічних відповідників, нерозв’язана повністю проблема 
усталеного оформлення на письмі звучання українських слів в анг-
ломовному оточенні. 

Слід відзначити, що бізнесова термінологія постійно змінюється 
й оновлюється. 

 
 

ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Сушко К. О. 
6 курс, група ЗПР-61/12м, спеціальність «Переклад», 

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. Київ), к. телефон 0975067796; 

науковий керівник: Шкарбан І. В., к. філол. н., доцент 
Історична фразеологія завдячує насамперед працям О. О. Потебні, 

Ф. І. Буслаєва, І. І. Срезневського, М. Ф. Сумцова, Л. А. Булаховсь-
кого, В. В. Виноградова, Б. О. Ларіна. Також численні здогади про 
історію того чи іншого виразу нерідко знайдемо в лексикографіч-
них працях І. М. Снєгірьова, В. І. Даля, М. І. Міхельсона, І. І. Но-
совича та ін. 

Фразеологізми є справжньою оздобою мови, одним з невичерп-
них джерел створення образності. Фразеологічні одиниці — це носії 
життєвого досвіду нації, що яскраво відображають спостереження 
за навколишнім світом. Тож, саме під час звичайного сплину життя 
виникають усталені вирази. Фразеологізми народилися із народних 
пісень та казок (couldn’t tell in a tale or write with a pen — ні пером 
написати, ні словом змалювати), притч (блудний син із євангельсь-
кої притчі — parable of the Prodigal Son), прислів’їв (if you sing 
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before breakfast, you will cry before night — скільки усміхаєшся, стіль-
ки і проплачеш). У них відбилася історія (Мамай пройшов). Фразе-
ологічні одиниці є джерелом традицій, звичаїв, обрядів (break the 
ice — розтопити лід, back the wrong horse — зробити хибний ви-
бір). Частина фразеологічних зворотів походить з професіоналізмів 
(green room — вбиральна артистів (раніше стіни у цих приміщен-
нях фарбувалися у зелений колір). Штампи зі сторінок газет, жур-
налів — теж є не чим іншим як фразеологізмами (an ugly duckling — 
потворна людина (Г. Андерсен). З’являлися фразеологізми і в процесі 
запозичення (лат. alter ego — друге я; франц. сherchez la femme — 
шукайте жінку), серед таких — вирази з біблійних текстів (the dog 
returns to his vomit — людина повертається до своїх звичок), з давньо-
грецької і давньоримської міфології (Ахілесова п’ята — Achilles' 
heel; прокрустове ложе — Procrustean bed). Цитати та «крилаті сло-
ва» стають підґрунтям фразеологізмів (to be or not to be — бути чи 
не бути (У. Шеспіра); небо в алмазах (А. Чехов). 

Фразеологізми влучні, яскраві, образні, своїм змістом торкаються 
усіх сторін і властивостей життя, характерів людей, тому вони ши-
роко використовуються як образотворчий засіб у творах художньої 
літератури (М. Гоголь, Л. Толстой, А. Чехов, В. Шукшин, В. Бєлов). 
Наприклад: аs mad as a hatter — божевільний як торговець капелю-
хів — вираз, що набув поширення завдяки літературі. «Цілком боже-
вільними» ставали як виробники, так і продавці капелюхів не випад-
ково, довгий час у процесі виробництва капелюхів використовувалася 
ртуть — метал, що є уїдливим. Льюїс Керролл в «Алісі в країні чу-
дес» образно змалював божевілля капелюшника. 

Роль кольору у складі фразеологічної одиниці є визначною. Ком-
понент «колір» впливати на загальне значення фразеологізму. Адже 
колір пов’язаний з психоемоційним станом людини і надає яскра-
вого забарвлення усталеному виразу. Кольоронім стає основою по-
рівняння (as black as a crow, as green as a grass, as red as a lobster, as 
white as snow, as yellow as gold) і метафору через фразеологізм (once in 
a blue moon, to show the white feather, to look black). 

Фразеологізми з кольоронімами є невід’ємною частиною мови. 
Матеріальне й духовне життя народу становлять невичерпне джере-
ло фразеотворення й водночас є екстралінгвістичним тлом, на якому 
об’ємніше проступають і мовні цінності. Стійкі вислови лаконічно 
й образно передають «великі мислені маси» (О. Потебня), створю-
ють фразеологічну картину світу. Усі сфери життя щільно заповне-
ні фразеологічними нашаруваннями й відображають різні аспекти 
народного буття. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НАЗВ КІНО- 
ТА МУЛЬТФІЛЬМІВ 

Улітіна А. В. 
2 курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад», 

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. Київ), к. телефон (098)-5219173; 

науковий керівник: Шкарбан І. В., к. філол. н., доцент 

На сьогодні ми можемо спостерігати, як сильно впливають на 
наше життя всі культури світу. З одного боку, велика кількість ін-
формації з досить різних джерел призводить до всебічного розвит-
ку особистості, а з іншого — до розповсюдження некваліфікованих 
послуг перекладачів. Саме тому проблеми перекладу назв фільмів 
набувають усе більшої актуальності та потребують чіткого, послі-
довного та професійного підходу до їх вирішення. 

Важливо зазначити, що на думку багатьох перекладознавців, при 
перекладі назв фільмів необхідно застосовувати лексико-семантичні 
та граматичні трансформації. 

Під час аналізу перекладу назв фільм ми керувались підходом 
Я. Рецкера, який виділяє такі основні трансформації: 1) конкретиза-
ція (коли слова в англійській мові мають більш ширше семантичне 
значення і не мають конкретного еквіваленту в українській мові); 
2) генералізація значень (коли вужче семантичне значення заміню-
ється більш ширшим); 3) додавання слів під час перекладу задля 
пояснення; 4) пропуск слів; 5) компенсація (передача змістового зна-
чення не тими засобами, що були застосовані в оригіналі); 6) цілісне 
перетворення (коли під час перекладу немає можливості відштовх-
нутися від словникових відповідників або контекстуальних значень). 

Прикладом конкретизації можна вважати переклад назви кіно-
фільму «Wanted» як «Особливо небезпечний». За словником «wanted» 
означає «розшукується», а вибір перекладача на користь «особливо 
небезпечний» пояснюється прагненням акцентувати увагу на кон-
кретному сюжеті про небезпечного злочинця, а не про щось загаль-
не, що також може розшукуватись. 

Генералізацію було використано при перекладі назви кінофільму 
«The assassination of Richard Nixon» — «Замах на Річарда Ніксона», 
тобто вживається слово з більш ширшим значенням, адже основним 
еквівалентом слова «assassination» є слово «вбивство». 
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При перекладі назви кінофільму «Hellboy» перекладач вдався до 
додавання слів. В українському перекладі зазначений фільм має назву 
«Хеллбой: Герой з пекла». Тут додані слова дозволяють пояснити 
більш точно значення слова «hellboy», що складається з двох слів: 
«hell» — «пекло» та «boy» — «хлопець». 

Пропуск слів мав місце при перекладі назви мультфільму «Garfield: 
A tail of two kitties» — в офіційному перекладі назви маємо лише 
«Гарфілд». Адже, «a tail of two kitties» містить певне інформаційне 
навантаження у межах мови-оригіналу — вказівка на казку, мульт-
фільм, тому досить проблематично знайти український еквівалент. 

При перекладі фільму «Push» російською «Экстрасенсы» пере-
кладач застосував цілісне перетворення, адже в словнику відсутній 
необхідний відповідник до змісту фільму. Після перегляду цієї стріч-
ки стає зрозумілим такий вибір перекладача, адже у фільмі йдеться 
саме про людей з надприродними здібностями. 

Прикладом компенсації вважаємо переклад назви кінофільму 
«Attila» українською як «Атілла-завойовник», використання цієї 
трансформації допомагає компенсувати можливість незнання укра-
їнським глядачем такої історичної постаті як Атілла. 

Проведене дослідження особливостей перекладу назв кіно- та 
мультфільмів дозволяє зробити такі висновки. Перекладач має бути 
професійно обізнаним: правильно та обґрунтовано використовувати 
ту чи іншу трансформацію під час перекладу, враховувати специфіку 
перекладу фільмів, що належать до різних жанрів; бути ознайомле-
ним із сюжетом фільму; знати як культуру країни, де був створений 
фільм, так і культуру країни, мовою якої фільм перекладається; 
творчо підходити до процесу перекладу та дотримуватись критері-
їв, яким має відповідати переклад назви і всього фільму взагалі. 

 
 

ПАРАЛЕЛІЗМ У ПЕРЕКЛАДІ ПОЕЗІЇ Р. БЕРНСА 
В. О. МИСИКОМ ТА М. О. ЛУКАШЕМ 

Фролова Д. А. 
І курс, група ПР-11, спеціальність «Філологія», 
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (095) 883-74-20; 
науковий керівник: Софийська Т. С., доцент 

Метою свого дослідження є аналіз семантичного, синтаксично-
го та морфологічного паралелізму художніх засобів вірша Р. Берн-
са «Montgomerie’s Peggy». 



Секція 5 Актуальні 
сучасного 

 196

Перед тим, як приступити до аналізу художніх засобів віршу, нам 
необхідно описати ритмічну побудову вірша у творчих перекладах 
В. O. Мисика та М. О. Лукаша, де піднесений настрій навіюється 
ритмічним звучанням кожного рядка. В. О. Мисик використовує п’яти-
стопний ямб, а М. О. Лукаш використовує п’ятистопний пірихій та 
обидва з них застосовують цілком зрозумілу для сприймання риму [1]. 

Оригінал Переклад В. Мисика Переклад М. Лукаша 
Altho’ my bed were in 
yon muir, 

Якби я в полі ночу-
вав, 

Щоб жив я десь на 
болотах 

Amang the heather, in 
my plaidie; 

Закутаний в своєму 
пледі, 

I спав на моховім ко-
верці, 

Yet happy, happy 
would I be 

З якою б радістю об-
няв 

Я був би щасний, якби 
ти 

Had I my dear Mont-
gomerie’s Peggy. 

Я там свою кохану 
Пеггі! 

Була зі мною, Пеггі-
серце! 

Аналізуючи основний принцип поетичної організації тексту дже-
рела Р. Бернса «Montgomerie’s Peggy» ми порівняли переклади В. Ми-
сика та М. Лукаша першого чотиривірша та прийшли до наступних 
висновків. 

Cловосполучення «yon muir» у першому рядку вірша означає 
«місце перебування / зупинка». У перекладах обраних нами науков-
ців ми спостерігаємо наступне: 

 у В. Мисика «полі ночував», а у М. Лукаша «жив десь на бо-
лотах». 

Cлово «plaidie» у першому рядку вірша перекладається на укра-
їнську мову «плед»: 

 у В. Мисика «полі ночував», а у М. Лукаша «жив десь на бо-
лотах». 

Cлово «be happy» у третьому рядку вірша перекладається на укра-
їнську мову «бути щасливим»: 

 у В. Мисика «з якою б радістю», а у М. Лукаша «був би ща-
сний» 

Cлово «dear Peggy» у четвертому рядку вірша перекладається на 
українську мову «дорога / кохана»: 

 у В. Мисика «кохану Пеггі!», а у М. Лукаша «Пеггі-серце!» 
Переклад обох митців піддається порівнянню повторювальних 

іменників, які мають однаковий денотат, але різняться конотатом. 
Така актуалізація акценту на семантичний взаємозв’язок повторю-
ваних іменників тексту джерела з цільовим текстом підтверджує існу-
вання синтаксичного паралелізму. 
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Рядки характеризуються зовнішніми і внутрішніми зв’язками па-
ралельних художніх засобів. 

Визначаються зовнішні зв’язки описаних вище іменників всіх ряд-
ків тим, що цільовий переклад співпадає з текстом джерела при вико-
ристанні синтаксичного та морфологічного паралелізму як у В. Ми-
сика так і у М. Лукаша. 

А ось внутрішні зв’язки паралельних художніх засобів при ви-
користанні семантичного та синтаксичного паралелізму повністю 
співпадають тільки у четвертому рядку: 

 у В. Мисика «кохану Пеггі!», а у М. Лукаша «Пеггі-серце!» 
 текст джерела: «dear Peggy». 

Підводячи підсумки нашого дослідження ми вважаємо, що в по-
дальшому його можна розширити до повного аналізу всіх худож-
ніх засобів вірша Р. Бернса «Montgomerie’s Peggy» без виключен-
ня, і це буде продуктивно. 

Бібліографія 
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АДЕКВАТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ХІІ СОНЕТУ В. ШЕКСПІРА 

НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
Фролова О. А. 

І курс, група ПР-11, спеціальність «Філологія» (переклад), 
Університет «Україна» ІФМК, к. тел. (099) 4755271; 

науковий керівник: Софійська Т. С, доцент 
Нас зацікавив один з найяскравіших поетичних жанрів епохи Від-

родження — сонет, точніше, адекватність українського перекладу 
ХІІ сонету В. Шекспіра, тексту джерела, цільовому тексту. 

Особливості перекладу сонетів В. Шекспіра були опрацьовані 
багатьма українськими вченими: І. Франко, Д. Павличко, Д. Пала-
марчуком, Ю. Федьковичєм тощо. Перші переклади сонетів Шекспі-
ра українською мовою належать перу Івана Франка, який переклав 
12 сонетів, починаючи з 1882 року. П. Грабовський, який, однак, не 
схотів сприймати нової шекспірівської форми сонета, тому його пере-
клади були виконані у формі італійського відповідника: два катре-
ни і два терцети. 
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Для прикладу ми співставимо перший катрен ХІІ сонету В. Шекс-
піра і його переклад Д. Павличко. Під час аналізу ми звернули увагу 
на такі аспекти: а) дотримання форми тексту джерела (римування, 
ритм, кількість рядків); б) зміст тексту джерела та цільового тексту; в) 
використання автором тексту джерела художніх засобів. Перший 
катрен ХІІ сонету В. Шекспіра [2]. 

When I do count the clock that tells the 
time, Коли вслухаюся в печальний хід 

And see the brave day sunk in hideous 
night,  Годинника хвилиною нічною, 

When I behold the violet past prime, Коли дивлюся на прив’ялий цвіт, 
And sable curls all silvered o’er with 
white… На кучері, що світять сивиною… 

По-перше, римування перекладу, так само як і в оригіналі, було 
збережено, тобто воно є перехресним; ритм також зберігся; кіль-
кість рядків тексту джерела та цільового тексту однакові. 

По-друге, перекладач вдало зміг передати настрій автора і збе-
регти основну думку цього катрена — про швидкоплинність та не-
постійність людського життя. 

По-третє, Д. Павличко використовує у перекладі надлишковість 
як один з художніх засобів. До них відносяться епітети: печальний 
хід, хвилина нічна, прив’ялий цвіт. 

В тексті джерела В. Шекспір використовує три епітети: brave day, 
hideous night, sable curls та одну метафору — sable curls all silvered 
o’er with white. 

У перекладі Д. Павличка другий рядок перекладений не дослівно: 
And see the brave day sunk in hideous night — Годинника хвилиною 
нічною. Як бачимо, слово годинник у цьому рядку не згадується і 
перекладач замість дослівного перекладу вдався до більш стислого, 
на нашу думку, адекватного. 

Спираючись на слова А. О. Пермінової «В основу наших мірку-
вань ми покладемо загальновідоме спостереження про те, що для 
Заходу характерне лінійне сприйняття світу, а для Сходу — спіра-
льне. Ця ідея цілком справедлива для нашого вірша: послідовність 
дій оригіналу перетворюється на колоподібність розвитку сюжету 
в перекладі. [1], ми вважаємо, що площина кожного перекладу за-
лежить від поліфакторів: культурного, художнього тощо. 

Підводячи підсумки, ми прийшли до наступних висновків. 
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По-перше, Д. Павличко не перекладає цей вірш дослівно, але він 
майстерно надає його адекватне тлумачення — тлумачення, коли 
зміст сонету збігається з його текстуальним вираженням. По-друге, 
перекладач вводить авторські художні засоби, які роблять переклад 
більш зрозумілим для українського читача. Ми вважаємо, що наше 
дослідження розширює можливості подальшого вивчення шляхів пе-
ретворення перекладу в поетичному жанрі сонет. 

Бібліографія 
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ЗНАЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ У НООСФЕРІ 

Шпак Є. М. 
2 курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад», 

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. Київ), к. телефон (098)-5219173; 

науковий керівник: Шкарбан І. В., к. філол. н., доцент 

Переклад — це дуже давній вид людської діяльності. Без нього 
важко уявити такі добре відомі історичні факти, як утворення вели-
ких імперій, населених багаточисленними багатомовними народами, 
панування культури однієї нації, яка має більший соціальний прес-
тиж, розповсюдження релігійних та соціальних вчень тощо. Прик-
ладами найдавніших відомих нам перекладів можна вважати пере-
клади Біблії. Як відомо, Старий Завіт первісно був написаний старо-
винною єврейською мовою (гібрім), яка зараз вважається мертвою 
мовою. У ІІ–І ст. до н. е. був зроблений переклад Біблії арамейською 
мовою, у ІІ–ІІІ ст. — грецькою мовою (Переклад Сімдесятьох або 
Септуагінта. За переказом, він був зроблений за 72 дні 72 старійши-
нами на о. Фарос під Олександрією), у IV ст. Як бачимо, уже в той 
час переклад був важливою складовою життя суспільства. Однак, за 
останні десятиліття масштаби перекладацької діяльності настільки 
виросли, що є всі підстави говорити про початок нового етапу в 
історії перекладу. У ХХ столітті збільшилися міжнародні контакти. 
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На карті світу з’явилося багато нових незалежних держав, виникли 
численні міжнародні та регіональні організації держав. Бурхливий 
розвиток науки і техніки викликав велику потребу в активному 
обміні інформацією. Щороку в світі відбувається багато міжнарод-
них конференцій, зустрічей, нарад. Значно виріс об’єм міжнародної 
торгівлі, інтенсивність дипломатичної діяльності, міжнародної ко-
респонденції. Розширилися культурні зв’язки між народами, на-
справді масового характеру набув туризм. 

Не існує повних статистичних даних про загальний об’єм пере-
кладацької роботи у світі. За далеко неповними даними ЮНЕСКО 
щороку в світі видається біля 40 тисяч перекладних видань, тобто 
100 книг в день. Крім того, виконується велика кількість перекла-
дів для внутрішніх потреб найрізноманітніших організацій та під-
приємств. Виникли нові підвиди перекладу (синхронний переклад, 
переклад кінофільмів, телепередач, судовий переклад тощо). Роль 
перекладача є величезною і до нього ставляться високі вимоги. Він 
повинен вільно володіти як мінімум двома-трьома мовами, бути ви-
сокоосвіченою людиною з широкими та багатосторонніми знання-
ми. Перекладач повинен, крім того, добре розбиратися в предметі 
перекладу. Якщо йдеться про перекладача суспільно-політичного 
тексту, то він повинен бути в курсі міжнародних подій, знати полі-
тичну систему, економіку, географію, адміністративний устрій тощо. 
Перекладач повинен вивчати культуру, історію, літературу інших 
народів і особливо народу тієї країни, з мови якого він перекладає. 
Він повинен знати побут і звичаї цього народу. 

Більшість дослідників вважає, що наука про переклад вивчає і 
повинна вивчати процес перекладу. Під процесом перекладу зви-
чайно розуміють міжмовні перетворення, трансформацію тексту на 
одній мові в текст іншою мовою. Однак процес перекладу як спе-
цифічний компонент комунікації з використанням двох мов завжди 
є діяльністю людини, в ньому акумулюються проблеми філософії, 
психології, фізіології, соціології та інших наук, не кажучи вже про 
лінгвістику. 

Предметом лінгвістичної теорії перекладу є порівняльне вивчення 
мовних засобів різних мов і їхнього використання в процесі пере-
кладу. В основі порівняння різних мов лежить безпосередній і не-
розривний зв’язок між мовою і мисленням. Перекладач може порів-
нювати слова і фрази різних мов, тому що може порівнювати дум-
ки та поняття, які ними виражаються. 
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Нерозривність зв’язку між мовою та мисленням забезпечує мож-
ливість спілкування, обміну думками між людьми, які розмовляють 
не тільки однією і тією ж мовою, але й різними мовами. Таке різ-
номовне спілкування здійснюється при допомозі перекладу. Закони 
мислення, закони логіки для всіх народів Землі одинакові. Однак 
вираження думки в кожній мові підкоряється закономірностям, які 
специфічні для того чи іншого народу, оскільки кожна мова розви-
вається за своїми внутрішніми законами. 

 
 

ЖАНРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНИХ 
ТВОРІВ НА ПРИКЛАДІ ПОЕМИ «СФІНКС» О. ВАЛЬДА 

Яблуновська К. А. 
V курс, група ПАМ-51, спеціальність «Переклад», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 
ВНЗ Університет «Україна», к. тел. (093) 727-30-19; 

науковий керівник: Бужикова Р. І., 
к. пед. н., доцент кафедри філології 

Переклад поезії має свою специфіку, пов’язану з унікальністю 
поетичного жанру, тому актуальність теми зумовлена необхідністю 
цілісного аналізу особливостей перекладу поетичного жанру, коли 
йдеться як і про передачу самого змісту оригіналу, так і про опти-
мальне відтворення зовнішніх та внутрішніх компонентів поетич-
ного тексту. 

При проведенні порівняльного аналізу оригіналу поеми та його 
перекладу, зробленого М. Гумільовим, перш за все, звертає на себе 
увагу точне відтворення перекладачем формальних особливостей 
оригіналу. Перекладач чітко слідує сюжетній лінії оригінального 
твору та не допускає жодних вольностей. Його переклад відрізняє 
близьке до оригіналу відтворення образно-смислової тканини. Тому 
можна вважати необхідним розглянути перетворення, що вносяться 
перекладачем на образному, лексичному та фонетичному рівнях тексту. 

Автор перекладу не завжди дослівно відтворює деякі образи і ви-
рази: dim corner / темний кут — глухий кут, for longer than my fancy 
thinks / довше, ніж уявляє моя уява — так багато днів. 

Але такі слова-концепти Вальда як lovely, seneschal, half woman, 
half animal, grotesque адекватно відтворюються і в перекладі Гумі-
льова: сенешаль, чудовий, гротеск, напівдружина, напівзвір. 
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Дуже важливим питанням у процесі зіставлення оригіналу і пе-
рекладу поетичного тексту є питання про відтворення ритмічної ор-
ганізації твору. Бачимо точне збереження рядків і строф оригіналу 
(в оригіналі 87 строф і 348 рядків, в перекладі 87 строф і 348 рядків). 
Перекладачеві також вдається передати двовірші оригіналу чотири-
стопним ямбом — найпоширенішим віршованим розміром поезії. 

За взаємним розташуванням римуються рядки у всіх строфах валь-
дівської поеми, рима в основному внутрішня. У перекладі ж М. Гу-
мільов користується в основному охватною римою, з чого можна 
зробити висновок, що для перекладача велике значення має все-таки 
сенс твору, а не ідеальне відтворення рим. 

Щоб дотриматись чіткої схеми римування вірша та зберегти йо-
го ритмічну організацію, перекладач М. Гумільов часто вдається до 
використання транспозицій зі зміною місця рядків. 

В останній частині твору, що складається як в оригіналі, так і в 
перекладі з 13 строф, дається опис того, як чарівність смертельної 
пристрасті і відраза до неї борються в душі ліричного героя. Автор 
зображує Сфінкса за допомогою яскравих порівнянь та епітетів («like 
fantastic moons», «your tongue is like a scarlet snake», «your black 
throat is like a hole»). 

Перекладач при відтворенні лексичного рівня останніх чотири-
віршів також уважно ставиться до порівнянь, що характеризує сприй-
няття Сфінкса ліричним героєм. Він зберігає насичену емоційну 
забарвленість перекладного тексту («твои глаза как луны», «язык 
твой красен, как змея», «твой рот как чёрная дыра»). 

На фонетичному рівні М. Гумільов відтворює музичну структу-
ру, що створює органічну цілісність сприйняття оригіналу. 

Під час аналізу перекладу М. Гумільова поеми «Сфінкс» можна 
зробити висновок, що в багатьох істотних пунктах художні систе-
ми Вальда та Гумільова перетинаються, хоча й мають суттєві роз-
біжності. Перекладач М. Гумільов спромігся відтворити особливості 
поетики перекладеної ним поеми. Переклад «Сфінкса» характери-
зує ретельна робота перекладача над зовнішньою та внутрішньою 
структурою поетичного тексту, образною системою та ритміко-зву-
ковою організацією твору. 
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ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЧНОСТІ 
У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ МОВОЮ ПЕРЕКЛАДУ 

Ярмоленко Я. А. 
2 курс, група ПР-21, спеціальність «Переклад», 

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (м. Київ), к. телефон (098)-5219173; 

науковий керівник: Шкарбан І. В., к. філол. н., доцент 
Мова — знакова система, духовно-енергетичний код, що поєд-

нує людей між собою, і також вона є основною формою фіксацій 
наших знань про світ, так само як і джерело вивчення цих знань. 

Дана стаття присвячена аналізу утворення метафоричних зворо-
тів у віршах Генріха Гейне, що написані німецькою, та досліджен-
ню їх перекладу українською мовою з урахуванням використання 
метафори. Об’єктом дослідження є оригінал поезії Генріха Гейне 
та його переклад, виконаний Леонідом Первомайським. 

Метафора (від грец. metaphora — «перенесення, переносне зна-
чення») — один із засобів поетичного мовлення (художньої вираз-
ності), уживання слів у переносному значенні на підставі подібно-
сті ознак зображуваних предметів чи явищ; у ролі метафори може 
виступати будь-яка самостійна частина мови (іменник, дієслово, 
прислівник тощо), слово або словосполучення, у якому слова «як», 
«начебто», «немов» відсутні, але припускаються. 

На відміну від звичного слововжитку, метафоричність у текстах 
залучає читача до прозріння, – вона проникає у сам сенс речей. Але 
і в цьому випадку метафора розглядається як один з видів комуні-
кації про сутність світу, хоча при цьому очевидно, що метафоричне 
повідомлення незвичне, а сенс його глибоко прихований або май-
стерно завуальований. 

Генріх Гейне залишився в історії світової літератури, у першу 
чергу, як натхненний співець природи й людини, хоча він був ще й 
публіцистом та критиком. Він використовував традиції усної на-
родної поезії, широко застосовував у своїй творчості різні види 
фольклору, передусім — пісні. «Пісня є критерієм природності», — 
зазначав поет. Природа і людина зливаються в його віршах в єдине 
ціле. Пейзаж у творах митця увиразнює нюанси переживань і по-
чуттів особистості, водночас картини природи у віршах Г. Гейне на-
бувають великого емоційного забарвлення, пройняті глибоким внут-
рішнім чуттям і усвідомленням причетності особистості до вічного 
руху природи. 



Секція 5 Актуальні 
сучасного 

 204

Наприклад, у вірші Г. Гейне «Задзвени із глибини» та у пере-
кладі Леоніда Первомайського майстерно зображується не тільки 
весняний пейзаж, але й почуття людини, що свідчить про розвиток 
традицій усної народної творчості, де через картини природи розкри-
ваються стани людської душі, переживання та емоції особистості. 

Leise zieht durch mein Gemüt 
Liebliches Geläute. 
Klinge, kleines Frühlingslied. 
Kling hinaus ins Weite. 
 
Kling hinaus, bis an das Haus, 
Wo die Blumen sprießen. 
Wenn du eine Rose schaust, 
Sag, ich laß sie grüßen. 

Задзвени із глибини 
Тихої печалі, 
Мила пісенько весни, — 
Линь все далі й далі! 
 
Линь, дзвени, знайди той дім, 
В квітах сад зелений, 
І троянду перед ним 
Привітай від мене. 

У побудові вірша наявні два художні плани — реальний і чуттє-
вий, які розгортаються паралельно. Метафорами слугують такі вира-
зи: «Задзвени із глибини», «Тихої печалі», «...пісенько весни, — 
линь...», «...дзвени, знайди той дім», «І троянду перед ним привітай 
від мене». 

Отже, метаморфози ґрунтуються на грі слів чи авторських варі-
антах деривації (відхиленні від основного значення) або словоскла-
дання. Переклад цих новотворів підпорядковується вимозі відтво-
рення їхньої домінуючої функції в оригіналі. 
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СЕКЦІЯ 6 

ІМІДЖ�ТЕХНОЛОГІЇ 
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ КІРОВОГРАДЩИНИ 
ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Смілянець О. В. 
студентка IV курсу, спеціальності «Видавнича справа та редагу-

вання», Кіровоградський інститут розвитку людини 
науковий керівник: Кравченко О. В., к. філ. н., 

зав. кафедри документознавства та інформаційної діяльності, 
тел. 0997875820 

Актуальність дослідження полягає в тому, що ЗМІ є джерелом 
інформації, формотворчим чинником громадської думки. Вони не 
лише виконують інформативну функцію, але пропагують ідеї, по-
гляди, вчення, політичні програми і беруть, таким чином, участь у 
соціальному управлінні. Шляхом формування громадської думки, 
вироблення певних установок, вони спонукають людину до тих чи 
інших вчинків. Особливо важливим є вплив ЗМІ на формування 
національної свідомості, оскільки вони виступають вагомим засо-
бом створення історико-культурного інформаційного простору Кі-
ровоградщини. 

Функціонування ЗМІ в суспільстві розглядаються в досліджен-
нях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Зокрема, питанням 
взаємодії влади і засобів масової інформації присвячені праці В. Здо-
ровеги, О. Копиленка, В. Лизанчука, В. Миронченка, А. Москален-
ка, В. Різуна, А. Чічановського, В. Воробйова, Т. Добросколонсь-
кої, К. Маркелова, Л. Мухамедової, В. Попова та ін. 

Постановка проблеми полягає у необхідності створення пози-
тивного іміджу Кіровоградської області за допомогою засобів ма-
сової інформації. 

У сучасному Кіровограді існує широка мережа ЗМІ, що продо-
вжує розвиватися — як друкованих, так і електронних. 
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Нині на місцевому інформаційному ринку присутні як загально-
українські періодичні видання, так і місцеві, діють регіональні ко-
респондентські пункти найтиражніших українських газет («Украї-
на Молода»), деяких загальноукраїнських телеканалів (1+1); телери-
нок представлений як обласною державною телерадіокомпанією, 
так і оператором кабельних мереж. 

Головні регіональні суспільно-політичні періодичні видання: 
• газета «Кіровоградська правда» — обласна газета, одне з най-

старіших видань у області (видається починаючи від 1918 року); 
• газета «Україна-Центр» — всеукраїнський щотижневик, вида-

ється російською мовою, починаючи з 24 грудня 1993 року; крім Кі-
ровоградської централізовано поширюється в суміжних областях, до 
того ж доступна для загальноукраїнської передплати; має додатки 
«Спорт-рев’ю» та «УЦ-Репортер». 

• газета «Вечірня газета» — вісник Кіровоградської міської ради; 
виходить з липня 1990 року; 

• газета «21-й канал» — щотижневик, позиціонується як неза-
лежний (засновником видання є творчий колектив — обласна орга-
нізація журналістів газети «21-й канал»); 

• газета «Народне слово» — газета Кіровоградської обласної ра-
ди та обласної державної адміністрації. 

Всі перелічені видання мають акредитацію при Кіровоградській 
обласній раді п’ятого скликання. 

Також існують деякі менші за значенням видання, в т. ч. і ви-
дання регіональних партійних осередків (напр. газета Кіровоград-
ського обкому СПУ «Справедливість»). 

Місцеве телебачення репрезентує в регіоні Кіровоградська об-
ласна державна телерадіокомпанія [12]. 

В регіоні активно розвиваються нові Інтернет-ресурси. Серед 
тенденцій цього процесу можна виділити 2 напрямки — з одного 
боку популярними інформаційними ресурсами є як відгалуження 
всеукраїнських (наприклад, Інтернет-видання «Кіровоград.proUA. 
com»), так і місцеві (наприклад, фото-інформаційне Інтернет-видан-
ня Кіровоградської області «Fotoinform»), в т. ч. електронні версії 
друкованих ЗМІ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 
ІМІДЖУ УКРАЇНИ У СВІТІ 

Черняхович В. В. 
асистент кафедри міжнародної інформації 

Житомирського економіко-гуманітарного інституту ВНЗ «Україна» 

Важливим чинником створення міжнародного іміджу є посту-
пове формування європейської ідентичності держави і закріплення 
сприйняття України у світі як невід’ємної частини європейської циві-
лізації та європейської регіональної системи міжнародних відносин. 

Водночас у країнах світу уявлення про Україну до останнього ча-
су залишалися досить поверховими та фрагментарними, а інколи — 
негативними. Формування негативного іміджу України є результа-
том не лише дій, безпосередньо спрямованих на її дискредитацію, 
а й недостатнього поширення інформації про позитивні зрушення в 
її внутрішньому розвитку та зовнішній політиці. 

Особливу роль у формуванні міжнародного іміджу України, окрім 
урядових кіл, відіграють ЗМІ та незалежні, недержавні українські 
дослідні центри й інститути, повідомлення і матеріали яких є одним з 
основних джерел інформації про Україну для зовнішнього. Сприяє 
формуванню позитивного іміджу України й українська діаспора. 

Раніше західні журналісти писали про Україну в контексті ядер-
ного озброєння, етнічних конфліктів та корупції. Більшість західних 
статей про Україну були присвячені Чорнобильській атомній станції 
та періодичному загостренню україно-російських відносин, «касет-
ному скандалові» тощо. Дуже рідко з’являлися позитивні статті, які 
б висвітлювали, наприклад, економічні здобутки країни та шляхи 
переструктурування її економіки. 

Погану послугу, наприклад, зробили певні не лише російські, а й 
західні медіа Україні під час «помаранчевої революції», педалюючи 
тему загострення відносин між США і Росією на тлі виборчого про-
цесу в Україні. Події в Україні, вочевидь, слід було висвітлювати не 
русоцентрично й не американоцентрично, а україноцентрично, оскіль-
ки вони стосувалися передусім долі українського народу, його єв-
ропейського та євроатлантичного політичного вибору. 

До формування негативного іміджу України доклали зусиль і ро-
сійські чиновники, які створювали імідж України як «країни-бан-
крута», котра не може навіть розплатитися за спожитий нею росій-
ський газ. 
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Ще відчутнішими були розбіжності між декларованою Україною 
стратегією зовнішньої політики у вигляді прагнення «повернутися 
до Європи» і мляво плинними внутрішніми реформами, так само, 
як і між зовнішньополітичними уподобаннями еліти та громадсь-
кості. Так звана багатовекторна політика України небезпідставно 
сприймалася як ознака того, що країна не має геостратегії взагалі, 
не може вирішити, в якому напрямі їй слід рухатися, оскільки не 
має розвиненої ідентичності, національної ідеї тощо. Така амбіва-
лентність неначе доводила західному реципієнтові масової інфор-
мації, що Україна — штучне утворення, «неочікувана нація». Час 
довів, що Україні загрожує іміджевий статус «буферної зони». 

Не слід применшувати можливостей звичайного «піару». Щодо 
українців, то вони як нація не займалися поки що державним брен-
дингом. 

Будемо вважати, що останні події на Майдані, той потужний укра-
їнський рух патріотів, покажуть Європі і світу істинні прагнення та 
зовнішньополітичні вектори України. Масова присутність закордон-
них ЗМІ та політиків в Україні нарешті розкриває очі міжнародній 
спільноті на ті джерела дезінформації населення, коріння яких слід 
шукати в корумпованих український «бандитських колах», та ще 
глибше у очільників правонаступниці СРСР — Російскої Федера-
ції. Україна прагне виборсатися із гнітючого кабального впливу 
«братнього» східного сусіда, та щиро надіється на підтримку сві-
тової спільноти. 

 
 

КОРПОРАТИВНИЙ ГУМОР ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ 

Янюк М. В. 
ІІІ курс, група Фнз – 3.1, напрям підготовки «Фінанси і кредит» 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»; 

наукові керівники: Кушпетюк О. І., к. і. н., доцент, 
Сушик І. В., к. і. н., доцент 

Зростаючі темпи сучасного життя, суттєві економічні й соціаль-
но-політичні перетворення і потрясіння, що відбуваються в Україні, 
значно збільшують кількість потенційних стресорів, небезпечних для 
психологічного здоров’я людини. Ефективна діяльність за подіб-
них умов значною мірою залежить від наявності в ній необхідних 
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особистісних ресурсів для регулювання ставлення до життєвих си-
туацій, що швидко змінюються, та вміння долати негативні пере-
живання за допомогою певних психологічних прийомів. 

Наявність корпоративного гумору, своєрідної манери жартувати, 
що склалися в організації, — це не випадкова дрібниця, а важлива 
частина вербальної чи невербальної комунікації, багатофункціональ-
ний соціальний знак, який здатен сприйматися як виразний сигнал 
відповідно до конкретного контексту. Перенос акценту на образне, 
несвідоме сприйняття ситуації, що зазвичай відбувається під час 
використання жартів, дозволяє з високою швидкістю визначатися у 
суперечливих обставинах, відфільтровувати великий масив непо-
трібної інформації, обрати нестандартне рішення проблеми, в ко-
роткий термін знайти порозуміння, залагодити конфлікт, але й мо-
же загострити кризу або й створити її з нічого. 

Гумор як психологічний феномен виконує ряд функцій: захисту 
від страху й тривоги, інтелектуальної гри, послаблення соціальних 
табу, консолідації членів групи та соціального критицизму. Так, функ-
ція гумору як інтелектуальної гри характеризується тим, що жарти 
на якийсь час звільняють розум від тиранії логічного мислення. 
Вони дозволяють вийти за межі реальності та отримати задоволен-
ня від власної винахідливості та оригінальності. 

Досить важливою є функція гумору як засобу консолідації членів 
групи. Він є однією з основ соціальної згуртованості, своєрідною 
внутрішньою мовою спілкування консолідованої групи або формою 
соціальної догани. Висміювання та розвінчування соціальних та по-
літичних інститутів та окремих індивідів є типовими формами ви-
явлення соціального критицизму. 

Психологи наголошують, що жартувати, піддразнювати і давати 
прізвиська колегам — достатньо корисне заняття. У 2004 р. в аме-
риканському журналі «Journal Of Personality & Psychology» було 
опубліковане дослідження, котре наочно продемонструвало, що люди 
відчувають більш теплі і дружні відносини до тих колег, які жар-
тують з ними та дають прізвиська. Парадоксальним є те, що за ре-
зультатами проведеного аналізу люди ставляться навіть з особливою 
прихильністю до тих, хто дає їм прізвиська. Спеціалісти зробили 
висновок, що піддразнювання підсвідомо сприймається людиною 
як сигнал: «Ми достатньо близькі, щоб вирішити будь-які питання 
й проблеми між собою». 
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З’ясовано, що просування кар’єрними сходинками людей, що 
здатні жартувати та сприймати гумор, відбувається значно швидше. 
Приблизно двоє з трьох кар’єристів виявилися жартівниками. В той 
же час вчені застерігають, що любителі жартів і розіграшів не під-
німаються вище рівня менеджера середньої ланки, а надлишок гу-
мористичних настроїв може призвести до втрати роботи. 

Фахівці стверджують, що гумор є дієвим засобом підвищення 
мотивації співробітників. Жарти в службових записках і звітах, ка-
рикатури в переговорній, встановлення дотепних нагород «за най-
гірший управлінське рішення», запрошення гумористів в розпал 
робочого дня — ці заходи допомагають компаніям пережити най-
важчі часи. Гумор, схвалений на корпоративному рівні, може стати 
потужним засобом мотивації. 

Отже, сміх може вплинути на фірмовий стиль компанії, харак-
тер комунікації, корпоративну культуру в цілому як позитивно, так 
і негативно. За умов правильного використання корпоративного гу-
мору сміх здатен виконувати терапевтичну, консолідуючу, комуні-
кативну функцію, значно сприяючи загальній справі. 
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СЕКЦІЯ 7 

ТУРИЗМ 
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ 
У СКЛАДІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

Васін А. В. 
ІІ курс, група Тр. – 2.1, напрям підготовки «Туризм» 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 
Науковий керівник: Сушик О. Г., к. пед. н., доцент 

Державна підтримка туризму в Україні не передбачає цільових 
бюджетних вкладень в його розвиток. Більш поширеною формою 
інвестицій є підтримка туристичної сфери на місцевому або регіо-
нальному рівнях за рахунок місцевих бюджетів. Але внаслідок дефі-
циту останніх у більшості регіонів кошти на фінансування об’єктів 
туристичного напрямку виділяються дуже обмежені і не в змозі за-
довольнити інвестиційні потреби туристичної інфраструктури. По-
тенційним джерелом фінансування туристичних комплексів та в їх 
складі підприємств харчування є вітчизняні та іноземні інвестори. 
Через недостатній обсяг внутрішніх інвестицій держава зацікавле-
на в притоці прямих іноземних інвестицій, але на сьогодні Україна 
є інвестиційно непривабливою. Для вирішення проблеми фінансу-
вання соціальної сфери туризму пропонується створення спеціаль-
них цільових та благодійних фондів з розвитку соціального туриз-
му та подальше формування сприятливого інвестиційного клімату. 
Але цей захід без вирішення ряду комплексних програм буде ма-
лоефективним. 

З огляду на те, що Україна знаходиться на перехресті транспорт-
них коридорів, що поєднують країни Східної та Західної Європи, 
подальший розвиток сервісної туристичної інфраструктури має від-
буватися у сукупності з розвитком мережі підприємств харчування. 
Які у туризмі розглядаються не тільки у зонах відпочинку туристів, 
але й на шляху їх пересування до місця призначення — на транспорт- 
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них засобах (літаку, поїзді, теплоході, автомобільному транспорті) та 
у місцях дислокації транспорту (залізничному вокзалі, аеропорту, 
морському порту, автовокзалі, на трасі). Також особливе значення 
має національна спрямованість підприємств харчування, тому що 
виникає необхідність задоволення потреб у харчуванні людей з різ-
них країн світу. Особливо це стосується комплексів харчування в 
курортно-рекреаційній сфері діяльності. 

Забезпечити ефективне функціонування підприємств туристич-
ної сфери неможливо без належного реформування структури управ-
ління туристичною галуззю на всіх її рівнях. Враховуючи низку 
спільних важливих проблем розвитку санаторно-оздоровчих закла-
дів та готельно-ресторанного господарства, а також беручи до ува-
ги світовий досвід щодо управління індустрією туризму, доцільно 
покласти функції, пов’язані з координацією діяльності зазначених 
підприємств (незалежно від форм власності та відомчої підпорядко-
ваності) на центральний орган виконавчої влади з питань туризму 
України. Централізація управління туристичними закладами розмі-
щення дозволить не тільки координувати їх діяльність, але й надасть 
можливість враховувати туристські потоки, що розміщуються у за-
собах неготельного типу. Створення інформаційно-рекламного регі-
онального центру сприятиме розвитку туризму і дасть можливість 
розробити інформаційно-рекламну продукцію та пропагувати ту-
ристичні об’єкти регіону. 

Отже, харчування у функціональній схемі ринку туристичних 
послуг є основним елементом формування туристичного продукту 
і вдосконалення діяльності підприємств харчування можливе за раху-
нок: підвищення якості продукції та встановлення контролю якості 
продукції; розширення асортименту страв та послуг, що можливо 
за рахунок виробництва нових страв з нової сировини, організації 
дієтичного харчування; при розробці заходів по удосконаленню 
діяльності підприємств необхідно приділити значну увагу кадровій 
політиці; застосування реклами. 
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СПОРТИВНИЙ ВОДНИЙ ТУРИЗМ 
Волков О. В. 

ІІ курс, група 2Т1, спеціальність «Туризм» 
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (050)-086-31-35; 

науковий керівник: Корякіна А. С., старший викладач 
Спортивний водний туризм в Україні почав розвиватися як вид 

романтичного активного відпочинку на воді з пізнавальним ухилом, 
поступово набував риси технічно й тактично складного, динамічно-
го, пов’язаного з високим рівнем ризику для життя спортивного виду 
туризму. 

Водний туризм став набувати рис організованого виду спорту, що 
має основні принципи розвитку. Масовість підтримувалася соціаль-
ним попитом, державною підтримкою спрямованості туризму на ко-
лективізм, здоровий спосіб життя, виховання й зміцнення морально-
етичних принципів, характерних для спортивного туризму. 

Центрами розвитку водного туризму стали Київ, Харків, Одеса. 
Наявність державних методичних центрів дала можливість органі-
зувати системну підготовку туристських кадрів, суддів з туризму, 
присвоєння спортивних звань і розрядів підвищило престижність 
водного туризму як виду спорту. 

Тільки на початку нинішнього століття відзначається пожвавлен-
ня спортивного водного туризму в рамках Федерації спортивного 
туризму України. Розрізняють декілька підвидів водного туризму: 
сплав по річках, рафтинг, вітрильний туризм, каякінг, каньйонінг 
(подолання каньйонів без допомоги плаваючих засобів), віндсерфинг, 
вейкбординг, що з’явились, наявність іншого необхідного споря-
дження, надійного, якісного, такого, що відповідало міжнародним 
стандартам, дозволяло оптимально вирішити питання екіпірування 
для безпечного сплаву по будь якому обраному класифікованому 
маршруту, з урахуванням досвіду, чисельності групи, особливостей 
ландшафту тощо. 

Серед багатьох засобів сплаву для водного туризму варто відзна-
чити найпоширеніші: 

• водні лижі, водна дошка; 
• каяк, каное (одно-, двомісний засіб сплаву); 
• катамаран, педальний (пляжний) катамаран (від 2 до 6 чоловік); 
• бублик (від 2 до 4 осіб); 
• байдарка (двомісне судно); 
• рафт (від 2 до 10 осіб); 
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• пліт (від 4 і більшеосіб); 
• надувні плоти і човни (від 1 і більшеосіб). 
Найкраще зараз вирішується проблема спорядження. Поява на 

споживчому ринку доступного, досить якісного, сучасного й безпеч-
ного спорядження, нових судів для сплаву (каяк, рафт), наявність 
необхідного власного автотранспорту створили умови для відро-
дження самодіяльного спортивного водного туризму поза широкої 
мережею необхідних офіційних інституцій. Серед актуальних про-
блем його розвитку: недостатнє рекламно-інформаційне забезпечен-
ня; слабка управлінська культура туризму; недостатньо висока якість 
послуг та невідповідність матеріальної бази і якості послуг міжна-
родним вимогам та інші. 

Перспективне майбутнє в Україні мають сплави по річках на спе-
ціальних плавзасобах, вони можуть широко використовуватись і в 
плані надання туристичних послуг. Спортивний водний туризм є 
невід’ємною складовою загальнодержавної системи фізичної культу-
ри і спорту і спрямований на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, 
морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини шляхом її 
залучення до участі у спортивних змаганнях з техніки спортивного 
туризму. Головна особливість спортивного туризму полягає у то-
му, що він розвивається в навколишньому природному середовищі 
й капіталовкладення, яких він вимагає, не надто великі. Саме тому 
водний спортивний туризм має великі перспективи розвитку в час 
економічної кризи. 

Однак, незважаючи на великі потенційні можливості, активний ту-
ризм в Україні все ж розвинений недостатньо. Тож, водний туризм в 
Україні завойовує все більшу популярність, але все ж таки має ще 
певні проблеми розвитку. 

 
 

СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ — ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 

Волох І. В. 
І курс, група Трз(с) – 1.1, спеціальність «Туризмознавство» 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»; 
науковий керівник: Сушик О. Г., к. пед. н., доцент 

У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива 
сільському господарству за розмірами отриманих прибутків. До того 
ж, розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає таких 
значних капіталовкладень, як інші види туризму і може здійснюва-
тися за рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій. 
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Основні центри сільського зеленого туризму в Україні тяжіють до 
рекреаційних центрів — чистих річок, лісових масивів, морського 
узбережжя, озер та водоймищ, а також до архітектурних комплек-
сів міст та сіл. Сільський зелений туризм виступає одним із засобів 
диверсифікації джерел прибутків сільського населення, важливим 
компонентом комплексного розвитку сільських територій та сільсь-
кої інфраструктури, а також як один з факторів подолання бідності 
в сільській місцевості. 

Інша позитивна сторона розвитку сільського зеленого туризму по-
лягає в отриманні додаткових перспектив для пропаганди української 
культури, поширенню знань та інформації про історичні, природні, 
етнографічні атрибути України, що сприяє визнанню сільського ту-
ризму суспільно цінною та корисною сферою відносин, а також за-
слуговує на ґрунтовну підтримку з боку держави. На прибутковість 
і перспективність розвитку сільського зеленого туризму впливають 
наступні чинники: у родині (професійна кваліфікація та вміння за-
цікавити; співпраця цілої родини; добрі стосунки з сусідами; осо-
бисті якості членів родини); у господарстві (локалізація; відповідні 
будинки та інвентар; тип сільськогосподарської продукції; здорова 
їжа; безпека; місця рекреації; можливість цікавих розваг); у регіоні 
(туристична атрактивність; інфраструктура; послуги; форми прове-
дення вільного часу). 

Сільський туризм можна розглядати як додатковий або основний 
вид підприємницької діяльності, який дає селянам доходи. Власник 
сільської садиби може отримувати реальні доходи у сфері сільського 
туризму від наступних видів діяльності: транспортне обслуговуван-
ня туристів, екскурсії, організація полювання та рибальства, підго-
товка та проведення культурно-розважальних програм, прийом ту-
ристів та їх відпочинок, організацію послуг харчування, прокат 
туристичного спорядження. 

Розвиток туризму в сільській місцевості — це розвиток турист-
ської індустрії даної території як складного комплексу міжгалузе-
вих взаємовідносин. Необхідно відмітити, що на шляху розвитку 
цього виду підприємницької діяльності є багато проблем, зокрема, 
недосконалість нормативно-законодавчих актів, що регулюють цей 
вид діяльності, погано розвинута інфраструктура сільських місце-
востей, транспортна віддаленість осередків відпочинку та їх рекре-
аційна необлаштованість (невідповідність запитам сучасного тури-
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ста). Вирішення цих проблеми можливо шляхом об’єднання зусиль 
регіональних й місцевих органів влади які повинні залучити нау-
ковців та розробити стратегічні плани розвитку сільських терито-
рій із врахуванням пропозицій місцевого населення. 

Сільський туризм сприятиме позитивній динаміці економічного 
розвитку депресивних сільських територій, збереженню селянства як 
носія української ідентичності, культури і духовності, це додаткові 
можливості для популяризації української культури, поширення знань 
та інформації про історичні, природні, етнографічні особливості 
України, що заслуговує на всіляку підтримку з боку держави. 

 
 
СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ 

В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Гриб Д. С. 
IV курс, група ГРС-41, спеціальність «Готельно-ресторанна справа», 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини, 
к. тел.: (063) 322-72-99; 

науковий керівник: Стиценко О. В., асистент 

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значних складових ін-
дустрії задоволення нематеріальних потреб споживачів. В цілому 
майже на всій планеті він є одним із найбільш розповсюджених ви-
дів малого бізнесу, тому підприємства ресторанного господарства 
ведуть між собою постійну боротьбу за пошук нових та утримання 
постійних споживачів, щоб мати високий рівень конкурентоспро-
можності. 

Ефективність діяльності закладів ресторанного господарства в рин-
кових умовах залежить від їх прибутковості. Саме тому ресторанний 
бізнес повинен широко використовуються елементи мерчандайзингу. 

Головною метою мерчандайзингу в закладах ресторанного гос-
подарства є збільшенню продажів продукції власного виробництва, 
покупних товарів та послуг. До основних елементи мерчандайзингу 
в ресторанах можна віднести: естетичне оформлення страв та напо-
їв; впровадження нових прийомів подачі страв; організація шоу в 
процесі приготування та подачі страв та напоїв. 

Основними причинами, за якими ресторану вигідно готувати 
страви в залі на очах у гостей є: прагнення порушити у них апетит, 
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підвищити інтерес до ресторану та збільшити обсяг продажів доро-
гих страв. Для залучення уваги гостей до цих блюд необхідно дати 
правильний опис та фотографії їх в меню, призвести навчання пер-
соналу. До приготування страв на очах у відвідувачів запрошують 
досвідчених кухарів. 

З метою організації шоу в процесі приготування страв, здійсню-
ється обробка страви палаючим спиртом, «фламбування» других 
страв й десертів. Заклади ресторанного господарства в своїй діяльно-
сті управляють складною системою комунікаційних зв’язків, особ-
лива роль в якій відводиться рекламі. 

Всі маркетингові операції в ресторанному господарстві умовно 
можна розділити на дві групи: безпосередньо рекламні та стимулю-
ючі так звані бонусні. 

До групи рекламних маркетингових операцій відносяться: 
– наявність Інтернет сайту де кожен бажаючий може ознайоми-

тись з пропозиціями та акціями ресторану; 
– наявність рекламних стендів з зазначенням меню та актуальних 

акційних пропозицій на поточний день, тиждень або місяць; 
– агітаційна реклама з вуст в уста; 
– бігборди, друкована рекламна продукція, що містять корисну 

інформацію з розцінками на продукцію, контактними телефонами 
та переліком наданих послуг. 

До бонусних пропозицій можна віднести: 
– організація корпоративного харчування під час проведення кон-

ференцій, семінарів, презентацій; 
– сувенірна продукція ресторану, подарункові сертифікати; 
– наявність постійно діючих накопичувальних дисконтних кар-

ток; 
– спеціальні пропозиції які діють під час обідньої перерви; 
– спеціальні пропозиції до свят (бронювання столиків до свят, 

сезонність меню, шоу-програми); 
– наявність танцювального майданчику, караоке-бару, живої му-

зики тощо. 
Таким чином, ефективність збутової діяльності закладів ресто-

ранного господарства залежить від особливості надання послуг з 
організації харчування, активного використання засобів маркетин-
гових комунікацій та елементів мерчандайзингу. 
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНІ 
Громик О. М. 

викладач кафедри «Туризм», 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 

к. тел. (050)6664726 
Туризм в Україні є однією із складових частин національної 

економіки і соціально-культурного життя держави. Сьогодні він 
переживає складний період становлення в умовах ринку, адаптації 
до мінливих умов як всередині країни, так і за кордоном. Активно 
відбувається створення та розвиток туристичної бази. В даній стат-
ті проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи розвит-
ку Волинської області в якості осередку туристично-рекреаційної 
діяльності. 

На Волині налічується 209 територій і об’єктів природно-запо-
відного фонду, у тому числі Шацький природний національний парк, 
74 заказники (5 — державного значення), 107 пам’яток природи (3 — 
державного значення), 22 заповідних урочища, 5 парків — пам’яток 
садово-паркового мистецтва місцевого значення, ботанічний сад Во-
линського національного університету. Кліматичні умови, значні 
масиви приміських лісів, водні об’єкти, запаси торфових лікуваль-
них грязей, відомі джерела мінеральних вод області сприятливі для 
розвитку в ній туризму. Найцікавішими є пам’ятки архітектури й 
археології періоду Київської Русі у м. Володимирі-Волинському, 
історико-культурні та архітектурні пам’ятки у м. Луцьку, зокрема 
Верхній замок XIII – XIV ст., літературно-меморіальний музей Лесі 
Українки в с. Колодяжному, меморіальний комплекс жертвам фа-
шизму в с. Кортелісах [1–2]. 

Найбільш цікавим для туристів виступає місто Луцьк, яке є об-
ласним центром. Тут зосереджено велику кількість об’єктів турис-
тично-рекреаційної та розважальної інфраструктури: Музей Волин-
ської ікони (серед унікальних експонатів сакрального мистецтва 
особливе місце відведене Холмській Чудотворній іконі Божої ма-
тері — пам’ятці візантійського іконопису XI – ХII століть), Крає-
знавчий музей, Художній музей, Музей військової техніки, Волин-
ський облмуздрамтеатр, Ляльковий театр, Дитяча залізниця, Диво-
будинок скульптора Миколи Голованя — вернісаж творчих втілень 
і вічного пошуку митця, Парк відпочинку ім. Лесі Українки, Парк 
900-річчя Луцька, Ботанічний сад Волинського національного уні-
верситету, будинок Лесі Українки, Покровська церква (пам’ятка ар-
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хітектури XV ст. Тут було знайдено унікальний твір образотворчого 
мистецтва — ікону «Волинська Богоматір», написану в XIII – XIV ст.), 
Хрестовоздвиженська церква (пам’ятка архітектури 1617 року, 1702 
року тут був похований Данило Братковський), Євангелістична кірха 
(збудована на місці монастиря кармелітів протягом 1904–1907 ро-
ків. У 1990 році реставрована прихожанами і вражає своєю велич-
ністю та багатим внутрішнім оздобленням), Свято-Троїцький ка-
федральний собор (пам’ятка архітектури XVII ст. Тут знаходився 
бернардинський монастир. Нині в його стінах розміщена духовна 
семінарія Української Православної церкви), костел Святих Петра і 
Павла (було зведено у 1606–1610 роках руками волинських майс-
трів Майка, Климовича та ін. Костел побудований у стилі раннього 
бароко за проектом архітектора Якуба Бріано). Однак, найбільший 
інтерес у туристів справедливо викликає Луцький замок (закладе-
ний великим князем Любартом у 1340–1384 pp. та добудований за 
часів князя Свидригайла у 1430–1542 pp.). Він має три високі пря-
мокутні вежі. Своєю масивністю й архітектурою виділяється вежа 
Любарта, або В’їзна, висотою 27 метрів, у південно-східному кутку 
замку стоїть вежа Свидригайла, або Стирова, висотою 27 метрів з 
північного боку на замкових мурах розташована третя башта — 
Владича, висотою 13,5 метра. Стіни і вежі Луцького замку мають 
загальну довжину 240 метрів. Дотепер у центрі Замку знаходяться 
рештки найстарішої в місті споруди — церкви Іоанна Богослова, а 
під замком знаходяться таємничі підземелля. У 1985 році прийнято 
урядове рішення про оголошення комплексу архітектурних споруд 
в Старому місті державним історико-культурним заповідником [3]. 

Таким чином Волинська область має величезний туристичний по-
тенціал, який реалізується на недостатньому рівні. Однак, вже сьо-
годні можна сказати що Волинь впевнено прямує до того щоб стати 
осередком туристично-рекреаційної діяльності. Потужним імпуль-
сом до ще більш швидкого і впевненого руху у цьому напрямі по-
винне стати впровадження заходів, присвячених туризму в Україні. 

Література 
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ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 
Дурнєва Ю. Ю. 

II курс, група 2Т1, спеціальність «Туризм» 
Новокаховський гуманітарний інститут. Тел. (099)-751-22-82; 

науковий керівник: Корякіна А. С., старший викладач 
В уяві багатьох людей туризм пов’язаний з приємним відпочин-

ком, незабутніми враженнями, новими знайомствами та неабияким 
задоволенням. 

Екстремальний туризм на сьогоднішній момент набуває величез-
ної популярності серед української молоді. Прихильники активно-
го відпочинку з задоволенням проміняють затишну та спокійну від-
пустку у приємному готельному номері на спартанські умови. 

З кожним роком збільшується кількість людей, охочих до гострих 
вражень та особливого, навіть небезпечного відпочинку. Різнома-
нітність природних ландшафтів нашої країни та велика кількість 
закинутих промислових об’єктів тільки сприяє швидкому розвитку 
екстремальних видів спорту та туризму. Розглядаючи екстремаль-
ний туризм у масштабі України, Слід згадати і деякі регіональні 
аспекти. Перспективними районами для розвитку екстрім-туризму 
є Українські Карпати і Передкарпаття. Місцями розвитку сафарі (фо-
тополювання) в регіоні можуть бути: національний природний парк 
Вижницький, національний природний парк Гуцульщина, а також 
Карпатський біосферний заповідник. Повітроплавання перспективно 
розвивати в районі каньйоноподібної долини середньої течії р. Дністер 
з чудовими краєвидами історичних місць Хотинської та Каменець-
Подільської фортець. На території України є достатньо сприятливі 
умови і ресурси для розвитку екстремального відпочинку. Але низь-
кий рівень розвитку туристичної інфраструктури і соціальних стан-
дартів населення призвів до того, що екстремальний туризм у нас у 
своєму розвитку відстає від загальносвітових тенденцій. За оцінками 
багатьох вітчизняних спеціалістів, існує великий потенціал екстре-
мального туризму, який можна буде розкрити з загальним соціаль-
но-економічним розвитком держави. На сьогодні важко визначити 
загальну кількість екстремальних видів туризму. Це зумовлено ши-
роким підходом до впровадження екстремальних розваг в різних 
сферах людської діяльності. В Україні перспективним вважається 
розвиток таких видів екстремального туризму, як польоти на повіт-
ряних кулях, парашутизм, спелеологія, різнівиди сафарі, рафтинг, 
дайвинг, каякинг, маунтинбайкинг. 
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Сафарі-туризм — унікальна можливість побачити екзотичних 
тварин, птахів і незвичайні рослини на відстані простягнутої руки. 
У Білогірському районі в Криму офіційно відкрився перший у Єв-
ропі сафарі-парк «Тайган», що має найбільшу колекцію левів. 

Спелеологія — це дослідження печер. Щоб займатися спелеоло-
гією, треба мати серйозну підготовку, причому не тільки фізичну, 
але і технічну, а також психологічну. Печери бувають різними, але 
у будь-якому випадку надзвичайна краса печер зачаровує. Озера, 
химерні вигини, незвичайне світло. Якщо повезе, можна знайти і 
печерні перлини (вони утворюються у ваннах з проточною водою, 
але дуже рідкісні). 

Рафтинг — це захоплюючий спуск по гірській річці на каное 
або спеціальних плотах. Це один з найбільш популярних турів, аб-
солютно безпечний навіть для юних туристів. Останніми роками 
він викликає такий величезний інтерес з боку поціновувачів екст-
ремального відпочинку, що більшість придатних для цього туриз-
му гірських річок Були освоєні професіоналами, які тепер пропо-
нують рафтинг-тури практично в будь-яку точку світу. 

Каякинг — шалено популярний за кордоном, набирає популяр-
ності і в Україні. Цей спорт одинаків, хоч і позбавлений командно-
го духу, проте дає можливість кинути виклик стихії і залишитися з 
нею сам на сам. 

Маунтинбайкинг — їзда на гірському велосипеді. Влаштову-
ються змагання і для не професійних маунтинбайкерів. 

Отже, узагальнюючи вище сказане, відзначимо, що екстремаль-
ний туризм — дуже цікавий, захоплюючий вид відпочинку, який все 
більше подобається людям. Екстремальний туризм постійно пере-
буває у розвитку, як в світі, так і в Україні щоби вразити туристів, 
адже екстрим це спорт, і це чудово, що усе більше людей мають 
бажання займатися спортом. 
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ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ БАКАЛАВРІВ З ТУРИЗМУ 

Зубехіна Т. В. 
асистент кафедри туризму, здобувач, к. тел. (050)7189128 

Луцький інститут розвитку людини «Університету «Україна» 

Туристична сфера є інформаційно насиченою, оскільки характе-
ризується різноманітністю ділових зв’язків із партнерами, динаміч-
ністю бізнес-процесів, індивідуалізацією туристичних послуг, тех-
нологічним удосконаленням та високою конкуренцією. При збіль-
шенні обсягів інформації та швидкості її потоків в сучасному сус-
пільстві особливо актуальними стають уміння, пов’язані зі сприй-
няттям, обробкою та переробкою інформації. Сучасне уявлення про 
якісну вищу освіту включає як необхідний елемент вільне володін-
ня інформаційними технологіями. 

Продуктивна і результативна робота студента з інформаційно-
освітніми системами вимагає наявності у нього сформованої інфор-
маційної культури, так як ключове його завдання — відбір, систе-
матизація, структурування необхідної навчальної інформації, адек-
ватне її подання з використанням можливостей інформаційних тех-
нологій. Така організація діяльності майбутніх фахівців сфери ту-
ризму дозволить їм працювати з представленою інформацією не на 
репродуктивному рівні, а на рівні творчості. 

Проблема дослідження визначається, з одного боку, гострими 
потребами практики в науково обґрунтованому вирішенні завдання 
формування інформаційної культури бакалаврів з туризму, з іншого 
боку, відсутністю досліджень у цій області, що дозволяють обґрун-
тувати пріоритетні напрямки в процесі підготовки фахівця з туризму. 

Для визначення сучасного стану сформованості інформаційної 
культури бакалаврів з туризму, було проведено анкетування викла-
дачів. Серед 117 опитаних викладачів у вищих навчальних закладах 
України вважають, що доцільно здійснювати формування інфор-
маційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підгото-
вки 84,48% респондентів; вважає не доцільним формувати інфор-
маційну культуру — 0,86% викладачів; важко було відповісти — 
14,66% опитаним. Отже, переважна більшість респондентів вважає 
за доцільне здійснювати формування інформаційної культури ба-
калаврів з туризму у процесі фахової підготовки. 
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Аналіз відповідей опитаних викладачів про те, чи задовольняє 
їх рівень формування інформаційної культури бакалаврів з туризму 
у процесі фахової підготовки, позитивну відповідь дали 40,52% ви-
кладачів; сказали, що не задовільняє — 39,66% респондентів; важ-
ко було відповісти — 19,83% опитаним. 

Аналіз відповідей викладачів про те, чи спрямовують вони свої 
зусилля на формування інформаційної культури бакалаврів з туриз-
му у процесі фахової підготовки показав, що спрямовують свої зу-
силля 68,1% опитаних, тобто переважна більшість викладачів; не 
спрямовують свої зусилля — 16,38% респондентів; важко було від-
повісти — 15,52% опитаним (рис.1). 

 
Рис. 1 — Розподіл відповідей викладачів, опитаних про спрямування 
їхніх зусиль на формування інформаційної культури бакалаврів 

з туризму у процесі фахової підготовки 

Таким чином, проблема підготовки бакалаврів з туризму для Укра-
їни є однієї з найважливіших на сучасному етапі. У підготовці фа-
хівців цього профілю необхідним чинником є формування інфор-
маційної культури. Аналіз сучасного стану здійснений на основі 
опитаних викладачів свідчить про те, що значна кількість (3/4 викла-
дачів) вважають, що доцільно здійснювати формування інформа-
ційної культури та спрямовують свої зусилля на формування інфор-
маційної культури бакалаврів з туризму. Тому означена проблема 
вимагає подальшого дослідження. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Коносевич В. П. 
І курс, група Трз(с) – 1.1, спеціальність «Туризмознавство» 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»; 
науковий керівник: Сушик О. Г., к. пед. н., доцент 

Протягом останніх десятиріч окреслились важливі тенденції фор-
мування соціально-економічного середовища Європи і світу, які ви-
значатимуть зміни у сфері туризму: зміщення центрів економічної 
активності не лише в глобальному, а й у регіональному масштабах, 
яке відбувалося і відбуватиметься в найближчій перспективі; фор-
мування стійкої тенденції старіння населення, яка вимагатиме но-
вих організаційних методів туристичної діяльності; впровадження 
нових технологій в життєдіяльність населення, що трансформувало 
спосіб життя; зростання навантаження на навколишнє середовище; 
поява нових глобальних туристичних структур тощо. 

Виходячи з узагальнення наукових підходів зарубіжних та віт-
чизняних вчених щодо формування стратегії розвитку туристичних 
регіонів, можна визначити наступні стратегії розвитку локальних і 
регіональних туристичних утворень: кардинальної зміни (з’ясування 
причин кризи і пошук заходів підтримки оздоровниці; залучення 
інвестицій у розвиток курорту; перепрофілювання оздоровниці); 
збереження зростання (підтримка необхідних темпів зростання за 
несприятливих зовнішніх умов; залучення відпочиваючих шляхом 
введення нових послуг (медичних і анімаційних); досягнутого зро-
стання (утримання досягнутого рівня у випадку, коли курорт має в 
своєму розпорядженні лише обмежений набір нового продукту і 
нездатний перепрофілювати його на новий ринок); вибіркового 
зростання (орієнтація курорту на певний сегмент ринку). 

При розробці стратегії розвитку туристичного регіону необхід-
но передбачати визначення відповідних типів (моделей) розвитку; 
встановлення пріоритету територій і місць розвитку; визначення 
обсягів фінансування; окреслення рамок розподілу ресурсів. З метою 
підвищення ефективності функціонування курортів доцільно розро-
бити концепцію їх розвитку, основними елементами якої є: концеп-
ція розвитку підприємництва (нові продукти курортного лікування, 
новітні курси лікування); фінансова концепція (розробка бізнес-пла-
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нів розвитку курорту, визначення джерел фінансування); концепція 
управління (розробка стратегії менеджменту та заходів щодо під-
готовки управлінських кадрів); концепція маркетингу (аналіз інфор-
мації про лікувальні послуги, розробка та реалізація стратегії мар-
кетингу, формування робочої групи маркетингу на курорті). 

Формування стратегії розвитку туристичних регіонів передбачає 
наступні організаційно-економічні заходи: удосконалення законо-
давчої та нормативно-правової бази з питань їх діяльності; розши-
рення асортименту та кількості турпродукції; активне впровадження 
методів менеджменту та маркетингу в регіонах; створення коорди-
наційно-консультативного центру з розвитку регіонального туриз-
му; організацію рекламної кампанії туристичних регіонів. 

Слід відзначити фактори, що гальмують розвиток туризму в ре-
гіонах України, зокрема не ефективне використання наявних ресур-
сів; низький рівень розвитку туристичної інфраструктури; погано 
розвинена транспортна мережа регіонів; недостатній рівень розвит-
ку соціально-економічних чинників, які впливають на збільшення 
масштабів регіонального туризму. 

Отже, аналіз стану та прогнозування перспектив розвитку турис-
тичних регіонів, розробка заходів, спрямованих на поліпшення їх 
функціонування, повинні здійснюватися з врахування загальних за-
конів економічної науки, які мають специфічний прояв в сфері ту-
ризму. Стратегія розвитку туристичного регіону має трактуватися як 
стратегічний план соціально-економічного розвитку туризму в ре-
гіоні, чи стратегічний план соціально-економічного розвитку турис-
тичного регіону. В якому визначені цілі, завдання, пріоритети, на-
прями економічного і соціального розвитку сфери туризму в регіоні 
та повинні враховувати специфіку кожного з них, яка має визнача-
ти структуру, обсяг та використовувані методи побудови стратегіч-
ного розвитку. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР У ГОТЕЛІ 
Купріков О. О. 

VІ курс, група ГРС-62, 
спеціальність «Готельно-ресторанна справа» 

Миколаївський міжрегіональний інститут, к. тел. (093)-3679001; 
науковий керівник: Новосад Н. І., к. т. н., доцент кафедри 

На сьогодні, за яскраво вираженої невизначеності, стохастичності 
зовнішнього середовища, необхідною властивістю готелю є його здат-
ність до адаптації. Висока надійність і забезпечення стійкості — один 
з фундаментальних принципів його функціонування. З урахуванням 
конкретних умов для кожного готелю, необхідно розробляти і впро-
ваджувати комплексні автоматизовані системи, що концентрують у 
собі сукупність організаційних, режимних, технічних та інших мож-
ливостей, спрямованих на досягнення достатнього рівня економіч-
ної ефективності і безпеки ведення бізнесу. 

Автоматизація різних процесів досягається шляхом інтеграції різ-
них інформаційних технологій, метою яких є підвищення ефектив-
ності і продуктивності роботи готельних службовців, і дає величезні 
потенційні можливості для підвищення ефективності управління го-
телем. Істотним елементом, від якого, буде залежати надійне функці-
онування всієї операційної системи готелю, є інформаційний центр, 
що забезпечить об’єднання процесів постачання, споживання і ви-
робництва, перетворюючи їх у єдину високоефективну систему. 

Інформаційний центр — це складний людино-машинний ком-
плекс, ядром якого є інформаційна комп’ютерна система, яка орієн-
тована на досягнення таких цілей: відстеження стану готелю і ситу-
ації довкола нього; оперативний аналіз; виявлення, ідентифікацію 
та оцінку несприятливих змін стану готелю (потенційних небезпек 
і загроз клієнтам тощо); підтримку прийняття оперативних і страте-
гічних рішень для управління готелем з повним урахуванням змін-
них умов і факторів його стану. 

Діяльність інформаційного центру спрямована на підвищення 
ефективності управління готелем і включає такі напрямки: сприян-
ня управлінню складським господарством, товарно-матеріальними 
ресурсами, кадрами, організація і впровадження інформаційних сис-
тем у різних службах і підрозділах готелю, робота маркетингового 
відділу шляхом збору та обробки важливої інформації для вироб-
лення оперативних і стратегічних рішень, допомога бухгалтерії в 
проведенні моніторингу і контролю руху фоліо-рахунків клієнтів, 
обробка даних, інформації, формування необхідних форм звітів і 
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передача даних. Також робота інформаційного центру спрямована на 
комплексне управління матеріальними й інформаційними потоками 
в сфері інформаційної підтримки служб прийому та розміщення, 
ресторану, обслуговування в номерах, охорони, служби протипо-
жежної охорони, покоївок та ін. 

У світовій практиці інформаційний центр забезпечує моніторинг 
стану готелю (економічний, виробничий), роботу усіх відділів, що 
беруть участь у підготовці можливих варіантів оперативних і стра-
тегічних рішень, у режимі 24-години. 

Інформаційна система для автоматизації управління служб у го-
тельному комплексі будується в архітектурі «клієнт-сервер». На сер-
вері знаходиться база даних, у якій міститься вся поточна та архів-
на інформація готельного комплексу, необхідна для роботи його 
служб. Вона має модульну структуру, що дозволяє конфігурувати 
та нарощувати систему на кожному робочому місці в кожній служ-
бі відповідно до їх функціональної спрямованості. Усі робочі місця 
взаємодіють із БД через локальну мережу готельного комплексу. 
Інформаційний центр входить до структури управління готелем і 
підпорядковується технічному директору. Центр має забезпечувати 
цілодобову підтримку та інформаційне забезпечення різних служб 
і відділів готелю. 

Отже, автоматизована інформаційна система (інформаційний центр) 
концентрує в собі всі результати роботи системи моніторингу і по-
передження подій і подає на засобах відображення узагальнені, а 
також деталізовані по багатьох рівнях і аспектах дані та інформа-
цію для ефективного управління готелем. 

 
 

ДОЗВІЛЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

Кушнірук О. В. 
3 курс. група Тр 3.1. напрям підготовки «Туризм» 

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 
к. тел. (093)1254914; 

науковий керівник: Громик О. М., викладач 

Дозвілля як частина вільного часу, залучає молодь своєю не ре-
гламентованістю і добровільністю вибору його різних форм, демо-
кратичністю, емоційною насиченістю, можливістю поєднати в ньому 
фізичну й інтелектуальну діяльність, творчу і споглядальну, вироб-
ничу й ігрову. 
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Для значної частини молодих людей соціальні інститути дозвіл-
ля є основними джерелами соціально-культурної інтеграції й осо-
бистої самореалізації. Однак усі ці переваги діяльності сфери до-
звілля поки ще не стали надбанням, звичним атрибутом способу 
життя усієї молоді. 

Усвідомлення своїх цілей, життєвих устремлінь, вироблення жит-
тєвого плану — важливий елемент самосвідомості. В цей період 
формується цілісне уявлення про самого себе, відношення до себе, 
причому спочатку людина усвідомлює й оцінює особливості свого 
тіла, зовнішності, привабливості, а потім уже морально-психологічні, 
інтелектуальні, вольові якості. На основі аналізу досягнутих ре-
зультатів у різних видах діяльності, обліку думок інших людей про 
себе і самоспостереження, самоаналізу своїх якостей і здібностей 
формується самоповага — узагальнене відношення до себе. Відбу-
вається усвідомлення і формується відношення до сексуальної чут-
тєвості, що зароджується. 

У молодості людина максимально працездатна, витримує найбільші 
психічні й фізичні навантаження. Вона найбільш здатна до оволо-
діння складними способами інтелектуальної діяльності. У молодості 
легше здобуваються всі потрібні для обраної професії знання, умін-
ня і навички, розвиваються необхідні спеціальні особистісні і функ-
ціональні якості (організаторські здібності, ініціативність, мужність 
і спритність, чіткість, акуратність і т. д.). 

Таким чином, у період молодості, крім вибору супутника життя 
і створення родини, людина розвивається і реалізується, стверджує 
себе в обраній справі, здобуваючи професійну майстерність і компе-
тентність. Центральними віковими новоутвореннями цього періоду 
можна вважати сімейні відносини і почуття професійної компетент-
ності. Наприкінці зазначеного віку, на межі зі зрілістю, людина ви-
рішує екзистенціальні проблеми, усвідомлює зміст свого життя, під-
водить її перші підсумки. 

Відмінною якістю культурного молодіжного дозвілля є емоційна 
забарвленість, наявність привнести в кожну можливість займатися 
улюбленою справою, зустрічатися з цікавими людьми, відвідувати 
значимі для себе місця, бути учасником важливих подій. 

Молодіжне дозвілля, ніби перехоплюючи естафету підліткового 
дозвілля, закріплює, а багато в чому і закладає в молодій людині 
такі звички й уміння, які потім цілком визначатимуть його відно-
шення до вільного часу. Саме на цьому етапі життя людини вироб-
ляється індивідуальний стиль дозвілля і відпочинку, накопичується 
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перший досвід організації вільного часу, виникає прихильність до 
тих чи інших занять. У молоді роки визначається і сам принцип 
організації й проведення вільного часу — творчий або навпаки. Од-
ного понадять мандрівки, іншого — риболовля, третього — вина-
хідництво, четвертого — різноманітні розваги. 

Набирає силу найсерйозніший спосіб проведення вільного часу, 
розрахований безпосередньо не на споживання, а на творення куль-
турних цінностей — творчість. Елемент творчості містять у собі ба-
гато форм молодіжного дозвілля, причому можливості діяти відкри-
ваються усім без винятку. Але якщо мати на увазі власне творчі 
форми дозвілля, то їхня суть полягає в тому, що свій вільний час 
люди присвячують створенню чогось нового. Таким чином, реалізу-
ється одне з головних завдань людини — всебічно розвивати свої 
здібності. 

Активне, змістовне дозвілля вимагає певних потреб і здібностей 
людей. 

Отже, дозвілля дає можливість сучасній молодій людині розвива-
ти багато сторін своєї особистості, навіть власний талант. Для цього 
необхідно, щоб до дозвілля він підходив з позицій свого життєвого 
завдання, свого покликання — всебічно розвивати власні здібності, 
свідомо формувати себе. 

 
 
РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Любитовець У. Р. 
II курс, група ТР-2.1., спеціальність «Туризм» 

Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»; 
науковий керівник: Ольхова-Марчук Н. В., 

к. пед. н., доцент кафедри туризму 
Волинь здавна славиться своїми лісами, мальовничими краєви-

дами, чудовими озерами, повноводними річками і різноманітним 
тваринним світом. 

Область має сприятливий клімат та наявність достатньої кілько-
сті ресурсів для того, щоб на її території ефективно розвивалась ре-
креаційна діяльність. Найвищий природно-рекреаційний потенціал 
в Любомльському (разом з Шацьким), Ківерцівському районах, се-
редній — в Луцькому, Рожищенському Камінь-Каширському, Лю-
бешівському Ратнівському Старовижівському Іваничівському ра-
йонах, низький — у Горохівському, Локачинському, Володимир-
Волинському, Ковельському. 
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Важливою складовою рекреаційних ресурсів є природні гідроло-
гічні ресурси, які включають усі типи поверхневих і підземних вод. 
Територія області дуже насичена поверхневими водами, які пред-
ставлені 130 річками і 235 озерами. Водні ресурси велику цінності 
і використовуються для задоволення потреб людей у рекреації. Ріки, 
озера, ставки, водосховища створюють можливість для водних видів 
спорту, прогулянок на воді, купання, любительського рибальства [2]. 

В області є родовища мінеральних вод 4-х типів, запаси і якість 
яких можуть забезпечити розвиток санаторно-курортної справи. Хло-
ридно-натрієві води з підвищеною мінералізацією 12–13 млг/л по-
ширені поблизу села Журавичi Кiверцiвського району. 

Дослідження рекреаційних ресурсів Волині в основному визна-
чаються природними рекреаційними ресурсами, а от культурно-іс-
торичним приділяється менше уваги [2]. 

Культурно-історичних пам’яток на Волині теж вистачає. Найціка-
вішими є пам’ятки періоду Київської Русі, зокрема Успенський собор 
(1160 р.) у Володимирі-Волинському, Верхній замок ХІІІ – ХІV ст. 
у Луцьку, залишки храмів і житлових будівель (Х – ХІV ст.), фор-
течних валів (ХІІ – ХІІІ ст.), Георгіївська церква 1264 р. у Любомлі, 
Васильківська церква ХІІІ – ХІV ст. у Володимирі-Волинському, По-
кровська ХV ст. і Хрестовоздвиженська 1619 р., монастир єзуїтів 
1539–1610 рр. і монастир тритаріїв 1729 р., Троїцький собор 1755 рр. 
у Луцьку; замок і Луцька брама 1630 р. в смт Олиці; залишки стін 
Нижнього замку ХІV – ХVІІ ст.; будинок Пузини ХVІ – ХVІІІ ст. [1]. 

В області налічується більше 150 пам’яток архітектури, 101 з них — 
державного значення. Також на Волині є археологічні знахідки, що 
поділяються на дві групи: місця поселення стародавніх людей (сто-
янки, городища, поселення, селища, міста) і місця поховань (кур-
гани, могильники, могили). Найбільше пам’яток археології виявлено 
у Луцькому та Володимир-Волинському районах. 

Присутня велика кількість музеїв, картинних галерей, меморіаль-
ні дошки, обелісків, меморіалів [1]. 

Етнографічна різноманітність області представлена народними 
ремеслами, фольклором, народним одягом, говірками. 

Із закладів відпочинку функціонують будинки та бази відпочи-
нку, дитячі табори відпочинку, будинки рибалки та мисливця [2]. 

Отже, Волинь — край унікальної природи, лікувального мікро-
клімату, самобутнього народного мистецтва і великої історико-куль-



важлива складова Секція 7 
України 

 231

турної спадщини. За наявністю природних рекреаційних ресурсів, 
область належить до перспективних регіонів України з розвитку 
туристично-рекреаційної галузі. 

Список використаних джерел 
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СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ 
РОЗРАХУНКІВ З КЛІЄНТАМИ 
У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

Мох А. Р. 
IV курс, група ХТ-41, 

спеціальність «Харчові технології та інженерія», 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

ВНЗ Університет «Україна», к. тел.: (096) 72-75-359; 
науковий керівник: Стиценко О. В., асистент 

Власники сучасних закладів ресторанного господарства зверта-
ють велику увагу на якість обслуговування та сервіс, доволі суворі-
ше ставляться до відбору персоналу, а також застосовують новітні 
технології та інновації, щоб мати високий рівень конкурентоспро-
можності. 

Успішне підприємство ресторанного господарства — це нала-
годжений механізм, який пропонує своїм клієнтам високий рівень 
сервісу та оперативну роботу персоналу. Однак, домогтися такої 
ефективної роботи доволі не просто. Адже встежити за кожним 
замовленням, рівнем обслуговування, роботою офіціантів і кухарів 
дуже важко. А коли контроль над персоналом втрачено, коли облік 
руху грошових коштів ведеться не належним чином, ресторан за-
знає збитків. 

В галузі спостерігається досить жорстка конкуренція, і виживан-
ня підприємства залежить від його популярності та відвідуваності 
клієнтами. Для цього ресторани повинні використовувати різні про-
грами лояльності для довгострокових відносин з клієнтом. До про-
грам лояльності можна віднести цілий ряд компонентів — дисконт-
ні програми, розіграші призів, накопичувальні дисконтні програми, 
бонусні програми, подарункові сертифікати тощо. 
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Для успішного розвитку закладу ресторанного господарства не-
обхідною умовою стає впровадження системи автоматизації управ-
ління та обліку, за допомогою якої можна оптимізувати всі ключові 
бізнес-процеси, створити ефективну систему лояльності постійних 
гостей, підвищити якість виробництва, виключити розкрадання і зло-
вживання персоналу. 

Рестораторам сьогодні пропонується досить велика кількість про-
фесійних систем автоматизації в галузі ресторанного бізнесу. Яскра-
вими прикладами з точки зору наявності гнучкої системи розрахун-
ків з клієнтами є: 

1. «R-Keeper» — програмні продукти фірми UCS засновані на 
DOS технології. Пропонується кілька способів організації розрахун-
ків з клієнтами: організація депозиту кожного клієнта, тобто прийом 
від клієнта деякої суми грошей, в межах якої клієнт надалі отримує 
послуги та оплачує товари. 

2. «1С-Рарус: Рестарт» — універсальна фронт-офісна система для 
підприємств ресторанного бізнесу та сфери розваг на платформі 
MS Windows. Можливості по розрахунках з клієнтами: необмежена 
кількість типів цін, можливий продаж «за вільною ціною», дисконт-
на система. 

3. «ЕКСПЕРТ: Лайт» містить підсистему оплат, що дозволяє вра-
ховувати різні види валют і платежів, знімати звіти по кожному з них 
і всім разом, а також розмежувати функції прийому платежів по спів-
робітниках. Основними напрямки даного пакету є: налаштування 
системи платежів (у тому числі готівка, безготівкові, представницькі 
платежі); підтримка роботи з декількома валютами (в тому числі 
автоматичний перерахунок в базову); можливість внесення перед-
оплати на рахунок; облік готівки в касі; товари з вільною ціною. 

4. «Корпорація ПАРУС» — один з найбільших учасників на укра-
їнському ринку високих технологій надає клієнтам можливість опла-
ти по чеку (за готівковий розрахунок), розрахунок за клубним або 
кредитними картками з урахуванням бонусних знижок; для корпо-
ративних клієнтів можливі безготівкова оплата або безготівковий 
кредит. 

Аналіз програмних засобів для підприємств ресторанного бізне-
су показав, що на сьогоднішній день системи автоматизації роботи 
для ресторанів займають досить вагому частку його діяльності, а 
також роблять процес обслуговування більш швидким та якісним. 
Впровадження таких систем істотно підвищує можливість доходів, 
зниження операційних витрат, підвищення лояльності споживачів за 
рахунок забезпечення довготривалих конкурентних переваг. 
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
РЕСТОРАНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГИ «CORK FEE» 

Сагіян Р. Г. 
IV курс, група ГРС-41, 

спеціальність «Готельно-ресторанна справа», 
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини 

ВНЗ Університет «Україна», к. тел.: (093) 41-14-683; 
науковий керівник: Стиценко О. В., асистент 

Сьогодні світова мережа ресторанів може запропонувати послуги 
харчування для найвибагливіших споживачів, тому особливої гос-
троти набувають питання впровадження нових організаційно-управ-
лінських технологій у сферу ресторанного господарства. 

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значних складових ін-
дустрії задоволення нематеріальних потреб споживачів та найбільш 
розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства 
ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук 
нових та утримання постійних споживачів їх продукції та послуг. 

На даний час підприємства ресторанного господарства працює 
згідно діючим правилам, які забороняють клієнтам приносити до за-
кладу продовольчу сировину і харчові продукти, у тому числі ал-
коголь та безалкогольні напої. 

Разом з тим, у світі похід до ресторану із своєю пляшкою є зви-
чайною практикою серед багатьох шанувальників вина, така послу-
га регламентується етикетом «Cork Fee», що дослівно переклада-
ється як «оплата за корок». Цей термін використовується в західній 
ресторанній індустрії для назви збору, який повинні заплатити клі-
єнти які вирішили прийти в ресторан зі своєю пляшкою вина. 

Вперше послугу «Cork Fee» почали впроваджувати в США, Ав-
стралії та Новій Зеландії. Значно пізніше, але з великою популяр-
ністю ця послуга почала набирати обертів і в Європі. На сьогодні ця 
послуга активно рекламується та впроваджується в ресторанах Украї-
ні. Прикладом впровадження даної послуги є ресторани м. Києва, 
серед них «Млин Фата-Моргана», «Lale», «Prego сafe», «Чабани», 
«BarBarO», «Рибний базар», «Конкорд», «Траттория Франко», «Ранчо 
Эль Гаучо», «Эль Асадор», «Happy Chicken Grill», «Колиба Хаус» 
тощо. 
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Вищезазначені столичні ресторани розробили свої правила на-
дання послуги «Cork Fee»: 

– по-перше, кожна принесена та розпита пляшка алкогольного 
напою сплачується окремо; 

– по друге, напій який клієнт принесе із собою не має бути пред-
ставлений в меню ресторану; 

– по-третє, при користуванні послугою «Cork Fee» мережеві зниж-
кові картки не діють (тільки ресторани «Траттория Франко», «Ран-
чо Эль Гаучо», «Эль Асадор», «Happy Chicken Grill», «Колиба Хаус»). 

Вартість послуги «Cork Fee» в ресторанах коливається в залеж-
ності від виду алкогольного напою, а саме: за міцний алкогольний 
напій (коньяк, водка, виски, ром, джин, текіла) від 50 грн. за пляш-
ку 0,5 л., а за напій винного класу від 40 грн. за пляшку 0,7 л. 

Резюмуючи все вищесказане, доцільним є рекомендувати більш 
ґрунтовне дослідження даної послуги в ресторанному господарстві 
України. 

 
 
ОХОРОНА ПРИРОДИ НА РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

Сернюк А. С. 
II курс, група ТР-2.1., напрям підготовки «Туризм» 

Луцький інститут розвитку людини університету «Україна»; 
науковий керівник: Ольхова-Марчук Н. В., 

к. пед. н., доцент кафедри туризму 
Україна має великі рекреаційні ресурси, до яких належать геогра-

фічні об’єкти, що використовуються чи можуть бути використані 
для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення населення. Ненор-
моване рекреаційне використання приводить до порушення ґрун-
тового і рослинного покривів, погіршення умов проживання і без-
посереднього винищення диких тварин, забруднення середовища, 
порушення зв’язків в біогеоценозах. Але найсильніше страждає від 
рекреаційної дії, як і від деяких інших форм антропогенного впли-
ву на середовище, жива природа [1]. 

Найсуттєвіше впливають на оточуюче середовище виробничі сис-
теми, особливо гірськодобувні, пов’язані з вилученням з природного 
комплексу крупної маси речовини. Розробка родовищ корисних ко-
палин в більшості випадків приводить до зниження рекреаційного 
потенціалу території, яка втрачає свою привабливість, не говорячи 
про якісний стан природних компонентів. 
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У справі раціонального використання рекреаційних територій най-
важливішими є такі умови: по-перше, регулювання чисельності від-
відувачів і режиму їх поведінки; по-друге, охорона цих територій від 
неправомірних організацій і осіб, які забезпечують лікування, від-
починок і туризм. Недостатньо поінформовані про вимоги охорони 
природи, вони нерідко неправильно розміщують споруди, архітек-
тура яких до того ж порушує ландшафтну цілісність території, не-
раціонально з точки зору інтересів охорони ландшафту проклада-
ють дороги тощо. Дотримання відповідних науково обґрунтованих 
норм і правил забезпечує невизначено довге використання ландшаф-
тів для лікування і відпочинку, дозволить зберегти їх рекреаційну 
цінність [3]. 

Щоб оптимізувати процес гірськопромислового рекреаційного 
використання, необхідно освоювати родовища корисних копалин, 
розробка яких завдає найменшої шкоди рекреаційному потенціалу. 
Проводити рекультивацію всіх вироблених площ з метою відновлен-
ня їх природного, в тому числі природно-рекреаційного потенціалу. 

Дуже важлива охорона повітряного басейну. Основними забруд-
нювачами повітря звичайно є ТЕС, підприємства хімічної промис-
ловості, транспорт. Забруднене повітря не тільки негативно впливає 
на здоров’я людини, але і порушує функціональну діяльність рослин, 
погіршує санітарний стан води і ґрунту. Для запобігання забрудненню 
повітря шкідливими речовинами необхідно встановлювати новітні і 
ефективніші очисні споруди, впроваджувати безвідходні технології 
виробництва, озеленювати території, виносити забруднюючі вироб-
ництва за межі житлових зон [1]. 

Серйозну небезпеку для рекреаційного потенціалу територій ста-
новить забруднення вод, особливо рік і озер. Головними джерелами 
забруднення рік є промислові підприємства, комунальне господарс-
тво, тваринницькі ферми. Ця проблема повинна вирішуватись шляхом 
вдосконалення технологічних способів очистки води, впроваджен-
ня у виробництво маловодних і безводних технологій [2]. 

Отже, основні напрями охорони рекреаційних ресурсів — ство-
рення раціональної технологічної схеми їх споживання, контроль 
за нормами витрати (на багатьох курортах встановлені автоматичні 
дозатори бальнеологічних ресурсів), поповнення запасів за рахунок 
додаткової розвідки ресурсів, прийняття раціональних плануваль-
них рішень і функціональне зонування рекреаційних територій. 
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ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ 
Слободюк Ю. Я. 

І курс, група Злз-11, спеціальність «Фізична реабілітація» 
Луцький інститут розвитку людини, к. тел. 0938756650; 
науковий керівник: Терлецький В. К., к. біол. н., доцент 

«Зачарованим краєм» називають Волинське Полісся, де знахо-
диться Шацький національний природний парк (ШНПП). Цей й 
справді дивовижна місцевість, яка щороку приваблює до себе ти-
сячі громадян. ШНПП було створено постановою Ради Міністрів 
УРСР від 28 грудня 1983 р. Ми визначили та описали найбільш 
цінні природні об’єкти ШНПП, важливі для організації туристич-
них маршрутів на його території. 

Територія ШНПП охоплює болотно-озерно-лісові комплекси По-
лісся. Тут проходить Головний європейський вододіл, який розділяє 
басейни річок Прип’яті й Західного Бугу. Визначальною особливістю 
ШНПП є зосередження на ній 23 озер загальною площею 6338,9 га, 
зокрема найбільшого в Україні озера Світязь. Його площа становить 
2622,0 га, довжина 9225 м, ширина 4000 м, максимальна глибина — 
58,4 м, середня глибина — 6,9 м. 

Ліси поширені, переважно, в східній частині ШНПП. Тут пере-
важають соснові ліси. Їх охоче відвідують як місцеве населення, 
так і відвідувачі ШНПП. Березові ліси трапляються на місці корін-
них соснових лісів. З них особливо привабливими для відпочинку є 
березняки орлякові та злакові. Їхні світлі деревостани, грибні місця 
приваблюють відвідувачів парку. 

На території парку є багато боліт. Найпоширеніші низинні (евт-
рофні) болота, серед яких переважають трав’яні. Вони сформува-
лися переважно в заплаві Прип’яті і частково — Західного Бугу. 
Найбільшими із болотних масивів є болота Вунич (322,0 га), Круг-
ле-Довге (260,3 га), Став (220,0 га), Рипицьке (110,0 га). 
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Великого значення для організації туризму в ШНПП має наяв-
ність 14 рідкісних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги 
України. Це асоціації соснових зеленомохових та чорницевих, ялів-
цевих, дубово-соснових і ліщинових лісів. Серед болотної рослин-
ності рідкісними є формації шейхцерієво-сфагнова та осоково-шейх-
церієво-сфагнова, осоки Девелла, меч-трави болотної, а серед вод-
ної рослинності — формації альдрованди пухирчастої, латаття бі-
лого, латаття сніжно-білого, глечиків жовтих, їжачої голівки малої, 
рдесника червонуватого, рдесника туполистого, куширу підводного. 

До Червоної книги України занесено 28 видів флори парку: бе-
реза низька, зозулині черевички справжні, булатка червона, гнізді-
вка звичайна, жировик Лезеля, любка дволиста, журавлина дрібно-
плода, росички англійська та середня, товстянка звичайна та ін. З рід-
кісних тварин тут трапляються 33 види: ропуха очеретяна, мідянка, 
лелека чорний, лебідь малий, жовта чапля, пугач, шуліка рудий, гага 
звичайна, дятел білоспинний, корольок червоноголовий, кутора мала, 
горностай та ін. 

Поєднання численних озер з лісовими масивами, своєрідний по-
ліський колорит, різноманіття рослинних угруповань та висока їх-
ня естетична цінність, добре розвинена транспортна мережа сприя-
ли розвитку рекреації в цьому мальовничому куточку Західного 
Полісся. У парку функціонують чотири зони відпочинку: «Гряда», 
«Світязь», урочище «Гушове» та «Пісочне». На берегах озер роз-
міщений пансіонат «Шацькі озера» (600 місць), база відпочинку 
«Світязь-Центр» (100 місць) та велика кількість інших баз відпо-
чинку, спортивні та дитячі табори й низка малих наметових містечок. 
В останні роки у парку проводиться Міжнародний пісенний фести-
валь «На хвилях Світязя». 

Туристи можуть ознайомитися з природою парку, відвідавши 
еколого-пізнавальні маршрути «Лісова пісня», протяжністю 5,6 км, 
що пролягає сосновими лісами між озерами Пісочне, Перемут і 
«Світязянка», протяжністю 5,2 км, що проходить поблизу о. Світязь. 
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Мальовничі місця Шацького національного природного парку 
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РОЗВИТОК ІНСЕНТИВ-ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
Шевченко В. Т. 

II курс, група 2Т1, спеціальність «Туризм» 
Новокаховський гуманітарний інститут, тел. (097)-244-62-63; 

науковий керівник: Корякіна А. С., старший викладач 
У радянські часи передовиків праці нагороджували грамотами 

та орденами. Пізніше кращих співробітників преміювали грошима, 
чайниками, холодильниками та іншими речами. А нині стали ви-
користовувати новий метод, мотивуючий до відмінної роботи — 
інсентив-тур (від англійського incentive — заохочення, стимул, спо-
нукання). Для України цей метод новий, а світу відомий вже майже 
сто років. Саме тому можна сказати, що інсентив-туризм — це ту-
ристичні поїздки, організовані підприємствами і фірмами для своїх 
співробітників як засіб заохочення і винагорода за сумлінну роботу. 

Актуальність теми визначає саме те, що чи не 95% успіху ком-
панії залежить від працюючих в ній співробітників. Тому премії — 
давно перевірений спосіб істотно збільшити оборот компанії. Сьо-
годні для стимулювання працівників фінансової мотивації недо-
статньо, на роботу їх надихають якраз заохочення нематеріальні. А на 
відміну від грошей, спогади про приємні подорожі, наприклад, зали-
шаються в пам’яті надовго. Американські маркетологи підрахува-
ли, що інсентив-програми сприяють зростанню продажів на 10–20%. 

З розширенням ринку інсентив-туризму з’явилися туристичні 
фірми, що спеціалізуються на організації заохочувальних поїздок. 
Серед покупців інсентив-турів — тільки компанії, організації. Зао-
хочувальні поїздки доцільні в будь-який час, крім літа — періоду 
масових відпусток. А так як тур - подарунок від фірми, то, відповід-
но, повинен проходити в робочий час. Сьогодні замовники заохочу-
вальних поїздок — в основному туристичні та крупні компанії. Але 
інсентив може дозволити собі не лише велика компанія з високим 
оборотом. Навіть якщо людина має мережу кіосків, вона може ого-
лосити конкурс для продавців. А призом буде, наприклад, гаряча 
путівка до Єгипту або Карпат. І це вже можна назвати інсентив-
туризмом: адже є приз і стимуляція. 

Особливість роботи з заохочувальними турами полягає в тому, 
що кожен проект вимагає індивідуального підходу. Не буває двох 
однакових поїздок: це стовідсотковий ексклюзив. В інсентив-турі 
клієнтові обов’язково потрібно догодити. Учасники подорожі повинні 
відчувати себе головними людьми, навколо яких розвиваються всі події. 
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Ще одна особливість таких турів — всі знімають «погони» і їдуть 
на рівних умовах: живуть в однакових номерах, однаково харчують-
ся і добираються. 

Сьогодні на українському ринку представлені інсентив-тури як 
всередині країни, так і зарубіжні. Які напрямки найчастіше виби-
рають саме наші співвітчизники, поки не можна сказати однознач-
но, адже дослідження тільки проводяться. Але точно можна сказати, 
що в інсентив-туризмі близько 80% поїздок припадає на Європу, 
10% — на США, 6% — на країни Південно-Східної Азії, 4% — на 
інші регіони. 

Організація інсентив-турів вимагає нестандартних підходів, це 
пов’язано з низкою труднощів та проблем. Україна ще не здатна 
запропонувати справжній інсентив, відзначають фахівці. До того ж 
замовники прагнуть заощадити на бюджеті таких турів. Зазвичай 
заохочувальні поїздки у вітчизняному варіанті часто являють собою 
відпочинок у поєднанні з навчанням. 

Для виїзного інсентива найбільша проблема — посольства. То-
му великі групи краще везти до країн з безвізовим режимом. Якщо 
група маленька, проблем, як правило, не виникає. 

Виходячи із вищесказаного можна зробити висновок, що не ди-
влячись на усі труднощі туроператори все ж збираються розвивати 
інсентив-туризм. Цей ринок в Україні вигідний, перспективний, хо-
роший ще й тим, що його можна робити у міжсезоння. На мій по-
гляд за інсентив-туризмом — велике майбутнє. Він стане основ-
ною формою заохочення працівників провідних галузей світового 
господарства. 
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СЕКЦІЯ 8 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКОВОЇ 
ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ФАРБУВАННЯ ТА ПІДФАРБОВУВАННЯ ПАПЕРУ 

Авдєєв В. Є. 
5 курс, групи ТП-51. Спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань» 
науковий керівник: Коптюх Л. А. 

Фарбування паперу в будь-який колір здійснюється шляхом фар-
бування паперової маси, з якої виготовляється папір. До пофарбо-
ваних видів паперу відносяться: основи для фібри і пергаменту, для 
текстильних патронів і конусів, пляшковий, афішний, для сірнико-
вих коробок, писальний кольоровий, різні декоративні види папе-
ру, деякі різновиди пакувального паперу, конвертний, прядильний, 
електротехнічні види паперу, серветковий папір, папір для друку, а 
також інші види паперової продукції. Підфарбовування використо-
вують переважно для усунення жовтизни різних видів паперу для 
письма і друку: додання їм видимої білості, аналогічно тому, як під-
силюється білість під час прання тканин або виробів з них. 

Не завжди підфарбовуванням хочуть підвищити видиму білість 
паперу, іноді підфарбовування здійснюють для надання паперові лег-
кого блакитного, рожевого або іншого відтінку. Залежно від виду 
та призначення пофарбованого паперу, способу фарбування і умов 
здійснення цього процесу до використовуваних фарбників висува-
ються різні вимоги, які, в більшості випадків зводяться до здатнос-
ті надання паперу яскравого забарвлення за мінімальної їх витрати 
і високого утримання на волокнах. Забарвлення при цьому не по-
винно змиватися водою і має бути світло і теплостійким, а також 
стійкім до будь-яких специфічних хімікатів, з якими стикається по-
фарбована поверхня паперу. Барвники, що використовуються в різ-
них видах паперу санітарно-побутового призначення, повинні бути 
нетоксичними, дешевими, у багатьох випадках світлостійкими та 
стійкими до дії вологого середовища. 
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Найбільші труднощі створюються за роботи з сажею, що широ-
ко використовуються для забарвлення паперу в чорний колір. Сажа 
пилить, сильно забруднює обладнання, допоміжні приміщення і стіч-
ні води. Ці труднощі в значній мірі знижуються за використання сажі 
у вигляді 15–25% водної суспензії. Застосування на підприємствах 
паперової промисловості барвників, що надходять в розведеному 
вигляді, відкриває можливості використання систем автоматичного 
(безперервного або періодичного) введення барвників в паперову 
масу, що полегшує процес фарбування паперу і сприяє рівномір-
ному його фарбуванню за виготовлення на швидкісних паперороб-
них машинах і зменшенню кількості кольорового браку. 

Труднощі за поверхневого фарбування паперу в значній мірі ви-
никають у випадках, коли забарвлення паперу одночасно поєдну-
ється з проклеюванням його поверхні. До числа переваг забарвлення 
паперу з поверхні потрібно віднести можливість суміщення цього 
процесу з іншими видами поверхневої обробки паперу (додання во-
логостійкості, біостійкості, пластичності тощо). Якість поверхнево 
пофарбованого паперу в багатьох випадках (але не у всіх) перевершує 
якість паперу, пофарбованого в масі. За поверхневого забарвлення 
паперу з підвищеною масою 1 кв. м. спостерігається, у порівнянні  
з забарвленням паперової маси, істотна економія високовартісних 
барвників, що досягає 30–40%. Слід також враховувати, що поверх-
неве фарбування паперу не призводить до викидів у водойми по-
фарбованої стічної виробничої води. Це дуже важливо, оскільки все 
більше посилюється в усьому світі боротьба за охорону природи. 

 
 

ПАПІР І КАРТОН — СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ 
І ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПАКУВАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 

ТА ПОЛІГРАФІЇ 
Бусленко О. В. 

V курс, група ТП-51, спеціальність «Технологія розробки, 
виготовлення та оформлення паковань»; 

науковий керівник: Коптюх Л. А., д. т. н., профессор 
Матеріали на основі паперу та картону посідають важливе місце 

на ринку пакувальної індустрії. Виготовлення картону та паперу є 
складним технологічних процесом, порушення норм якого стає при-
чиною отримання неякісної готової продукції та виробів з них. Ко-
жен із етапів виробництва — від підготування сировини до розрі-
зання і упакування вже готової продукції — має велике значення у 
формуванні структурно-фізичних властивостей картону та паперу. 
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На сьогодні чіткої межі між папером та картоном немає; папе-
ром називають пористо-капілярний матеріал із масою квадратного 
метра до 250 г, що складається переважно із рослинних волокон, 
з’єднаних між собою силами поверхневого зчеплення, в якому мо-
жуть міститися проклеюючі речовини, мінеральні наповнювачі, хі-
мічні та органічні волокна, пігменти та фарбники. 

Розмелювання целюлози — один із найважливіших технологіч-
них процесів у виробництві паперу, від якого залежить якість па-
перу. В процесі розмелювання целюлозні волокна вкорочуються, роз-
щепляються, набухають у воді розтираються та стискаються, стають 
еластичними, гнучкими та масними на дотик. 

Рослинні волокна, з яких виготовляють папір, мають здатність 
вбирати вологу, а тому щоб запобігти вбиранню води і деяких ко-
лоїдних розчинів та розтіканню їх по поверхні паперу, його про-
клеюють. За одним способом клеї вводять у паперову масу перед 
виготовленням паперу і вони рівномірно розподіляються між волок-
нами. За другим способом клейкі речовини наносять на поверхню 
готового паперу. 

Багато видів паперу виготовляють із використанням у композиції 
інертних мінеральних наповнювачів, для надання певного забарв-
лення його фарбують. 

Формування паперу (виливання) відбувається на сітці паперороб-
них машин, куди подається підготовлена суспензія паперової маси. 

Пресують зневоднений папір у пресувальній частині машини, яка 
складається з двох-трьох пресів. У процесі пресування зменшуєть-
ся пористість паперу та поліпшується його фізико-механічні влас-
тивості. 

Висушують папір у сушильній частині машини, де відбувається 
остаточне зневоднювання паперу та доведення встановленої стан-
дартами вологості для кожного виду паперу, за допомогою контак-
тного та конвенктивного способів. У процесі контактного способу 
теплота від нагрітої поверхні сушильних циліндрів безпосередньо 
передається вологому паперу, а конвективного способу папір ви-
сушують нагрітим повітрям. 

У кінці папероробної машини розташовані спеціальні пристрої, 
на яких обробляють папір для поліпшення його властивостей, шля-
хом поверхневого проклеювання, крепування, каландрування, крей-
дування тощо. 
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Каландрування проводять для вирівнювання товщини паперу за 
всією шириною, а також підвищення його щільності та гладкості, 
шляхом пропусканням паперового полотна між ретельно відполі-
рованими валами що виготовленні з чавуну, розміщені у вертика-
льній площині один над одним. 

Кінцевими операціями технологічного процесу виробництва папе-
ру є його змотування в рулони або розрізування на листи певного 
розміру, маркування та упаковування. 

Виробництво паперу практично безвідходне, оскільки паперовий і 
картонний брак, що обов’язково утворюється в процесі виробниц-
тва, знову перетворюється в паперову волокнисту масу і поверта-
ється в технологічний процес. Воду, яку вилучають з паперової маси, 
використовують повторно для її приготування. 

 
 

ФОРМУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА НА 
ПАПЕРОРОБНІЙ МАШИНІ 

Грабовецький П. П. 
V курс, «Технологія розробки, виготовлення 

та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Коптюх Л. А., д. т. н., професор 

За призначенням папір поділяють на групи, які складаються з 
окремих підгруп. Папір для друку (друкарський), писання (зоши-
товий, поштовий), електроізоляційний (кабельний, конденсаторний), 
санітарно-побутовий (туалетний, гігієнічний), фільтрувальний (ла-
бораторні фільтри, фільтри для нафтопродуктів), промислово-тех-
нічний (патронний, лугостійкий, наждачний), світлочутливий (ос-
нова для фотопаперу), перебивний (копіювальний), пакувальний 
(мішковий) тощо. 

Для виготовлення паперу та картону використовують целюлозу 
отриману з різних порід дерев і рослин, макулатуру, ганчір’я тощо, 
штучні, синтетичні, мінеральні та інші волокна. Крім волокнистих 
речовин використовують наповнювачі, воду, клеї, барвники тощо. 

У процесі виробництва більшості видів паперу до волокнистих 
речовин додають значну кількість мінеральних речовин, які нази-
вають наповнювачами. 
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Наповнювачі поліпшують властивість паперу — надають йому 
гладкості, м’якості, непрозорості, роблять його білим тощо. Біль-
шість наповнювачів дешевші, ніж волокнисті речовини. Додавання 
наповнювачів до волокнистих речовин робить папір дешевим. Проте 
слід пам’ятати, що, поліпшуючи одні властивості паперу, наповню-
вачі погіршують інші, наприклад зменшують міцність. Для кожного 
виду паперу додається оптимальна кількість певного наповнювача. 
Найчастіше наповнювачами використовують каолін, тальк, крейду, 
сульфати барію та кальцію, діоксин титану, алюмосилікати тощо. 

Розмелювання — один із найважливіших технологічних проце-
сів у виробництві паперу. Від нього залежить якість паперу. Цей 
процес найбільш енергомісткий. На подрібнення волокнистих речо-
вин витрачається 60–70% загальної кількості енергії в процесі виго-
товлення паперу. У ході розмелювання волокна вкорочуються, роз-
щепляються, розтираються та стискаються. Внаслідок подрібнення 
змінюється довжина та товщина волокон, вони стають еластичними, 
гнучкими на дотик. 

Папір виготовляють на папероробних машинах. На сьогодні є 
кілька видів таких машин: плоскосіткові, круглосіткові (циліндрові, 
двосіткові, комбіновані тощо). Між собою вони різняться способом 
формування паперу. Найпоширенішими е плоскосіткові машини. 

Формують папір на сітковому столі, який є найважливішою скла-
довою частиною машини. Сіткова частина машини має нескінчен-
но рухому сітку, на яку безперервним рівномірним потоком пода-
ють паперову масу. На сітковому столі відбувається одночасно два 
важливих процеси: формування паперу з водної суспензії паперової 
маси та її зневоднювання. Якість паперу залежіть як від умов подання 
суспензії на сітку, так і від умов зневоднювання суспензії на ній. 
Для рівномірного розподілу суспензії на всю ширину сітки вико-
ристовують різного типу розподілювачі. 

Пресують зневоднений папір у пресувальній частині машини, яка 
складається з двох — трьох пресів. Сирий папір, який має 18–22% 
вологи, спрямовують у пресову частину машини, де відбувається 
його подальше зневоднювання та ущільнення. У процесі пресуван-
ня зменшується пористість паперу та поліпшується його фізико-
механічні властивості. 

Висушують папір у сушильній частині машини. Де відбувається 
остаточне зневоднювання паперу та доведення встановленої стан-
дартами вологості для кожного виду паперу. У процесі висушування 
крім кінцевого зневоднювання закінчується проклеювання паперу за 
рахунок речовин, які додавали до паперової маси, і папір набуває 
вологостійкості. Тому температура висушування істотно впливає на 
властивості паперу. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БАР’ЄРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАКОВАННЯ 

Гриценко О. С. 
4 курс, група ТП 41, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Русаков О. Т. 

Розроблення та виготовлення паковань направлено на збереження 
якості виробу з одночасним збільшенням часу зберігання, захист ви-
робу від біологічного та хімічного забруднення, забезпечення зруч-
ності в користуванні споживачем. 

Основними факторами, що впливають на якість продукції під час 
зберігання є: 

• світлопроникність — деякі типи випромінювання каталізують 
небажані реакції в продуктах, особливо в світлочутливих речовинах; 

• газопроникність, особливо кисню, дозволяє аеробним мікробам 
дихати, обумовлює окиснення вітамінів і двоокису вуглецю; 

• волого проникність — створює умови, які можуть сприяти роз-
витку мікробів, погіршує експлуатаційні характеристики паковання; 

• теплопроникність — прискорює всі реакції. 
Для подолання цих проблем та забезпечення максимально можли-

вого збільшення терміну зберігання виробу за одночасної гарантії 
стабільні якості і придатності до споживання все частіше викорис-
товуються удосконалення технології, яка об’єднує власну ефектив-
ність паковання з поліпшеними характеристиками використовува-
них плівок. Різновиди паковання в захисній атмосфері: 

• регульоване газове середовище; 
• змінена атмосфера, тобто обумовлена тільки на початку упа-

ковування; 
• саморегулююче газове середовище SCA (Svenska Cellulosa 

Aktiebolaget), яка використовує переваги метаболізму виробів; 
• отримані в процесі зберігання — використовує селективні по 

відношенню до деяких газів матеріали; 
• атмосфера двоокису вуглецю — має концепцію CO2 більше 60%; 
• скомпенсований вакуум; стерильне паковання — наповнення 

стерильного пакету стерилізованим продуктом; вакуумне паковання; 



виготовлення Секція 8 
пакувальної продукції 

 247

• активне паковання, яке використовує матеріали, що поглина-
ють або виділяють (або і те й інше) певні речовини, як у випадку 
«вічних» паковань; 

• комбіноване паковання, яке використовує переваги декількох 
з вищезазначених методів, наприклад, змінена атмосфера плюс ак-
тивне паковання. 

В даний час з успіхом використовується такі види прозорого плас-
тику: EVOH (Соополімери етилена та вінілового спирту), PVDC 
(полівініліденхлорид) i PET (поліетилентерефталат), які мають різ-
ні бар’єрні властивості по відношенню до різних середовищ. Від-
носно кисню більш ефективні EVOH i PET, в той час як до парів 
води — PVDC. 

Природно, що бар’єрні властивості PVDC, EVOH i PET зміню-
ються залежно від характеристик структурного полімеру. 

Іноді необхідно забезпечити інші спеціальні властивості, напри-
клад, морозостійкість. В цьому випадку використовують поліетилен-
терефтолад, поліамід навпаки, для високих температур (90–100° С) 
поліпропілен, поліетилен. 

Полімерні бар’єрні шари змінюють проникливість щодо кисню 
залежно від вологості, плівки з алюмінієм поводяться аналогічним 
чином за їхнього охолодження. Навіть склад газу в пакованні стає 
визначальним фактором, який може зменшити рівень проникності 
в декілька разів. 

 
 

ПАПІР І КАРТОН ПІДВИЩЕНОЇ БІЛОСТІ — 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ 

Дзядевич Д. 
студент 5 курсу, групи ТП-51, 

спеціальність «Технологія розробки, виготовлення паковань»; 
науковий керівник: Коптюх Л. А., д. т. н. 

Білість — це здатність паперу відображувати світло розсіяно і 
рівномірно за всіма напрямками. Здатність відображення показує 
ступінь відбиття світла від шару паперу нескінченної товщини і за 
довжини хвилі світла 457 нм (синя частина спектра) і характеризує 
показник паперу, що визначається за допомогою білості. За умовну 
ідеальну білість (абсолютний відбивач) приймають білість із суль-
фату барію чи окису магнію. 
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Висока білість паперу для друку є бажаною, оскільки чіткість і 
зручність читання продукції залежить від контрастності задрукова-
них і незадрукованих (пробільних) ділянок відбитку. 

Для виробництва високоякісних видів паперу для виготовлення 
конкурентоспроможної і сучасного дизайну поліграфічної продукції, 
в тому числі шкільних підручників, зошитів тощо, використовують 
целюлозу або деревну масу, які пройшли стадію вибілювання — тех-
нологічний процес, під час якого за рахунок видалення або руйну-
вання фарбувальних речовин підвищують ступінь білості матеріалу. 

Одним із основних технологічних процесів, характерних для ви-
робництва паперу підвищеної білості, є процес наповнення паперо-
вої маси: процес введення до паперової маси наповнювачів (білих 
порошкоподібних нерозчинних або малорозчинних у воді речовин), 
які надають йому ряд спеціальних властивостей. Наповнювачі по-
винні відповідати таким вимогам: високий ступінь білості, коефі-
цієнт заломлення світла та покривальну здатність; низьку абразив-
ність, в’язкість суспензій, цупкість; м’якість, нерозчинність у воді 
й хімічну нейтральність. 

Найбільш розповсюдженим наповнювачем для виробництва па-
перу для друку залишається каолін, який є універсальним мінеральним 
наповнювачем, хоча, залежно від родовища, значно відрізняється за 
своїми властивостями. Якість товарного каоліну визначають його 
оптичні характеристики та гранулометричний склад, які залежать 
від якості природного продукту, технології його видобування та зба-
гачення, очищення від забарвлю вальних домішок (гідроксидів і ок-
сидів заліза, оксидів титану, глинистих мінералів — гідрослюди, 
хлоритів тощо). 

Мінеральний наповнювач карбонат кальцію СаСО3 (як природ-
ний, так і хімічно висаджений) також широко застосовується у ви-
робництві паперу завдяки високій білості, дисперсності, незначній 
твердості, не токсичності, можливості регулювання гранулометрич-
ного складу природних продуктів, відносно низькій вартості та знач-
ним запасам природної сировини. Білість природного карбонату 
кальцію є більшою, ніж каоліну й тальку та коливається від 80 до 
90%. Частка фракцій із розміром часток до 2 мкм перебуває в діа-
пазоні від 40 до 98%. 

Карбонат кальцію має також вищий від каоліну коефіцієнт від-
биття, що дає змогу підвищувати білість паперу. Однак введення до 
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структури паперу карбонату кальцію не завжди сприяє досягненню 
необхідного ступеня його непрозорості. Тому для підвищення не-
прозорості до паперового полотна вводять суміш карбонату каль-
цію з іншими наповнювачами. 

Двоокис титану (ТіО2) — дорогий наповнювач, вартість якого 
майже в 35–40 разів перевищує вартість каоліну. Однак його засто-
сування як наповнювача є економічно доцільним, оскільки за порів-
няно незначної витрати (не більше 2–3% від маси волокна) можна 
досягти високої непрозорості й білості паперу. Це пояснюється тим, 
що двоокис титану, порівняно з іншими наповнювачами, має дуже ви-
соку білість (більше від 98%), чистоту кольору, ступінь дисперсно-
сті (середній розмір часток 0,3–0,5 мкм) і коефіцієнт заломлення (2,7). 

Необхідна кількість наповнювача в папері для друку, в першу 
чергу, визначається такими його показниками, як гладкість, білість, 
непрозорість, фарбо сприйняття та механічна міцність. Тому офсет-
ний папір містить 10–15% наповнювача, папір для глибокого друку 
більше 15%. Останнім часом розробляють нові види паперу для друку 
з вмістом наповнювача до 40%. 

 
 

БІОПОЛІМЕРИ ТА ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ 
ВИКОРИСТАНОГО ПАКОВАННЯ 

Литвин К. М. 
студентка IV курсу, групи ТП-41, спеціальність «Технологія 

розробки, виготовлення то оформлення паковань»; 
науковий керівник: Русаков О. Т., к. т. н. 

Головним поштовхом до розробки біополімерів стала проблема 
утилізації пластикових відходів, об’єми яких зростають з кожним 
роком. Оскільки пакувальна індустрія є найбільшим споживачем 
пластику (38,1%), а тому вона найбільш зацікавлена в створенні 
новітніх шляхів утилізації полімерних матеріалів. Виробники па-
ковання та продуктів харчування все більше усвідомлюють необ-
хідність виробництва паковальних матеріалів з вторинної сирови-
ни, як ефективний шлях захисту навколишнього середовища. 

Найбільш відомі способи утилізації пластиків: 
– спалювання — це складний, але широко розповсюджений спо-

сіб, за реалізації якого відбувається скорочення обсягів відходів па-
ковання більше ніж в 10 раз, а маси — в 3 рази; 
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– повторне перероблення; 
– енергетична утилізація, за якої отримана під час спалювання 

паковання енергія використовується для отримання тепла; 
– використання для виробництва різних конструктивних матеріалів; 
– спосіб термічного та каталітичного крекінгу; 
– процес деструкції полімерів у природному середовищі. 
Найбільш перспективним напрямком збереження навколишнього 

середовища є створення та впровадження біополімерів, які відрізня-
ються від інших пластиків можливістю швидкого розкладу мікро-
організмами. Виробництво біополімерів більш затратне за сирови-
ною, ніж вуглеводневий синтез. Перший біорозкладний полімер — 
целофан був створений у 1908 р. шляхом модифікації природного 
полімеру — целюлози. 

Полімери, що розкладаються в навколишньому середовищі під 
дією природних умов: світла, кисню, води та мікроорганізмів ма-
ють підлягати низці вимог: 

– розклад паковання має відбуватись швидко, але тільки після 
його використання; 

– час руйнування потрібно знати заздалегідь; 
– користувач має знати, коли буде відбуватись швидке руйнування; 
– модифікація полімеру, що призводить до зростання швидкості 

деструкції, не повинна суттєво впливати на його експлуатаційні влас-
тивості. 

Одним з напрямків створення біополімерів є пластики на основі 
крохмалю що використовуються у виробництві водорозчинних плі-
вок для пакування різної продукції. Проте вони мають ряд недоліків, 
зокрема високу паропроникність і не можуть використовуватись для 
пакування продуктів з контрольованою вологістю. Відомі методи 
отримання біополімерів для пластикових пляшок під газовані на-
пої, квас тощо. 

В Україні також проводяться науково-дослідні роботи зі створення 
фото- і вододеструктуючих полімерів, що є одним із напрямків опти-
мального вирішення проблеми утилізації відходів. Фотодеструкту-
ючі полімери одержують наступними способами: введенням в полі-
мер УФ-сенсибілізаторів; синтезом співполімерів, які мають світ-
лочутливі групи; нанесенням покриттів з фотоактивуючими добав-
ками на поверхню виробів. 
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Впровадження подібних вітчизняних матеріалів дозволить знач-
ною мірою розв’язати проблему утилізації полімерних відходів, під-
няти престиж України в галузі створення технологій високого рівня, 
експортувати пляшки, що регульовано розкладаються, в інші краї-
ни. Важливим є і те, що в Україні в достатній кількості є вихідна 
сировина — молочна кислота, яку можна отримувати з відходів кар-
топлі, цукрового буряку, молока. 

 
 

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА 
ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕЙДОВАНОГО ПАПЕРУ 

Матірний О. С. 
V курс, група ТП-51, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Борисюк С. В. 

Крейдований папір — матеріал для друку типографськими і оф-
сетними способами високохудожніх ілюстративних видань, репро-
дукцій, листівок, книг, альбомів, різноманітної рекламної продукції 
швидко закріплювальними глянцевими фарбами. 

Крейдований папір виготовляють на спеціальному обладнанні, 
яке може бути розміщене безпосередньо на папероробній машині 
або окремо від неї. На папір-основу валиком наноситься суспензія, 
що складається головним чином з бланфікса і казеїнового клею, яка 
розрівнюється системою щіток. Потім папір направляється в су-
шильну камеру, де висушується на фестонних пристроях. В результа-
ті випаровування води в покривному (крейдованому) шарі утворю-
ється безліч капілярів, що полегшують закріплення поліграфічних 
фарб. Після висушування крейдований папір глазурується на супер-
каландрах до гладкості 600–800 с. Це робить поверхню крейдова-
ного паперу дуже білою і гладкою, яка добре сприймає поліграфіч-
ні фарби. 

Крейдований папір вбирає тільки частину друкарської фарби з 
малов’язким розчинником. Нанесення додаткового захисного шару 
робить малюнок більш довговічним, надійно закріплюючи його. Важ-
ливо враховувати 1м2 паперу, оскільки існує близько 15 різних па-
раметрів цього показника. Для повноколірного друку (двобічний) 
потрібно вибирати папір, з масою 1м2 не менше 115 г/м2. Такий 
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матеріал не вбирає надлишок фарби і буде менш просвічуватись. 
Просвічуваність матеріалу краще оцінювати візуально ще перед про-
цесом друку. За двобічного друкування зображення потрібно нама-
гатися накладати малюнок один на інший, щоб у підсумку він не 
виглядав спотвореним. Найважливішою друкарською властивістю 
крейдованого паперу є його вбирне всмоктування. Пористість його 
становить близько 30%, а розмір пор не перевищує 0,03 мкм. Під 
дією сил капілярного тиску мікропори поверхневого шару паперу 
вбирають переважно лише малов’язкий розчинник, що входить до 
складу друкарської фарби, а пігмент і плівкоутворювач залишають-
ся на поверхні паперу. Це забезпечує отримання яскравого чіткого 
барвистого зображення на крейдованому папері. 

Друкарський крейдований папір випускається чотирьох підви-
дів (марок): А, О, Б і В. Папір марки А може бути одно- і двобічно-
го крейдування. Виготовляється на папері-основі з 100% біленої 
сульфітної целюлози. Однобічно крейдований папір випускається 
масою 1 м2 100 і 120 г, гладкістю не менше 600 с; двобічно крейдо-
ваний папір випускається масою 1 м2 100, 120 і 140 г, гладкістю не 
менше 700 с. Цей папір призначається для друкування художніх 
багатоколірних репродукцій. Двобічно крейдований папір марки А 
масою 1 м2 240 г має гладкість не менше 800 с. Призначається для 
друкування художніх листівок і м’яких обкладинок. Одно- і двобіч-
но крейдований папір марки Б виготовляють масою 1 м2 100 і 120 г 
і гладкістю не менше 400 с. на папері-основі з 50% сульфітної це-
люлози і 50% деревної маси. Папір призначається для друкування 
ілюстрованих журналів, книг, проспектів, художніх багатоколірних 
репродукцій, альбомів. Двобічно крейдований папір марки В випу-
скається масою 1 м2 100 г і гладкістю не менше 400 с, призначаєть-
ся для друкування масових ілюстрованих книг і журналів. Офсет-
ний крейдований папір виготовляється на чисто целюлозній папір-
основі гладкістю 800–400 с. 

Сфери використання крейдованого паперу є досить різноманіт-
ними: художні альбоми, дорогі дитячі видання, ілюстровані енцик-
лопедії, художні книги, кольорові вклейки з ілюстраціями і рекла-
мою, різні великоформатні календарі, плакати. 
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ПАКОВАННІ 
ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

Могилівський В. Ю. 
IV курс гр. ТП-41, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Русаков О. Т., к. т. н., доцент 

Пакувальна індустрія, як і харчова промисловість, у сучасний пе-
ріод в світі зазнає нововведення. Так паковання з «розумних» ма-
теріалів зможе забезпечити збереження смакових властивостей та-
ких продуктів як м’ясо і молоко протягом подовженого терміну. А 
овочі та фрукти можна буде покривати наноплівкою, що відштов-
хує забруднення і є невидимою та невідчутною на смак. Вченими 
також розроблено нанопапір, який на перший погляд нагадує зви-
чайний папір, але за властивостями перевершує його у кілька разів. 

Папір, у складі якого присутні нановолокна, вогнетривкий, а та-
кож придатний для виготовлення тривимірних паковань. Нанопа-
ковання ефективніше ніж звичайне, оскільки може перешкоджати 
проникненню в паковання УФ-променів і шкідливих газів, а деякі на-
ночастинки можуть виконувати антимікробну дію. Таке паковання 
з часом буде інформувати покупців про терміни придатності, корис-
ності і складу продуктів. 

Паковання виготовлене з матеріалів на підставі біорозкладних 
нанокомпозитів в кілька разів герметичніше за звичайне, а після 
закінчення терміну використання його властивості за певних умов 
розкладаються на воду, вуглекислий газ та інші біоматеріали, які 
жодної шкоди довкіллю не завдають. 

Застосування нанотехнологій у виробництві паковання для хар-
чових продуктів покращує механічні, бар’єрні і антимікробні влас-
тивості, а також дозволяє впроваджувати датчики стеження і моні-
торингу за продуктами під час перевезення та зберігання. 

В секторі «активних» паковань домінують паковання з поглина-
ючим кисень шаром (oxygen scavengers), паковання з поглинанням 
вологи і бар’єрні паковання. На їхню частку припадає до 80% ринку 
активних паковань. У секторі «розумного» паковання найбільший 
ріст передбачається RFID чіпів. 

Нанотехнології можна назвати «поліпшеними технологіями», ра-
зом з ними в пакувальну індустрію прийдуть нові функції пакован-
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ня, які дуже потрібні вже зараз, наприклад, буде збільшуватися тер-
мін придатності харчових продуктів. Безумовно, буде більше інфор-
мації, і вона стане більш якісною — тобто, за певного позначення 
на паковані споживач буде дізнаватися, який стан продукту, чи міс-
титься кисень в паковані, чи ще їстівний його вміст. Разом з тим 
людина зможе вносити більший, ніж зараз, внесок у захист навко-
лишнього середовища, оскільки паковання майбутнього не буде ток-
сичним за утилізації. 

«Розумне паковання» здатне реагувати на зовнішні обставини і 
реєструвати інформацію, наприклад, про те, чи змінився хімічний 
склад продукту або атмосфери в пакованні, а також у випадку його 
руйнування, датчики вказуватимуть споживачеві, що продукт зна-
ходиться в небездоганному стані. 

У найближчі п’ять років очікується істотне зростання в сфері 
нанотехнологій в пакувальній галузі. Згідно з результатами дослі-
дження вчених, активні технології в пакованні продуктів харчуван-
ня займуть найбільшу частку ринку, в той час як найбільше зрос-
тання відзначиться у сегменті розумного паковання, де середній 
щорічний приріст складе близько 19%, і в 2014 році цей ринковий 
сектор досягне 2,47 млрд. доларів США. Подальше дослідження 
нанотехнологій сприятиме створенню нових пакувальних матеріа-
лів і суттєвому вдосконаленню вже існуючих. 
 
 
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРОЯВЛЕННЯ 

ОФСЕТНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ НА ОСНОВІ 
КОПІЮВАЛЬНОГО ШАРУ ОРТОНАФТОХІНОНДІАЗИДУ 

Могилівський В. Ю. 
IV курс, гр. ТП-41, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Козак П. М. 

За останні роки в поліграфії відбулися великі зміни у всіх спосо-
бах друку. Особливо це стосується офсетного, який посідає провідне 
місце в поліграфії завдяки високим технологічно-економічним по-
казникам. Одна із важливих переваг офсетного виробництва — ви-
сока продуктивність і короткий цикл виготовлення високоякісних 
друкарських форм, недорогих і високотиражних. 
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Важливу роль у формних процесах відіграє якість копіювального 
шару. Найбільш продуктивним в офсетному виробництві є копію-
вальний шар на основі ортонафтохінондіазиду (ОНХД). 

Під час виготовлення офсетних друкарських форм велике значен-
ня має склад проявника і оптимальний режим експонування і про-
явлення. В результаті поглинання світлової енергії відокремлюється 
азот і утворюється бірадекал, який перетворюється в інденкарбовану 
кислоту. Копіювальний шар гідрофобний і в наслідок утворення ін-
денкарбованої кислоти експонувальні ділянки мають здатність розчи-
нятися у водних розчинах, створювати гідрофільні проміжні елементи. 

Суть процесу проявлення копіювальних шарів на основі ОНХД 
полягає у розчиненні і видаленні копіювального шару з експонова-
них ділянок. 

На процес проявлення впливають наступні фактори: 
– склад проявника; 
– значення рН; 
– температура проявника; 
– значення експозиції під час копіювання. 
Найбільш ефективними є проявники з метасилікатом натрію і 

їдким лугом. 
Оцінити вплив проявника на швидкість проявлення можна за його 

рН. Відомо, що підвищення рН на 0,7 одиниці рівнозначно п’яти-
кратному збільшенню експозиції за копіювання, тобто активність 
проявника зі зростанням рН різко зростає. 

Швидкість проявлення зростає і з підвищенням температури про-
явника, але при цьому можливе пошкодження неекспонованих діля-
нок. Низькі температури сприяють недопроявленню, що призводить 
до «тінення» проміжних елементів. 

Тривалість експозиції під час копіювання кардинально впливає 
на швидкість проявлення і повноту видалення копіювального шару 
з експонованих ділянок. 

Від тривалості експозиції залежить концентрація інденкарбоно-
вої кислоти у копіювальному шарі. 

На тривалість проявлення форм впливає і концентрація проявни-
ка. У процесі проявлення офсетних пластин проявник поступово ви-
снажується, і в подальшому його використанні необхідно коригува-
ти час проявлення, збільшуючи його тривалість. Ступінь виснаже-
ності можна характеризувати показником рН проявника. Як відомо, 
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це значення повинно бути в межах 12,5–13,0. Чим вище рН, тим 
швидше проходить процес проявлення і тим повніше видаляється 
опромінений копіювальний шар з проміжних елементів. 

Коригування проявника свіжим концентрованим розчином дає 
змогу підтримувати значення рН на постійному рівні з невеликими 
відхиленнями. Тоді і тривалість часу проявлення буде постійнішою. 
Проте, такий спосіб стабілізування процесу проявлення має суттєвий 
недолік, пов’язаний з тим, що у проявнику накопичується велика 
кількість шламу (видаленого з копіювального шару), який може про-
никати в пори оксидного шару і спричинити під час друкування таке 
негативне явище, як «тінення», тому ідеальним було би проявлен-
ня кожної пластини у свіжому проявнику. 

Швидкість зміни рН проявника у процесі його експлуатації за-
лежить як від властивостей проявника (компонентного складу), так 
і від якісного складу копіювального шару офсетних пластин різних 
фірм-виробників. 

Значення рН необхідно підтримувати на постійно високому рівні 
(більшим за 12,5–13). Під час оброблення копій у процесорах тем-
пература проявника повинна бути 23±7° С. Точний час проявлення 
копій гарантує високу якість друкарської форми і стабільність про-
цесу друкування. 

 
 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ 
ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ФОТОПОЛІМЕРНИХ 
ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ 

Орленко А. В. 
4 курс, група ТП 41, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Козак П. М. 

Сучасна флексографія — це універсальний спосіб друку з вико-
ристання рельєфних форм і малолипких швидковисихаючих фарб, 
що дає змогу друкувати на високих швидкостях на будь яких матеріа-
лах, в тому числі й тих, що легко деформуються (полімерні плівки). 

Сучасні ФФДФ виготовляються з фотополімерних флексографіч-
них пластин традиційними та цифровими технологіями. 
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Виготовлення ФФДФ за традиційною технологією включає: 
– експонування зворотного боку пластини-рівномірне опромінення 

зворотного сторони без фотоформи УФ-випромінюванням (довжина 
хвилі становить до 360 нм). При цьому формується основа друкарсь-
кої форми і задається висота майбутнього друкувального рельєфу; 

– основне експонування — опромінення пластини з лицьового 
боку через негатив таким же джерелом, як і попереднє; 

– проявлення рельєфу ФФДФ — видалення незаполімеризованих 
ділянок копії в залежності від типу пластини може здійснюватись 
вимиванням або сухим тепловим обробленям. 

– вимивання — розчинення у вимивних розчинах і видалення щіт-
коподібними валиками неекспонованих ділянок. В процесі вимиван-
ня можливе набрякання рельєфу полімеризованих ділянок і утворен-
ня прихованих тріщин, а тому його тривалість має бути якнайменшою; 

– сухе теплове оброблення копій застосовується у системі Cyrel* 
FEST для пластин, незаполімеризовані ділянки яких здатні за 60° С 
розріджуватися і видалятися у спеціальному процесорі. Час виго-
товлення ФФДФ на 75% менший, ніж традиційних пластин через 
відсутність операції сушіння; 

– сушіння — випаровування вимивного розчину за 60° С із на-
бряклої форми та обдування її повітрям. Тривалість сушіння бли-
зько 2-х годин. 

Додаткове експонування форми — опромінення готової ФФДФ 
без фотоформи та вакуумної плівки з метою більш повної поліме-
ризації, тривалість співпадає з основним експонуванням; 

– усунення липкості поверхні ФФДФ. Липкість як друкарських 
так і проміжних елементів негативно впливає на друкування та 
якість відбитку. 

– причини виникнення липкості — міграція низькомолекулярних 
компонентів фотопллімерних композицій до поверхні форми і її роз-
чинення. З часом липкість зростає, липкість ФФДФ пластин різних 
марок різна. 

Існує два методи усунення липкості фізичний та хімічний. Хіміч-
ний метод передбачає обробку пластини реагентами, які взаємоді-
ють з функціональними групами, що обумовлюють липкість поверх-
ні. Така модифікація рекомендується для фотополімерних флексо-
рафічних пластин на основі термоеластопластів дієнстирольного типу. 
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Фізичний метод передбачає опромінення її УФ-випромінюван-
ням в області 250 нм (ФІНІШІНГ). Короткохвильове випромінювання 
діє лише на поверхню форми, зменшуючи її липкість. 

Сучасний спосіб виготовлення ФФДФ за цифровою технологі-
єю СtP на маскованих ФФП передбачає виготовлення ФФДФ запи-
сом інформації на шар-маску ФФП мікрогравіюванням її лазером, 
керованим комп’ютером. Матеріали шару-маски під дією лазера ви-
паровується. 

Таким чином, найбільш перспективнішими технологіями виготов-
лення ФФДФ є цифрова технологія CtP на маскових ФФП та виго-
товлення форм прямим гравіюванням рельєфу лазером. 

 
 

ПРОКЛЕЮВАННЯ ПАПЕРУ, 
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Остапчук А. 
5 курс, група ТП-51, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Коптюх Л. А., д. т. н. 

Проклейка паперу — введення до складу паперової маси, а отже, 
і до складу паперу різних клеючих речовин, або нанесення на по-
верхню паперу в процесі її виготовлення клейової композиції (по-
верхнева проклейка паперу). Проклейка обмежує гігроскопічність 
паперу, тобто вбирання води, чорнила та іншого. 

Проклеюють папір для збільшення міцності, надання гладкості, 
водонепроникності тощо. Поверхневе проклеювання найчастіше про-
водять за допомогою пресів. У процесі проклеювання використову-
ють різні види крохмалю, казеїн, полівініловий спирт, латекси тощо. 
До цих речовин додають добавки для надання паперу спеціальних 
властивостей. Преси складаються з двох валків, які можуть бути роз-
ташовані вертикально, горизонтально або під кутом один до одно-
го. Швидкість руху валків досягає 13,3 м/с. На поверхню паперу 
наносять 1–10 г\м клею. Після проклеювання папір просушують. 

Крепують папір для надання йому шорсткості, м’якості та об’єм-
ності, що дуже важливо для санітарно-гігієнічного, пакувального та 
деяких інших видів паперу. 

Крепування — це надання поверхні паперу дрібних поперечних 
складок. 

Цю операцію проводять на папероробних або спеціальних машинах. 
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Призначенням проклейки служить для придання паперу і картону 
обмежених всмоктуючих властивостей по відношенню до різних 
рідин, тобто до води, до чорнила, типографської фарби і так далі, а 
також поліпшення різних інших фізико-механічних властивостей. 
При необмеженому вбиранні (у неклеєному папері), наприклад, чор-
нила, вони будуть вбиратися в товщу паперового листа, розходитися 
і проходити на його зворотний бік. 

При повній відсутності всмоктуючих властивостей чорнила бу-
дуть просто стікати з поверхні паперу. Перше і друге явище роблять 
папір непридатним для письма та друку. Тому процес проклейки 
покликаний забезпечувати для кожного конкретного виду паперу 
та картону свою суворо визначену всмоктуючу здатність, яка і оці-
нюється ступенем проклейки. 

Проклейка буває поверхнева і проклейка в масі. Поверхнева про-
клейка здійснюється за допомогою нанесення крохмального або тва-
ринного клею на поверхню вже готового паперу. Вона застосову-
ється для виробництва деяких високосортних видів паперу. До неї 
відносяться документний, креслярський, картографічна папір та інші. 
Але в основному всі види паперу та картону проклеюються введен-
ням проклеюючих речовин в паперову масу перед відливом арку-
ша паперу, тобто проклеюються в масі. 

Під цим терміном розуміють як опірність паперу до проникнен-
ня рідин, так і обробку, якої піддають волокнисту масу, щоб нада-
ти їй цю властивість. 

 
 

ГОФРОКАРТОН ЯК ПАКУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ, 
ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

Павлюченко Д. 
5 курс, група ТП-51, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Коптюх Л. А., д. т. н. 

Гофрокартон — є широко використовуваний у промисловості па-
кувальний матеріал, що відрізняється низькими масою та вартістю 
і високими струкрутно-фізичними характеристиками, є одним з най-
більш поширених матеріалів для виготовлення тари і паковання. Важ-
ливою особливістю виробництва гофрокартону є можливість вико-
ристовувати папір і картон,одержані з макулатури, що є позитивним 
з точки зору економії ресурсів і захисту навколишнього середовища. 
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У виробництві гофрокартону прийнято вживати такі терміни як 
картон-лайнер і папір-флютинг. 

Лайнер (від англ. liner — прямий, рівний, гладкий) — це уза-
гальнена назва картону для плоских шарів гофрованого картону. 
Крафт-лайнер (від нім. kraft — сила) — це картон, що складається 
не менше ніж на 80% з волокон сульфатної целюлози. 

Папір для гофрування — флютинг, призначений для виготов-
лення гофрованого шару гофрокартону. 

Основні переваги картону: він легкий (ящик з гофрованого кар-
тону в три-чотири рази легше аналогічного ящика з дерева, в три 
рази — пластмасового), він багатофункціональний — його можна 
використовувати для упакування різного асортименту товарів. 

Гофрокартон відповідає екологічним вимогам, оскільки придат-
ний для вторинної переробки, за належної організації досягається 
багаторазове повернення у виробничий цикл використаної у вироб-
ництві картону первинної целюлози, що істотно заощаджує матері-
альні ресурси його виробників. 

Важливим моментом є його звичність для споживачів, які дові-
ряють пакованню, виготовленому з целюлозної сировини, імідж кар-
тону як екологічно чистого матеріалу, є важливим чинником у ви-
борі тари та паковання. 

До недоліків картону відносяться більш висока собівартість у по-
рівнянні з деякими видами пластику, висока газо- і вологопроникність 
більшості його видів; негнучкість картону як матеріалу, знижена 
стійкість до механічних і особливо, хімічних впливів. До недоліків, 
властивим вітчизняному картону, також дуже часто відноситься низька 
вологостійкість, що потребує додаткових заходів для підвищення її 
рівня шляхом оброблення гідрофобними речовинами в залежності 
від призначення виготовлених з нього тари та паковання. 

Разом з тим, картон володіє декількома серйозними перевагами 
перед своїм основним конкурентом — пластиком. Його виробниц-
тво вимагає менших витрат електроенергії та інших ресурсів, воно 
є більш екологічним, на картоні легко друкувати різними способа-
ми будь-які потрібні зображення, текст тощо. 

За своїми фізичними властивостями і будовою гофрокартон ді-
литься на класи, маркується літерою, що позначає кількість шарів і 
номером класу. Найбільш вживаним у промисловості є тришаровий 
гофрокартон класів Т-21, Т-22, Т-23, Т-24; п’ятишаровий гофрокар-
тон, який позначають буквою П; семишаровий — буквою С. 
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ОЧИЩЕННЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ, В ТОМУ ЧИСЛІ 
СТІЧНОЇ, КАРТОННО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

Піщухін М. В. 
5 курс, група ТП-51. ОКР «Спеціаліст», 

спеціальність «Технологія розробки, 
виготовлення і оформлення паковань»; 

науковий керівник: Коптюх Л. А., д. тех. н. 

Способи очищення забруднених вод можна об’єднати в такі групи: 
механічні, фізичні, фізико-механічні, хімічні, фізико-хімічні, біоло-
гічні, комплексні. Механічні способи очищення застосовуються для 
очищення стоків від твердих та масляних забруднень. Механічне 
очищення здійснюється одним із наступних методів: 

• подрібнення великих за розміром забруднень на менші за до-
помогою механічних пристроїв; 

• відстоювання забруднень зі стоків за допомогою нафтовловлю-
вачів, пісковловлювачів та інших відстійників; 

• вилучення механічних домішок за допомогою елеваторів, ре-
шіток, скребків та інших пристроїв; 

• фільтрування стоків через сітки, сита, спеціальні фільтри, а та-
кож шляхом пропускання їх через пісок. 

Вибір схеми очищення води від зважених часток та нафтопро-
дуктів залежить від виду та кількості забруднень, необхідного сту-
пеня очищення. 

Фізико-механічні способи очищення стоків та води базуються на 
флотації, мембранних методах очищення, азотропній відгонці. 

Флотація — процес молекулярного прилипання частинок забруд-
нень до поверхні розподілу двох фаз (вода – повітря, вода – тверда 
речовина). Процес очищення нафтопродуктів, волокнистих матері-
алів та інших речовин флотацією полягає в утворенні системи «ча-
стинки забруднень — бульбашки повітря», що спливає на поверх-
ню та видаляється спеціальними водними транспортерами. 

Хімічне очищення використовується як самостійний метод, або як 
попередній перед фізико-хімічним та біологічним очищенням. Йо-
го використовують для видалення з них важких металів, для окис-
лення сірководню та органічних речовин, для дезінфекції води та її 
знебарвлення. 
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Розглянемо фізико-хімічні методи. Коагуляція — це процес з’єд-
нання дрібних частинок забруднювачів у більші за допомогою коа-
гулянтів. Для позитивно заряджених частинок коагулюючими іо-
нами є аніони, для негативно заряджених — катіони. Як коагулянти 
використовується вапняне молоко, солі алюмінію, заліза, магнію, 
цинку, сірчанокислого кальцію, вуглекислого газу тощо. Флокуля-
ція — процес агрегації дрібних частинок забруднювачів у воді за 
рахунок утворення містків між ними та молекулами флокулянтів. 
Як флокулянти використовують активну кремнієву кислоту, ефіри, 
крохмаль, целюлозу, синтетичні органічні полімери. Для освітлення 
води одночасно використовуються коагулянти та флокулянти. Коагу-
ляція та флокуляція здійснюється у спеціальних камерах та ємностях. 

Сорбція — процес поглинання забруднень твердими та рідкими 
сорбентами (активованим вугіллям, золою, дрібним коксом, торфом, 
силікагелем, активною глиною тощо). Пристрої для вилучення зі 
стічних вод або розчинів забруднень за цим методом виготовляють 
у вигляді фільтрів. 

Після механічних, хімічних та фізико-хімічних методів очищення 
стічні води підлягають біологічному очищенню (мікроорганізми) для 
остаточної очистки стоків від органічної речовини. Біологічне очи-
щення здійснюється в біофільтрах, в аеротенках, в біотенках тощо. 

Після визначених методів очищення у стічних водах можуть зна-
ходитись різноманітні віруси та бактерії (дизентерійні бактерії, хо-
лерний вібріон, збудники черевного тифу, вірус поліомієліту, вірус 
гепатиту та інші). Знешкодити мікроорганізми, які залишились, можна 
такими способами: 

• термічно (скип’ятити); 
• за допомогою сильних окисників (наприклад, хлору, озону, мар-

ганцевокислого калію); 
• впливом іонів благородних металів (зазвичай використовуєть-

ся срібло); 
• фізичними методами (за допомогою ультрафіолетових проме-

нів або ультразвуку). 
За очищення питної води найдешевшим та найдоступнішим ва-

ріантом є спосіб хлорування. Воду насичують хлором і залишають 
у спеціальних резервуарах-відстійниках, доки зайвий газ та концен-
трація його у воді не знизиться до гранично допустимих норм. 
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МЕТАЛІЗОВАНІ ПОЛІМЕРНІ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
ТА ЇХНЄ ЗАСТОСУВАННЯ 

Плуток О. С. 
4 курс, група ТП-41 О.Т., 

спеціальність «Технологія розробки, 
виготовлення і оформлення паковань»; 

науковий керівник: Русаков О. Т., к. т. н. 

Сьогодні в багатьох галузях промисловості і побутовій сфері ши-
роко використовуються вироби із пластмас, кераміки і композицій-
них матеріалів з металізованою поверхнею. 

Низька питома вага, високі механічні показники, відсутність ко-
розійних проблем дозволяють у ряді випадків віддавати їм перева-
гу перед традиційними металевими. 

Металізовані плівкові матеріали за кордоном широко застосо-
вуються для виготовлення різних паковань у харчовій та інших 
галузях промисловості, що обумовлено не тільки покращенням де-
коративних властивостей пакувальних матеріалів після металізації, 
а й значним підвищенням бар’єрних властивостей комбінованих плі-
вок, зниженням їхньої паро- та газопроникності. 

Для металізації застосовують такі метали, як алюміній, мідь, ні-
кель, платину, олово, свинець, цинк, залізо та інші, а також сплави 
металів. Вибір металу визначається призначенням металізованого 
виробу та технологічними особливостями методу металізації. 

У вітчизняній та зарубіжній промисловості для металізації різних 
матеріалів і діелектриків використовують переважно три види тех-
нологій: 

– механічні (обволікання, гаряче тиснення); 
– фізичні (газотермічне напилення металу та металізація у вакуумі); 
– хімічні (хімічна і хіміко-гальванічна металізація). 
Найчастіше в умовах серійного виробництва для металізації ви-

користовують хімічні методи. Зростаючі темпи використання мета-
лізованих матеріалів пояснюються тим, що вони мають набагато кращі 
бар’єрні властивості, а їхня вартість, наприклад металізованої плів-
ки, в цілому нижче ніж матеріалів, кашируваних фольгою. В системі 
упакування снеків металізовані паковання майже повністю витісни-
ли ламінати. Бар’єрні властивості металізованої плівки нижче ніж 
фольги і залежать від товщини нанесеного металевого шару. Однак, 
за транспортування паковань з фольги можливе виникнення тріщин 
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в металевому шарі, що спричиняє порушенню його герметичності. 
Тому бар’єрні характеристики металізованої плівки на кінцевому ета-
пі транспортування іноді є кращими, ніж у ламінованих матеріалів. 

Існує багато чутливих до дії кисню продуктів, які вимагають більш 
високих бар’єрних властивостей, ніж можна забезпечити тільки за 
допомогою полімерної плівки, але їх можна захистити металізова-
ною полімерною плівкою, яка створює також практично непроник-
ний світловий бар’єр. Іноді звичайно металізація використовується 
більшою мірою для поліпшення зовнішнього вигляду, в таких ви-
падках як основу для металізації частіше застосовують папір, на-
приклад, для виготовлення етикетки. 

Металізовані багатошарові поліпропіленові плівки мають високі 
бар’єрні властивості до проникності кисню і водяної пари і є при-
датними для упакування жирної їжі, такої як смажене м’ясо і легкі 
закуски. Металізовані плівки використовують також в поліграфіч-
ній, текстильній, автомобільній, електротехніці, космонавтиці, геліо-
техніці, інших галузях економіки. Таким чином проблема створення 
металізованого полімерного паковання є актуальною також і в на-
прямку боротьби за збереження екології навколишнього середовища. 

 
 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ АКТИВНОГО ПАКОВАННЯ 

Резник Л. М. 
V курс, група ТП-51, спеціальності «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Русаков О. Т., к. т. н. 

Новим напрямком розвитку пакувальної галузі є застосування 
активного паковання, яке спрямовано впливає на продукт для за-
безпечення подовженого періоду стабільності його якості та при-
датності до споживання. 

Процес технології «активного паковання» може охоплювати: 
– введення в паковання або в пакувальні матеріали хімічних або 

ензиматичних речовин, адсорбуючих і усуваючих кисень в середи-
ні паковання; 

– введення в паковання речовин, адсорбуючих двоокис вуглецю; 
– управління вмістом етилену за допомогою адсорбції до окис-

лючих речовин або металоорганічних з’єднань та виділення етано-
лу у вигляді пари як фактор гальмуючий розвиток мікрофлори; 
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– застосування консервантів, бактерицидних речовин антиокис-
лювачів що виділяються з пакувального матеріалу; 

– застосування технологій, що дають змогу контролювати запах 
та смак; 

– застосування поглиначів світла; 
– застосування плівок, що виділяють мінеральні речовини, збе-

рігаючи колір продукту; 
– облагороджування поверхні пакувального матеріалу для зміни 

його проникності; 
– застосування плівок, що регулюють температуру під час нагрі-

вання продуктів. 
Паковання з антимікробним покриттям — багатообіцяюча форма 

активного паковання для продуктів харчування, зокрема м’ясопро-
дуктів. Антимікробні речовини, впроваджені в пакувальні матеріали, 
здатні контролювати мікробіологічне зараження, знижуючи коефі-
цієнт зростання і максимальний ріст популяції, активуючись мікро-
організмами за контакту. 

Введення антимікробної речовини в паковання для продуктів хар-
чування здійснюють, застосовуючи ряд методів, один з яких — вне-
сення активної речовини в екструдер під час отримання плівки. Не-
долік цього методу полягає в економічній неефективності, оскільки 
антимікробна речовина, що не нанесена на поверхню плівки, не 
повністю проявляє антимікробні властивості. 

Альтернатива екструзії є впровадження антимікробних речовин 
шляхом додаванням їх в контрольований матеріал, наприклад: вве-
дення їх в шар що контактує с продуктом, зазвичай це внутрішній 
термозварювальний шар багатошарового пакувального матеріалу. 

Під час розроблення або моделювання плівки з антимікробними 
властивостями слід враховувати наступні фактори: хімічну природу 
плівки або покриттів, умови процесу формування, залишкову анти-
мікробну активність. 

Перспективним напрямком є використання таких «активних» па-
ковань як їстівні покриття на основі природних полімерів, які воло-
діють високою сорбційною здатністю, що зумовлює їхній позитив-
ний фізіологічний вплив. Так, за попадання в організм ці речовини 
адсорбують і виводять іони металів, радіонуклідів та інші шкідливі 
метали та сполуки, виступаючи таким чином в ролі детоксикантів. 
Завдяки введенню спеціальних добавок (ароматизаторів, барвників) в 
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полімерну оболонку можна регулювати смако-ароматичними влас-
тивостями м’ясного продукту в їстівній плівці, змінюючи тим са-
мим сенсорне сприйняття продукту споживання, що особливо важ-
ливо під час вживання продуктів лікувальної профілактичної дії, на-
приклад; їжі з пониженим вмістом жиру, цукру, з додаванням рос-
линного білка. Крім того, здатність їстівної плівки утримувати різні 
сполуки дозволяє збагачувати продукти харчування мінеральними 
речовинами, вітамінами, комплексними мікроелементами компен-
суючи дефіцит необхідних людини компонентів їжі. 

Незважаючи на очевидні переваги, «активне» паковання все ще 
не знайшло широкого застосування, оскільки попит на нього поки 
що прихований. Потенційні споживачі такої продукції або мало зна-
ють про вітчизняні технології, або ще не усвідомили, яку вигоду мо-
жуть принести інвестиції в цей напрямок. Однак, цілком імовірно, 
що технології активного паковання стануть новим етапом в розвит-
ку пакувальної галузі майбутнього. 

 
 

ФЛЕКСОГРАФІЯ — СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ 
ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

Сингаївська О. С. 
4 курс, факультет філології та масових комунікацій; 

науковий керівник: Русаков О. Т., к. т. н. 

Сьогодні безліч різних видів поліграфічної продукції в усьому 
світі друкують, використовуючи флексографію. Це — «суха» ети-
кетка, журнали, рекламна продукція, книги, газети та газетні вклад-
ки. Наприклад, в США до 90% книг кишенькового формату друку-
ють флексографічним способом. Крім того, з’являється ринок друку 
і не зовсім традиційних матеріалів, таких як, товстий пластик, тка-
нина, заготовки для жалюзі тощо. 

З кожним роком частка продукції, що надрукована флексографіч-
ним способом, збільшується: флексографічний друк застосовується 
на картонних коробках, на гофрованому картоні, для задруковува-
ня гнучких полімерних паковань і навіть в газетному виробництві. 
Це пов’язано насамперед з економічністю самого процесу, з мож-
ливістю отримання багатокольорової продукції високої якості за не-
значних витрат. 
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Флексографія являє собою друкарський процес із застосуванням 
пружно-еластичних рельєфних друкарських форм. За своєю суттю, 
флексографія є вдосконаленим варіантом високого друку. Цей спо-
сіб більш універсальний, ніж високий друк, оскільки може викорис-
товуватися практично на будь-якій поверхні, включаючи полімерні 
плівки, металеву фольгу, целофан, папір, інші рулонні та листові 
пакувальні матеріали, галузь застосування вже не обмежується вузь-
ким колом спеціальних видів продукції. Можливість відтворювати 
зображення на різних, доволі нерівних, поверхнях, дозволяє застосо-
вувати флексографічний друк у виробництві широкого асортименту 
друкованої продукції, завдяки можливості друку на невсмоктуючих 
поверхнях є найбільш поширеним на ринку паковання. Інші сфери, 
в яких може бути застосований даний спосіб, включають друк на 
подарунковому пакованні, шпалерах, журналах, на газетних вклад-
ках, книжки в м’якій палітурці, телефонних довідниках та бланках 
ділових документів, флексографія ідеально підходить для виготов-
лення більшості типів паковання. 

Фотополімерні флексографічні форми набагато дешевші, ніж ме-
талеві форми для глибокого друку, і це тільки одна з складових від-
носно зниженої вартості флексографії. Ще однією перевагою флек-
сографії є її здатність оперувати формами різного розміру, що до-
зволяє оптимізувати використання матеріалів для паковання, в той 
час як фіксовані розміри офсетних форм часто призводять до під-
вищеного відсотку відходів. 

Сучасна флексографія — це універсальний спосіб друку, що во-
лодіє значними технологічними можливостями, що охоплюють ши-
рокий асортимент матеріалів, використовуваних для друку цим спо-
собом — від тонких видів паперу, картону, в тому числі гофрованого, 
до алюмінієвої фольги, комбінованих та багатошарових полімерних 
плівок і композиційних матеріалів. 
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МАКУЛАТУРА. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ 
НА ПАПІР І КАРТОН 

Тищенко М. О. 
5 курс, група ТП-51. Спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань» 
науковий керівник: Коптюх Л. А., д. т. н. 

Макулатура — це папір або картон, отримані як брак в процесі 
виробництва, обрізки паперу, старі газети, часописи, книжки тощо. 
Це вторинна сировина, що є замінником свіжої целюлози. Викорис-
тання макулатури у процесі виробництва паперу має велике значен-
ня, затрати на папір, виготовлений з макулатури, в 2–3 рази менші, 
ніж з целюлози. 

Переробка макулатури для використання у виробництві паперу і 
картону здійснюється за мокрою технологією і включає наступні 
операції: 

– розпуск макулатури; 
– очищення макулатурної маси від сторонніх домішок; 
– дороспуск макулатурної маси; 
– тонке очищення макулатурної маси. 
Розпуск макулатури на волокна здійснюється у воді в гідророз-

бивачах, що оснащені ситом з отворами. Крім того, в гідророзбива-
чах відбувається і відділення грубих включень з макулатури — важ-
кі віддаляються із спеціального грязезбирача, а легкі — у вигляді 
текстилю і полімерних плівок — видаляються або у вигляді джгута 
постійно, або періодично. Макулатурна маса після гідророзбивача 
містить як волокна, так і шматочки макулатури, що не розпустилися. 

Далі за технологічним процесом макулатурна маса очищається від 
важких і легких домішок. Очищення від важких домішок — піску, 
скла, скріпок тощо здійснюється в очищувачах макулатури (циклон). 
Важкі домішки осідають в грязезбирачі і періодично видаляються. 

Легкі домішки у вигляді полімерних плівок і шматочків макула-
тури видаляються на вібросортувалках з отвором щілинного типу. 

Очищена макулатурна маса, що містить як рослинні волокна, так 
і пучки волокон і шматочки макулатури, проходить стадію дорос-
пуску на спеціальному устаткуванні різної конструкції: конічних або 
дискових млинах. Умовою, необхідною для нормальної роботи, є 
ретельне попереднє очищення маси від важких і легких домішок.  
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В результаті пульсації і тертя маси усередині турбулентного потоку 
відбувається розділення шматочків макулатури і пучків волокон на 
окремі волокна. Дороспуск макулатурної маси здійснюється на різ-
ного виду відцентрових сортувалках, з різнім тиском, з круглими або 
щілинними отворами. Особливостями конструкції відцентрових сор-
тувалок є нерухомо розташоване в корпусі циліндрове сито, у се-
редині якого обертається ротор з лопастями. Несортована маса ма-
кулатурної сировини подається в центральну частину сортування, 
де вона підхоплюється лопастями ротора і відкидається на внутріш-
ню поверхню сита. Минулі через сито волокна направляють на по-
дальшу переробку, нерозволокнені пучки волокон і домішки відво-
дяться через патрубок для видалення відходів. Для зниження втрат 
макулатурної маси у всіх типах очисного устаткування, як прави-
ло, подається вода. 

Сортувалки залежно від конструкції і призначення працюють як 
за низької (0,2 до 1,5%), так і за середньої (до 2–3%) і високої (4–5%) 
концентрації маси. 

Для остаточного очищення макулатурної маси від вузликів і дріб-
них точкових вкраплень широко застосовуються вихрові конічні очи-
щувачі, які зазвичай встановлюються в три ступені, а оптимальна 
концентрація маси для ефективного очищення складає 0,5%. 

Мокра технологія переробки макулатури характеризується висо-
кою енергоємністю виробництва і високою питомою витратою води 
(до декількох десятків метрів кубічних на тонну продукції), а також 
великим об’ємом стічних вод, що є недоліком її повторного вико-
ристання. 

 
 

ВПЛИВ СТРУКТУРИ ТРАФАРЕТНОЇ ДРУКАРСЬКОЇ ФОРМИ 
НА ЯКІСТЬ ВІДБИТКУ 

Турчина О. В. 
4 курс, група ТП-41, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Козак П. М. 

Характер і призначення продукції визначають специфічні вимоги 
до якості відтворюваного зображення друкарської продукції, серед 
яких є графічна точність відтворюваного зображення, що стосується 
і трафаретного способу друку. В багатьох випадках вона залежить 
від якості друкарської форми. 
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Аналіз відбитків трафаретного друку показав велику різноманіт-
ність спотворень зображення, які обумовлені різними причинами 
їхнього виникнення. Найхарактернішими видами спотворень зобра-
ження на формі — зміни розмірів елементів зображення, нерівність 
їхнього контуру. Зменшення розмірів елементів зображення приз-
водить до зникнення дрібних друкувальних елементів на формі, а 
отже, й на відбитку. Збільшення розмірів елементів зображення приз-
водить до злиття близько розміщених елементів, що знижує розді-
льну здатність, викликає градаційні, в кінцевому підсумку, колірні 
спотворення друкованої растрової продукції. 

Різні види спотворення елементів зображення на формі викликані, 
головним чином, її структурою. Копіювальний розчин, що наноситься 
на сітку, під дією гідродинамічного і капілярного тиску проникає в 
глибину чарунок, де і висихає з утворенням плівки товщиною при-
близно половині товщини ниток сітки. Товщина плівки залежить від 
складу і кількості нанесеного копіювального розчину та його сухо-
го залишку. 

Під час проявлення шар вимивається не лише на друкувальних 
ділянках форми, а й за недостатньої полімеризації, на проміжних. 
Поряд зі збільшенням лінійних розмірів друкувальних елементів 
спотворюється їхній контур, конфігурація якого визначається чарун-
ковою структурою сітки та розміщенням друкувального елемента 
відносно її ниток. 

Зменшення товщини копіювального шару або ступеня його за-
дублювання призводить до того, що через неміцність плівки за ме-
ханічного впливу на неї в процесі проявлення, вона повністю ви-
мивається з чарунки. Це відбувається внаслідок різної швидкості ви-
мивання шару, розміщеного біля нитки і в середині чарунки, який 
вимивається швидше з утворенням своєрідного сегмента. Висота 
сегмента, що вимивається, зменшується зі збільшенням товщини ко-
піювального шару на середині чарунки (тобто зі зменшенням різ-
ниці товщини шару на середині та біля краю чарунки), збільшен-
ням ступеня його задублювання та зменшенням розмірів чарунок. 

За збільшення товщини копіювального шару і ступеня його за-
дублювання вплив розмірів чарунок на висоту сегмента, що вимива-
ється, зменшується. Під час суміщення сітки з позитивом між ними 
та копіювальним шаром утворюється зазор, який відповідає глиби-
ні розміщення копіювального шару. Найбільший вплив на спотво-
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рення елементів зображення на відбитку має глибина розміщення 
копіювального шару на сітці (шорсткість поверхні форми). Тому 
одним з методів підвищення якості друкарських форм є зниження 
глибини його розміщення на сітці, тобто збільшення гладкості фор-
ми та товщини шару шляхом багаторазового нанесення. Кращі ре-
зультати досягаються шляхом введення в шар мінеральних напов-
нювачів — тальку, крейди, аеросилу. Для зменшення графічних 
спотворень застосовують сітки великих номерів № 100–140 (номер 
сітки означає скільки ниток основи припадає на 1 см її ширини). Малі 
розміри чарунок знижують параметри мікронерівностей, роблячи їх 
невидимими. 

На основі вище викладеного можна визначити наступні вимоги 
до копіювального шару та форми: копіювальний шар повинен мати 
великий сухий залишок для досягнення бажаної товщини шару, за-
безпечення задовільного його зчеплення з нитками а, за необхідно-
сті, піднесення над нитками сітки; мати здатність полімеризуватись 
(задублюватись) на необхідну глибину, щоб утворити проміжні ді-
лянки відповідної товщини; мати необхідні репродукційні характе-
ристики для забезпечення точного відтворення тонких ліній і крапок. 

 
 

ГЕНЕРАЦІЯ ІДЕЙ ПАКОВАНЬ 

Ущаповський М. Ю. 
3 курс, група ТП-31, спеціальність «Технологія розробки, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Тяпко О. В. 

Опубліковані в даний час схеми розробки нових товарів, як пра-
вило, включають такі етапи: генерацію ідей, відбір ідей, розробку 
концепції товару, розробку стратегії маркетингу, аналіз можливос-
тей виробництва, власне розробку продукту, випробування в рин-
кових умовах і комерційну реалізацію. 

Важливими етапами розробки товару повинні бути створення ди-
зайну товару, включаючи його форму, колір і матеріал; розробка від-
повідного пакування і створення сучасної товарної марки. Серйозне 
значення повинне бути надано забезпеченню якості товару й оцінці 
його конкурентоспроможності. 
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Наступними кроками після забезпечення всіх необхідних проце-
дур створення товару повинна бути проведена оцінка його ринкової 
адекватності, що розуміється як відповідність даного товару вимо-
гам ринку, а також оцінка товару фірмою, тобто виявлення відпо-
відності економічних параметрів даної продукту виробничим і фі-
нансовим цілям підприємства. 

Генерація ідей — це постійний систематичний пошук можливос-
тей для виготовлення товару, виробів паковання. Він включає ви-
ділення джерел нових ідей і методів їхнього створення. 

Джерелами ідей можуть бути працівники, канали збуту, конку-
ренти, уряд та інші джерела. 

Джерела, орієнтовані на ринок, виявляють можливості, засновані 
на бажаннях і потребах споживачів; потім на задоволення цих ба-
жань орієнтуються наукові дослідження. Ідеї створити, парфуми з 
розпилювачем, кулькові дезодоранти, банки з газованими напоями, 
що легко відкриваються виникли саме так. 

Джерела, орієнтовані на лабораторії, виявляють можливості на 
основі фундаментальних досліджень, які спрямовані на отримання 
нових знань і побічно призводять до виникнення нових товарів або 
прикладних досліджень, які цілеспрямовано використовують існу-
ючі наукові методи для розробки ідей про нової продукції. Саме це 
стало джерелом появи пеніциліну, антифризу, синтетичних волокон. 

Основним способом вирішення творчих питань є пошук нових 
ідей, для пошуку яких деколи витрачається неймовірна кількість 
ресурсів, проте знайти вірне рішення вдається не завжди. Представ-
лені техніки від відомих авторів допоможуть нам краще орієнтува-
тися в потоці думок і довести до логічного пояснення заповітну ідею. 

Потрібно зауважити, що для успішної генерації нових ідей не-
обхідно якомога ширше бачення; слід прагнути отримувати ідеї 
різних людей, не критикувати їх незалежно від того, наскільки не-
звичайними вони здаються. У практиці японських компаній широ-
ко використовується залучення всіх співробітників підприємства,  
а особливо співробітників служби збуту, до висунення нових ідей, 
розвинена система заохочення.  

Нові ідеї, включаючи патентовані, можуть також набуватися у 
інших фірм. Придбання знижує ризик і час, проте вимагає великих 
інвестицій і створює залежність від інноваційної діяльності інших 
компаній. 
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МІНЕРАЛЬНІ НАПОВНЮВАЧІ, 
ЇХНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТА ВИКОРИСТАННЯ 

В КОМПОЗИЦІЇ ПАПЕРУ 

Шахов В. О. 
5 курс, група ТП-51. ОКР «спеціаліст», спеціальності «Технологія 

розробки, виготовлення і оформлення паковань»; 
Науковий керівник: Коптюх Л. А. 

Одним із основних технологічних процесів характерних для ви-
робництва паперу, є процес наповнення паперової маси, який визна-
чає властивості готової продукції, особливості формування полотна 
на папероробній машині, а також економічні й екологічні характе-
ристики виробництва. 

Наповнювачі — білі порошковидні, нерозчинні в воді мінераль-
ні речовини: каолін, сірчанокислий барій, диоксид титану та інші. 
Частинки наповнювача механічно й адсорбційно утримуються во-
локнами паперу. Це надає йому рівномірну структуру і підвищує 
гладкість поверхні. Висока білість наповнювачів підвищує білість 
паперу. Відбиток на папері, який містить наповнювач, виходить більш 
чітким, книжковий блок більш щільним, з рівним і чітким обрізом, 
що надає книзі компактності, покращує її зовнішній вигляд. 

Необхідна кількість наповнювача в папері для друку, в першу 
чергу, визначається такими показниками, як гладкість, білість, не-
прозорість, фарбосприйняття та механічна міцність. Тому офсетний 
папір містить 10–15% наповнювача, папір для глибокого друку — 
більше 15%. Останнім часом розробляють нові види паперу для друку 
з умістом наповнювача до 40%. 

Введення наповнювачів до композиції паперу суттєво впливає на 
структуротворення паперу й комплекс його механічних і друкарсь-
ких властивостей. Цей вплив можна пояснити механізмом структу-
ротворення та зчеплення розмелених целюлозних волокон у полотні 
паперу. Наявність у целюлозі водневих зв’язків між сусідніми мак-
ромолекулами, можливість їхнього розривання й повторного ство-
рення після її зволоження та висушування є одним із головних фа-
кторів, які пояснюють більшість властивостей паперу: механічну 
міцність, вбирну здатність, гігроскопічність, рівномірність струк-
тури тощо. 
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Введенням наповнювачів у композицію паперу досягаються на-
ступні цілі: знижується собівартість виробництва паперу, оскільки 
вартість наповнювача нижче вартості волокон, частина яких замі-
нюється наповнювачем; підвищується білість паперу, оскільки майже 
всі наповнювачі мають більш високу ступінь білості, ніж волокна; 
істотно збільшується гладкість поверхні паперу за рахунок запов-
нення частинками наповнювача пор і нерівностей між волокнами 
на шорсткій поверхні листа; зменшується непрозорість паперу, що 
дає можливість писати і друкувати з обох боків аркуша; поліпшу-
ється рівномірність просвіту; збільшується м’якість і пластичність — 
папір менше «шумить» під час гортання; знижується об’ємна маса, 
пористість і, отже, водопоглинання друкарських фарб. 

Таким чином, безперечно, наповнювачі мають безліч переваг і 
відіграють важливу роль у виробництві паперу для друку, а обран-
ня виду й кількості наповнювачів, що вводяться до паперової маси, 
залежать від балансу позитивних і негативних факторів, які реаль-
но діють за певних технологічних умов. 

 
 

ВОЛОКНИСТА СИРОВИНА 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ 

Шемчук С. О. 
V курс, група ТП-51, спеціальність «Технологія розроблення, 

виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Коптюх Л. А., д. т. н., професор 

Папір — це листи або стрічки, що складаються головним чином 
з целюлозних волокон, суміші целюлози з макулатурою або дерев-
ною масою, отриманих з деревини, бавовни, льону, інших одноріч-
них рослин, з умовно визначеною масою 1 м2 до 250 г, картон з 
масою 1 м2 вище 250 г. 

Целюлозу одержують, діючи на деревну тріску розчинами слаб-
ких кислот або лугу за нагрівання та підвищеному тиску в герме-
тично закритих котлах великої ємності, об'ємом до 300 м3. За цих 
умов лігнін, що являє собою складну суміш органічних речовин 
ароматичного характеру і надає клітинам рослин твердість і жорст-
кість, руйнується і переходить в розчин, а з деревини виділяються 
майже неушкоджені волокна целюлози. 
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Широке використання у виробництві паперу та картону має де-
ревна маса — волокнистий напівфабрикат, одержуваний механіч-
ним стиранням або розмелюванням деревини, може бути білою, 
біленою і бурою. Біла деревна маса — це самий дешевий волокнис-
тий напівфабрикат папероробного виробництва, одержуваний сти-
ранням очищених від кори балансів деревини на спеціальній ма-
шині — дефібрерах. 

Деревна маса містить значну кількість лігніну, завдяки чому її 
волокна не дозволяють отримати папір високої міцності, а тому для 
виготовлення багатьох видів паперу білу деревну масу завжди змі-
шують з деякою кількістю біленої або небіленої целюлози. 

Разом з тим, деревна маса покращує друкарські властивості па-
перу: підвищує непрозорість, пластичність, капілярність, здатність 
сприймати поліграфічні фарби і міцно закріплювати їх на його по-
верхні. Біла деревна маса має небажаний жовтуватий відтінок, через 
це папір, виготовлений з неї, є недовговічним. Тому застосовують 
її тільки в тих видах паперу, що не вимагають тривалого зберігання 
або використання. 

Бура деревна маса, що отримується стиранням на дефібрерах по-
передньо пропарених балансів, має довговолокнисту будову і за-
стосовується для виготовлення деревно-масного бурого палітурного 
картону і міцного обгорткового паперу. Вона непридатна для виго-
товлення паперу для друку через досить темний колір, який отри-
мують волокна під час пропарювання (потемніння і часткове роз-
чинення лігніну). 

Як волокниста сировина для виробництва паперу та картону ви-
користовується також термомеханічна деревна маса (ТММ), яку 
отримують в результаті переробки в дискових млинах щепи, поперед-
ньо пропареної за високої температури (110–130° С) для розм’якшення 
лігніну, який в ній міститься. Це покращує якість волокнистого ма-
теріалу: підвищується кількість довговолокнистої фракції, знижуєть-
ся вміст костри (не розмелених частинок деревини). Введення ТММ 
в папір підвищує його міцність і однорідність структури. Тому у 
виробництві паперу частково, а іноді й повністю вона може замі-
нити целюлозу. Від целюлози ТММ відрізняється великим вихо-
дом з деревини і меншою вартістю. 

Деревна маса як волокнистий напівфабрикат застосовується для 
виробництва широкої гами картонно-паперової продукції з відпо-
відним комплексом структурно-фізичних, споживчих та експлуата-
ційних властивостей для використання в різних сферах. До них від-
носяться: папір для виготовлення поліграфічної продукції, папір крей-
дований, картографічний, обгортковий, газетний, пакувальні види 
паперу та картону, в тому числі гофрокартон. 
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БАГАТОШАРОВІ ПАКУВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
Ященко М. В. 

5 курс, група ТП-51. Спеціальність «Технологія розробки, 
виготовлення та оформлення паковань»; 
науковий керівник: Русаков О. Т., к. т. н. 

Багатошарові, як і комбіновані матеріали, являють собою різно-
вид композиційних матеріалів. Відмінністю багатошарових матері-
алів є наявність декількох шарів, наприклад, синтетичних полімерів, а 
комбінованих — присутність шарів різного типу (тканина, фольга, 
папір). Багатошарові комбіновані матеріали сьогодні широко вико-
ристовуються в якості паковання, що пояснюється необхідним комп-
лексом властивостей, можливістю визначення порядку чергування 
шарів і вибору їхнього складу, забезпечення потрібного адгезійного 
рівня взаємодії шарів, вибору обладнання й технології для отриман-
ня композиційного матеріалу. 

Структура пакувального композиційного матеріалу визначається 
виходячи з його функціонального призначення. Субстрат (або зов-
нішній шар) захищає від зовнішнього впливу, а також є основою, 
на яку наноситься друковане зображення. Як правило, це поліамід-
ні, поліпропіленові або поліефірні плівки, картон або папір. Зовніш-
ній або середній шари виконують функції забезпечення бар’єрних 
властивостей. 

Герметизація паковання досягається за рахунок внутрішнього шару. 
Монолітність багатошарового пакувального матеріалу забезпечується 
адгезією — складним комплексом явищ, які призводять до з’єднання, 
контактуючих різнорідних компонентів в єдине ціле. Здатність по-
лімерів до адгезії обґрунтовує їхнє застосування як плівкоутворю-
ючих речовин (покриття, герметики, клеї), а також для отримання 
армованих і наповнених полімерних матеріалів. За адгезійного з’єд-
нання створюють такі матеріали: твердий (субстрат) і пластичний 
(адгезив). Оцінюють адгезію як роботу руйнування з’єднання до оди-
ниці поверхні показником, що називається адгезійною міцністю. 

Найбільшого поширення серед двошарових плівок для упакуван-
ня харчових продуктів сьогодні отримала композиція — целофан-
поліетилен, яка забезпечує міцність, водостійкість, газонепроникність, 
паронепроникність, а також здатність до термозварювання поліети-
лену. Двошаровий поліефір — лавсан володіє рядом переваг: ці плів-
ки міцніші, а їхня адгезія вище, вологостійкі і придатні до викори-
стання в широкому температурному інтервалі. 
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Двошаровий поліамід — поліетилен використовується у вітчиз-
няній практиці для виробництва плівок, придатних для упакування 
продуктів харчування у вакуумі. Матеріали на основі картону або па-
перу з полімерними покриттями використовуються в харчовій про-
мисловості. З полімерів найбільше використовуються поліетилен, 
сополімери вінілацетату з етиленом, поліпропілен та інші. 

Матеріали, основою яких є алюмінієва фольга — це плівки та па-
кування з них, які володіють високими бар’єрними властивостями, 
конкуруючи з металевою та скляною тарою. Найчастіше на такій 
основі створюють різні види гнучкого паковання з використанням 
тонкої алюмінієвої фольги. 

На основі алюмінієвої фольги розроблені: 
– букль — матеріал для упакування сухих харчових продуктів; 
– цефлен — матеріал для упакування продуктів на автоматах; 
– лафолен — матеріал для упакування продуктів харчування, со-

ків з їхньою подальшою стерилізацією. 
На сьогоднішній день все частіше використовують металізацію 

полімерних плівок з метою створення багатошарових пакувальних 
матеріалів: така плівка економічніше алюмінієвої фольги, вона ви-
ключає пошкодження за вигинів, має чудові декораційні властиво-
сті, стійка до вологи, кисню і ультрафіолетового випромінювання, 
зберігає смакові властивості продуктів протягом подовженого тер-
міну, ніж інші матеріали. 

Таким чином можна стверджувати, що комбіновані та багатоша-
рові матеріали завдяки своєму комплексу експлуатаційних власти-
востей, не тільки сьогодні, а і в майбутньому будуть займати ліди-
руючі позиції в пакувальній індустрії. 
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СЕКЦІЯ 12 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ 
ПРЕДМЕТУ СУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ПРЕДМЕТУ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

Олефір В. І. 
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН 

України, проректор з наукової роботи Відкритого міжнародного 
університету розвитку людини «Україна», к. тел. (044) 428-74-12 

Адміністративна юстиція в Україні, як встановлений законом по-
рядок оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень у вигляді спеціального порядку, на законодав-
чому рівні була інтегрована в цивільне судочинство ще у 1988 році. 
В порядку господарського судочинства такі справи розглядалися за 
загальними правилами позовного провадження. Сьогодні адмініст-
ративна юстиція в Україні представлена системою адміністративних 
судів та спеціальним порядком розгляду і вирішення адміністратив-
них справ, врегульованим КАС, що набрав чинності 1 вересня 2005 
року. Проте до цього часу в юридичній літературі залишається од-
нозначно невирішеним питання про призначення адміністративного 
судочинства: чи-то захист прав та інтересів фізичних і юридичних 
осіб від порушень публічної адміністрації, чи-то здійснення судово-
го контролю за діяльністю публічної адміністрації, так само як й не 
визначено предмет судової діяльності та предмет судового захисту 
в адміністративному судочинстві. 

Аналіз точок зору вчених-адміністративістів на правову приро-
ду адміністративної юстиції, а також законодавчих актів в цій сфері, 
дає нам підстави для висновку, що захист прав фізичних та юриди-
чних осіб від порушень з боку публічної адміністрації здійснюєть-
ся у позовному провадженні шляхом оскарження рішень і дій пуб-
лічної адміністрації, що випливає з частин другої і третьої ст. 2 КАС. 
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А відтак, предметом судової діяльності в цьому випадку виступа-
тиме саме захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, по-
рушених публічною адміністрацією. Якраз ст. 2 КАС, яка має на-
зву «Завдання адміністративного судочинства», і пов’язує предмет 
судової діяльності із захистом прав та інтересів фізичних і юридич-
них осіб. Разом з тим, в порядку адміністративного судочинства 
здійснюється не лише захист порушених прав фізичних і юридичних 
осіб рішеннями чи діями публічної адміністрації, а й проводиться 
перевірка правомірності і «санкціонування» на вчинення публічною 
адміністрацією певних дій, які можуть суттєво обмежувати права 
фізичних і юридичних осіб або впливати на становище останніх, 
що є нічим іншим, як формою судового контролю за діями публіч-
ної адміністрації. Так, зокрема з частини другої ст. 18 КАС випли-
ває, що окружним адміністративним судам підсудні адміністратив-
ні справи: а) про застосування у випадках, передбачених законом, 
заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо 
вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням; 
б) щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами влад-
них повноважень заходів реагування під час здійснення державно-
го нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Це справи, 
передбачені ст. 183-3, 183-4, 183-5, 183-6 КАС. Характер цих адмі-
ністративних справ свідчить про те, що в них не вирішується спір 
щодо правомірності рішень чи дій фізичних чи юридичних осіб або 
публічної адміністрації, а розглядається питання «законності» від-
повідних дій публічної адміністрації з метою гарантування прав та 
інтересів фізичних та юридичних осіб від можливих порушень. Та-
ким чином, в таких справах предметом судової діяльності буде не 
захист порушеного права, а судовий контроль за виконанням пуб-
лічною адміністрацією своїх повноважень. Той факт, що прова-
дження в таких справах порушується на підставі адміністративного 
позову суб’єкта владних повноважень, не перетворює ці прова-
дження в позовні, тобто в «спірні» і вони не мають на меті вирі-
шення спору і відновлення порушеного права. 

Проведене нами розмежування предмету судової діяльності за-
лежно від мети, яку переслідує заявник, звертаючись до адмініст-
ративного суду, на судовий захист та судовий контроль, дозволило 
визначити й предмет судового захисту в адміністративному судо-
чинстві та встановити пряму кореляційну залежність між предметом 
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судової діяльності в адміністративному судочинстві із предметом 
судового захисту. Зроблено висновок, що у справах про оскаржен-
ня неправомірних рішень (дій) публічної адміністрації предметом 
судової діяльності виступатиме діяльність щодо захисту порушено-
го права (інтересу), а предметом судового захисту виступатиме при-
ватний інтерес фізичної (юридичної) особи — позивача. А у справах 
за зверненнями публічної адміністрації предметом судової діяльнос-
ті виступатиме діяльність щодо здійснення судового контролю за ді-
яльністю публічної адміністрації, а предметом судового захисту — 
публічно-правовий інтерес. 

 
 
ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО, ЯК ІНСТИТУТ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ЙОГО ОЗНАКИ 

Батуринська В. В. 
здобувач кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»; 
науковий керівник: Мурашин О. Г., 

д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України 

Громадянське суспільство, як і будь-яка інша складна система, 
може нормально функціонувати та розвиватися лише при наявнос-
ті та на основі відповідних правил, які встановлюють варіант пове-
дінки того або іншого суб’єкта у відповідності до його потреб та 
потреб суспільства. Ця теза в повній мірі відноситься і до регулю-
вання господарських відносин. 
Нормативно-правове регулювання господарських відносин має 

важливе значення для існування та успішного розвитку будь-якого 
суспільства. Це обумовлене тим, що закони стабільного економіч-
ного розвитку держави і пов’язане із цим зростання добробуту на-
селення, підвищення матеріально-фінансового та ресурсного забез-
печення життєдіяльності людини безпосередньо визначають потребу 
в існуванні відповідних юридичних правил (законів), які встанов-
люють «технологію здійснення господарської діяльності», забезпе-
чують її відповідне, до певних визначених правил, регулювання та 
тотожне вчинення значимих дій, виконання процедур та перебігу 
процесів. 
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Термін «законодавство» є одним із базових в юридичній науці та 
практичній правничій діяльності, а його застосування досить широ-
ко використовується в текстах нормативно-правових актів для виок-
ремлення сукупності законів та інших нормативно-правових актів, 
які регламентують ту чи іншу сферу суспільних відносин і є дже-
релами певної галузі права. Зокрема, тотожними поняттю «законо-
давство» в науковій літературі використовуються такі поняття як 
«закони», «законодавчі акти», «нормативно-правові акти», «міжна-
родні договори», «договір», «угода», «колективний договір» тощо. 
Господарське законодавство є визначеною нормативно систем-

но-структурною організацією, яка передбачає поєднання господар-
сько-правових норм у галузеву систему законодавства на засадах 
єдності предмета господарсько-правового регулювання та охоплює 
господарсько-правові норми, що містяться в таких джерелах права, як 
закони і підзаконні нормативно-правові акти, локальні норми права. 
Господарське законодавство є правовою основою господарського 
правопорядку в Україні, тобто нормативними правилами його орга-
нізації та здійснення, а також управління господарською діяльністю. 

Погоджуючись із прийнятою точкою зору більшості науковці, 
фахівців в галузі господарського зазначаємо, що господарське за-
конодавство має свої, притаманні лише йому, характерні риси, озна-
ки та особливості, а саме господарське законодавство: 

– є основним видом правової інформації про організацію та гос-
подарський правопорядок у державі. У відповідності до ст. 22 Закон 
України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року господарське 
законодавство є сукупністю документованих або публічно оголо-
шених відомостей про господарський правопорядок, господарські 
відносини, їх систему, джерела, юридичні факти, що породжують 
господарські правовідносини і т. ін.; 

– є комплексним інститутом господарського права, тобто та-
ким в якому регулювання окремих рівнозначних правовідносин може 
здійснюватися правовими нормами, які містяться в законодавчих 
актах, які є джерелами права для різних галузей права або знахо-
дяться в законодавчих актах, які мають міжгалузевий характер; 

– керується пріоритетом спеціальних норм міжнародного до-
говірного права над загальними нормами господарського права 
України; 
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– за своїми характеристиками господарське законодавство від-
носиться до так званого «м’якого законодавства», тобто такого, 
яке постійно перебуває у динаміці, швидко адаптується до змін, що 
відбуваються в економіці та соціально-політичному житті; 

– багатогранне та розгалужується, як по вертикалі (ієрархіч-
ність підпорядкування), так і по горизонталі (нормативні докумен-
ти різних за своєю компетенцією органів державної влади), тобто 
одні й ті самі правовідносини, крім законів, що встановлюють за-
гальні правила додатково ще регулюються положеннями спеціальних 
законів, цілої низки підзаконних та відомчих нормативно-правових 
актів та нормативних рішень органів місцевої влади та місцевого 
самоврядування, «локальних норм права»; 

– господарське законодавство має ретроспективну спрямованість, 
тобто визначення процедури утворення, участі у діяльності суб’єктів 
господарювання фізичних або юридичних осіб, визначення організа-
ційно-правової форми суб’єкта господарювання, вирішення спорів 
між суб’єктами господарювання і т. ін. здійснюється за законодав-
ством, яке було чинне на момент виникнення зазначених правовідно-
син, а не на момент розгляду спору, якщо інше прямо не зазначене 
у нових, доповнених, змінених або прийнятих заново нормативно-
правових актах. 

 
 

ЛІКВІДАЦІЯ ЯК ФОРМА ПРИПИНЕННЯ 
СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Білобран Н. О. 
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство», 

ЛІРоЛ Університету «Україна»; 
науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 

Відповідно до ст. 110 ЦК України юридична особа може бути лік-
відована у добровільному порядку на підставі рішення учасників 
(повне та командитне товариство), або органів управління юридич-
ної особи, уповноважених на це установчими документами (загаль-
них зборів акціонерного товариства, товариства з обмеженою від-
повідальністю, благодійних організацій, кооперативів), в тому числі 
у зв’язку із закінченням строку, на який було створено юридичну 
особу, досягненням мети, для якої її створено, а також у інших ви-
падках, передбачених установчими документами [1]. 
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ЦК України встановлює такі підстави для винесення судом рі-
шення про примусову ліквідацію юридичних осіб [там само]: 

– визнання судом недійсною державну реєстрацію юридичних 
осіб через допущені при її створенні порушення, які не можна усу-
нути (ч. 1 ст. 110); 

– у випадку, коли у повному та командитному товаристві зали-
шається один учасник і останній не перетворить таке товариство в 
інше господарське товариство, а також у разі виходу учасника з пов-
ного товариства, виключення одного з учасників товариства, смерті 
учасника товариства, ліквідації юридичної особи — учасника това-
риства або звернення кредитором одного з учасників стягнення на 
частину майна, пропорційну його частці у статутному фонді (ст. 132); 

– у разі вибуття всіх вкладників із командитного товариства, 
якщо учасники товариства не перетворять таке товариство у повне 
товариство (ст. 139); 

– якщо вартість чистих активів товариства з обмеженою відпові-
дальністю, товариства з додатковою відповідальністю та акціонер-
ного товариства стає меншою від визначеного законом мінімально-
го розміру статутного фонду (ст. ст. 144, 151, 155). 

Стаття 59 ГК України визначає, що юридична особа ліквідуєть-
ся [2]: 

– за ініціативою власника (власників) чи уповноважених ним ор-
ганів, за рішенням інших осіб — засновників суб’єкта господарю-
вання чи їх правонаступників, а у випадках, передбачених законо-
давством України, — за рішенням суду: 

– у зв’язку із закінченням строку, на який вона створювалась, чи 
у разі досягнення мети, заради якої її було створено; 

– у разі визнання її в установленому порядку банкрутом, крім ви-
падків, передбачених законом; 

– у разі скасування її державної реєстрації у випадках, передба-
чених законом. 

Отже, ліквідація суб’єкта господарювання може бути як добро-
вільною — за рішенням учасників або органу управління юридич-
ної особи, так і примусовою — за рішенням суду. Порядок ліквідації 
юридичної особи, у якої достатньо майна для задоволення вимог кре-
диторів, встановлений ЦК України. У разі, якщо майна недостатньо, 
така ліквідація здійснюється відповідно до Закону України «Про від-
новлення платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том». 
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СУЧАСНА РИТОРИКА: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Білошицька О. Є., 
студентка І курсу, групи ПЗ-23, Коледжу «Освіта»  

к. тел. 063 624 89 07, alexalook@ukr.net; 
науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач кафедри 

теорії права та міжнародної інформації 

Ми вважаємо, що риторика, а особливо сучасна є дуже важливою 
для юристів. Ми повинні знати теорію та майстерність ефективно-
го спілкування. 

До початку XIX ст. історики науки фіксують занепад риторики, 
який розтягнувся майже на сторіччя. Сукупний образ ритори масо-
вої інформації — надзвичайно важлива категорія. Це та частина 
стилю і змісту, яка об’єднує всі випуски одного органу інформації. 
Кожний орган інформації виробляє свій образ ритора. 

У нашому суспільстві цікавість до риторики прокидається зно-
ву, починаючи з 80-х років XX ст. та помаранчевої революції 2004 
року, коли політичний мітинг, парламентська дискусія, академічна 
або релігійна полеміка, захист людиною своїх прав у суді стали 
звичними. 

Сучасна риторика прагне не лише переконати (як вважалося з 
часів Арістотеля), а й знайти максимально ефективний алгоритм 
спілкування. Предметом неабиякої уваги є не тільки текст, а й дис-
курс (атмосфера спілкування, підтекст, що виникає під час виголо-
шення тексту, очікування невимовленого). 
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Деякі автори говорять навіть про сучасну риторику як оновлену 
риторику — неориторику (Rethorica nova), найвизначнішими пред-
ставниками якої є Р. Варт, X. Перельман, К. Варга. По суті, ритори-
ка сьогодні стає відгалуженням семіотики (науки про різні системи 
знаків, що використовують для передачі інформації). Неориторика 
окреслює важливі напрями наукового пошуку у своєму річищі. 

Велика роль у спілкуванні належить «культурному коду», ство-
реному народом або групами народів протягом століть історії. Та-
ким чином, стародавня наука риторика демонструє невичерпні свої 
можливості та безперечну необхідність для сучасного суспільства. 

На зламі XX сторіччя відродження риторичної думки позначило-
ся заснуванням факультетів риторики у навчальних закладах, а та-
кож формуванням національних та міжнародних риторичних профе-
сійних організацій. Викладання риторики в Західній Європі і у США 
поновилося з кінця 50-х років XX сторіччя. До визначних теорети-
ків сучасної риторики належать Хаїм Перельман, Генрі Джонстоун, 
Кеннет Берк, Маршалл Маклуен та І. В. Річардс. 

У сучасній філософії та лінгвофілософії з’явився напрям кому-
нікативної філософії. Його ідея — так звана ідеальна комунікація, 
або трансцедентна прагматика і трансцедентна риторика. 

Нині дуже мало уваги приділяється риториці. Це, можливо, од-
на з причин того, що в нашій країні немає стійкої і виваженої полі-
тики демократії. Далеко не у всіх юридичних факультетах виклада-
ється риторика та судова риторика. 

 
 

ПРАВОВИЙ СТАТУС 
МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ 

Бойко М.В. 
ІІ курс, група 22ПР12, спеціальність «Правознавство», 

Полтавський коледж університету «Україна», к. тел. 0991213431; 
науковий керівник: Коломієць П. В., к. ю. н., старший викладач 

Актуальність даної теми обумовлена тим, що становлення та по-
дальший розвиток України як правової, демократичної, соціальної 
держави потребує реформування всього державного механізму з ме-
тою підвищення ефективності його функціонування і приведення  
у відповідність до вимог сьогодення. Метою дослідження є аналіз 
правового статусу місцевих державних адміністрацій. 
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Головні засади правового статусу місцевих державних адмініст-
рацій регламентовані положеннями Конституції України. Зокрема, 
відповідно до норм статті 118 Основного Закону виконавчу владу в 
областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві 
державні адміністрації, склад яких формують голови місцевих дер-
жавних адміністрацій, які, у свою чергу, призначаються на посаду і 
звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету 
Міністрів України; голови місцевих державних адміністрацій при 
здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом Укра-
їни і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні орга-
нам виконавчої влади вищого рівня; місцеві державні адміністрації 
підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих 
їм відповідними районними чи обласними радами; місцеві держав-
ні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади 
вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру 
голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого 
Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. 
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністра-
ції висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, 
Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої 
державної адміністрації. Згідно вимог статті 119 Конституції Укра-
їни, місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпе-
чують: 1) виконання Конституції та законів України, актів Президен-
та України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої 
влади; 2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод гро-
мадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-
економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, 
а в місцях компактного проживання корінних народів і національ-
них меншин — також програм їх національно-культурного розвит-
ку; 4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних 
бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 7) реалізацію 
інших наданих державою, а також делегованих відповідними ра-
дами повноважень [1]. Поряд з наведеним вище, слід зазначити, що 
правові засади організації, повноваження та порядок діяльності міс-
цевих державних адміністрацій визначаються Законом України «Про 
місцеві державні адміністрації», нормами статті 1 якого визначено, 
що місцева державна адміністрація — це місцевий орган виконавчої 
влади, який у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на 
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території відповідної адміністративно-територіальної одиниці кра-
їни (в областях і районах, містах Києві і Севастополі), а також реа-
лізує повноваження, делеговані їй відповідною радою [2]. 

Отже, за таких умов особливої актуальності набуває проблема 
організації та діяльності місцевих державних адміністрацій як ор-
ганів виконавчої влади, що найбільш наближені до населення. 
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МАРК ТУЛІЙ ЦИЦЕРОН —  
ТЕОРЕТИК ОРАТОРСЬКОГО МИСТЕЦТВА 
ТА ВЕЛИКИЙ РИТОР АНТИЧНОГО СВІТУ 

Вакуленко К. П. 
2 курс, ПЗ-24, Коледж «Освіта»; 

науковий керівник: Долгий С. А.,старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації» 

Неперевершеним корифеєм римського красномовства, геніальним 
письменником, державним діячем і філософом став Марк Тулій Ци-
церон. Він увібрав у себе все найкраще з науки і культури двох ан-
тичних суспільств. Не випадково його називають синтезом наукових і 
культурних досягнень давніх греків і римлян. Марк Тулій Цицерон — 
класик римської літератури, одна з найвеличніших фігур в її історії. 

Марк Тулій Цицерон народився 3 січня 106 року до н. е. у місті 
Арпіно, у сім’ї римського вершника Марка. Батько Цицерона мав 
слабке здоров’я, що примушувало його уникати бурхливої діяльнос-
ті. Проте сім’я Цицеронів була споріднена з великими ораторами 
сторіччя — М. Антонієм, Л. Ліцінієм Крассом та іншими відомими 
діячами. Родинні зв’язки допомогли батькові здійснити свою мрію — 
дати синам високу освіту. В ранньому дитинстві Марк і Квінт ра-
зом зі своїми племінниками приїхали до столиці на навчання. 
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Цицерон добре усвідомлював потребу глибокої і всебічної освіти, 
якої згодом вимагав від кожного, хто бажав стати справжнім орато-
ром. Майбутній промовець вивчав правознавство у Муція Сцеволи. 
В 90 році до н. е. Цицерон служив у війську Гнея Помпея Страбона 
і Сулли. Теорію ораторського мистецтва йому викладали М. Пупій 
Пізон і Кв. Помпей Бітинський. У 81 році молодий Цицерон слухав 
Аполлонія Молока з Родоса, який прибув тоді до Рима як родоський 
посол. Філософське вчення аісадеміків Цицерон опановував у го-
лови Афінської академії Філона, який перебував тоді у Римі. Крім 
викладання філософії, Філон давав своїм учням риторичні вправи. 
Стоїчну філософію Цицерон вивчав у стоїка Діодота який жив в його 
домі до самої смерті. 

У 81 році до н. е., майже 26-річним юнаком, Цицерон розпочи-
нає свою ораторську діяльність промовою «На захист П. Квінкція». 
До цього оратор виступав уже, кілька разів як судовий захисник. Але 
слабке здоров’я промовця вимагало, за порадою лікарів, припинити 
ораторську діяльність Цицерон їде на Схід, щоб удосконалити свою 
освіту і полікуватися. 

Після Афін Цицерон відвідав Пелопоннес, звідки вирушив до 
Малої Азії. Тут він відвідував лекції з риторики Меніппа, Діонісія, 
Есхіла і Ксенокла. На Родосі Цицерон продовжив вивчення ритори-
ки в Аполлонія Молона, який поставив ораторові голос і звільнив 
його від юнацького перевантаження легенів і цілого тіла. Доклад-
ний розгляд навчання Цицерона свідчить про його всебічну освіту, 
здібності, працелюбство. Повернувшись збагачений досвідом до Риму, 
він швидко досягає політичної влади. Його призначають керувати 
островом Сицилія, де вже був злодійкуватий намісник Гай Веррес. 
Цицерон виступає проти корупції. На сороковому році життя оратор 
виголосив першу політичну, промову у справі необмежених повно-
важень для Гнея Помпея під час війни із Мітрідатом. 

У березні 58 року до н. е. Цицерон зазнав вигнання. Але завдяки 
зусиллям і заходам друзів і знайомих у серпні 57 року Цицерон по-
вернувся до столиці. Вигнання тривало 17 місяців. Повернення Ци-
церона було тріумфальним, уся Італія вийшла зустрічати великого 
промовця. 

7 грудня 43 року до н.е. Цицерон загинув від рук Антонія. Голову 
оратора і обидві руки, за наказом Антонія, виставили в Римі на тій 
самій трибуні, з якої він виголошував промови. Майже вся столиця 
прийшла попрощатися з геніальним промовцем і письменником. 
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Можна зробити такий підсумок: Марк Тулій Цицерон підносить 
римське красномовство на найвищий щабель досконалості. Як на-
дбання ораторської теорії і практики на 51 році життя постає най-
більший риторичний твір «Про оратора». 

 
 
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ В РИМСЬКОМУ ПРАВІ 

Вакуленко К. П. 
2 курс, ПЗ-24, Коледж «Освіта»; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Жінки Стародавнього Риму як громадяни користуються право-
вими привілеями і захистом, який не поширюється на негромадян 
або рабів римського суспільства. Однак, лад був патріархальним, і 
жінки не могли займати державні посади або служити в армії. 

Жінки вищих класів здійснювали політичний вплив через шлюб 
і материнство. Під час Римської республіки, матері братів Гракхів і 
Юлія Цезаря були відзначені як зразкові жінки, які сприяли кар’єрі 
своїх синів. У імперський період, жінки імператорської сім’ї могли 
придбати значну політичну владу, і регулярно зображувалися в офі-
ційному мистецтві і на монетах. Фульвія, дружина Марка Антонія, 
командувала військами під час римських громадянських воєн і була 
першою жінкою, чий профіль з’явився на римських монетах. Гребля 
мала вплив, як на свого чоловіка, імператора Траяна, так і на його 
наступника Адріана. Її листи і петиції на офіційні питання були дос-
тупними для громадськості. Це було ознакою того, що її погляди 
розглядалися як важливі громадські думки. 

Цивільний статус дитини визначається тим, ким була його мати. 
І дочки і сини піддавалися Patriapotestas, владі свого батька в якості 
глави сімейства. У розквіт імперії (І–ІІ ст.), правовий статус дочок 
мало чим відрізняється, якщо взагалі відрізняється, від синів. Дів-
чата мають рівні права спадкування з хлопчиками, якщо їх батько 
помер, не залишивши заповіту. 

У ранній період Римської республіки, наречена передається з-під 
контролю свого батька в «руку» її чоловіка. Потім вона стає potestas 
власністю чоловіка, хоча і меншою мірою, ніж їх діти. Ця архаїчна 
форма шлюбу в значній мірі відрізнялася від часів Юлія Цезаря, 
коли жінка, за законом, залишалася під владою свого батька, навіть 
якщо вона переїжджала в будинок чоловіка. Ця умова була одним з 
факторів незалежності римської жінки щодо багатьох інших старо-
давніх культур, аж до сучасного періоду. 
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Оскільки жінка залишалася юридичною частиною сім’ї, в якій 
народилася, жінка римського суспільства все життя тримала майно 
власного прізвища. Діти найчастіше брали ім’я батька, але в імперсь-
кий період іноді беруть частину імені своєї матері, або навіть вико-
ристовували його замість імені батька. Через правовий статус грома-
дян, жінки володіли достатнім ступенем свободи: вони могли володіти 
майном, укладати контракти, а також брати участь у бізнесі. 

Римські жінки могли з’явитися в суд і оскаржити справу, це було 
для них звичайним випадком. Вони були одночасно зневажливими, 
як занадто неосвічені в юридичній практиці, так і занадто активні і 
впливові у правових питаннях — в результаті з’явився указ про об-
меження жінок у веденні справ від свого власного імені. Навіть після 
введення цього обмеження, є численні приклади того, як жінки ди-
ктували правову стратегію чоловікам адвокатам. 

Розглянувши ряд аспектів римського позитивного права з позицій 
філософсько-правової антропології, маємо підстави стверджувати, 
що правове становище жінок у Стародавньому Римі певною мірою 
обумовлювалося її роллю в суспільстві. Римська жінка не була ра-
бинею чоловіка. Жінки у стародавньому Римі не мали можливості 
приймати учать у політичних процесах держави. Проте мали вплив на 
чоловіків можновладців, як досвідчені радники. Не кожна сучасна 
жінка демократичної розвинутої країни має шану, яку мали жінки в 
античному Римі. 

 
 

СУТНІСТЬ ДОКАЗУВАННЯ 
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

Вергун Т. С. 
1 курс, група ПР(м)-1.1, 

спеціальність «Правознавство», ОКР «Магістр» 
ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 097-609-94-50 

науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 

Докази і доказування в господарському процесі — дуже важлива 
тема і для теоретиків-правознавців, і для практичних працівників у 
галузі права. Безперечно, головне завдання правознавця (юрискон-
сульта, адвоката тощо) проконсультувати, передбачивши всі неспо-
діванки та суперечності. Але уникнути спору з наступним розгля-
дом у господарському суді все ж не завжди вдається. 
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Дослідженням проблем доказування присвячені праці вчених-
юристів різних галузей процесуального права: цивільного, кримі-
нального, арбітражного (господарського). Серед них слід відзначити 
дослідження Л. М. Карнєєвої, А. Ф. Клейнмана, С. В. Курильова, 
В. М. Тертишника, М. С. Строговича, Ф. Н. Фаткулліна, М. А. Чель-
цова та ін., в господарському процесі — В. В. Молчанова, М. К. Тре-
ушнікова, Т. Степанової, К. С. Юдельсона та ін. 

Щодо поняття судового доказування, його суті, суб’єктів, в юри-
дичній літературі існує дві головні концепції. В основі однієї ле-
жить думка про судове доказування як спосіб пізнання фактичних 
обставин справи. На думку М. К. Треушнікова, під судовим доказу-
ванням процесу по встановленню істини потрібно розуміти «діяль-
ність суб’єктів за допомогою вказаних законом процесуальних засо-
бів і способів об’єктивної істинності наявності або відсутності фактів, 
необхідних для вирішення спору між сторонами...» [1, 336]. 

Автори, що дотримуються іншої концепції, вважають, що під до-
казуванням слід розуміти діяльність з метою переконати суд в іс-
тинності фактів, що ним розглядаються. Так, С. В. Курильов сто-
совно цього пише: «… доказування — не пізнання, доказування для 
пізнання» [2, 65]. На думку А. Ф. Клейнмана, доказування в госпо-
дарському процесі є процесуальна діяльність тільки сторін, яка скла-
дається з представлення доказів, спростування доказів супротивника, 
заяви клопотань, участі в дослідженні доказів [3, 47]. 

Суддя, встановлюючи за допомогою доказів обставини справи, 
так само, як і в будь-яких інших сферах людської діяльності, здійс-
нює перехід від чутливого сприйняття окремих фактів, ознак, влас-
тивостей тих або інших об’єктів, що грають роль доказу, до логічно-
го осмислення сприйнятого, до раціонального мислення. При цьому 
процес встановлення істини в процесі розгляду господарських справ, 
хоча й є одним з різновидів загального процесу пізнання та виражає 
всі його істотні риси, має також і свої особливості, специфіку, на які 
свого часу вказувала Т. Степанова: 

1) воно обмежене певними строками, тобто не можна нескінчен-
но або невизначений час пізнавати подію правопорушення, — про-
цесуальний закон встановив жорсткі і чіткі строки, протягом яких 
повинно бути прийняте рішення по справі; 

2) пізнається подія минулого, тобто об’єкт дослідження носить 
так званий «ретроспективний» характер; 
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3) поєднує пізнавальний і посвідчувальний характер, оскільки ре-
зультати пізнання в господарському процесі повинні бути вміщені 
у встановлену законом процесуальну форму; 

4) обов’язково завершується прийняттям рішення, що має пра-
вові наслідки [4, 50]. 

Виходячи з вищевказаного, можливо визначити судове доказу-
вання в господарському процесі як логіко-практичну діяльність осіб, 
які беруть участь у справі, і суду по встановленню наявності або від-
сутності обставин, що мають значення для правильного вирішення 
справи. На нашу думку, особливістю, що відрізняє судове доказу-
вання саме в господарському процесі, є те, що діяльність з такого 
встановлення здійснюється за допомогою вказаних законом проце-
суальних засобів та способів. Саме це встановлено у ст. 34 ГПК 
України [5]. 
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СУБ’ЄКТИ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО 
ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 

Гавриленко А. В. 
VI курс, група ДІ-41 Інституту філології 

та масових комунікацій Університету «Україна»; 
науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Актуальність дослідження зумовлена тим питанням, що з погля-
ду національного права суб’єктом права іменується особа (фізична 
або юридична), що володіє здатністю мати певні юридичні права й 
обов’язки. Наявність таких прав і обов’язків, їхній конкретний обсяг 
у сукупності складає або визначає правовий статус суб’єкта права. 
Розмір обсягу й зміст прав і обов’язків суб’єкта права (його право-
вий статус) залежить від характеру соціально-економічного і полі-
тичного ладу держави. Ілюстрацією цього є різниця у правовому ста-
новищі рабів, селян при феодалізмі, кріпаків, робітників у буржу-
азному суспільстві та інших шарів населення, аж до наших днів. 

Мета полягає у вивченні суб’єктів сучасного міжнародного пуб-
лічного права. 

Суб’єкт права в національному праві перебуває під юрисдикцією 
держави і її права, обов’язки і відповідальність визначені Конститу-
цією та іншими правовими актами. Зокрема в Конституції України 
із 47 статей, присвячених правам і обов’язкам громадян, 43 статті 
формулюють права громадян України і тільки 4 статті регламенту-
ють їхні обов’язки (захищати Батьківщину, дотримуватись Консти-
туції, платити податки і не завдавати шкоди природі). 

З погляду міжнародного права суб’єкт права — це носій міжна-
родних прав і обов’язків, що і складає його міжнародну правосуб’єкт-
ність. Поняття суб’єкта міжнародного права характеризується наяв-
ністю двох визначальних ознак: 

1. Якщо держава виступає як суб’єкт міжнародного права, то вона, 
як носій державного суверенітету, не має політичної або якоїсь ін-
шої влади, яка стоїть над нею, і держави незалежні одна від одної. 
Відсутність якогось підпорядкування і повна незалежність держави 
на міжнародній арені є головною юридичною властивістю держави 
як суб’єкта міжнародного права. 

2. Суб’єкт міжнародного права (держава або хтось інший) добро-
вільно визнає юридичну чинність міжнародного права і підкоряєть-
ся йому. 
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Держави як первинні суб’єкти міжнародного права мають загаль-
ну міжнародну правосуб’єктність, і вона носить об’єктивний харак-
тер, оскільки в міжнародному праві немає спеціальних норм, що ви-
значають обсяг міжнародної правосуб’єктності, але є норма, яка це 
підтверджує. До похідних, а отже, до вторинних суб’єктів належать 
міжнародні організації, міжурядові утворення, спеціальні державо-
подібні утворення, наділені їхніми творцями статусом суб’єктів між-
народного права. Похідні суб’єкти міжнародного права звичайно 
володіють галузевою правосуб’єктністю. Розрізняється ще спеціаль-
на правосуб’єктність — фізичні особи. Беручи до уваги наявність 
істотних розходжень у юридичній природі суб’єктів міжнародного 
права, розглянемо питання про їхній склад трохи детальніше. 

Держава з позицій філософії видається суб’єктом світового спів-
товариства як історично визначений, соціально з’ясовний і політич-
но обґрунтований феномен. 

Міжнародно-правовою базою, що підтверджує це положення, є 
Міжамериканська конвенція про права й обов’язки держав 1933 р. 
Визначаючи міжнародно-правові критерії держави як суб’єкта між-
народного права, Конвенція відзначає необхідність наявності: 

– певної території; 
– певного населення; 
– суверенної влади, що обумовлює спроможність і повноваж-

ність вступати у правовідносини з іншими державами. 
 
 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПЕРІОДУ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ 
Гриценко Н. В. 

VІ курс, група МІ-41 Інституту права та суспільних відносин 
ВМУРоЛ «Україна», 063 45 05 834, natjushka2011@mail.ru; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Система юридичних принципів і норм, поступово склалася в пе-
ріод з 4 тис. до н. е. по 476 р. н. е., що регулювала відносини держав 
тієї історичної епохи, іменується міжнародним правом Стародав-
нього світу. 

Міждержавні правові норми почали складатися, з виникненням 
перших рабовласницьких держав на базі вже наявних правил перед 
державного міжплемінного «права». Батьківщиною міжнародного 
права є Близький Схід, долини річок Тигру, Євфрату, Нілу. У процесі 
взаємодії між ними формувалися перші міждержавні правові норми. 
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У той час були відсутні міжнародні відносини в сучасному розу-
мінні. У сферу світового ринку і глобальних зв’язків не були вклю-
чені цілі континенти, невідомі європейцям, населення яких жило ще 
при родовому ладі. У різних географічних районах мали місце свої 
центри міжнародного життя. Вони включали порівняно невеликі гру-
пи держав, що підтримують між собою більш-менш стійкі зв’язки. 

Найдавнішим з відомих на сьогоднішній день міжнародно-пра-
вовим актом вважається договір близько 3100 р. до н. е., укладений 
між правителями месопотамських міст Лагаш та Умма. 

До первісних міжнародних договорів варто віднести і договір 
хетського царя Хаттушіля III з єгипетським фараоном Рамзесом II 
(початок XIII ст. до н. е.). 

Головним засобом ведення зовнішньої політики найдавніших кра-
їн були війни. У Єгипті під час війни панував юридично не обме-
жений свавілля. Переможені та їх майно як видобуток переходили 
у власність переможця. В Індії звичаї права війни були найбільш 
розвиненими, вони отримали закріплення в «Законах Ману» і «Ар-
тхашастра». Але якщо війна і вважалася правомірним дією, то вона 
розглядалася як небажане явище. В Індії виникли перші юридичні 
правила про ведення війни на морі. У Китаї (II – I тис. до н. е.) Ана-
логічно складалися певні норми права війни, що мали свою специ-
фіку. Що стосується Греції, то вона розуміла війну як боротьбу усіх 
громадян одного поліса з усіма громадянами іншого. 

А ось у Римі всі війни вважалися справедливими, бо, на думку 
римлян, велися вони з волі богів. У Китаї питання церемоніального 
характеру відображали звичаї того часу. Так, що склалися ритуальні 
норми про прийом послів та укладанні договорів супроводжували-
ся обрядами і жертвопринесеннями. 

Стародавні греки не знали інституту постійного дипломатичного 
представництва, і найчастіше посольства носили одноразовий ха-
рактер. У греків став складатися інститут Проксенія (покровителів). 
У Римі була створена посада претора перегрінуса — посадової осо-
би, що визначав принципи та норми, пов’язані з положенням іно-
земців та їх перебуванням в Римі. Пізніше із зазначених інститутів 
сформувалося консульське право. 

У цей же період в Індії та Китаї були відомі різні форми посеред-
ництва і арбітражних судів Так, в 546 р. до н. е. був скликаний ки-
тайський конгрес. Результатом його стало підписання договору про 
ненапад. 
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Закінчується з падінням Західної Римської імперії у 476 р. н. е. 
Період зародження міжнародного права плавно переходить у на-
ступний етап, нерозривно пов’язаний з виникненням феодальних 
відносин. 

 
 

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ 
У СПРАВАХ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

Груба М. Є. 
І курс, група ПР (с) – 1.1, ОКР «Спеціаліст», 

Луцький інститут розвитку людини; 
науковий керівник: Зицик С. Г. 

Актуальність досліджуваної теми полягає у необхідності запро-
вадження дієвого громадського контролю за здійсненням завершаль-
ної стадії адміністративного процесу — виконання судових рішень, 
що також підтверджується проведенням у Верховній Раді України пар-
ламентських слухань про стан виконання судових рішень в Україні [5]. 

Як слушно зауважив заступник Голови Вищого адміністративно-
го суду України Михайло Цуркан, особливої уваги набуло питання 
щодо невиконання рішень адміністративних судів, які виділені із 
системи загальних судів з метою якнайшвидшого вирішення спору 
між пересічною особою та владним органом. 

Також заслуговує на увагу проблема організаційно-правового ха-
рактеру: підпорядкування виконавчої служби Міністерству юстиції 
довело свою неефективність, тому на часі знаходиться питання про 
підпорядкування виконавчої служби судовій владі. Власне, у адмі-
ністративних справах, де боржником є в переважній більшості дер-
жавний орган чи його посадова особа, сучасна виконавча служба зі 
своїми громіздкими процедурами недоцільна. 

Невтішною залишається статистика виконання судових рішень, 
зокрема, на початок 2013 року в органах Державної виконавчої служ-
би залишались невиконаними майже три мільйони виконавчих до-
кументів. Рівень виконання судових рішень впродовж останніх 7 
років не перевищує третини. 

Примусове виконання рішень в Україні покладається на Держав-
ну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства 
юстиції України [2]. 
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Крім завдань із виконання рішень судів та інших органів (поса-
дових осіб), державні виконавці своєю діяльністю мають сприяти 
захистові прав і законних інтересів громадян. 

Статтею 257 КАСУ передбачено, що у разі необхідності спосіб, 
строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судо-
вому рішенні [3]. 

Виконавчий лист про стягнення судового збору надсилається су-
дом до місцевих органів державної податкової служби за місцезна-
ходженням суду. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про вико-
навче провадження» виконавчі документи (крім посвідчення комі-
сій по трудових спорах та постанов у справах про адміністративні 
правопорушення) можуть бути пред’явлені до виконання протягом 
року, з наступного дня після набрання ними юридичної сили, якщо 
інше не передбачено законом [1]. 

У Конституції України [4] закріплено принцип, відповідно якого 
кожне судове рішення підлягає обов’язковому виконанню на всій 
території України. Однак, державою досі не забезпечено дієвих ме-
ханізмів гарантування виконання судових рішень, система організа-
ції виконання яких і процесуально-ідеологічно, і організаційно де-
формована. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ 
КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ 

Дадерко Л. Ф. 
к. ю. н., доцент, професор кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права 
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна» 

Сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу, в процесі підприєм-
ницької діяльності, при створенні нових технологій, в результаті ін-
телектуальної праці, виникають насичені найрізноманітнішими ві-
домостями інформаційні об’єкти, що мають комерційну цінність. Це 
можуть бути методики робіт, перспективні технічні рішення, резуль-
тати маркетингових досліджень тощо, націлені на досягнення під-
приємницького успіху. 

Проблема захисту комерційної таємниці має багато аспектів, серед 
яких найважливішими є визначення правового положення комерцій-
ної таємниці як соціального ресурсу, юридичне закріплення права 
на комерційну таємницю та створення правових гарантій реалізації 
цього права, регулювання відносин, які виникають в сфері обігу ко-
мерційної таємниці. 

Необхідно визнати, що в країнах світу, де використовуються інфор-
маційні об’єкти, які представляють комерційну цінність, немає єди-
ного підходу до визначення поняття такої інформації. Застосовуються 
різні визначення: «ділові секрети», «виробничі секрети», «торгівельні 
секрети», «конфіденційна інформація», «комерційна таємниця» тощо. 

Закон України «Про інформацію» під поняттям «інформація» ро-
зуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та 
явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому 
природному середовищі. 

Таким чином, комерційну таємницю, в залежності від змісту ві-
домостей, які вона містить, можна розглядати як конфіденційну ін-
формацію, так і іншу передбачену законодавством таємницю, крім 
державної таємниці. 

Основними документами для ведення комерційної діяльності під-
приємством є Статут підприємства та Установчий договір, зареєст-
ровані у встановленому законодавством порядку. Документами, які 
регламентують взаємовідносини усередині підприємства є Колектив-
ний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку та Пере-
лік відомостей, які містять комерційну таємницю підприємства. 
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На сьогоднішній день втратам комерційної таємниці в Україні 
сприяє безсистемність її захисту. Спостерігається роз’єднаність зусиль 
держави і приватних підприємців у забезпеченні цілісності інформа-
ції, відсутність у власників комерційної таємниці організаційного 
досвіду щодо її захисту, недостатність правової підготовки та інфор-
маційної культури. 

При застосуванні організаційно-правового механізму захисту ко-
мерційної таємниці постає цілий ряд невирішених питань, серед яких 
відсутність чіткого визначення поняття «комерційна таємниця» з 
урахуванням інтересів як юридичних, так і фізичних осіб; розробки 
механізму здійснення прав власності на інформацію, віднесену до 
комерційної таємниці; методики визначення її вартості; визначення 
органу державної виконавчої влади, що буде формувати й реалізо-
вувати державну політику щодо охорони прав на комерційну таєм-
ницю тощо. 

Що стосується визначення органу державної виконавчої влади, 
який буде формувати й реалізовувати державну політику щодо охо-
рони прав на комерційну таємницю, Законом України «Про Служ-
бу безпеки України» в статті 25 визначено, що до обов’язків СБУ 
віднесено «сприяти у порядку, передбаченому законодавством, під-
приємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні 
комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди жит-
тєво важливим інтересам України». Як бачимо, формулювання да-
ної норми не дозволяє чітко визначити, чи є СБУ саме тим органом 
державної виконавчої влади, який буде формувати і реалізовувати 
державну політику щодо охорони прав на комерційну таємницю, чи 
ні. Крім того, законодавець не визначає, що розуміється під понят-
тям «сприяти», а також механізм реалізації цього «сприяння». 

Необхідно зважати на досить невеликий досвід України щодо 
захисту комерційної таємниці. В умовах планової соціалістичної 
економіки СРСР для комерційної таємниці — атрибута ринкових 
відносин — не існувало ані економічної, ані юридичної основи. 
Комерційна таємниця в колишньому СРСР замінювалась системою 
відомчої секретності. Тому важливим є вивчення досвіду компаній 
провідних країн світу, адаптація іноземного законодавства, що сто-
сується захисту комерційної таємниці до українських реалій. 

Необхідно зауважити, що коли інформація стає об’єктом власно-
сті, виникають певні питання щодо правомірності її використання. 
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Це пов’язують з тим, що власність звичайна або інформаційна — це 
певного роду монополія особи на об’єкт права. Монополія дозволяє 
отримувати прибутки за дозвіл використовувати об’єкт. А ця мож-
ливість — мрія будь-якої структури, як приватної так і державної. 
Як підкреслюють деякі науковці, інформація — це об’єкт який не 
споживається, який можливо продати безліч разів. Небезпека цього 
очевидна, адже монополія — це не тільки право дозволяти за гро-
ші, але й забороняти з примхи. 

 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОПИТУ 

Дєдушева С. А. 
ІІІ курс, группа ПЗ-31, спеціальність «Правознавство»; 

науковий керівник: Сухицька Н. В., 
к. ю. н., доцент, професор кафедри ТПМ 

Під час допиту підозрюваного ставляться насамперед ті запитан-
ня, відповіді на які вже відомі юристу. Мета постановки таких за-
питань — виявити позиції підозрюваного щодо правосуддя. Для пі-
дозрюваного на попередньому слідстві характерні психологічні стани 
тривоги, невизначеності, неможливості правильного передбачення си-
туації що склалася. Такий психологічний стан підозрюваного по-
винен враховуватись слідчим при розробці й застосування різних 
тактичних і психологічних прийомів. Велику роль у процесі допиту 
відіграє правильна адекватна інтерпретація невербальних сигналів 
(міміка, жести), які розкривають емоційно-вольовий стан підозрюваного. 

Цілком обґрунтовано вважається, що обвинувачений є найбільш 
поінформованим і найбільш психологічно складним джерелом доказів. 

Важливо зазначити — акцент повинен робитися не на визна-
ченні вини, а на бажанні сприяти слідству в розслідуванні злочину. 

Під час допиту обвинуваченого слідчий обов’язково повинен враху-
вати можливі зміни його показань, тому всі суттєві деталі фіксуються. 

У психологічному плані показання свідків — це відтворення ра-
ніше сформованих вражень, актуалізовані образи подій, що стали-
ся. У ході допиту слідчий повинен відокремлювати факти, які опи-
сані впевнено, від тих, що повідомляються з певним сумнівом. 
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Психологія допиту свідків характеризується наступними особли-
востями: 1) індивідуальними особливостями психіки та ознаками її 
норми чи патології, статтю, віком, що впливають на сприйняття, 
запам’ятовування та відтворення інформації; 2) психічним станом до 
вчинення злочину та емоційним реагування на факт злочину; 3) особ-
ливостями особистості (соціальним статусом, спрямованістю, мо-
тиваційною та ціннісною сферою, професійною належністю і т. п.); 
4) значним обсягом оцінної інформації, яка вимагає детального аналі-
зу; 5) навіюваністю та самонавіюваністю; 6) процесуальним стату-
сом у кримінальному процесі (наявністю цілого ряду обов’язків, по-
рушення звичайного ритму життя); 7) характером міжособистісної 
взаємодії зі слідчим. 

Одна з центральних фігур попереднього слідства і розгляду справи 
в суді — потерпілий. Потерпілі, які є об’єктом злочинного посяган-
ня, сприймають картину скоєного злочину, відчуваючи на собі його 
безпосередній вплив. 

Найхарактернішою реакцією потерпілих на ситуацію нападу є 
страх. У стані страху потерпілі часто, перебільшуючи небезпеку, ви-
кривлено сприймають події, відбиваючи їх у пам’яті в гіпертрофо-
ваному вигляді. 

При допиті потерпілих необхідно враховувати можливість виник-
нення суперечливих бажань, побоювань тощо. Так, негожа поведін-
ка потерпілого у зв’язку з подією злочину може викликати у нього 
бажання викривити інформацію. У ряді випадків він уникає показань, 
пов’язаних з обставинами інтимного життя. 

Вивчаючи особистість неповнолітнього, слідчий повинен пере-
дусім встановити його позитивні якості, час змінення його поведін-
ки в гірший бік, з`ясувати причини, які сприяли цим змінам. 

Неповнолітньому допитуваному спочатку слід пояснити, з якого 
приводу проводиться допит, які його права та обов’язки. Після 
встановлення психологічного контакту, слідчий спонукає підлітка 
до вільної розповіді, в ході якої, як правило, його не перебивають і 
не підказують її напрям. 

Обстановка неповнолітнього повинна бути спокійною, безкон-
фліктною. Неповнолітньому допитуваному слід спершу роз’яснити 
з приводу яких обставин проводиться допит, його права та обов’язки, 
функції осіб, які присутні при допиті. Після цього можлива озна-
йомча (неформальна) бесіда про життя неповнолітнього, його соці-
ально-побутові умови. До бесіди можуть бути залучені всі присутні 
особи. Встановивши з неповнолітнім контакт, слідчий схиляє його 
до вільної розповіді. Ця розповідь може бути фрагментарною, але 
її не слід переривати, підказувати її напрям. 
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ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ІДЕЇ РАННЬОГО ХРИСТИЯНСТВА 
Діденко А. Ю. 

ІІІ курс, група ПЗ-33, 
спеціальність «Правознавство», Коледж «Освіта»; 
науковий керівник: Юркіна Т. О.,старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

У І ст. н. е. у Римській імперії стала швидко поширюватися нова 
релігія — християнство. У розвитку й організації християн розріз-
няють два етапи: «апостольська церква» (І – ІІ ст. н. е.) і «єписко-
пальна церква», яка прийшла їй на зміну (друга половина II ст. н. е.). 
Це все є в книгах «Нового завіту». 

Головні вчення раннього християнства з’являються у другій по-
ловині І – середині II ст. н. е. Офіційно церква визнала 27 витворів 
християнства, які стали канонами (грецькою — нормами). Це чоти-
ри Євангелія (від Матвія, Марка, Луки, Іоанна), Діяння святих апос-
толів, Послання святих апостолів (21). Одкровення Святого Іоанна 
Богослова (Апокаліпсис). Офіційно це називається «Новий завіт Гос-
пода нашого Ісуса Христа». Ядро Нового Завіту — Євангеліє (гре-
цьке слово, що означає «добра і благочестива звістка»), в якому 
повідомляється про договір Бога з людиною. Царство небесне — це 
ідеальна держава, в якій існує вічне життя, вічний мир, справедли-
вість і де будуть жити праведники. 

Ідеальна держава — це вище досягнення, цінність, нове суспільс-
тво. Раннє християнство намагалося зробити Божі заповіти право-
вими повчаннями для людей. Основні правові настанови раннього 
християнства полягали в наступному: 1. Рівність. 2 Всі повинні пра-
цювати. 3. Право отримувати винагороду за свою працю. 4. Відмова 
від багатства. 5. Невизнання приватної власності. 6. Спільність майна. 

Християнство намагалося відстоювати принципи рівності всіх лю-
дей, незалежно від соціального стану. Така позиція була спрямована 
проти римського права, котре захищало і проголошувало нерівність. 
Люди рівні один одному, як члени людського роду. Ця теорія від-
кидала рабство. 

Всі люди повинні працювати і ніхто не має права жити за чужий 
рахунок. Хто не працює, той і не їсть. Хто займався крадіжками, 
відтепер не повинен робити цього, а має починати чесно працювати. 
Отримувати люди повинні за принципом: від кожного — за здіб-
ностями, кожному — за потребою. Цей принцип раннього христи-
янства свого часу використали К. Маркс, Ф. Енгельс, В Ленін у 
своїх комуністичних вченнях. 
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У вченнях ранніх християн вважалося, що всі, хто їсть хліб да-
ром, живуть за рахунок чужої праці, тобто здійснюють крадіжку. Ця 
теорія відкидала рабовласницьке право і була новою в економіці та 
господарській діяльності того часу. Ставилося питання про те, щоб 
заможні люди добровільно відмовлялися від свого майна і переда-
вали його в християнські общини. Коли вони не відмовляться від 
свого багатства, то їх не допустять у свій час до Царства Небесно-
го. Простіше верблюду пройти через вушко голки, ніж заможному 
увійти у Царство Небесне. Таким чином ранні християни прийшли 
у своїх політичних та правових, а також релігійних вченнях до таких 
висновків: 1. Праця — обов’язок кожного християнина. Хто не пра-
цює, той не їсть. 2. Багатство — це джерело паразитичного способу 
життя. 3. Майно повинно бути спільним та належати християнським 
общинам. 4. Ідея суспільно-общинного колективізму. 5. Створення 
«християнського комунізму», як би його зараз назвали. 

Але врешті-решт, через певний час, у християнських вченнях по-
чалося згортання радикальних ідей. За допомогою різних поступок, 
компромісів, хитрощів почала перемагати лінія примирення. Апос-
тол Павло і його прибічники зрозуміли, що вимагати в усіх рівно-
сті, спільності майна, загального обов’язку працювати, відмови від 
грошей та розваг не сприяє збільшенню впливу таких ідей на за-
можних та впливових людей, особливо тих, хто був при владі. Іде-
ологія раннього християнства різко змінюється. Від впливових та 
багатих почали вимагати не відмови від майна та грошей, а лише 
щедрих пожертвувань, милості на користь бідних, немічних вірян. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ 

Довгаль Ю. С. 
V курс, група МІ-51, спеціальність «Міжнародна інформація», 
Інститут права та суспільних відносин, к. тел. (093)2055962; 

науковий керівник: Дабіжа В. В., старший викладач 

З появою нових інформаційно-комунікаційних засобів інформація 
набула статусу панівної в цивілізованому світі. Як наслідок з’явили-
ся поняття: інформаційний простір, інформаційний продукт, інфор-
маційна зброя, інформаційна війна, інформаційний захист, спеціальні 
інформаційні операції, інформаційний вплив, тощо. Інформація ста-
ла продуктом, зброєю, засобом впливу на свідомість мас. Її якість 
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визначається не критеріями користі для суспільства, а тим зиском, 
який отримують суб’єкти інформаційного впливу. Тому із застосу-
ванням інформаційно-комунікаційних засобів відбуваються зміни в 
культурі, трансформуються та підмінюються культурні цінності. 

Інформаційна безпека є захищеність інформації і підтримуючої 
інфраструктури від випадкових та навмисних впливів природного 
та штучного характеру, в результаті яких наносяться збитки волода-
рям або користувачам інформації і інфраструктурі, що їх підтримує. 
Інформаційна безпека забезпечується за рахунок захисту інформації. 

Захист інформації є комплекс заходів, направлених на забезпе-
чення необхідного рівня інформаційної безпеки. 

Інформаційна війна — це комплекс заходів та операцій, спрямо-
ваних на забезпечення інформаційної переваги щодо потенційного чи 
реального противника. На думку українських дослідників Д. Богу-
ша та О. Юдіна, про ведення інформаційної війни можна говорити 
лише в тому випадку, коли здійснюється комплексний вплив на ін-
формаційну сферу противника, який передбачає створення умов для 
ведення бойових дій або виступає як самостійний чинник, який зму-
шує конфронтуючу державу відмовитись від намічених політичних, 
економічних чи інших цілей. При цьому особливостями інформацій-
ної війни в будь-якому випадку є ризик і невизначеність її результатів. 

По суті інформаційні війни велись постійно з стародавніх часів. 
В багатьох, як не в більшості випадків, вони суттєво впливали на 
розвиток та становлення держав, одержання перемог або поразок. 

Інформаційні війни можуть створювати загрозу суспільним інте-
ресам, починаючи від суверенітету держав, інформаційний простір 
яких не убезпечений належним чином, вони відрізняються від мож-
ливих мілітаристичних війн, але можуть бути елементами стратегії 
останніх. Як стратегії мілітаристичних війн застосовуються інфор-
маційні війни, кібернетична інтервенція. 

Існує два способи ведення інформаційної війни: непрямий і без-
посередній. Припустимо, нам необхідно розмістити в Інтернеті «пе-
рекручену інформацію». У цьому випадку непрямий спосіб веден-
ня війни — це створення Інтернет-ресурсу або ресурсів, на якому 
буде знаходитись необхідна нам інформація, і будемо чекати, коли 
противник потрапить на даний ресурс і скористається «перекрученою 
інформацією». При використанні прямого способу ведення війни ми 
розміщуємо потрібну нам інформацію на ресурсах противника або 
на вже поширених інформаційних порталах. 
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З огляду на викладене можна дійти таких висновків. В умовах роз-
витку інформаційних систем і політичного протистояння в сучасно-
му світі необхідність кримінально-правового забезпечення безпеки 
основних ресурсів держави та її населення від інформаційних впли-
вів, які містять ознаки підготовки до інформаційних війн політично-
го, економічного, соціального характеру та інших не мілітаристич-
них та мілітаристичних втручань в інформаційний простір держави. 

Врахування методологічних основ ведення інформаційної війни 
в сучасних умовах, визначення напрямів застосування інформацій-
них засобів та аналіз їх впливу на державні системи управління та 
різні соціальні структури, особливості національної культури про-
тивника допоможе у розробці нових методів захисту своїх інфор-
маційно-технічних і соціальних систем від інформаційної зброї про-
тивника та послаблення його інформаційного впливу при веденні 
інформаційної війни і як наслідок цього здобуття перемоги у війні. 

 
 

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  
ВЗАЄМОДІЇ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
ПРИ ПОБУДОВІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  
ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Долгий С. А. 
старший викладач кафедри теорії права 

та міжнародної інформації Університету «Україна» 
050 962 79 32, dstanislav@ukr.net 

В процесі побудови в Україні правової держави та громадянсь-
кого суспільства великого значення набуває процес взаємодії орга-
нів державної влади з благодійними організаціями, які є основним 
елементом громадянського суспільства. 

Завданням даної роботи є визначення поняття «взаємодії», а та-
кож з’ясування значення благодійних організацій у побудові пра-
вової держави та громадянського суспільства. Вважаємо необхідним 
зазначити, що роль благодійних організацій у побудові правової дер-
жави та громадянського суспільства буде розглядатися через приз-
му громадських об’єднань взагалі, оскільки благодійні організації  
є видом громадських об’єднань. 
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Право громадян на свободу об’єднання є основою побудови пра-
вової держави та громадянського суспільства. Діяльність громадсь-
ких об’єднань є індикатором показу демократичного розвитку дер-
жави у сфері захисту прав та охоронюваних законом інтересів. 
Під взаємодією об’єднань громадян із органами державної вла-

ди слід розуміти форму зв’язку між окремими взаємодоповнюю-
чими елементами відкритої системи громадянського суспільства, за 
допомогою якої досягається ефективність функціонування грома-
дянського суспільства та держави, в цілому, відбувається процес об-
міну соціальними діями між двома або більше суб’єктами, їх сприй-
няття, усвідомлення й реакція на них. 

Законодавчі засади взаємодії громадських об’єднань та благо-
дійних організацій з державою закладені у Законі України «Про 
засади внутрішньої та зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року 
№ 2411-VI. Аспекти взаємодії благодійних організацій та держави 
визначені у VІ розділі «Державне регулювання благодійної діяль-
ності» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 
організації». Зокрема, відповідно до ст. 26 згаданого закону, «Дер-
жавний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють орга-
ни виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах 
своїх повноважень, визначених законом». Аналізована нами норма 
означає, що відносини між благодійними організаціями та держав-
ними органами виконавчої влади і місцевого самоврядування скла-
даються за принципом «дозволено те, що не заборонено законом». 

Недоліком вище згаданого закону вважаємо, є відсутність нор-
ми, як б містила механізм взаємодії благодійних організацій з ор-
ганами державної влади. Норми, які регулюють дане питання, є 
розпорошеними у різних підзаконних нормативно-правових актах. 
Для усунення цієї правової прогалини пропонуємо прописати у За-
коні України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 
порядок участі благодійних організацій у розробленні державної 
політики стосовно благодійної діяльності. 

Вважаємо необхідним уніфікувати норми, які містяться у підза-
конних нормативно-правових актах стосовно участі громадських 
об’єднань у виробленні державної політики розбудови правової дер-
жави та громадянського суспільства в єдиному законодавчому акті. 
А також пропонуємо передбачити у Законі України «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» статтю, яка б розкривала ме-
ханізм участі благодійних організацій у розробленні державної по-
літики стосовно благодійної діяльності. 
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Передумовою розбудови громадянського суспільства в будь-якій 
країні та його невід’ємною рисою є формування мережі різноманіт-
них громадських об’єднань в загалі та благодійних організацій зо-
крема за допомогою яких безпосередньо реалізується взаємодія дер-
жави й суспільства. 

 
 

МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЗВЕРНЕННЯ 

Дорошенко Є. М. 
аспірант кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

к. тел. (099)-3131384; 
науковий керівник: Галунько В. В., 

д. ю. н., доцент, директор інституту 
Становлення та розвиток правової держави в Україні прямо пов’я-

зані з рівнем забезпечення прав і свобод людини та громадянина, 
реалізацією конституційних положень, що визначають діяльність дер-
жавних органів у цьому напрямку, налагодженість взаємовідносин 
між ними та громадянами. 

Зміни, що відбулися у суспільному житті України за останні ро-
ки, суттєво вплинули на розвиток вітчизняного права і обумовили 
необхідність активізації наукових пошуків стосовно формування но-
вих дієвих та вдосконалення існуючих механізмів забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів громадян. Важливе місце у системі цих 
інститутів займає інститут звернень громадян, які були і залиша-
ються одним з найбільш дієвих засобів забезпечення належної реа-
лізації та охорони прав особи. Практика свідчить, що не всі про-
блеми, пов’язані з належним розглядом та вирішенням звернень гро-
мадян, вичерпані як на рівні наукових досліджень, так і практичної 
діяльності державних органів та їх посадових осіб. 

Державна політика в сфері забезпечення прав і свобод людини 
та громадянина в цілому і права на звернення зокрема являє собою 
функціонально спрямовану та опосередковану відповідними цілями, 
науково обґрунтовану та практично апробовану, послідовну і пос-
тійно здійснювану діяльність держави, пов’язану з визначенням оп-
тимальних механізмів і засобів та їх використанням для досягнення 
її реальності та ефективності. 
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Функції права на звернення — це напрямки правового впливу на 
суспільні відносини, що віддзеркалюють їх роль та призначення в 
регулюванні останніх і здійснюються за допомогою відповідних за-
собів з метою належної реалізації та захисту прав, свобод та закон-
них інтересів громадян. Нагальною проблемою сьогодення у сфері 
забезпечення права на звернення постає необхідність аналізу та ревізії 
відповідних правових положень з метою чіткого визначення єдиних 
підходів до правової регламентації питань забезпечення права на 
звернення, усунення існуючих недоліків, розширення правових мож-
ливостей громадян щодо належної реалізації та ефективного захис-
ту своїх прав у зв’язку з поданням звернень. 

Під адміністративно-правовими відносинами при розгляді звер-
нень громадян слід розуміти суспільні відносини у цій галузі у ви-
гляді стійких правових зв’язків між їх сторонами (суб’єктами), що 
виникають у процес реалізації ними суб’єктивних прав та обов’яз-
ків на підставі приписів адміністративно-правових норм, якими вста-
новлені та гарантовані. 

Однією з головних тенденцій процесу розвитку державності у 
сучасному світі є поступове сприйняття людством напрацьованих 
прогресивною політико правовою думкою надбань і особливо таких 
загальнолюдських цінностей як демократія, право, права і свободи 
людини, гуманний і справедливий правопорядок. З часів проголо-
шення Декларації про державний суверенітет ця тенденція почала 
знаходити свій вплив і в Україні. 

Ідея правової держави стала програмною вимогою всіх політичних 
партій і знайшла своє юридичне закріплення в Конституції Украї-
ни. В країні створені конституційно правові засади функціонуван-
ня правової державності та її основні механізми: закладені основи 
парламентаризму, реалізовано принцип поділу влади, створено Кон-
ституційний Суд, Вищу раду юстиції, Рахункову палату України. 
Українська держава визнала юрисдикцію європейських інститутів 
захисту прав і свобод людини та оновила значну кількість своїх 
правових інститутів, які забезпечують реалізацію прав і свобод гро-
мадян, а також забезпечила ідеологічну і політичну свободу, вільну 
діяльність політичних партій. Нездатність держави надати ефективні 
соціальні гарантії, створити умови для достатнього життєвого рівня 
своїх громадян негативно впливає на підтримку населенням дер-
жавної політики, знижує рівень їх законослухняності та поваги до 
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закону. Подолання цієї ситуації можна досягнути лише за умови 
ефективності функціонування державної влади, напруги сил усього 
народу, відмови від авторитарної спадщини. Коли ідея розбудови 
України як соціальної, правової держави стане цільовою настано-
вою діяльності не тільки політичної та культурної еліти, але й сус-
пільства в цілому. 

 
 

ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ 
ГОСПОДАРСЬКИМ СУДАМ 

Драган Н. О. 
4 курс, група ПЗ – 41, спеціальність «Правознавство», 

Інститут права та суспільних відносин; 
науковий керівник: Марченко М. Г., старший викладач кафедри 

цивільного, господарського та кримінального права 

Визначення підвідомчості у Господарському процесуальному ко-
дексі України (далі — ГПК України) на сьогодні відсутнє. Загалом 
під цією категорією розуміють предметну компетенцію господар-
ського суду як коло справ, віднесених законом до розгляду і розв’я-
зання системою господарських судів. Підвідомчість дозволяє відме-
жувати господарські справи від усіх справ, віднесених до відання 
інших органів. 

Підвідомчість справ господарським судам встановлена у ст. 12 
ГПК України. 

Важливе методологічне значення має дослідження підвідомчос-
ті в аспекті двох підходів — широкого, спрямованого на розмежу-
вання компетенції органів, що вирішують господарські спори, та 
вузького, спрямованого на розмежування юрисдикції між судами 
різних спеціалізацій. 

Відповідно до ст. 12 ГПК України, до підвідомчості господарсь-
ких судів належать: 

1. Справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розір-
ванні й виконанні господарських договорів, у тому числі щодо при-
ватизації майна та з інших підстав. 

2. Справи про банкрутство. 
3. Справи за заявами органів Антимонопольного комітету Украї-

ни, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими актами 
до їхньої компетенції. 
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4. Справи, що виникають із корпоративних відносин у спорах між 
господарським товариством та його учасником (засновником, акціоне-
ром), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками 
(засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані 
із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності 
цього товариства, крім трудових спорів. 

5. Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери. 
6. Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, у яких 

беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за винятком тих, 
що належать до компетенції адміністративних судів. 

Інститут підсудності в господарському процесі призначений для 
розмежування розгляду справ, підвідомчих господарським судам, 
між ланками системи господарських судів. 

У роз’ясненні Вищого арбітражного суду України від 8 лютого 
1996 р. № 02-5/62 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності 
справ арбітражним судам», підсудністю було назване розмежуван-
ня компетенції стосовно розгляду справ між окремими господарсь-
кими судами. 

Підвідомчість є своєрідним правовим інструментом розмежування 
компетенції між різними категоріями справ, які підлягають вирішен-
ню у різних процесуальних порядках. На відміну від підвідомчості, 
підсудність — це інструмент, який забезпечує також розмежування 
компетенції між судами, але зумовлений не різними процесуаль-
ними порядками їх вирішення, певною природою цих справ, а не-
обхідністю покращення самого процесу їх розгляду, взаємодією 
учасників, забезпечення збереження цінної інформації тощо. 

Інститут підвідомчості більш зумовлений глобальними питаннями 
судочинства і є головним по відношенню до підсудності, то інсти-
тут підсудності зумовлений більшою мірою практичністю у вирі-
шенні господарських спорів та носить похідний характер від під-
відомчості. 

З аналізу положень чинного законодавства ми також можемо зро-
бити висновок про те, що порушення правил підсудності деякою 
мірою затримує процес вирішення справи господарським судом, 
проте даний процес все ж таки можливий, а от при порушенні пра-
вил підвідомчості порушення провадження у справі є неможливим. 
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МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 
ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

Дьяченко В. І. 
V курс, група МІ-51, спеціальність «Міжнародна інформація» 

Інститут права та суспільних відносин, к. тел. (063) 02 03 866; 
науковий керівник: Дабіжа В. В., старший викладач 

E-meil: virdjil91@yandex.ru 

Серед глобальних проблем сучасності, на які звернули увагу ООН, 
інші авторитетні міжнародні організації (ОБСЄ, НАТО, ЄС), полі-
тичні лідери, науковці, широка громадськість, є проблема об’єктив-
ного ускладнення структур міжнародних відносин, проникаючи кон-
такти цивілізацій і, адекватно, проблема глобальної міжнародної без-
пеки, тобто підтримання сталого миру, попередження конфліктів, 
уникнення нової гонки озброєнь із використанням новітніх науко-
во-технічних досягнень. 

У відкритому глобальному світі XX-XXI ст. нові закономірності 
перебігу цивілізаційних процесів, вплив інформаційної революції 
та інших високих технологій на прискорену інтеграцію міжнарод-
ного співтовариства обумовлюють появу і необхідність вирішення 
нових проблем життєдіяльності людства, узгодження нових міжна-
родних принципів взаємодії та правил поведінки акторів міжнарод-
них відносин. 

Сьогодні інформація набуває матеріальної форми і володіння нею 
стає дуже важливим. До реалізації будь-які, цілком «матеріальні», 
рішення зараз випробовуються в інформаційній сфері. І результати 
стають вирішальними. Недарма Елвін Тоффлер у книзі «Третя хвиля» 
задається питанням, чому так званий вік інформації ми вступаємо 
саме сьогодні, а не сто років назад, і чому цей «інформаційний ви-
бух» не міг «запізнитися» ще на століття? 

Зміст інформації у сучасному суспільстві, аналізував американсь-
кий дослідник Маршал Маклюен, який виводить цікаву тезу: «Іс-
тинно тотальна війна — це війна за допомогою інформації». Саме 
він першим проголосив, що в наш час економічні зв’язки і відно-
сини усе більше набирають форму обміну знаннями, а не обміну 
товарами. А засоби масової комунікації самі є новими «природни-
ми ресурсами», що збільшують багатства суспільства. Тобто боро-
тьба за капітал, простори збуту та ін. відходять на другий план, а 
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головним зараз стає доступ до інформаційних ресурсів, знань, що 
призводить до того, що війни ведуться вже більше в інформаційно-
му просторі та за допомогою інформаційних видів озброєнь. Глоба-
лізація інформаційних ресурсів стає визначальним фактором існу-
вання та виживання сучасної цивілізації. 

Міжнародну безпеку слід розглядати як політику, що сприяє ство-
ренню ефективних гарантій миру як для окремої країни, так і для 
всього світового співтовариства. З-поміж вартих уваги теоретичних 
поглядів на міжнародну безпеку варто згадати французького тео-
ретика Реймона Арона, який вважав, що безпека у світі незалежних 
держав може ґрунтуватися або на слабкості суперників (їх повному 
або частковому роззброєнні), або на власній силі. 

До сучасних інформаційних загроз відносять кібер-, медіа- та пси-
хотероризм як протиправні дії, спрямовані на руйнування життєво 
важливих інфраструктур, систем управління державою, морального 
стану суспільства та війська, порушення прав людини. 

Феноменом міжнародної інформаційної безпеки обумовлюється 
стратегічною спрямованістю інформаційних озброєнь проти кри-
тично важливих структур життєдіяльності і функціонування між-
народного співтовариства, визнання інформаційної зброї як нового 
глобального виду зброї масового ураження, катастрофічного за нас-
лідками свого застосування (деякі дослідники називають інформа-
ційні озброєння «інформаційним апокаліпсисом»), необхідністю ство-
рення міжнародного механізму протидії і попередження глобальних 
організацій з проблем безпеки та оборони, політичних рішень на 
національному рівні. 

Таким чином, проблема міжнародної інформаційної безпеки є ва-
гомою складовою загальних проблем національної, регіональної та 
глобальної політики у сфері міжнародних інформаційних відносин 
і проявом тенденцій нових глобальних викликів і глибинних про-
цесів глобалізації комунікацій. 
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МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ 

Євдокименко М. В. 
студентка ІІ курсу, групи ПЗ-21 Інституту права та суспільних 
відносин ВМУРоЛ «Україна», 0637009490, margarita273@ukr.net; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

У зв’язку з тим, що під дію міжнародного кримінального права 
підпадають певні групи діянь, які становлять підвищену небезпеку 
для існування держав та міждержавних відносин загалом, необхід-
но визначити поняття «міжнародний злочин». 

Досліджували міжнародні злочини такі вчені: Н. М. Коркунов, 
Ф. Мартенс, Л. А. Камаровский та інші. 

Предметом нашого аналізу є з’ясування змісту наступних понять: 
міжнародний злочин, геноцид, злочин проти людства, воєнний зло-
чин, агресія. 
Міжнародний злочин — злочин, який становлять підвищену не-

безпеку всієї світової спільноти. 
Геноцид. Відповідно до ст. 2 Конвенції про запобігання злочину 

геноциду та покарання за нього піл 9 грудна 1948 р. під геноцидом 
розуміють дії, які вчиняються з метою знищити, повністю або час-
тково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу 
через: убивства членів такої групи; заподіяння тілесних ушкоджень 
чи розумового розладу членам такої групи; умисне створення для 
будь-якої групи таких життєвих умов, які розраховані на повне ча-
сткове її лин тонна шкоди, римовані на припинення народження 
дітей у середовищі такої групи; насильницька передача дітей з од-
нієї людської групи до іншої. 
Злочин проти людства. Відповідно до ст. 7 Статуту Міжнарод-

ного кримінального суду, під злочинами проти людства розуміти 
діяння, які вчиняються в рамках широкомасштабного або система 
точного нападу на будь-яких цивільних осіб, якщо такий напад вчи-
няється свідомо. 

Злочини проти людства можуть бути вчинені як під час зброй-
ного конфлікту, так і у мирний час. Для того щоб діяння можна 
було класифікувати як злочин проти людства, Статут ставить такі 
основні умови: діяння повинні вчинятися: 1) проти цивільного на-
селення; 2) в рамках широкомасштабного нападу; 3) систематично-
го нападу; 4) свідомо. 
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Воєнний злочин. Під воєнними злочинами треба розуміти серйозне 
порушення звичаєвих та договірних норм міжнародного гуманітар-
ного права, яке застосовують під час збройних конфліктів, іншими 
словами — серйозне порушення законів та звичаїв війни. Причому 
такі злочини можуть вчинятися як під час міжнародних збройних 
конфліктів, так і під час збройних конфліктів не міжнародного ха-
рактеру. 
Агресія — злочин проти миру, що складається в тому, що особа, 

яка є керівником, бере активну участь або віддає наказ про плану-
ванні, підготовці, початку або проведенні агресії, що здійснюється 
державою. 

При вчиненні вказаних злочинів держави несуть міжнародну по-
літичну та матеріальну відповідальність, а керівники держав, вищі 
посадові особи та інші відповідальні особи несуть індивідуальну кри-
мінальну відповідальність, при чому вона настає перед світовою 
спільнотою загалом. 

Щоб бути кваліфікованим як міжнародний злочин, дії повинні 
здійснюватися систематично або в широких масштабах. Що ж до 
менш масштабних порушень гуманітарного права, то за них винні 
несуть відповідальність за внутрішнім правом держави. 

Отже, міжнародними злочинами є злочини, які становлять під-
вищену небезпеку всієї світової спільноти. Так, згідно з п. 1 ст. 5 
Римського статуту Міжнародного кримінального суду, Суд володіє 
юрисдикцією щодо таких злочинів, як злочини геноциду, злочини 
проти людства, воєнні злочини та злочини агресії. 

 
 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ 
СУБ’ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 

Жарновський М. С. 
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство», 

ОКР «Спеціаліст» 
ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 095-409-82-32; 

науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 
Однією із найбільш вагомих та ефективних гарантій існування 

суб’єктивного цивільного права є його захист. Нерідко саме на ста-
дії здійснення суб’єктивних цивільних прав виникає ціла низка пе-
репон, які заважають особі реалізувати належні їй правомочності 
на власний розсуд з метою задоволення свого інтересу. 
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Основоположні засади захисту суб’єктивних прав містяться у Кон-
ституції України. Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 8 гарантується за-
хист конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосе-
редньо на підставі Конституції України; ч. 3 ст. 13 покладає обов’язок 
на державу щодо забезпечення захисту прав усіх суб’єктів права 
власності і господарювання; ч. 4 ст. 42 визначає обов’язок щодо за-
хисту прав споживачів тощо [1]. 

Деякі науковці вважають, що право на захист — це одне із пра-
вомочностей суб’єктивного цивільного права, але в результаті пра-
вопорушення воно трансформується в самостійне суб’єктивне право 
[2, с. 18]. Інші науковці вважають, що залежно від змісту порушено-
го права захист може відбуватись в рамках регулятивних або охо-
ронювальних правовідносин. Змістом захисту при цьому стає зміна 
способу виконання зобов’язання, а суб’єктивне право здійснюється 
в межах регулятивного правовідношення, що виникло до правопо-
рушення [3, с. 36]. 

Можливість ефективного та своєчасного захисту суб’єктивного 
цивільного права напряму пов’язана із моментом, з якого особа-носій 
відповідного суб’єктивного права має можливість реалізувати своє 
повноваження щодо захисту вказаного права. 

Загальний перелік способів захисту суб’єктивних цивільних прав 
передбачений у ст. 16 ЦК України, який включає в себе: 1) визнан-
ня права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка 
порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушен-
ня; 5) примусове виконання обов’язку в натурі; 6) зміна правовід-
ношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків 
та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішен-
ня, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади АРК 
або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових 
осіб [4]. 

На нашу думку, захист є складовою суб’єктивного цивільного пра-
ва. Правомочність захисту є єдиною і її зміст складає конкретна по-
ведінка фізичної особи, яка спрямована на захист свого суб’єктивного 
цивільного права. При цьому варіанти поведінки, як і при реаліза-
ції будь-якої іншої правомочності, обирає особа-носій відповідного 
суб’єктивного цивільного права відповідно до принципу диспози-
тивності. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: 
ВИДИ ТА ФОРМИ 

Желудкова А. М., 
студентка IV курсу, групи МІ-41 Інституту права 

та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна», 
к. тел. 095 146 38 94, alina-zheludkova@mail.ru 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Відповідальність у міжнародному праві відіграє важливу роль в 
забезпеченні стабільного функціонування міжнародної системи. Між-
народно-правова відповідальність — це обов’язок суб’єкта міжнарод-
ного права усунути шкоду, заподіяну іншому суб’єкту міжнародного 
права в результаті порушення міжнародно-правового зобов’язання, 
та заподіяну правомірними діями. 

У міжнародному праві залежно від характеру покладених на дер-
жаву заходів, виділяють такі види відповідальності: матеріальна і 
нематеріальна (моральна чи політична). 
Нематеріальна (політична) відповідальність, як правило, настає 

за приниження честі, гідності та престижу потерпілої сторони (дер-
жави чи міжнародної організації).Матеріальна відповідальність на-
стає у випадках — коли правопорушення заподіяло матеріальну 
шкоду іншим суб’єктам або коли така шкода заподіяна правомір-
ними діями. 
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Виділяються такі форми нематеріальної (політичної) відповіда-
льності: 

1) ресторація — відновлення державою-правопорушницею ко-
лишнього стану (statusquo) і ліквідація нею усіх несприятливих нас-
лідків (звільнення окупованої території та відновлення попередньої 
лінії державного кордону); 

2) ординарна сатисфакція — задоволення нематеріальних вимог 
потерпілої сторони щодо відшкодування шкоди, заподіяної її честі, 
гідності та політичним інтересам. 

3) надзвичайна сатисфакція — тимчасове обмеження суверені-
тету і міжнародної правосуб’єктності держави-правопорушниці. 

4) репресалії — примусові заходи, що здійснюються державою, 
права та інтереси якої були порушені, щодо держави-правопоруш-
ниці (індивідуальна та колективна самооборона, затримання судна 
за незаконний вилов риби тощо); 

5) реторсії — акції у відповідь на недружні дії, що не мають ознак 
міжнародного правопорушення, наприклад, тимчасове відкликання 
свого посла внаслідок недружніх заяв з боку країни його перебу-
вання. 
Формами матеріальної відповідальності є: 
1) реституція — відновлення матеріального стану, що існувало 

до вчинення правопорушення, яке здійснюється шляхом повернен-
ня неправомірно вилученого майна. 

2) субституція — передача потерпілому суб’єкту майна, рівно-
цінного втраченому, знищеному чи пошкодженому за значенням та 
вартістю; 

3) анексія — насильне приєднання території однієї держави чи 
її частини до території іншої держави; 

4) контрибуція — виплата переможеною стороною державі-пе-
реможцю витрат, пов’язаних із веденням війни, незалежно від того, 
з чиєї ініціативи війна була розпочата. 

Незважаючи на те, що інститут міжнародної відповідальності є 
одним із найдавніших інститутів міжнародного права, його норми і 
досі не кодифіковані. Можна засвідчити, що на сьогодні немає між-
народно-правового акта універсального характеру, який регламен-
тував би питання міжнародно-правової відповідальності в масшта-
бі всього сучасного міжнародного права. 
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МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО В УКРАЇНІ 
Жилюк М. 

І курс, група ПЗ-11, спеціальність «Правознавство», 
Івано-Франківська філія університету «Україна», 

к. тел. (098)-245-64-86; 
науковий керівник: Мельничук С. М., к. ю. н., доцент 

Магдебурзьке право — феодальне міське право, що склалося в 
німецькому місті Магдебурзі, а згодом поширилося на багато інших 
міст Європи, стало символом феодального міського самоврядуван-
ня. У відносно завершеному вигляді Магдебурзьке право склалося 
у XIII ст. і поширилося спочатку на інші міста Східної Німеччини, 
а згодом — разом з німецькою колонізацією — на Східну Прусію, 
Сілезію, Чехію, Угорщину, а далі на Польщу, Литву, звідки перейшло 
до Білорусі та України. В Україні Магдебурзьке право поширилося 
у XIV-XV ст. Відповідно до цього права всі міста України поділяли-
ся на 3 категорії. До першої належали міста, що отримали Магде-
бурзьке право від литовських князів, польських та угорських коро-
лів. Переважно це були міста Правобережної України. Раніше інших 
Магдебурзьке право було надано містам Закарпатської України, яка 
на той час входила до складу Угорщини. Вже з 1329 року Магде-
бурзьким правом користувалися Хуст, Вишкове, Тячів, а згодом — 
Сянок, Львів, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Кременець, Житомир, 
Мукачеве, Київ. До другої категорії входили міста, які отримали 
Магдебурзьке право від їх власників. Так, князі Вишневецькі у XVI ст. 
подарували це право Лохвиці, Лубнам, Пирятину, Прилукам. До 
третьої категорії належали міста, яким Магдебурзьке право було на-
дано грамотами гетьманів після приєднання України до Московсь-
кої держави. У 1752 році Магдебурзьке право було даровано геть-
маном Розумовським Полтаві, 1758 — Новгороду-Сіверському. До 
кінця XVIII ст. Магдебурзьке право одержали майже всі міста Лі-
вобережної України. Грамоти гетьманів переважно підтверджували 
права міст України на самоврядування, які вони отримали ще під 
литовським та польським пануванням [1, c. 201]. За рівнем панування 
міста України поділялися на магістратські та ратушні. Магістратсь-
ке самоврядування було більш самостійним. Ратушу, як орган місь-
кого самоврядування, у кінці XVIII ст. мали майже всі міста ліво-
бережної України [2, c. 76]. Міщанство переводилося на окремий 
суспільний стан, який мав свої органи самоврядування. Таким орга-
ном у великих містах була міська рада (магістрат), що, як правило, 
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складався із війта, його помічників (бурмістрів) і двох колегій — 
ради (райці, ратмани, радники) й лави (лавники, засідателі), яких 
обирало міщанське населення. Жителі міст, які мали Магдебурзьке 
право, були юридично вільними. Вони виконували як загальнодер-
жавні повинності, так і ті, що визначала міська влада. Магдебурзь-
ке право звільняло місто не лише від судової, а й від адміністратив-
ної влади власника, на землі якого це місто знаходилось. Міщани 
звільнялися від усіх повинностей на користь власника. Із загально-
державних повинностей головною була військова. Джерелами чин-
ного Магдебурзького права на Україні були збірки міського права 
польських юристів, збірки хмельницького права П. Кущевича (1623), 
а також підручні правничі книги, складені юристами Гетьманщини. 
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науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Власність у Стародавньому Римі могла належати тільки римсь-
кому народу, а згодом — окремим римським громадянам. Ця влас-
ність базувалась на нормах цивільного права і характеризувалась 
обов’язковим поєднанням у ній таких специфічних ознак: 

а) її суб’єктами могли бути тільки римські громадяни (винятком 
з цього правила могли бути тільки латини, які визнавали себе пов-
ноправними особами в галузі майнових відносин); 

б) її матеріальним об’єктом були речі, які підлягали складній 
процедурі передачі — манципації. 
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Власність перегринів. Перегрини не володіли владою. Тривалий 
час перегрини не допускались до вільної участі в цивільному обо-
роті римлян. Їх участь обмежувалась окремими правочинами: ман-
ципацією і літеральними договорами, а набуте таким чином право 
власності захищалось едиктами перегринського пректора за допомо-
гою позовів з фікцією, тобто робилося припущення, що перегрин 
став римським громадянином і тому на нього поширюються правові 
засоби захисту квіритської власності. Але з 212 р. вона зникає зовсім. 

Провінційна власність. Справжнє квіритське право могло по-
ширюватись тільки на землі, які входили до складу римської тери-
торії, тобто з встановленням громадянства по всій території Італії. 
Провінційна власність — це землі, завойовані Римом, які розгляда-
лись як державна власність. Провінційна власність на землю відріз-
нялась від квіритської власності на італійські землі, особливо у сфері 
публічного права. Також землі, які входили до провінційної влас-
ності поділялись на 2 частини: одні вливались у державний земель-
ний фонд і ставали власністю Римської імперії, а інші переходили 
до складу Римської імперії, але надавались попереднім володільцям. 

Спільна власність. Спільна власність — це власність, що пере-
буває у власності кількох осіб, з яких кожна особа має право влас-
ності тільки на певну частину речі. Користуватися і розпоряджати-
ся річчю, яка перебувала у спільній власності, можна було лише за 
загальною згодою усіх співвласників, причому кожний користува-
вся однаковим голосом, незалежно від його частки. Кожний спів-
власник міг робити все, що було потрібно для збереження спільної 
речі, проводити необхідні витрати; мав право на участь у прибутках 
відповідно до своєї частки, а також вимагати розподілу. 

Преторська (ботанічна) власність. Як відомо, цивільне право 
для передачі права квіритської власності вимагало формальних фак-
тів. Однак на практиці дуже часто, особливо з розвитком ремесла і 
торгівлі, зокрема міжнародної, відчуження відбувалося без будь-
яких формальностей. За старим цивільним правом, право власності 
в такому випадку не переходило на покупця. Продавець залишався 
квіритським власником, а покупець ставав тільки володільцем речі. 
Якщо продавець забажає повернути свою річ, то він матиме на це 
повне право. Звичайно, набувач міг захистити своє володіння за до-
помогою володарських інтердиктів і не тільки проти по сторонніх 
осіб, що посягали на його майно, а й проти самого квіритського влас-
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ника. Але, якщо б власник подав на володаря речі петит орний позов, 
набувач повинен був повернути йому річ. Недобросовісні люди мо-
гли скористатись цим, як способом нажитись, але цей факт привер-
нув увагу претора, який в свою чергу надавав набувачам запере-
чення обману, тим самим захищаючи від обману з боку власника. 

На нашу думку, право власності у Стародавньому Римі відігра-
ло важливу, якщо не керуючу, роль у встановлені і розвитку права 
інших країн. Факт встановлення права власності — домінуючий кри-
терій правових взаємовідносин юридичних осіб в Римі. 

 
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ПОСАДОВИХ ОСІБ АПАРАТУ СУДУ — 
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Іванищук А. А. 
к. ю. н., здобувач кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права 

Серед численних суб’єктів публічної адміністрації, які здійсню-
ють адміністративно-правове регулювання судової гілки влади, про-
відне місце належить апарату суду. Вони також можуть бути і осо-
бами з особливими потребами. 

На думку Ю. Юрченко, апарат суду — це суб’єкти публічної 
адміністрації, державні службовці, які здійснюють свою діяльність 
згідно із Законом України «Про судоустрій та статус суддів» та від-
повідно до Закону України «Про державну службу», вони разом з 
іншими суб’єктами публічної адміністрації забезпечують право фі-
зичних і юридичних осіб на справедливе та гуманне адміністративне 
судочинство, однак не безпосередньо, а шляхом забезпечення суд-
дям умов для ефективного здійснення судочинства. 

В цілому можна зазначити, що адміністративно-правовий статус 
керівника апарату суду — це сукупність його численних завдань, 
зобов’язань і прав щодо організації забезпечення суддів усім необ-
хідним для здійснення судочинства, організації матеріальних, тех-
нічних, охоронних та інших забезпечувальних функцій у суді. 

Адміністративно-правовий статус помічника судді — це сукуп-
ність його правосуб’єктності, завдань, зобов’язань і прав щодо допо-
моги судді в підготовці судових справ до розгляду, виконання ін-
ших законних доручень судді і керівника апарату суду в поєднанні 
з професійними обмеженнями та спеціальною дисциплінарною ві-
дповідальністю як державного службовця. 
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Адміністративно-правовий статус секретаря судового засідання 
складається із його правосуб’єктності, зобов’язань і прав щодо за-
безпечення діяльності судді шляхом розсилання копій процесуаль-
них документів, перевірки наявності та належності оформлення всіх 
необхідних документів у справах, здійснення технічного фіксування 
судового процесу, ведення журналу судового засідання, перевірки 
наявності та з’ясування причин відсутності осіб, яких було викли-
кано до суду та ін., у сукупністю зі спеціальною дисциплінарною від-
повідальністю за порушення трудової дисципліни, неякісне або не-
своєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність 
або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики по-
ведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних із прийнят-
тям на державну службу та її проходженням. 

Адміністративно-правовий статус судового розпорядника харак-
теризується сукупністю його правосуб’єктності, зобов’язань, прав і 
спеціальної дисциплінарної відповідальності щодо забезпечення пред-
ставницької процедури в залі судового засідання (правопорядку під 
час судового засідання, правильного виконання своїх обов’язків, що-
до приведення до присяги перекладача, експерта та запрошення до 
зали судового засідання свідків інших учасників судочинства). 

Отже, адміністративно-правовий статус посадових осіб апарату 
суду — це сукупність їх правосуб’єктності, завдань, обов’язків і прав 
щодо забезпечення діяльності суддів, надання адміністративних по-
слуг особам, що звернулися до суду із заявами (позовами), підтри-
мання належного процесуального порядку в залі судового засідання, 
ведення документообігу, процесуальної (технічної) фіксації судового 
процесу та ін. Усі вони можуть бути особами з особливими потребами. 
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ПРАВО НА ПРАЦЮ 
ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Ізуїта П. О. 
к. ю. н., доцент кафедри цивільного, господарського 
та кримінального права Університету «Україна» 

Право на працю. Інваліди в Україні володіють усією повнотою 
соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріп-
лених Конституцією України, законами України та міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. 

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з 
урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується 
право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також 
займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не 
заборонена законом. 

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду со-
ціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за раху-
нок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі 
місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адап-
тацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і 
пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда. 

Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану 
роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійсню-
ється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, 
організацій чи до державної служби зайнятості. 

Інваліди, які не досягли пенсійного віку, мають право бути зареєс-
трованими у державній службі зайнятості як безробітні. 
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Пільги інвалідів. Відповідно до трудового законодавства інва-
ліди мають право на додаткові пільги, зокрема: 

– працевлаштування без випробувального терміну (при направ-
ленні на роботу МСЕК); 

– неповний робочий день або робочий тиждень (встановлюється 
за бажанням інваліда); 

– відмову працювати в нічний час і надурочно; 
– надання за бажанням щорічної відпустки в зручний для нього час; 
– основну відпустку мінімальною тривалістю 30 (для інвалідів І 

й ІІ груп) і 26 календарних днів (для інвалідів ІІІ групи), в тому 
числі до настання шестимісячного терміну безперервної роботи в 
перший рік роботи на підприємстві; 

– неоплачувану відпустку тривалістю 60 (для інвалідів І й ІІ груп)  
і 30 календарних днів (для інвалідів ІІІ групи); 

Прийняття на роботу та переведення на іншу роботу. Робото-
давець не може відмовити людині з інвалідністю в укладенні тру-
дового договору або у просуванні по службі, а також звільнити за 
ініціативою адміністрації, перевести такого працівника на іншу робо-
ту без його згоди з мотивів інвалідності, за винятком випадків, ко-
ли за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) стан 
його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, за-
грожує здоров’ю та безпечній праці інших осіб, або продовження 
трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погір-
шенням здоров’я людини з інвалідністю. 

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, 
де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних 
у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій меди-
ко-соціальної експертизи. 

Роботодавці, які використовують найману працю, зобов’язані ви-
діляти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, 
у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці 
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати 
інші соціально-економічні гарантії, 

Звільнення та перекваліфікація працівника. Працівники-інва-
ліди мають переважне право залишитися на роботі, якщо на підпри-
ємстві відбувається скорочення чисельності чи штату працівників у 
зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. Такий пріо-
ритет мають лише працівники, інвалідність яких настала на цьому 
підприємстві як трудове каліцтво або професійне захворювання. 
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За працівником, який втратив працездатність у зв’язку з нещас-
ним випадком на виробництві або професійним захворюванням, збе-
рігається місце роботи та середня заробітна плата на весь період до 
відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати про-
фесійної працездатності. У разі неможливості виконання працівни-
ком попередньої роботи, роботодавець зобов’язаний організувати 
навчання, перекваліфікацію та працевлаштування особи з інвалідні-
стю відповідно до рекомендацій МСЕК. Якщо стан здоров’я людини 
з інвалідністю перешкоджає виконанню її професійних обов’язків, 
то вона має право достроково припинити укладений з нею трудовий 
договір. 

 
 

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

Ірклієнко А. І., 
студент І курсу, групи ПЗ-11 Інституту права 

та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна», 
к. тел. 0679376197, irklienko.andrej@yandex.ru; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Римське право — величезний спадок античної цивілізації, що 
міцно увійшов до правового життя сучасного світу. На відміну від 
правових систем стародавніх аграрних деспотій, у яких домінувало 
адміністративне та кримінальне право, що поширювалося й на гос-
подарські стосунки, римське право було засноване на приватній влас-
ності і покликане регулювати ринкові відносини. Європа отримала 
з римського права готову правову систему, покликану регулювати 
ринкове господарство. Римське право — це право вільної (приват-
ної) власності та вільного договору. 

Актуальність теми дослідження полягає у тому, що положення 
теорія права власності римського права була запозичена сучасним 
цивільним правом України. Не можливо зрозуміти положення су-
часного права приватної власності не знаючи витоків права власно-
сті у римському праві. 

Теоретичну основу дослідження складають праці вчених, які зай-
малися проблемами права власності юридичних осіб: О. А. Підопри-
гора, Є. О. Хартонов, Р. А. Калюжний, В. М. Вовк. 
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Римське право розглядало право власності не як відношення між 
людьми, групами людей, класами або іншими соціальними утворення-
ми, а як відношення людини (індивіда) до речі. Право власності ви-
значалось як повне панування над річчю (plena in re potestas). Для по-
значення права власності у Римі користувалися терміном dominium, 
а приблизно з кінця республіканського періоду — propretas. 

Римські юристи зазначали, що власник мав наступні повноважен-
ня щодо своєї речі: право користування (uti); право збору плодів (frui); 
право розпорядження (abuti). 

Види власності у римському приватному праві: 
Квирітська власність (dominium ex jure Quiritium), їй були прита-

манні наступні ознаки: 1) була доступна виключно римським гро-
мадянам (cives); 2) матеріальними об’єктами права власності могли 
бути тільки особливо цінні речі; 3) єдиним можливим способом на-
буття права власності була манципація. 

Провінційна власність (землі, які були набуті за межами Апен-
нінського півострова). Ті особи, які отримали землі, мали тільки 
право відповідно до цих земельних ділянок користуватись ними, вжи-
вати плоди та інше, а також були зобов’язані сплачувати за це від-
повідні податкові платежі. 

Преторська або бонітарна власність. Вона виникала на підставі 
відсутності хоча би однієї із ознак, притаманних квирітській влас-
ності, а саме, якщо набувач не був римським громадянином, або 
хоча і був римським громадянином, але набував неманципні речі, 
або набував манципні речі шляхом простої традиції. 

Внаслідок злиття цивільного і преторського права преторська влас-
ність остаточно злилась з квирітською. Поступово зникли відпові-
дні відмінності в правовому режимі квирітської, провінціальної, пре-
торської (бонітарної) власності, в результаті чого власність почи-
наючи з кінця ІІІ ст. н.е. зазначається терміном proprietas і харак-
теризується головним чином її належністю відповідним суб’єктам 
права. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ 
РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

Карнарук О. В. 
V курс, ЗПЗ-51, спеціальність «Правознавство», 
Університет «Україна», к. тел. 093-933-17-57; 

науковий керівник: Олефір В. І., д. ю. н., професор 

При створенні банківської системи перед Україною постала про-
блема розробки національного банківського законодавства. Сьогод-
ні банківська система України функціонує на основі цілісної системи 
нормативно-правових актів, які визначають терміном «банківське за-
конодавство». Банківське законодавство регулює діяльність банків 
та інших кредитно-фінансових інститутів, а також їх відносини з клі-
єнтами. Станом на 01.01.2013 р. в Україні зареєстровано 176 банків 
які, здійснюючи свою діяльність, створюють конкурентне середо-
вище в банківській сфері. 

Щодо зарубіжних країн, то першими, хто створив систему пра-
вового регулювання конкуренції, були Сполучені Штати Америки. 
Антитрестівське законодавство функціонує в цій країні понад сто 
років, і навіть нині його найважливішими законодавчими актами є 
Закон Шермана (1890 р.), Закон Клейтона (1914 р.), Закон про Фе-
деральну торгову комісію (1914 р.). Цими законами держава забо-
роняє вести діяльність картелів, призупиняє окремі процеси злиття, 
перешкоджає діловій практиці, яку вважають неконкурентною. 

У вітчизняному законодавстві конкуренцію на ринку банківських 
послуг регулюють такі нормативно-правові акти, як: Закон України 
«Про захист економічної конкуренції», Закон України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції», «Закон України про Антимоно-
польний комітет України», Закон України «Про банки і банківську 
діяльність», Методика визначення монопольного (домінуючого) ста-
новища суб’єктів господарювання на ринку, затверджена розпоря-
дженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. 
та інші. 

У жодному з вищенаведених законодавчих актів не дається ви-
значення поняття банківської конкуренції. У Законі України «Про 
захист економічної конкуренції» йдеться насамперед про економічну 
конкуренцію загалом. Цілком зрозуміло, що такий загальний підхід 
до тлумачення економічної конкуренції не може враховувати спе-
цифіку ведення банківської діяльності. 
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Лише у ст. 53 Закону України «Про банки і банківську діяльність» 
згадується про конкуренцію в банківській сфері, згідно з якою бан-
кам забороняється укладати договори з метою обмеження конку-
ренції та монополізації умов надання кредитів, інших банківських 
послуг, встановлення процентних ставок нижче собівартості бан-
ківських послуг у цьому банку. Ця стаття не передбачає, що учас-
никами конкуренції на ринку банківських послуг є й інші фінансо-
во-кредитні установи, разом з якими банки можуть вдаватися до 
недобросовісної конкуренції. 

Закон України «Про захист економічної конкуренції» є одним із 
основних нормативно-правових актів, які формують вітчизняне конку-
рентоспроможне законодавство. Так, у пункті 3 статті 24 говорить-
ся: «Якщо учасниками концентрації виступають комерційні банки, 
для розрахунку вартості активів та обсягів реалізації використову-
ється десята частина вартості активів комерційного банку». 

Вдосконалюючи нормативно-правову базу щодо регулювання бан-
ківської конкуренції, можна сформувати два основні завдання: ство-
рення сприятливих умов для мобілізації заощаджень та розвитку при-
ватного бізнесу та забезпечення добросовісної конкуренції на ринку 
банківських послуг. Це випливає з того, що, по-перше, система бан-
ківського регулювання не сприяє створенню необхідних умов для 
розвитку добросовісної конкуренції, оскільки більшою мірою вона 
зорієнтована на дотримання банками норм банківського законодав-
ства, а не на оцінку і регулювання банківських ризиків; по-друге, не 
має достатніх стимулів і умов для формування сучасних банківських 
продуктів, які б слугували розвитку реального сектору економіки. 

Значний вплив на рівень банківської конкуренції в Україні мають 
іноземні банки. Наприклад, дозвіл на відкриття іноземним банкам 
на території України власних філій. Ця норма законодавства повин-
на мати такі позитивні наслідки для банківської системи України, 
як підвищення рівня обслуговування в банківській системі, скоро-
чення строків операцій, розширення спектра послуг і вдосконалення 
технології їх надання, збільшення обсягів кредитування, стимулю-
вання через розвиток конкуренції, зміцнення української банківсь-
кої системи за рахунок реструктуризації та концентрації капіталу. 

Вагомий вплив на регулювання конкурентних відносин повинна 
мати Верховна Рада, яка, приймаючи закони, постанови та інші нор-
мативні акти, у межах своєї компетенції повинна контролювати вкла-
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дені в них положення про регулювання конкуренції. На неї покладено 
важливу роль у визначенні засад конкурентної політики та розроб-
ці і прийнятті державних програм розвитку конкуренції. Тих самих 
дій для розробки ефективного конкурентного законодавства має до-
тримуватися і Президент України, Кабінет Міністрів, який не має 
безпосередніх повноважень щодо проведення конкурентної політи-
ки, повинен дотримуватись вимог конкурентного законодавства в 
ході здійснення внутрішньої політики держави. 
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4. «Удосконалення законодавчої бази регулювання банківської конкурен-
ції в Україні» — Халло В. Ф. — БІЗНЕС ІНФОРМ № 2 — 2013 — С. 276. 

 
 
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 

Келембет К. Ю., 
студентка IV курсу, групи МІ-41 Інституту права 

та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна», 
к. тел. 093-34-95-810, katerunakelembet@mail.ru; 

науковий курівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Міжнародний договір — це угода між двома й більше державами 
або іншими суб’єктами міжнародного права, що встановлює, змінює 
або припиняє їхні взаємні права й обов’язки. 

Міжнародний договір — основне й головне джерело міжнарод-
ного права (це відбито в Статуті ООН і в Статуті Міжнародного 
Суду ООН). 

Ратифіковані міжнародні договори України — складова частина 
національного законодавства України (ст. 9 Конституції України). 

Міжнародний договір — родове поняття, що охоплює всі між-
народні угоди, які можуть мати різні найменування: договір, угода, 
конвенція, пакт, декларація, протокол тощо, але мають однакову юри-
дичну чинність. 
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Поняття «договір» у Віденських конвенціях вживається як ро-
дове поняття, що охоплює усі види міжнародних договорів. 

Основні види міжнародних договорів: 
1. За формою: 
– письмові (як правило); 
– усні (т. зв. «джентльменські угоди»); 
2. За кількістю учасників: 
– двосторонні; 
– багатобічні (регіональні й універсальні); 
3. За характером можливості брати участь у договорі: 
– відкриті (потенційно можуть брати участь всі держави); 
– закриті (за певними критеріями обмежується можливість участі); 
4. За юридичною чинністю (її наявності, відсутності): 
– правомірні; 
– неправомірні (недійсні). 
Питання висновку, виконання, денонсації міжнародних договорів 

України регулюються Законом України від 22.12.1993 р., № 3767-XII 
«Про міжнародні договори України». До цих договорів ставляться 
всі договори України — міждержавні, міжурядові, міжвідомчі (не-
залежно від їхньої форми й найменування). Міжнародні договори 
України укладаються з іноземними державами, міжнародними орга-
нізаціями від імені України, Уряду, міністерств і інших централь-
них органів виконавчої влади. Наприклад, від імені України укла-
даються договори: 

а) політичні (про дружбу, нейтралітет, взаємодопомогу й співро-
бітництві), територіальні, мирні; 

б) про громадянство; 
в) про участь України в міждержавних союзах і ін. 
Отже, договори — це міжнародні угоди, які укладені між дер-

жавами у письмовій формі та регулюються міжнародним правом. 
Різноманітні назви договорів (пакт, хартія, угода, конвенція, прото-
кол тощо) не впливають на їх юридичний режим. 

Тривалий час єдиним джерелом права міжнародних договорів 
були звичаї. 

Перший кодифікаційний акт в області права міжнародних дого-
ворів був прийнятий у 1928 році на конференції американських дер-
жав. Ним стала Гаванська конвенція про договори, яка носила ре-
гіональний характер, тому що діяла лише в Латинській Америці. 
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ЩОДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ СИСТЕМИ 
ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

Коломієць П. В. 
к. ю. н., ст. викладач кафедри правознавства 
Полтавського інституту економіки і права 

Університету «Україна», к. тел. +380976392122 

Вітчизняне фінансове право у сучасних умовах являє собою до-
сить складну і динамічно розвинену систему, яка є комплексом зако-
нодавчих норм, що регламентують правове регулювання суспільних 
відносин у фінансовій сфері. Тому, однією з актуальних проблем 
вітчизняної науки теорії права на сьогодні є визначення та струк-
турна побудова як сучасної системи права взагалі, так і окремих її 
складових, зокрема — системи фінансового права. Як свідчать ре-
зультати проведеного автором ґрунтовного аналізу вітчизняної та 
зарубіжної наукової літератури з питань дослідження сучасної струк-
туризації системи фінансового права, специфіка об’єкта правового 
регулювання та суспільне значення галузі вітчизняного фінансово-
го права, особливо зважаючи на факт прийняття Бюджетного і По-
даткового кодексів та стрімкого розвитку суспільних відносин у бан-
ківській сфері, зумовила зростання кількості прихильників наукової 
гіпотези, згідно з якою є нагальна необхідність визначення ієрархіч-
ної субординації між сферами бюджетного, податкового, емісійно-
го і валютного права, права грошового обігу та банківського права 
в загальній системі галузі фінансового права. Наразі, наукова дис-
кусія щодо сучасної структуризації системи фінансового права ви-
окремлює декілька позицій науковців з цього питання. Зокрема, віт-
чизняні науковці Л. К. Воронова та М. П. Кучерявенко констатують, 
що формування галузі може охоплювати кілька щаблів (інститут – 
складний інститут – підгалузь – галузь). На їх думку, наприклад, по-
даткове право є складним інститутом фінансового права. При цьому, 
визначаючи місце податкового права в системі фінансового права, 
ці науковці зауважують, що будь-який «кількісний» розвиток по-
даткового законодавства, з урахуванням зміни його якісних харак-
теристик, найімовірніше призведе до формування підгалузі подат-
кового права [1, с. 212]. Проте, конкретизуючи норми фінансового 
права, російська вчена Ю. О. Крохіна вважає, що до його складу вхо-
дять саме підгалузі бюджетного і податкового права, а також фінансо-
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во-правові інститути, серед яких правове регулювання державних до-
ходів і державних видатків; державні позабюджетні фонди; обов’яз-
кове державне страхування; організація грошового обігу й розрахун-
ків; валютне регулювання та валютний контроль зокрема [2, с. 87]. 
Дослідивши теоретичні проблеми розвитку і трансформації систе-
ми фінансового права, український вчений О. А. Лукашев також 
стверджує, що сучасні динамічні тенденції його розвитку разом із 
кодифікацією податкового законодавства свідчать про існування у 
фінансовому праві двох підгалузей: бюджетного та податкового пра-
ва. На його думку, на сьогодні є достатньо підстав, щоб розглядати 
податкове право як більш складне, ніж фінансово-правовий інсти-
тут, утворення, а саме як підгалузь [3, с. 8–18]. 

Тобто, визначення сучасної структуризації системи фінансового 
права є однією з основних проблем теорії українського фінансово-
го права, оскільки незважаючи на певну обережність вчених у ви-
рішенні проблеми перегляду сучасної системи фінансового права, 
деякі з них досить сміливо висувають наукові висновки щодо ви-
ходу із системи фінансового права деяких інститутів і підгалузей, 
які раніше до неї включалися: це, перш за все, банківське, страхове 
і валютне право, а також інститут правового регулювання розраху-
нків [4, с. 336]. 
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УЧАСНИКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Конюшенко А. В. 
4 курс, група ПЗ-41, спеціальність «Правознавство», 

Інститут права та суспільних відносин; 
науковий керівник: Марченко М. Г., старший викладач 

кафедри цивільного, господарського та кримінального права 

Учасники господарського процесу — це особи, які здійснюють 
при вирішенні господарських спорів господарським судом передба-
чені законом процесуальні дії. До складу учасників судового проце-
су належать сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть 
участь у процесі у випадках, передбачених ГПК України, зокрема су-
дові експерти, перекладачі, посадові особи чи інші працівники під-
приємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх 
викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час роз-
гляду справи. 

Склад учасників судового процесу визначено розділом IV ГПК 
України. Залежно від виконуваних у судовому процесі функцій і 
мети вступу або залучення до процесу учасників можна поділити 
на три групи: 

1) особи, які вступають у процес із метою захисту своїх прав та 
охоронюваних законом інтересів (сторони, треті особи); 

2) особи, які вступають у процес із метою захисту державних і 
суспільних інтересів (прокурор, державні та інші органи); 

3) особи, які залучаються до процесу для надання пояснень і ви-
сновків (посадові особи та інші працівники підприємств, установ, 
організацій, державних та інших органів, експерт). 

У юридичній літературі залежно від правового стану учасників 
господарського процесу поділяють також на три групи. Перша гру-
па — господарські суди (судді), які безпосередньо вирішують гос-
подарську справу. Друга — учасники господарського процесу, яких 
закон визнає особами, що беруть участь у справі: сторони (позивач 
і відповідач), треті особи, які заявляють самостійні вимоги до пред-
мета спору, треті особи, які не заявляють самостійних вимог до пред-
мета спору, прокурор, державні та інші органи, які виступають на 
захист чужих інтересів у силу покладених на них законом функцій. 
Третя група — особи, які сприяють здійсненню правосуддя, вони не 
є учасниками господарського процесу, і закон визначає їх як інших 
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осіб, які беруть участь у справі. Це посадові особи та інші праців-
ники підприємств, установ, організацій, державних та інших орга-
нів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під 
час розгляду справи, судові експерти, перекладачі, представники та 
інші особи. 

В. В. Ярков поділяє учасників на чотири групи: господарський суд 
як орган, що вирішує господарський спір; особи, які беруть участь 
у справі, захищаючи свої або інших осіб права та законні інтереси, і 
мають юридичну заінтересованість у судовому процесі; представни-
ки, які забезпечують особам, що беруть участь у справі, можливість 
їх участі у справі, представляючи їх інтереси; особи, які сприяють 
діяльності господарського суду внаслідок обов’язків щодо надання 
доказової інформації та в інших випадках (судові експерти, перекла-
дачі тощо). 

Проблемними питаннями є захист прав і законних інтересів не-
повнолітніх, інвалідів, інших осіб, які неспроможні з будь-яких при-
чин самостійно захистити свої права або реалізувати процесуальні 
повноваження невизначеного кола осіб, права яких одночасно пору-
шуються, а також захист майнових та інших інтересів держави, що 
порушуються чи можуть бути порушені внаслідок протиправних 
діянь фізичних або юридичних осіб. Тому першочергову увагу в 
роботі з представництва інтересів громадян або держави в суді за-
пропоновано вважати пріоритетним напрямком наглядової діяльності, 
визначеної Наказом Генерального прокурора від 15.04.2004 № 66 гн 
«Про організацію наглядової діяльності органів прокуратури щодо 
захисту прав і свобод громадянина та інтересів держави», насампе-
ред, щодо реалізації прав на працю, її оплату та охорону; охорону 
здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування, соціальне і пен-
сійне забезпечення; щодо соціального захисту пільгових категорій 
громадян; захисту прав споживачів; міграції населення та біженців; 
міжнаціональних та міжконфесійних відносин; захисту суспільної 
моралі; захисту прав неповнолітніх. 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КУЛЬТУРНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Костів Д. В. 
студент групи П-4(д)-К, 

Кіровоградський інститут розвитку людини; 
науковий керівник: Манжула А. А., 

к. ю. н., доцент кафедри «Правознавство» 
Актуальність дослідження. Конституція України гарантує ши-

рокий спектр культурних прав і свобод, головне місце серед яких 
займають право на освіту, свобода літературної, художньої, науко-
вої і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, доступ 
до культурних цінностей. Проголошення і закріплення цих прав і 
свобод логічно передбачає створення відповідного механізму їх 
практичної реалізації. Без цього права не можуть бути досконали-
ми. Відповідно, виключно важливо визначити механізм здійснення 
культурних прав і свобод людини. 

Дослідженню механізмів безпосередньої реалізації, забезпечення 
і захисту прав і свобод людини і громадянина присвячена велика 
кількість наукових робіт, але і досі механізм реалізації прав і сво-
бод громадян України в цілому і культурних прав зокрема, не був 
предметом спеціального наукового дослідження. 

Сьогодні постає необхідність теоретичного осмислення механіз-
му реалізації культурних прав і свобод громадян України. Зазначе-
на тема розглядалася багатьма вченими але поняття культурних прав і 
свобод розглядалися лише поверхнево, а також більш із соціаліс-
тичної точки зору. Ми пропонуємо розглянути її більш із правової 
точки зору спираючись на чинне національне та міжнародне зако-
нодавство. 

Наука конституційного права, як вважає Н. Г. Шукліна, немає те-
оретичного обґрунтування того, яким має бути конституційно-пра-
вовий механізм захисту людиною своїх прав (Конституційне право 
України /під ред. В. Ф. Погорілка с. 205). На думку В. Ф. Погорілка 
і його колег В. В. Головченко і М. І. Сірого, юридичні гарантії прав 
людини включають не лише засоби, спрямовані на охорону прав 
людини, але і засоби, за допомогою яких безпосередньо забезпечуєть-
ся їх реалізація Аналогічної думки дотримується дослідник К. Во-
линка, яка небезпідставно стверджує, що в юридичній науці доки 
недостатньо теоретичних розробок з питань структури, форм і функ-
цій механізму забезпечення прав і свобод особи. 
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Постановка проблеми. Деякі вчені вважають, що права і свобо-
ди потребують лише охорони або захисту, а забезпечення реаліза-
ції їх залишається без уваги. На жаль, і законодавець діє відповід-
ним чином. Як справедливо вважає І. Хавронюк, законодавством 
механізм забезпечення прав і свобод не розроблені, немає також 
концепції розвитку законодавства з цих питань. 

Що становлять структури механізму забезпечення прав і свобод 
особи? На нашу думку, це її правовий статус, система нормативно-
правових засобів, а також загальносоціальні умови забезпечення цих 
прав і свобод. Вчені виділяють три форми: реалізація, забезпечення 
охорони і забезпечення захисту прав і свобод особи. Перша форма — 
забезпечення реалізації прав і свобод особи полягає в діяльності по 
створенню належних юридичних і фактичних умов безперешкод-
ного і якнайповнішого використання соціальних благ, опосередко-
ваних правами і свободами, з метою максимального задоволення 
інтересів і потреб. Забезпечення охорони прав і свобод — це діяль-
ність, спрямована на відвертання будь-яких їх порушенням. Воно 
досягається шляхом витіснення негативних чинників соціального 
середовища, які можуть спровокувати або полегшити порушення цих 
прав і свобод. Припинення порушень прав і свобод особи, ліквідація 
будь-яких перешкод, що виникають при їх здійсненні, відновлення 
порушених прав і свобод, залучення винних в здійсненні правопо-
рушення до юридичної відповідальності — саме в цьому полягає 
захист прав і свобод людини. 

Що стосується чинного законодавства, яке захищає права та сво-
боди громадянина, то у відповідності із Міжнародним пактом про 
економічні, соціальні і культурні права, прийнятий Генеральною 
Асамблеєю ООН від 16.12.1966 р. зазначається таке: «враховуючи 
зобов’язання держав відповідно до Статуту ООН сприяти соціаль-
ному прогресу і поліпшенню умов життя при більшій свободі і за-
гальній повазі і дотриманню прав людини і основних свобод для усіх, 
без відмінності раси, полу, мови і релігії». 

Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що на сьогоднішній час 
в теорії права відсутній єдиний погляд на визначення культурних 
прав і свобод людини та громадянина. На нашу думку, культурні 
права і свободи людини це визнані і гарантовані Конституцією та 
законами України можливості людини щодо одержання гарантова-
ного державкою освітнього рівня та самореалізації в сфері інтелек-
туальної та творчої діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 

Короєд С. О. 
к. ю. н., доцент конституційного, адміністративного 

та фінансового права Інституту права та суспільних відносин 
ВМУРоЛ «Україна», к. тел. (044) 428-74-12 

Судова реформа взагалі, й цивільного судочинства зокрема, не-
зважаючи на проведення багатьох її етапів в незалежній України, 
буде продовжуватись ще довго, адже створити систему вирішення 
цивільно-правових спорів, яка б найбільш ефективно захищала по-
рушені права, досі не вдається. Прагнення створити ефективне ци-
вільне судочинство — головна мета судово-правової реформи пра-
восуддя в цивільних справах. Тому досі актуальним залишається 
питання підвищення ефективності цивільного судочинства та забез-
печення своєчасності вирішення цивільних справ за рахунок внут-
рішніх резервів судової системи в межах існуючого порядку судо-
чинства, а також удосконалення такого порядку. Проте без чіткої 
відповіді науковців так й залишається питання, яке цивільне судо-
чинство варто вважати ефективним і які основні ознаки цієї ефек-
тивності, що є необхідним для подальшого вироблення пропозицій 
щодо основних напрямів процесуального забезпечення підвищення 
цивільного судочинства. 

Аналіз точок зору вчених-процесуалістів свідчить, що немає єди-
ної думки щодо змісту і характеристики поняття ефективності ци-
вільного судочинства. При цьому, неможна повністю погодитись із 
А. В. Цихоцьким, адже його визначення ефективності як властивості 
правосуддя по розгляду і вирішенню цивільних справ фактично роз-
криває функціональне призначення такої державної функції, як пра-
восуддя, зміст якого й зводиться до розгляду і вирішення цивільних 
справ. А відтак, випливає, що будь-яке правосуддя, яке має своєю 
властивістю розгляд і вирішення цивільних справ, буде вважатися 
ефективним. З цього робимо висновок, що ефективність не може бути 
властивістю правосуддя, як зазначає А. В. Цихоцький. З цих же під-
став ми не можемо погодитись із позицією М. А. Вікут, яка ефектив-
ність також визначає властивістю правосуддя в цивільних справах. 

Нами встановлено, що при характеристиці ефективності цивіль-
ного судочинства варто також враховувати результативність і діє-
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вість самого процесу як діяльності. Це дозволяє нам зробити висно-
вок та навести власне визначення ефективності цивільного судо-
чинства. Так, ефективність цивільного судочинства — це результа-
тивність судової цивільної процесуальної діяльності та її наслідків 
(матеріально-правових та процесуальних), яка зумовлена визначе-
ним у статті 1 ЦПК завданням цивільного судочинства і спрямована 
на його оптимальне виконання з метою усунення цивільно-правового 
спору між сторонами або оптимального вирішення іншого правово-
го питання відповідно до норм матеріального права із здійсненням 
реального судового захисту прав та охоронюваних законом інтересів 
та унеможливленням виникнення на підставі ухваленого судом рі-
шення нових спорів з участю сторони, на користь якої воно ухва-
лено, і забезпечується судовою процесуальною заінтересованістю. 

При цьому, визначена у статті 1 ЦПК мета цивільного судочин-
ства — захист порушених прав — не повинна бути тим ключовим 
наслідком, на досягнення якого спрямоване цивільне судочинство 
та досягненням якого визначатиметься його ефективність, адже суд 
може здійснити ефективне правосуддя в конкретній справі, але прав 
жодної зі сторін не захистити. Так, наприклад, захист права (як ме-
та сучасного цивільного судочинства) може не відбутися з різних 
причин (наприклад, при необґрунтованості вимог позивача та від-
сутності факту порушення інтересів відповідача, коли суд інтереси 
жодної з сторін не захищає). Водночас завдання цивільного судочин-
ства — вирішення справи (тобто розв’язання правового спору) — має 
повністю реалізуватися незалежно від матеріально-правових наслід-
ків вирішення правового спору (наприклад, при пред’явленні на-
думаного позову про захист вигаданого права правовідносини між 
сторонами відсутні, тому суд, відмовляючи в позові, лише владно 
підтверджує відсутність таких правовідносин і, таким чином, при-
пиняє спір, при цьому не захищає права та інтереси відповідача, 
яких, через відсутність правовідносин, не існує). 

Отже, ефективність цивільного судочинства має визначатись ре-
зультативністю самої процесуальної діяльності та її наслідками, не-
залежно від досягнення мети цивільного судочинства. Цивільне су-
дочинство буде ефективним тоді, коли справи розглядатимуться 
оперативно, неупереджено, справедливо та правильно. 
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ЕКСПЕРТИЗА ЯК ОСНОВНА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Криклива О. А. 
1 курс, група ПР(м)-1.1, 

спеціальність «Правознавство», ОКР «Магістр» 
ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 096-972-68-52; 

науковий керівник: Рязанцева Н. О., 
старший викладач кафедри права 

Інколи виникають питання, для вирішення яких недостатньо про-
фесійних знань судді та осіб, які беруть участь у справі. У таких ви-
падках цивільним процесуальним законодавством передбачено залу-
чення до участі у справі експерта. В ст. 143 ЦПК України вказано, 
що для з’ясування обставин, які мають значення для справи і потре-
бують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла 
тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у 
справі [1]. 

М. Й. Штефан визначав, що експертизою є дослідження на вимо-
гу суду поданих ним об’єктів, яке проводиться експертами, які мають 
спеціальні знання, на науковій основі з метою одержання даних про 
факти, що мають значення для правильного вирішення справи [2,  
с. 307]. 

Судовій експертизі притаманний ряд ознак: 
– наявність процесуальної форми як засобу її існування; 
– судова експертиза проводиться тільки під час судового процесу; 
– судова експертиза проводиться тільки на підставі ухвали суду 

(ст. 144 ЦПК України); 
– судова експертиза — це дослідження, яке проводиться не будь-

яким фахівцем у галузі спеціальних знань, а тільки судовим експе-
ртом. 

Аналіз норм чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 53 ЦПК 
України, ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» дозволяє 
стверджувати, що судовим експертом може бути не будь-який спеці-
аліст, а лише фахівець, який має відповідну вищу освіту, освітньо-
кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, який пройшов відпо-
відну підготовку та отримав кваліфікацію судового експерта з пев-
ної спеціальності і внесений до Державного реєстру атестованих 
судових експертів [1; 3]; 
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– суттєвою ознакою, що визначає сутність судової експертизи, є 
її мета — отримання висновку експерта для правильного вирішення 
справи. Як вже було зазначено, експертиза проводиться не в усіх 
необхідних випадках застосування спеціальних знань, а лише тоді, 
коли потрібно виявити за допомогою спеціальних знань такі факти, 
які будуть підтверджувати чи заперечувати обставини, що мають 
юридичне значення. 

Отже, можна зробити висновок, що багато питань, пов’язаних із 
застосуванням у цивільному процесі такої форми спеціальних знань 
як експертиза, потребує більш чіткого або додаткового нормативно-
го регулювання. Судова експертиза покликана своїми спеціальними 
методами, прийомами та засобами сприяти встановленню обставин, 
що мають значення для справи. На нашу думку, судова експертиза 
являє собою спеціальне дослідження, яке призначається ухвалою суду 
в передбаченому процесуальними законом порядку та проводиться 
судовим експертом з метою встановлення обставин, що мають зна-
чення для справи, і потребують застосування спеціальних знань. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 
ЯК СУБ’ЄКТ НЕГАТИВНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ 

Кудрявцев Д. В., 
студент групи ПЗ-51, ІПВС Університету «Україна»; 

науковий керівник: Лебеденко В. І., к. ю. н., доцент, професор 
кафедри цивільного, господарського та кримінального права 

Розглянуто окремі особливості організації та діяльності Консти-
туційного Суду України. Проблематика визначення Конституційно-
го Суду України як суб’єкта негативної правотворчості в Україні. 

Ключові слова: Конституційний Суд України, конституційна пра-
вотворчість, нормотворчий процес, рішення Конституційного Суду 
України. 
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Постановка проблеми. Першочергове значення для державотвор-
чого та конституційного процесів в Україні, мають: меж повнова-
жень КСУ; незалежності (суддів) КСУ; критеріїв відбору осіб, що 
претендують на посаду судді КСУ; виконання рішень КСУ; вплив 
рішень КСУ на політичну та соціально-економічну ситуацію в дер-
жаві, роз’яснення правової природи КСУ широким верствам насе-
лення та інші. 

Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України 
регулюється на найвищому рівні, поряд з іншими центральними ор-
ганами держави. Головна мета його — забезпечення верховенства 
Конституції як шляхом «негативного законотворення», тобто ви-
знання неконституційними нормативних актів, так і за допомогою 
тлумачення конституції та законів («позитивне нормотворення»). При 
розробці перших проектів організації в новітній Україні конститу-
ційного правосуддя ніхто не передбачав, наскільки визначальними 
будуть рішення Конституційного суду для стратегічного розвитку 
України. Не виявились підготовленими до належного сприйняття 
його місії як громадяни нової України, так і провідні представники 
вітчизняного політикуму, з їх не завжди справедливою критикою та 
звичкою розглядати діяльність Конституційного Суду через призму 
власних інтересів та уявлень. Приймаючи на себе відповідальність 
за вирішальні рішення, Конституційний Суд помилково не вважав 
за потрібне потурбувався про їх належне сприйняття суспільством, 
що спричинило, нерідко несправедливо, скептичне ставлення до його 
діяльності. 

Стан дослідження. Комплексно аналізуючи загальний науко-
вий доробок у сфері конституційного правосуддя в Україні розгля-
нуті у монографічних чи дисертаційних працях таких дослідників 
А. О. Селіванова, В. М. Шаповала, П. Стецюка, В. М. Кампа та де-
кількох інших. 

Висновок. Інструментом впливу Конституційного Суду України 
на ситуацію в державі, за відсутності індивідуального механізму при-
мусу, є його авторитет. Авторитет суду утверджується високим рів-
нем його складу та, що найголовніше, рішень. Тільки в такому разі 
можна робити припущення про можливість впливу Конституцій-
ного Суду України на національне правотворення та надання йому 
умовного статусу «негативного правотворця». 
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Лебеденко В. І. 
к. ю. н., доцент, професор кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права Університету «Україна» 
Становлення та розвиток ринкових форм господарювання з од-

ночасним забезпеченням державою соціально-орієнтованої еконо-
міки в Україні вимагає відповідного нормативно-правового регулю-
вання питань юридичної відповідальності суб’єктів господарювання 
різних форм власності за недобросовісне та неякісне виконання або 
в цілому чи частково невиконання господарських зобов’язань, вчи-
нення інших правопорушень у сфері господарювання. У зв’язку із 
цим підвищуються кваліфікаційні вимоги до підготовки фахівців, 
юристів-правознавців в галузі правового регулювання господарсь-
ких правовідносин. При цьому головна увага повинна бути зверне-
на на визначення видів правопорушень, що вчиняються суб’єктами 
господарювання, їх кваліфікації, з’ясування галузевого виду юри-
дичної відповідальності, що може бути застосована до них, підстав 
її настання, як для суб’єктів господарювання, так і для посадових 
осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, право-
охоронних органів та службових осіб на підприємствах і установах, 
в організаціях та інших інституціях, що мають відношення до регу-
лювання або здійснення господарської діяльності, а також з’ясування 
підстав та процедурних питань застосування того чи іншого виду 
юридичної відповідальності до зазначених вище суб’єктів та доку-
ментального оформлення цього. 
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Головною метою вивчення навчальної дисципліни «Юридична 
відповідальність у сфері господарювання» є визначення сутності та 
змісту господарського правопорушення, його складових елементів, 
головних категорій та понять, положень та принципів, видової та 
іншої класифікації заходів юридичної відповідальності за вчинення 
правопорушень сфері господарювання, вивчення норм чинного зако-
нодавства, що регулюють такого роду правовідносини та розвинен-
ня практичних навичок у студентів щодо застосування теоретичних 
положень щодо реалізації юридичної відповідальності у сфері гос-
подарської діяльності. Досягненню поставленої мети сприяє фор-
мування у студентів відповідного уявлення про основні теоретичні 
поняття та положення, визначення та категорії, принципи та пра-
вові підстави настання або звільнення суб’єктів господарювання та 
інших правомочних осіб від юридичної відповідальності у сфері 
господарювання, системно-видової класифікації цих заходів їх си-
стему, джерела та стан законодавчого та нормативно-правового ре-
гулювання цього, прийомах, способах та засобах її реалізації, пов-
новаженнях відповідних правозастосовних суб’єктів та способах їх 
процедурно-процесуальних дій і т. ін. 

Навчальна дисципліна «Юридична відповідальність у сфері госпо-
дарювання» вивчається студентами денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.03040201 «Пра-
вознавство» на першому році навчання (V курс). Основними поло-
женнями за темами спецкурсу, що вивчаються є такі, як: загально-
теоретичні та правові засади юридичної відповідальності (правомірна 
поведінка, теоретично-прикладні засади юридичної відповідальності, 
ретроспективна (негативна) та перспективна юридична відповідаль-
ність, функції та принципи на яких ґрунтується юридична відпові-
дальність у сфері господарювання, підстави для її настання, харак-
теристика основних нормативно-правових положень щодо захисту 
прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності (визнан-
ня наявності або відсутності права; визнання повністю або частко-
во недійсними актів органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, 
ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або 
споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, 
передбачених законом; припинення дій, що порушують право або 
створюють загрозу його порушення; відновлення становища, яке 
існувало до порушення прав та законних інтересів суб’єктів господа-
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рювання; примушення до виконання обов’язку в натурі; відшкоду-
вання збитків, застосування штрафних та оперативно-господарських 
санкцій тощо), межі, зменшення розміру та головні засади звільнен-
ня суб’єкта господарювання від господарсько-правової відповідаль-
ності, строки реалізації господарсько-правової відповідальності (за-
гальні, скорочені строки позовної давності, строки застосування 
адміністративно-господарських санкцій), компетенція та правовий 
статус управнених суб’єктів юридичної відповідальності та їх право-
вий статус, галузева (адміністративна, господарська, дисциплінарна, 
кримінальна, фінансова, цивільно-правова та ін.) та видова класи-
фікація заходів юридичної відповідальності у сфері господарюван-
ня, процедурно-процесуальні засади реалізації юридичної відпові-
дальності у сфері господарювання і т. ін. 

 
 

РИМСЬКЕ СПАДКОВЕ ПРАВО 
ЯК ДЖЕРЕЛО СУЧАСНОГО СПАДКОВОГО ПРАВА 

Левчук Є. М., 
студентка I курсу, групи ПЗ-11 

Інституту права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна»; 
науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Перехід України до ринкової економіки, важливі політичні, еко-
номічні та соціальні процеси в державі, а також її прагнення увійти 
повноправним членом до Європейського Союзу зумовлюють пот-
ребу у вдосконаленні правової системи України та приведенні у від-
повідність до міжнародних стандартів. Сьогодні виникла потреба в 
уніфікації національного законодавства країн СНД та країн ЄС і 
значна роль у цьому процесі належить римському приватному праву. 

Актуальність теми полягає в тому, що інститут спадкового пра-
ва в усіх правових системах, як стародавніх так і сучасних, є одним 
із найважливіших. Його значимість обумовлюється також тим, що 
об’єктом спадкування переважно є право власності. Що залиша-
ється після смерті власника, кому має перейти майно, в якому по-
рядку та обсязі — всі ці проблеми спадкового права з найдавніших 
часів і до нашого часу залишаються в центрі уваги суспільства та 
держави, законодавців та дослідників, кожної людини, оскільки в 
тій чи іншій мірі торкається його інтересів. 
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Римське спадкове право пройшло довгий шлях розвитку, в про-
цесі якого надбало ряд рис, відповідних до характеру римської влас-
ності та сім’ї. Розвиток свободи заповідальних розпоряджень був 
обумовлений посиленням приватної власності по мірі звільнення її 
від пережитків сімейної. 

Спадкування за давнім цивільним правом (hereditas) регламен-
тувалося Законами XII таблиць, які вже передбачали спадкування 
за заповітом та спадкування за законом. Основним типом спадку-
вання все таки було спадкування за законом. Але вже закони XII 
таблиць признають спадкування за заповітом переважною формою 
спадкування. 

Спадкування за преторським едиктом (bonorum possessio). Було 
значно ослаблено формалізм при складанні заповітів. Було введено 
таке поняття як спадкоємці за законом першої та другої черги. 

У 542 році новели 115, 118, 127 приводять спадкове право до чіт-
кої системи, тим самим завершивши становлення римського спад-
кування, створивши чіткий правовий інститут, в якому були врахо-
вані нові соціально-економічні умови римського суспільства. Так всіх 
родичів померлого Юстиніан розділив на п’ять класів (черг). Було 
встановлено черговість наслідування за класами. 

Спадкування за законом з’явилося раніше спадкування за запо-
вітом. Заповіт — розпорядження власника своїм майном на випадок 
смерті. В римській класичній сім’ї єдиним і повновладним власни-
ком сімейного майна був домовладника, і тільки він міг ним розпо-
ряджатися, і на випадок смерті вказати, кому повинно перейти піс-
ля смерті його майно, в яких частках, в якому порядку тощо. 

Спадкування за законом — спадкування проти заповіту — мало 
місце в таких випадках: за відсутності заповіту; визнання його не-
дійсним; смерті спадкоємців, зазначених в заповіті, до відкриття спад-
щини або їх відмови від прийняття спадщини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Лопушанська О. В. 
старший викладач кафедри цивільного, 
господарського та кримінального права 

Університету «Україна», к. тел. 098 50 43 276 

Із розвитком економічних відносин у світі, змінюються їх форми 
та напрями. Окрім того, велика конкуренція вимагає від підприємств 
генерації нових ідей і методів роботи, а також освоєння зарубіжних 
ринків. Треба сказати, що інститут іноземного інвестування, як вид 
підприємницької діяльності, не новий ні для міжнародної спільноти, 
ні для України, проте для останньої він є не тільки видом підприєм-
ництва, а й значним засобом підтримки вітчизняної економіки. 

Український законодавець створив ґрунтовну систему норматив-
но-правових актів з питань інвестування, норми яких містять теоре-
тичні роз’яснення основних термінів та понять, а також державні 
гарантії інвесторам (Закон України «Про режим іноземного інвесту-
вання» від 19.03.1999 р. №93/96-ВР); особливості спеціальних режимів 
інвестування на територіях окремих адміністративно-територіальних 
одиниць України (Закон України «Про спеціальний режим інвести-
ційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомир-
ській області» від 03.12.1999 р. №1276-XIV та Закон України «Про 
загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) 
економічних зон від 13.10.1992 р. №2673-ХІІ) та інші важливі ас-
пекти правового регулювання інвестування на території України. 

Основоположним правовим актом у сфері іноземного інвестуван-
ня став Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. 
№1560-ХІІ, який став першим документом, що визначив основні 
риси інвестиційної діяльності як окремої підприємницької діяльності, 
визначив об’єкти і суб’єкти такої діяльності, їх права й обов’язки, 
порядок державної реєстрації інвестиційних проектів та пропозицій. 

Отже, згідно із п. 2 ст. 1 Закону України «Про режим іноземно-
го інвестування» від 19.03.1999 р. №93/96-ВР, іноземні інвестиції є 
цінностями, які вкладаються інвесторами з інших держав чи між-
народними інституціями в об’єкти інвестиційної діяльності на під-
ставі норм українського законодавства з метою отримання прибут-
ку або досягнення соціального ефекту. 
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Треба сказати, що на ефективність даного виду господарської 
діяльності впливає ряд факторів, зокрема, рівень бюрократизації і 
корупції у державі; привабливість інвестиційного клімату, що, у свою 
чергу також зумовлений багатьма чинниками, у тому числі, і рів-
нем втручання держави в економічні процеси, і податковим наван-
таженням на підприємства, установи організації та ін. 

Аналіз цих та багатьох інших факторів, що впливають на бізнес-
привабливість України, зроблений у Концепції Державної цільової 
економічної програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011-
2015 роки, схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 29.09.2010 р. №1900-р. Норми Концепції спрямовані не стільки 
на фіксування недоліків державної політики у цій сфері, як на роз-
робку оптимальних шляхів і способів вирішення наявних прогалин 
та недоліків. 

На думку розробників цього програмного документу, стабілізу-
вати інвестиційний клімат України можна шляхом впровадження 
реформ, що будуть спрямовані на удосконалення публічного адмі-
ністрування у даній сфері, на створення дієвої системи державної 
фінансової підтримки інвестиційних проектів, розширення спектру 
інвестування через розвиток господарсько-правового інституту цін-
них паперів в Україні. 

Вважаємо, що іноземне інвестування є одним зі стратегічних на-
прямів підтримки української економіки, особливо в умовах ниніш-
нього стану, відтак, потребують належного правового унормування. 
Тому необхідним є удосконалення чинного законодавства не тіль-
ки у сфері інвестування, а й дотичних (боротьба із корупцією, дер-
жавно-господарське партнерство, обіг цінних паперів та ін.). 

 
 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА — 
СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Лукач М. 
ІІ курс, група ПЗ-21, спеціальність «Правознавство», 
Івано-Франківська філія Університету «Україна», 

к. тел.(098)-245-64-86; 
науковий керівник: Вітовська І. В., 
кандидат юридичних наук, доцент 

Друга половина 20-го століття принесла дві основні зміни, як у 
міжнародному праві, так і в правових системах майже кожної краї-
ни. Спочатку права людини, а потім і якість довкілля були всесвіт-
ньо визнані як фундаментальні суспільні вартості. І в обох випад-
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ках існуючі інститути держави і права мусили змінитися, щоб їх 
гарантувати. Цінність якості довкілля була усвідомлена внаслідок 
почастішання ситуацій, коли вичерпання природних ресурсів чи їхнє 
забруднення створює нездоланну перешкоду для здійснення прак-
тично всіх людських прав [1, с. 20]. 

У статті 50 Конституції України зазначено, що кожний має право 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування за-
подіяної порушенням цього права шкоди [2]. В Законі України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» закріплено, що 
охорона навколишнього природного середовища, раціональне ви-
користання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини — невід’ємна умова сталого економічного 
та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює 
на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження 
безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього 
середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного 
впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного сере-
довища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, 
охорону, раціональне використання і відтворення природних ресур-
сів [3]. 

Забезпечення екологічної безпеки пов’язане з охороною навко-
лишнього природного середовища існування людини в частині за-
безпечення його якісного стану. Якість навколишнього природного 
середовища — це сукупність його природних та набутих під впли-
вом антропогенної діяльності властивостей, які відповідають вста-
новленим екологічним, санітарно-гігієнічним нормативам, що за-
безпечують умови для розвитку і відтворення живих організмів, у 
тому числі життєдіяльності людини. Забезпечення екологічної без-
пеки визначається ступенем вияву екологічного ризику і характе-
ром потенційно небезпечної діяльності для навколишнього природ-
ного середовища, життя і здоров’я людини [4, с. 15]. 

Сьогодні забезпечення екологічної безпеки набуло не тільки влас-
не еколого-правового, але й загальноюридичного регулятивного й 
охоронного значення через характер прояву різних видів екологіч-
но шкідливої діяльності, джерел і об’єктів походження екологічно-
го ризику (природного або техногенного негативного впливу). 

Так, внаслідок прийнятих свого часу неправильних рішень що-
до розташування й експлуатації хвостосховищ, відвалів, акумулю-
ючих ємностей та способу ліквідації шахтних порожнин, що утво-
рилися в результаті господарської діяльності хімічних підприємств 
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у Калуському районі, було порушено екологічну рівновагу в товщі 
гірських порід Калуш-Голинського родовища калійних солей. Це 
спричинило численні провали земної поверхні над площею шахт-
них полів у Калуші, руйнування будинків і комунікацій, засолення 
водоносних горизонтів у місті, селах Кропивник і Сівка-Калуська [5]. 

Підсумовуючи вищезазначене, приходимо до висновку, що еко-
логічна безпека є найбільш шляхетним і відповідальним завданням 
екологічного законодавства, яке, перш за все, закріплює екологічні 
права населення, по-друге, гарантує їх реалізацію, по-третє, визна-
чає правові, економічні та соціальні основи охорони навколишньо-
го середовища в інтересах нинішнього і майбутнього поколінь. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 

МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Лучицький М. В. 
Група Пр(м) – 1.1, спеціальність «Правознавство» 

ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 050-955-73-31; 
науковий керівник: Сітовська Л. В., старший викладач 

У Розділі VI Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) 
України передбачено особливі порядки кримінального проваджен-
ня. У Главі 39 Розділу VI КПК України передбачено кримінальне 
провадження щодо застосування примусових заходів медичного 
характеру. 
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Кримінальне провадження щодо застосування примусових захо-
дів медичного характеру, передбачених законом України про кри-
мінальну відповідальність, здійснюється за наявності достатніх під-
став вважати, що: 1) особа вчинила суспільно-небезпечне діяння, 
передбачене законом України про кримінальну відповідальність, у 
стані неосудності; 2) особа вчинила кримінальне правопорушення 
у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постанов-
лення вироку [1]. 

Однією з новацій нового КПК стосовно кримінального прова-
дження щодо примусових заходів медичного характеру є норма, від-
повідно до якої кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного 
діяння, вчиненого у стані неосудності, повинна ґрунтуватися лише 
на відомостях, які характеризують суспільну небезпеку вчинених 
дій (ч. 3 ст. 503 КПК України) [Там само]. 

Після відкриття кримінального провадження щодо застосування 
примусових заходів медичного характеру слідчому, прокурору не-
обхідно в найкоротші терміни вирішити сумнів щодо психічної пов-
ноцінності даної особи, можливості обрання відповідного запобіж-
ного заходу, нарешті – на його процесуальному статусі. 

У КПК України 2012 р. вперше врегульовано питання про запо-
біжні заходи, які можуть бути застосовані до особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів медичного харак-
теру або вирішувалося питання про їх застосування. 

До особи, щодо якої передбачається застосування примусових за-
ходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх засто-
сування, судом може бути застосовано такі запобіжні заходи: 1) пе-
редання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї 
з обов’язковим лікарським наглядом; 2) поміщення до психіатрич-
ного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку (ч. 1 
ст. 508 КПК). Такі види запобіжних заходів застосовуються у по-
рядку, передбаченому главою 18 КПК, тільки за наявності належним 
чином встановленого факту розладу психічної діяльності чи психіч-
ної хвороби особи [2]. 

На нашу думку, дана позиція законодавця є правильною, оскіль-
ки Україна з перших кроків самостійного державного будівництва 
прагне зайняти гідне місце у світовому та європейському співтова-
ристві, питання прав людини нині набуває особливої актуальності, 
тому необхідність приведення свого законодавства у відповідність 
з міжнародними має немаловажне значення. 
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ІНСТИТУТУ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ 
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Як свідчить світовий досвід удосконалення державно-правового та 

суспільного життя, в юридичній науці у переважній більшості ви-
користовуються для розуміння правових явищ загальновідомі мето-
ди пізнання: історичний, порівняльно-правовий, структурно-функці-
ональний, тлумачення аналізу, синтезу та інші. 

Для розуміння історично-правової природи діяльності Держав-
ної виконавчої служби необхідно звернутися до наукових поглядів 
відомих правників. Їхні формулювання прямо або опосередковано 
вказували на адміністративно-правові напрямки діяльності Держа-
вної виконавчої служби. 

Дослідження природи адміністративно-правової діяльності Дер-
жавної виконавчої служби в Україні її історичного розвитку дає 
можливість здійснити аналіз позитивних та негативних змін. 

Доцільність історично-правового аналізу суспільних явищ під-
креслювались професором І. Д. Беняєвим ще у 19 столітті. Він за-
значав, що у праві є очевидним зв’язок попереднього з наступним — 
кожний наступний закон є те, що розвиток попередніх, для яких він 
служить чи доповненням, чи поясненням, чи обмеженням та відмі-
ною. Адміністративно-правові способи примусового виконання су-
дових рішень природно потребують історичного обґрунтування з 
метою їх подальшого удосконалення та з’ясування перспектив су-
часного розвитку у відповідності з теорією і практикою суспільно-
правового життя. 
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На території України до 1270 року існувало «самоздійснення пра-
ва», яке тлумачиться як саморозправа, самодопомога, самозахист. 
Це дозволялось і підтримувалось існуючою владою, що набувала 
професіоналізації. Підтвердженням цього є Договір між греками і 
Руссю 912 року де зазначалось: «Якщо віддається в руки крадій, 
нехай буде узятий тим у кого буде украдено, і зв’язаний буде, і 
віддасть те, що посмів украсти, однак віддати потрібно». Аналізу-
ючи цей договір ми встановлюємо, що з одного боку є способи по-
карання винної особи, з іншого поновлення порушеного права та 
справедливості. На наш погляд, це було першою ознакою появи 
професійного виконання судових рішень. З давніх часів склалася 
філософська мудрість, що примусове виконання примусових судо-
вих рішень призводить до підвищення ефективності добровільного 
виконання подальших судових рішень. 

У договорі Романа, Костянтина і Стефана з Ігорем 944 року та 
п. 1 Руської правди визначалась відсутність матеріального та мо-
рального задоволення спрямованого на компенсацію шкоди, окре-
слення подальших перспектив розвитку майнових відносин в інте-
ресах потерпілих. Позитивною стороною цього правового статуту 
є те, що стягувач мав свободу вибору сторін або здійснював його 
самостійно. Пропонуємо у сучасних умовах надати стягувачеві віль-
но обирати або Державну виконавчу службу або приватного вико-
навця для забезпечення захисту своїх прав, свобод та інтересів. 

Існуванням двох конкуруючих сторін, законодавчого закріплено 
їх повноважень буде усунено явище «колекторські послуги». Вони 
прийшли до нас з давнини для забезпечення самозахисту майнових 
прав і коливаються від посягань до неправомірної поведінки. 

Дослідивши історичні пам’ятки правової культури кінця 14–17 
століть, можна зробити висновок, що на території України існува-
ло два напрями виконання судових рішень: 

• перший — це судові виконавці були посадовими особами, вхо-
дили до складу судових органів і виконували судові рішення (дер-
жавні виконавці); 

• другий — безпосередні судові виконавці, але їх права делего-
вано земельним власникам, тобто панам (приватні власники). 

Отже, здійснивши історично-правовий аналіз окремих аспектів 
діяльності виконавчої служби на території України, можна сказати, 
що прогресивний історико-правовий досвід надає можливість ін-
ституту приватних виконавців відродитися та зайняти належне мі-
сце у системі правозахисних органів сучасної України. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
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Медяник А. С. 
ІІ курс, група 22ПР12, спеціальність «Правознавство», 
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науковий керівник: Коломієць П. В., к. ю. н., старший викладач 

Метою доповіді є дослідження засобів масової інформації (далі — 
ЗМІ) як джерел духовних потреб суспільства та аналіз впливу за-
собів масової інформації на політику і формування свідомості віт-
чизняного соціуму щодо правової держави. Актуальність даної теми 
полягає у тому, що ЗМІ впливають на сучасне суспільство, фор-
мують соціальну думку, і в певній мірі, є активними помічниками 
правоохоронних органів в розкритті кримінальних справ. 

Створення системи суспільно-правових ЗМІ — це важливий за-
сіб впливу на процеси демократизації суспільства, це гарантія за-
безпечення права на свободу думки і слова, на вільне виявлення 
своїх поглядів і переконань. Як записано в статті 34 Конституції 
України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовува-
ти й поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — 
на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в 
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або гро-
мадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав 
інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержа-
ної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередже-
ності правосуддя [1]. 

Україна — одна з перших серед країн СНД та Східної Європи, в 
якій, починаючи з 1992 pоку, прийнято пакет законів про ЗМІ, як 
засобу донесення інформації (словесної, звукової, візуальної) за 
принципом широкомовного каналу, що охоплює більшу (масову) 
аудиторію. Законодавче визначення поняття засобів масової інфо-
рмації наведено у нормах статті 22 Закону України «Про інформа-
цію», відповідно до якої масова інформація — це інформація, що 
поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб. За-
соби масової інформації — це засоби, призначені для публічного 
поширення друкованої або аудіовізуальної інформації [2]. 
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Але проблематикою ЗМІ є те, що вони можуть надавати або не 
всю інформацію, або недостовірну інформацію, або, взагалі, замов-
чувати деякі факти, і, тим самим, можуть формувати у суспільстві 
думку, яка може суперечити дійсності. В умовах тоталітарного су-
спільства ЗМІ є підпорядкованими органам державної влади і по-
дають інформацію лише у тих рамках і в тому вигляді, як це вигід-
но владі. З розвитком демократичних засад у державі з’являються 
незалежні ЗМІ. Саме поява незалежних ЗМІ, на думку автора, ста-
ла визначальною в історії держави України. 

Події останніх днів у нашій державі показують високий духовний 
рівень, політичну обізнаність і соціальну активність Українського 
народу. Саме об’єктивне висвітлення незалежними ЗМІ сучасних 
подій, що відбулися у нашій державі, стало запорукою будівництва 
справедливого демократичного суспільства, де цінність людського 
життя є визначальним і пріоритетним. ЗМІ, у даному випадку, є дже-
релом духовних потреб суспільства, активно впливаючи на право-
свідомість громадян нашої держави, у тому числі і щодо верховен-
ства права. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ 
У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УКРАЇНІ 

Мельник В. В. 
студент групи ПЗ-51, ІПВС Університету «Україна»; 

науковий керівник: Лебеденко В. І., к. ю. н., доцент, професор 
кафедри цивільного, господарського та кримінального права 

Проаналізовано один з основних принципів конституційного су-
дочинства — принцип гласності. Досліджуються погляди українсь-
ких та зарубіжних авторів щодо визначення принципу гласності як 
однієї із засад конституційного судочинства, зроблено висновок про 
вдосконалення правового регулювання процедур розгляду справи 
конституційної юрисдикції. Висловлюються думки про необхід-
ність у випадку відмови у відкритті конституційного провадження 
запровадити обов’язок сповістити осіб, які звернулись до Консти-
туційного Суду України, про час і місце судового засідання. 

Гласність означає встановлений законом порядок розгляду справ 
у судах, за яким судове засідання здійснюється відкрито із надан-
ням реальної можливості громадянам бути присутніми у залі судо-
вого засідання, стежити за процесом судочинства, за наявності ба-
жання вести необхідні записи, а представникам засобів масової 
інформації фіксувати те, що відбувається у судовому засіданні з 
метою ширшого оприлюднення змісту і результатів процесу. 

Міжнародними нормами визначено гласність як обов’язковий 
елемент справедливості у відправленні правосуддя. В українському 
законодавстві гласність і відкритість судового розгляду передбаче-
но як принцип ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України, 
ст. 7 і 12 Кодексу адміністративного судочинства України. Статтею 
4 Закону України «Про Конституційний Суд України» закріплено 
принцип гласності як основний принцип діяльності Конституцій-
ного Суду України. Однак діяльність єдиного органу конституцій-
ної юрисдикції, яким є Конституційний Суд України, стосується і 
відправлення конституційного судочинства, і організаційних питань. 
Тому зазначаючи у Законі про принцип гласності, законодавець ви-
значив його засадою усієї діяльності Конституційного Суду Украї-
ни. Особливості реалізації принципу гласності у конституційному 
судочинстві відтворені у нормах ст. 50, 51, 63, 64, 67 Закону України 
«Про Конституційний Суд України», а також у параграфі 30 Регла-
менту Конституційного Суду України. 
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Зазначимо, що питання сутності та змісту принципу гласності у 
конституційному судочинстві, а також правові механізми його реа-
лізації у теоретичних дослідженнях з конституційного права не 
отримали свого наукового опрацювання. Теоретичний пошук здій-
снювався, в основному, з ширших за змістом питань, у межах яких, 
використовуючи загальні правові категорії, було вказано на наяв-
ність принципу гласності як одну із засад конституційного судо-
чинства. У такому контексті можна відмітити роботи вітчизняних і 
окремих зарубіжних вчених: С. В. Боботов, М. В. Вітрук, В. О. Гер-
гелійник, В. Ф. Погорілко, А. О. Селіванов, Ю. М. Тодика та ін. 

Отже, необхідність дослідження особливостей реалізації принци-
пу гласності у конституційному судочинстві в Україні зумовлена як 
недостатнім теоретичним доробком, так і неповним визначенням 
змісту цього принципу у вітчизняному законодавстві. 

У конституційному судочинстві принцип гласності реалізується 
чотирма способами: а) шляхом здійснення розгляду справ на пле-
нарних засіданнях у певних формах; б) встановленням режиму роз-
гляду справи; в) встановленням обов’язку оголошення у відкритому 
пленарному засіданні; г) визначенням форми офіційного оприлюд-
нення рішень і висновків Суду. Виділення саме таких способів ре-
алізації здійснене на підставі аналізу норм Закону України «Про 
Конституційний Суд України», Регламенту Конституційного Суду 
України. 
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ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВИХ РАД 
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ІІ курс, група 22ПР12, спеціальність «Правознавство», 
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к. тел. +380997931127; 

науковий керівник: Коломієць П. В., к. ю. н., старший викладач 

Удосконалення правових засад організації та діяльності виконав-
чих органів місцевих рад є складовою проблеми становлення і роз-
витку місцевого самоврядування в Україні. Правовий статус цих 
органів, порядок їх формування, форми та методи діяльності потре-
бують наукового дослідження. Мета даної роботи полягає у спри-
янні створенню виконавчих органів місцевих рад в Україні і їх ефек-
тивної діяльності в системі місцевого самоврядування. 

Правовий статус виконавчих органів місцевих рад, принцип пра-
вового регламентування їх функціонування закріплено в нормах 
Конституції України, зокрема в положеннях частини 2 статті 19, від-
повідно до яких органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України [1]. 

Серед органів місцевого самоврядування в Україні одне з голов-
них місць посідають виконавчі органи місцевих рад. Вони вирішують 
переважну більшість питань, що виникають у процесі життєдіяль-
ності населення, а їх безпосередня діяльність спрямована на забез-
печення таких сфер життя, які потребують постійної та професійної 
уваги — соціальне і побутове забезпечення, житлово-комунальне 
господарство, освіта й охорона здоров’я тощо. Існування в системі 
місцевого самоврядування виконавчих органів місцевих рад ство-
рює умови життєздатності та ефективності діяльності територіаль-
ної громади, оскільки її проблеми набувають вирішення у власних 
інтересах шляхом використання своїх відповідальних виконавчих 
структур. Конституція України у частині 3 статті 140 визначає, що 
місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в 
порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через ор-
гани місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи [1]. 



Секція 12 Правове 
господарської 

 358

Систему та гарантії виконавчих органів місцевих рад в Україні, 
засади їх організації та діяльності, правовий статус і відповідаль-
ність як самих виконавчих органів так і їх посадових осіб відповідно 
до Конституції України визначає Закон «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [2]. Цим законом закріплено щонайменше три види 
виконавчих органів місцевих рад — виконавчі комітети, відділи й 
управління. Ці органи є підконтрольними і підзвітними відповідним 
радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів 
виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам 
виконавчої влади. У рамках наданих їм функцій та повноважень, 
виконавчі органи місцевих рад мають забезпечувати управління і 
розвиток відповідної галузі соціально-економічного життя терито-
ріальної громади як відносно незалежних органів місцевого управ-
ління, що входять до структури місцевої ради. 

З урахуванням зазначеного, можна зробити висновок, що вико-
навчі органи місцевих рад в Україні визнаються як нижчий рівень 
органів виконавчої влади, що є функціонально інтегрованими в її 
систему. На місцевому рівні створюється комплексна система ор-
ганів, що здійснюють функції виконавчої влади: система органів 
виконавчої влади та система виконавчих органів місцевих рад. При 
цьому залучення виконавчих органів місцевих рад в цю систему 
відбувається залежно від галузі (сфери) діяльності. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ І ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ 
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професор кафедри ТПМІ 

Статистика Міжнародного комітету Червоного Хреста свідчить, 
що протягом останніх 5 тис. років відбулося близько 14 тис. війн, у 
яких загинуло приблизно 5 млрд. людей. За останні 3 тис. 400 років 
на Землі було лише 250 років загального миру. 

Перша світова війна спричинила загибель 10 тис. млн. осіб (у про-
порції 20 комбатантів на одну цивільну особу), близько 21 млн. за-
гинуло від епідемій. У другій світовій війні було вбито вже 40 млн. 
чоловік, приблизно однаково комбатантів і цивільних осіб. Тільки 
в період між 1945 і 1966 рр. на Землі відбулося не менше 73 зброй-
них конфліктів. За підрахунками експертів, у сучасних збройних 
конфліктах співвідношення убитих серед комбатантів і цивільних 
осіб буде вже зворотним:у звичайній війні — 10 цивільних осіб на 
одного комбатанта, у ядерній війні — 100 цивільних осіб на одного 
комбатанта. 

Правове становище учасників збройних конфліктів. 
Комбатанти — це особи, які входять до складу збройних сил сто-

рони, що перебуває в конфлікті (крім медичного і духовного пер-
соналу), і мають право брати особисту участь у воєнних діях. 

Відповідно до міжнародного права наданий комбатантам статус 
учасників активних бойових дій розглядається як сукупність влас-
тивих їм прав, характерних рис і особливостей. Найістотнішими з 
них є такі: за комбатантами визнається право застосовувати воєнне 
насильство; до самих комбатантів може застосовуватися воєнне на-
сильство; комбатанти, які потрапили під владу супротивної сторо-
ни, є військовополоненими. 

Найманець — це будь-яка особа, що спеціально завербована на 
місці або за кордоном для участі у збройному конфлікті, фактично 
бере участь особисту участь у воєнних діях, керується здебільшого 
бажанням одержати особисту вигоду або матеріальну винагороду. 
Добровольці — це приватні особи, які самі переходять кордон з ме-
тою вступити на службу до збройних сил однієї з воюючих сторін. 
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Шпигуном (вивідачем) може бути визнана така особа зі складу 
збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті, яка, діючи таєм-
ним способом або під вигаданими приводами, збирає відомості в 
районі воєнних дій даної сторони з наміром повідомити їх супро-
тивній стороні. 

Парламентером вважається особа, уповноважена однією з вою-
ючих сторін почати переговори з іншою стороною і яка прибуває з 
білим прапором. 

Військовополонені — будь-який комбатант, що потрапляє під 
владу супротивної сторони, є військовополоненим. Зокрема, у ст. 4 
конвенції сказано, що військовополоненими є особи, які потрапили 
під владу ворога і належать до однієї з таких категорій: 

– весь особовий склад збройних сил сторони, яка перебуває в 
конфлікті 

– особовий склад регулярних збройних сил, що вважає себе під-
порядкованим урядові або владі, не визнаних державою, яка три-
має в полоні. 

При розгляді підстав відповідальності слід вивчити дві групи 
питань: 

– на підставі чого суб’єкт міжнародного права може нести юри-
дичну відповідальність 

– за що суб’єкт міжнародного права може нести цю відповідаль-
ність. 

Вчені В. А. Уляницький та Л. А. Камаровський у 1908 р. виді-
ляли такі міжнародні правопорушення: 1. недодержання трактатів, 
особливо якщо вони мають важливе значення для кількох держав; 
2. прагнення окремої держави до поневолення інших самостійних 
держав і до всесвітнього панування; 3. напад без оголошення війни 
і без достатнього приводу; 4. прагнення держави до панування у відк-
ритому морі, що визнається міжнародною територією; 5. псування 
міжнародних шляхів і споруд, встановлених для забезпечення між-
народного спілкування; 6. порушення прав дипломатичних агентів і 
органів міжнародного спілкування; 7. порушення міжнародних ін-
тересів держав. 
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ПРО ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Морозюк М. Ю. 
студентка Пр.1.1, спеціальності «Правознавство» 

ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 095-888-20-82; 
науковий керівник: Попов А. А. 

В умовах переходу до ринкової економіки організаційно-еконо-
мічне і правове регулювання господарсько-торговельної діяльності, 
вивчення господарського права і господарського законодавства від-
носиться до числа найбільш актуальних проблем при формуванні 
нового економічного мислення. 

У зв’язку з цим виникла необхідність у дослідженні питань регу-
лювання господарсько-торговельної діяльності, тому що ускладнен-
ня відносин у сфері вітчизняної економіки, пов’язане із завершен-
ням переходу від планово-розподільчої до змішаної (або соціально 
орієнтованої ринкової) економіки, відбилося і на їх правовому ре-
гулюванні. 

За визначенням у Господарському кодексі України господарсько-
торговельною є діяльність, що здійснюється суб’єктами господарю-
вання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції 
виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, 
а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом 
надання відповідних послуг. 

Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах якого 
здійснюється товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність ви-
ступає як внутрішня торгівля або зовнішня торгівля [1, ч. 1–2 ст. 263]. 

Господарсько-торговельні відносини в реальному житті вини-
кають і існують у конкретних галузях економіки. Кожне з цих від-
носин відрізняється від іншого такого ж, як розрізняються і будь-
які відносини у суспільстві чи інші прояви життєдіяльності люди-
ни у їх багатоманітності і різнобарвності. 

До усталених ознак господарської діяльності належить її суспільна 
корисність, визнана правовою наукою [3, c.103]. 

Дослідження особливостей правового регулювання господарсь-
ко-торговельних відносин є необхідним для використання у прак-
тичній діяльності, але нажаль на сьогодні в Україні немає жодного 
ґрунтовного теоретичного дослідження проблематики правового ре-
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гулювання господарсько-торговельної діяльності. Відсутні також і 
теоретичні розробки щодо визначення господарсько-торговельної 
діяльності, її ознак та особливостей. 

Серед існуючих прогалин — визначення поняття внутрішньої тор-
гівлі як підприємницької діяльності. Тут важливо відмітити, що, 
наприклад, товарні бірж не є комерційними юридичними особами, 
а розглянувши сторони у договірних відносинах оренди, однією з 
яких може виступати орган виконавчої влади або орган місцевого 
самоврядування можна зробити висновок про те, що учасниками гос-
подарсько-торгівельних відносин можуть бути не тільки суб’єкти 
господарювання визначені у ст. 55 ГК України [1]. 

Тому пропонується дещо змінити поняття господарсько-торгі-
вельної діяльності, дане в Господарському кодексі України. А саме: 
«Господарсько-торговельною діяльністю є суспільно корисна діяль-
ність, що здійснюється учасниками господарювання у сфері товар-
ного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-техніч-
ного призначення і виробів народного споживання, а також допо-
міжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання від-
повідних послуг». На нашу думку це дозволить врахувати особли-
вості здійснення певних форм господарсько-торгівельної діяльності 
між учасниками господарських відносин. 

Список використаної літератури 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 
1996. — № 30. — ст. 141. 

2. Господарський кодекс України: Коментар / За загальною редакцією 
д. ю. н., проф., зав. кафедрою підприємницького та комерційного права 
ОНЮА Саніахметової Н. О. — Х.: ТОВ «Одісей», 2004. — 848 с. 

3. Воловик О. Суспільна корисність як ознака господарської діяльнос-
ті: необхідність доктринального переосмислення / Юридична Україна, 
2011 — № 6 — С. 103–105. 

4. Щербина В. С. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. — 
К.: Хрінком Інтер, 2006. — 656 с. 

 
 
 
 
 
 



регулювання Секція 12 
діяльності 

 363
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ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Мурашин О. Г. 
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії 

права та міжнародної інформації ВМУРОЛ 

Громадянське суспільство в Україні сьогодні іде еволюційним 
шляхом розвитку. Конституція 2004 р. фактично зафіксувала базо-
ві засади на які практично можна опертися у подальшій його роз-
будові. На жаль, до сьогоднішнього часу існує розрив між офіційно 
задекларованим та реально існуючим порядком речей. Відбуваються 
докорінні зміни у соціальній структурі суспільства, проте при всій 
соціальній розгалуженості, стан громадянського суспільства у цій 
сфері характеризується соціальним розшаруванням та нерозвиненим 
середнім класом населення країни. 

Накопичений досвід громадянської самоорганізації та самореалі-
зації поступово знаходить свій активний прояв через формування 
громадських організацій та рухів, політичні партії, засоби масової 
інформації, а також — вибори, референдуми, коаліцію, «майдани», 
опозицію, лобізм, групи тиску, місцеве самоврядування тощо. Тобто 
зараз, ми вже маємо досить потужний організаційно-структурний по-
тенціал, який би давав можливість громадянам реалізовувати влас-
ну владну волю. Проте реальний вплив цих структур незначний, а 
їх можливості обмежені. Формування засад громадянської культу-
ри забезпечується перш за все якісною за змістом і формою систе-
мою освіти, яка реформується сьогодні з урахуванням вітчизняного 
та зарубіжного досвіду. Трансформаційні перетворення національ-
ної освітньо-виховної системи передбачають формування соціально-
активної самодостатньої особистості з гуманістичними цінностями, 
громадянською свідомістю та цілісною системою знань шляхом пі-
знання і самопізнання, розвитку і саморозвитку, творення і самотво-
рення, визначення і самовизначення, реалізації і самореалізації. Но-
ва змістова наповненість блоку дисциплін гуманітарного циклу, що 
склалася за роки незалежності України, сприяє становленню кож-
ної людини як особистості нового типу, формуванню її духовної 
культури, вихованню громадянина в кращому розумінні цього сло-
ва, дозволяє долучитися до важливих компонентів громадянської 
культури. Українські та і європейські реалії, де перевага надається 
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вивченню фундаментальних дисциплін, вимагають змін у ставлен-
ні до дисциплін гуманітарного циклу, бо, як свідчить історичний 
досвід людської цивілізації, помилки у соціальній сфері людського 
буття коштували їй куди дорожче, ніж технологічні прорахунки. 

Нині Україна проводить активну адаптацію системи освіти згідно 
Болонських принципів з тим, щоб разом з європейськими країнами 
завершити узгодження структурно-змістових складових та створити 
єдиний освітній європейський простір. Європейський вибір Украї-
ни — це орієнтація на власні та базові цінності західної культури — 
парламентаризм, права людини, права національних меншин, лібера-
лізація, свобода пересування, свобода отримання освіти будь-якого 
рівня тощо. Все це є невід’ємні атрибути громадянського суспільс-
тва. При всій різноманітності цього процесу Україна йде до грома-
дянського суспільства через націотворення, національне самоусвідом-
лення та саморозуміння, морально-етичний підйом нації, формуванням 
власної політичної нації та української національної еліти, а вже 
звідси — до розуміння громадянського суспільства як загально-
людської цінності. 

На відміну від Західної Європи, де громадянське суспільство фор-
мувалося внаслідок тривалої перманентної еволюції і знаходиться 
в процесі модернізації сьогодні, в Україні на різних етапах історич-
ного розвитку існували лише його окремі елементи, які так і не 
стали завершеною системною структурою. Цим зумовлюється ще 
одна особливість становлення громадянського суспільства в сучас-
ній Україні — а саме: не тільки першорядна роль держави в ініці-
юванні цього процесу, як правило, революційним шляхом зверху, а 
й знизу — через «майдани», групи опору тощо. 

 
 

ВІДОМІ ОРАТОРИ АНТИЧНОСТІ 

Немлій М. М. 
2 курс, ПЗ-24, Коледж «Освіта»; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Красномовство має давню історію. Уже в Стародавньому Єгипті, 
Індії, Китаї було відоме мистецтво риторики, але справжньою його 
батьківщиною є Стародавня Греція, де публічне слово мало над-
звичайно велике суспільне значення. 
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Античні ритори виступали із сенаторських трибун, на засідан-
нях, форумах, судових процесах. Відомими риторами були Перікл, 
Демосфен, Сократ, Платон, Арістотель, Горгій, Ісократ, Есхіл, Фі-
лократ. У творах Платона знаходимо цікавий опис сили й могутно-
сті оратора, який володіє словом, що зцілює душі: «Я стверджую, 
що якби у Народному зібранні чи у будь-якому іншому зібранні 
зайшла суперечка, кого з двох обрати лікарем, то на лікаря ніхто і 
дивитися не схотів би, а обрали б того, хто володіє словом, — вар-
то було б йому лише забажати...». 

Першим з великих ораторів Афін був Перікл. Завдяки своєму хис-
ту красномовця йому вдалось керувати Афінами впродовж 40 років, 
за що він отримав титул вождя афінської демократії. Його промови 
відзначалися логікою і впевненістю у правоті. На урочистому по-
хованні захисників Афін, полеглих у Пелопонеській війні, Перікл 
виголосив таку «Надгробну промову», що матері юнаків, яких він 
послав на загибель, на руках понесли його містом. 

Наступним Грецьким оратором був Клеон. Якщо Перікл походив 
з царського роду, то Клеон за походженням — чинбар (шкірник), 
який не мав освіти, благопристойності та виховання. Проте, як ре-
місник, звертався до найбіднішої неосвіченої маси, був їй близь-
ким, прийшов до влади як демагог на дешевому популізмі, служив 
натовпу. Його вважали винним у занепаді афінської демократичної 
державності. Його послідовниками були Корак, Лісій і Горгій. Ко-
рак задумав за допомогою слова схилити демос до добрих слів, але 
з часом залишив громадську роботу і відкрив школу, щоб учити 
інших того, чого сам набув у судовій практиці. У школі він підго-
тував хрестоматію зразків, які можна вставляти в промову. Його 
учень Лісій продовжив цю ідею. Сам же Лісій написав близько 400 
промов, з яких збереглось кілька десятків. Як прихильник Афінської 
демократії Лісій писав пристрасні політичні промови, викриваючи 
злочини олігархів проти народу й держави. Його промови були емоцій-
ними, конкретними, писаними від імені зневаженої простої людини. 

Найблискучішим ритором Стародавньої Греції, владарем дум був 
всесвітньо відомий Демосфен (384–322 до н. е.), промови якого, на-
сичені фактичним матеріалом, містили чимало особистих спосте-
режень, відзначалися динамічністю, переконливою аргументацією й 
чіткістю. Для Демосфена була характерна артистична манера трима-
тися на трибуні, що також сприяло його успіхові як оратора. В суді 
Демосфен виступав як адвокат. 
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Теорію ораторського мистецтва розробляли Арістотель і Платон. 
На думку Платона, красномовство має бути діловим, а не марно-
слівним, непідкупним, чесним і високоморальним. Особливо кри-
тично Платон ставився до судових ораторів. Арістотель розглядав 
ораторське мистецтво у філософському плані, підкреслюючи його 
етичні й естетичні функції. Він вважається творцем теорії супереч-
ки, дискусії. Арістотель розрізняв: 

– діалектику — мистецтво сперечатися з метою встановлення іс-
тини; 

– еристику — мистецтво будь-що залишитися правим у суперечці; 
– софістику — намагання добитися перемоги в суперечці шля-

хом навмисного використання недостовірних доказів. 
Ми бачимо, що у античності роль слова посідало досить вагоме 

місце. Інтенсивний темп життя демократичних полісів вимагав ді-
яльності, яка б спиралася на практичні навички у найрізноманітні-
ших галузях. Людей які займались мистецтвом красномовства на-
зивали — риторами. Вони виступали із сенаторських трибун, на 
засіданнях, форумах судових процесах. 

 
 
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РИМСЬКИХ ГРОМАДЯН 

ТА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ У РИМСЬКІ ДЕРЖАВІ 

Немлій М. М. 
2 курс, ПЗ-24, Коледж «Освіта»; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Серед вільних найбільшою правоздатністю наділялись, звичайно, 
римські громадяни. Спочатку, в період ранньої республіки все вільне 
населення поділялось на римських громадян і негромадян. Останні 
правовою охороною з боку Римської держави взагалі не забезпечу-
вались. Проте з розвитком цивільного обороту та внаслідок інших 
соціально-економічних змін римляни були змушені визнати пев-
ний правовий статус за латинами і перегринами, а потім і за віль-
новідпущениками. В імператорський період з’явилась ще одна гру-
па, яка одержала особливий правовий статус, — колони. Римське 
громадянство набувалося, насамперед, народженням дитини в за-
конному шлюбі римських громадян. Народжена в такому шлюбі 



регулювання Секція 12 
діяльності 

 367

дитина набувала статусу свого батька в момент зачаття. Дитина, 
народжена поза шлюбом, за загальним правилом, поділяла статус 
матері на момент її народження. Отже, якщо матір’ю позашлюбної 
дитини була римська громадянка, то народжена нею дитина набу-
вала статусу римського громадянина. 

Латинами визнавалися стародавні жителі Лація та їх нащадки. 
Спочатку латинами називалися лише нащадки населення Лація. По 
суті вони були перегринами, але завдяки своєму спорідненню з рим-
лянами знаходилися в порівняно кращому становищі. 

Правовий статус латина виникав в результаті: а) народження в 
сім’ї латинів, при цьому діють ті ж самі правила, що для римських 
громадян: статус шлюбної дитини визначається за статусом батька, 
позашлюбної — за статусом матері; б) присвоєння статусу латина 
актом державної влади; в) добровільного переходу римського гро-
мадянина до числа латинів з метою одержання земельного наділу; 
г) звільнення від рабства володарем-латином або римським грома-
дянином, але за умови надання правового статусу латина раби, від-
пущені на волю 

Перегрини (peregrini) — це вільні громадяни іншої держави, пра-
ву якої вони підкорялися. За загальним правилом — це сусідні з 
Італією підкорені Римом народи. Вони не були рабами, проте й не 
отримували правового статусу римського громадянина. В давнину це 
були вороги (hostes), які не користувалися правовим захистом з боку 
Римської держави. Однак із плином часу, змінами в соціально-еко-
номічному житті римського суспільства гостес поступово утворюють 
самостійну групу вільного населення і одержують правовий статус 
перегрина. Статус перегрина набувала дитина, народжена в сім’ї пе-
регринів чи перегринкою поза шлюбом. За деякі кримінальні зло-
чини римський громадянин позбавлявся свого статусу і висилався 
в місця проживання перегринів, де й одержував їхній статус. 

З точки зору приватного права, раб вважався річчю і, природно, 
ніяких прав не мав ні в публічній, ні в приватній сфері. Раби не мог-
ли служити в римських легіонах, не платили повинностей, оскільки 
не могли бути власниками майна. Вони взагалі не могли бути носі-
ями яких-небудь прав, не могли мати сім’ю. Зв’язок раба з рабинею, 
як і з будь-якою жінкою, не визнавався шлюбом і не породжував ні-
яких правових наслідків. Діти, народжені рабинею, не підпадали під 
батьківську владу. Раб як річ міг стати об’єктом будь-якого права 
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(права власності, права застави, особистих сервітутів тощо), пред-
метом будь-якого приватно-правового правочину (купівлі-продажу, 
міни, майнового найму), цивільного спору. Якщо йому заподіяно ка-
ліцтво або якесь інше ушкодження, позов до кривдника закладав не 
раб, а його володар, як за заподіяння шкоди будь-якій речі. Вигнан-
ня з дому або відмова володаря від раба не означали його свободи, 
а лише зміну господаря, оскільки раба, як і будь-яку іншу річ, ви-
кинуту на вулицю, міг підібрати будь-хто. 

 
 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Нестеренко А. С. 
II курс, група 22ПР12, спеціальність «Правознавство», 

Полтавський коледж університету «Україна», к. тел. +380999303185; 
науковий керівник: Коломієць П. В., к. ю. н., старший викладач 

З набранням чинності Податкового кодексу, проблема удоскона-
лення податкової політики в Україні залишається актуальною, навіть 
не зважаючи на глибокі соціально-економічні перетворення в дер-
жаві, що відбулися завдяки проведеним реформам в усіх галузях 
народного господарства. Подальшого переформатування, на нашу 
думку, нагально потребує і правове регулювання відносин, що скла-
даються у сфері справляння податків і зборів. Набувши чинності  
з 1 січня 2011 року, Податковий кодекс України, як кодифікований 
акт, і досі вимагає удосконалення своїх норм. 

Зокрема, однією з перших проблем, на наш погляд, є необхідність 
наведення ладу у, так званому, вичерпному переліку податків та 
зборів, до складу яких входить занадто велика кількість як загаль-
нодержавних так і місцевих податків та зборів. Як свідчать статис-
тичні данні щодо податкових надходжень до дохідної части Держав-
ного бюджету України, кількісний склад податків та зборів зовсім 
не свідчить про їх якісну характеристику сумарних надходжень в 
державну скарбницю. 

Наступна проблема, що потребує негайного вирішення — це упо-
рядкування порядків справляння податків і зборів, що справляються 
в Україні. А саме, приведення порядків справляння окремих подат-
ків і зборів до загальних засад встановлення податків і зборів, що 
передбачені положеннями статті 7 Податкового кодексу України [1]. 
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Проблемним, на даний час, залишаються питання адміністрування 
податків і зборів, зокрема в контексті: умов повернення помилково 
та/або надміру сплачених грошових зобов’язань; надмірної обтяж-
ливості платників податків податковою звітністю; надання високо-
кваліфікованих податкових консультацій; занадто великої кількості 
постійних змін до податкового законодавства, зокрема. Безперечно, 
потребує удосконалення і інформаційно-аналітичне забезпечення ді-
яльності органів державної податкової служби України. 

Особливого відзначення варте також і питання правового регулю-
вання податкового контролю та, відповідно, порядку проведення усіх 
видів перевірок платників податків з боку контролюючих органів. 

Не викликає сумніву і нагальна потреба в удосконаленні норм 
податкового законодавства в частині правового регулювання юри-
дичної відповідальності за податкові правопорушення. 

Постійне реформування структури податкових органів, прове-
дення «експериментів» у сфері спроб побудови досконалої системи 
управління податковими органами усіх рівнів, на нашу думку, несе в 
собі загрозливий характер відносно стабільності та єдності її структури. 

Наразі викликає сумнів ефективність отриманих результатів від 
спроби урядовців поєднати в одній відомчій структурі, як то Міні-
стерство доходів і зборів, дві установи — податкову службу Украї-
ни та митні органи. 

На підставі зазначеного та з урахуванням сучасного стану право-
вого регулювання відносин, які склалися у сфері справляння подат-
ків і зборів, ми можемо стверджувати, що для реалізації правових 
пріоритетів податкової політики держави наразі необхідно активно 
стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу, створювати 
сприятливі умови для розвитку підприємницької та інвестиційної 
діяльності, що і буде сприяти забезпеченню стабільних надходжень 
податків та зборів до Державного бюджету України. 

Список використаних джерел 

1. Податковий кодекс України: Закон України: від 2 грудня 2010 року 
№ 2755-VI // Відом. Верховної Ради України. — 2011. — № 13, 14, 15, 16, 
17. — Ст. 556. 
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ЛЕГАЛІЗАЦІЯ АДВОКАТІВ 

Орловська І. Г., 
здобувач Університету «Україна», 

провідний фахівець навчально-методичного відділу 
Інституту права і суспільних відносин Університету «Україна»; 

науковий керівник: Галунько В. В., д. ю. н., професор 

Необхідність удосконалення інституту адвокатури в Україні пі-
сля прийняття Закону України від 5.07.2012 р. «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», обумовлена рядом фактів, зокрема не в пов-
ному обсязі врахування міжнародних зобов’язань, взятих Україною, 
перед Радою Європи. Як зазначалось у пояснювальній записці до 
проекту закону, — адвокатура відіграє важливу роль у житті укра-
їнського суспільства, що, в свою чергу, вимагає від неї високої 
професійності, незалежності та ефективності щодо здійсненні своїх 
функції. Прийняття, у зв’язку із цим, нового Закону про адвокатуру 
мало б сприяти досягненню відповідних цілей та завдань, які став-
ляться перед цим інститутом, та які не можна було повною мірою 
реалізувати у межах існуючого законодавства, адже, як стверджу-
ється, переважна більшість його положень не відповідає сучасному 
стану суспільних відносин і викликам, що постали перед українсь-
кою адвокатурою. 

Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на пра-
вову допомогу. У своєму Рішенні від 30 вересня 2009 р. № 23-рп/2009 
(справа про право на правову допомогу) Конституційний Суд Укра-
їни зазначив, що гарантування кожному права на правову допомогу 
покладає на державу відповідні обов’язки щодо забезпечення особи 
правовою допомогою належного рівня. Такі обов’язки зумовлюють 
необхідність визначення в законах України, інших правових актах 
порядку, умов і способів надання цієї допомоги. Провівши систем-
ний аналіз ст. 59 Конституції України та Закону України «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність», Конституційний Суд України 
дійшов висновку, що особа має право вільно отримувати допомогу 
адвоката. Тобто у такий спосіб держава бере на себе обов’язок забез-
печувати можливість надання кваліфікованої правової допомоги. 

Отже, провідним інститутом, який покликаний забезпечувати пра-
во кожного на отримання кваліфікованої правової допомоги, є ад-
вокатура. 
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Адвокати діють відповідно до свідоцтва про право на зайняття 
адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною 
комісією адвокатури та мають право вести приватну практику, об’єд-
нуватись у колегії та адвокатські об’єднання. Діяльність адвокатів 
чітко регулюється нормами Закону України «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, затверджених 
Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури. У випадку порушен-
ня вищезазначених норм закону, адвокат несе дисциплінарну відпо-
відальність. 

Так, згідно ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність»: адвокатом може бути фізична особа, яка має повну ви-
щу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в 
галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, про-
йшла стажування (крім випадків, встановлених Законом України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність»), склала присягу адвоката 
України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською 
діяльністю. 

У процесі легалізації адвокатів можна виділити такі стадії: 1) пе-
ревірка кандидатського мінімуму особи, що бажає отримати посвід-
чення адвоката; 2) перевірка теоретичних знань і навичок кандида-
та; 3) перевірка практичного досвіду кандидата. 

Легалізація адвокатів — це сукупність форм діяльності суб’єктів 
адміністративного права та адміністративних процедур щодо визна-
чення спроможності кандидата в адвоката здійснювати, за своїми 
професійними, діловими та моральними якостями, адвокатську ді-
яльність щодо захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб шляхом отримання посвідчення адвоката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Секція 12 Правове 
господарської 

 372

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Павленко І. В., 
студент групи ПЗ-51 ІПВС Університету «Україна»; 

науковий керівник: Лебеденко В. І., к. ю. н., доцент, професор 
кафедри цивільного, господарського та кримінального права 

У статті поміщено аналіз основних особливостей юридичної від-
повідальності Президента України. Звертається увага на проблеми 
в нормативно-правовій регламентації конституційно-правової відпо-
відальності глави держави. Постановка проблеми: сьогодні форми 
юридичної відповідальності глави держави і близько не співвідносні з 
обсягом його повноважень. Тому актуальним залишається дослі-
дження основних проблем юридичної відповідальності Президента 
України, а також визначення нових форм конституційно-правової 
відповідальності глави держави для стабілізації функціонування по-
літико-правової системи України. 

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання юри-
дичної відповідальності Президента України з часу здобуття Укра-
їною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних 
вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослі-
дженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виді-
лити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., 
Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Мартинюка Р. С., 
Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тоди-
ки Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М. та ін. 

Як показує практика державотворення в Україні, для стабіліза-
ції політичної ситуації необхідно передбачити нові форми консти-
туційно-правової відповідальності глави держави, яка нині і близь-
ко не співвідносна обсягу його повноважень. Зокрема, на даний час 
конституційно-правову відповідальність Президента України харак-
теризує лише «мертвий» інститут імпічменту та звітування перед 
Верховною Радою України [6, с. 56]. 

Фрицький Ю. до названих підстав притягнення глави держави до 
відповідальності в порядку імпічменту пропонує додати «невиконан-
ня державних програм» [13, с. 338], а О. Волощук «учинення амо-
ральних дій» [7, с. 125]. Як альтернативу, Ю. Барабаш пропонує 
запровадити таку нову підставу імпічменту глави держави, як «по-
рушення Президентом України присяги» [5, с. 13]. На нашу думку, 
внесення відповідних змін у Конституцію України себе не виправ-
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дало б з огляду на наступне. По-перше, конституційного обов’язку 
в глави держави щодо забезпечення виконання державних програм 
немає. Крім цього, за виконання державних програм має відповіда-
ти виконавча влада, а відтак, Кабінет Міністрів України як вищий 
орган виконавчої влади. По-друге, незрозуміло, як слід передбачи-
ти, які саме дії Президента України є аморальними. По-третє, пору-
шення Президентом України присяги, як і вчинення ним амораль-
них дій, можна тлумачити по різному в залежності від ситуації. 

Важливою прогалиною Основного закону України як фундамен-
тального акта, який регулює інститут імпічменту, є відсутність нор-
мативно-правової регламентації правового статусу спеціальної тим-
часової слідчої комісії, до якої належать спеціальний прокурор та 
спеціальні слідчі, в Основному законі України. Це ще раз підтвер-
джує неможливість проведення імпічменту в сучасних умовах. 

Отож, нормативно-правове регулювання юридичної відповідаль-
ності Президента України характеризуються, насамперед, реальною 
відсутністю можливостей притягнення глави держави до відпові-
дальності. Це політико-правове явище є парадоксом, який склався 
в практиці державотворення України, адже за своїм конституційно-
правовим статусом Президент України відіграє ключову роль у фун-
кціонуванні усієї політико-правової системи України, і відсутність 
реальних засобів притягнення глави держави до юридичної відпо-
відальності може негативно впливати на функціонування держави. 

 
 
ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ІЗ КОРУПЦІЄЮ У СУДАХ 

Паращинець В. М. 
I курс, група П-I, спеціальність «Правознавство», 

Дубенський коледж Університету «Україна», к. тел. (097)30-61-491; 
науковий керівник: Бабаєва І. А., викладач 

Корупція — протиправна діяльність, яка полягає у використанні 
службовими особами їх прав і посадових можливостей для особис-
того збагачення; підкупність і продажність громадянських і політич-
них діячів. Одним із ключових моментів стратегії боротьби з коруп-
цією слід вважати діяльність компетентних органів, спрямовану на 
забезпечення невідворотності відповідальності винних. Статтею 21 
Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачається 
дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративна та кримінальна 
відповідальність осіб, які вчинили корупційні правопорушення. 
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Корупція на теперішній час на території Україні доволі пошире-
на, насамперед у судах, та державних установах. Карається у вигляді 
штрафу, виправних робіт, арешту або позбавлення волі від двох до 
чотирьох років з позбавленням права займатися певною діяльністю 
на встановлений строк. 

За статтею 124 Конституції України. Правосуддя в Україні здій-
снюється включно судами. Делегування функцій судів, а також при-
власнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 
не допускається [1 ст. 34]. Юрисдикція судів поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у державі. Судочинство здійснюєть-
ся Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язко-
вим до виконання рішення на всій території України. Правосуддя  
в Україні здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового 
процесу перед законом і судом незалежно від статі, раси, кольору 
шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, національ-
ного чи соціального походження, майнового стан, роду і характеру 
знать, місце проживання та Стаття 129 Конституції України голо-
сить про те, що судді при здійсненні правосуддя незалежні і підко-
ряються лише закону. [2 ст. 33]. Стаття 13 недоторканість суддів: 
судді — недоторкані. Недоторканість судді поширюється на його 
житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв’язку, кореспон-
денцію, належне йому майно і документи [2 ст. 113]. Судді Украї-
ни фінансуються із державного бюджету України. 

Як наслідок, безкарність корупції зумовлює негативний імідж кри-
мінальної юстиції, втому числі судової системи України. Це порів-
нює нашу країну із найвищими корумпованими країнами світу. На 
теперішній час боротьба в судах із корупцією є необхідною умо-
вою існування країни. Судову корупція змушує владу виносити не 
вірні рішення, та позбавляти воли не винних людей. Влада повинна 
боротися із корупцією, може призвести державу до самознищення, де 
зросте злочинність. Подумавши над поняттям корупція та особли-
вості поширення хабарництва в Україні, можна запропонувати такі 
шляхи для зменшення корупції в нашій державі у сфері «держав-
ного правосуддя»: Щоб усунути розвиток корупції в органах судо-
вої влади, потрібно внести зміни в Конституцію України «Про ста-
тус суддів», внести обмеження, у зв’язку посади судді. 

Установити контроль за доходами державних осіб (особливо кон-
троль за органом судової влади), проводити перевірку збагачення 
доходів суддів. 
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Залучати у боротьбі із корупцією громадянин країни, щоб ті до-
помагали боротися із хабарницькими суддями. 

Отже: корумпованість в Україні поширена, правоохоронні орга-
ни із хабарництвом стараються боротися. Відомості про осіб, яких 
притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопору-
шень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду 
законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, 
накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного дер-
жавного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що 
формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положен-
ня про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні пра-
вопорушення, порядок формування та ведення цього реєстру за-
тверджується Міністерством юстиції України. 
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Парфенюк О. В. 
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спеціальність «Правознавство», ОКР «Магістр» 
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науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 

Згідно ст. 323 ЦПК України касаційною інстанцією у цивільних 
справах є Вищий спеціалізований суд України (надалі по тексту — 
ВВСУ) з розгляду цивільних і кримінальних справ, який утворений 
з 1 жовтня 2010 року згідно з Указом Президента України від 12 сер-
пня 2010 року «Про Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ» [1]. У своїй діяльності ВССУ ке-
рується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій 
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і статус суддів», «Про Вищу раду юстиції», «Про доступ до судо-
вих рішень», «Про державну службу», «Про доступ до публічної 
інформації», Указом Президента України «Про Вищий спеціалізо-
ваний суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ», 
Цивільним процесуальним кодексом України та іншими норматив-
но-правовими актами. 

Відповідно до повноважень, визначених Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів», ВССУ розглядає справи цивільної та кри-
мінальної юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуаль-
ним законом; аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судо-
ву практику; надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою 
однакового застосування норм Конституції та законів України у су-
довій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статис-
тики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні 
роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення 
справ відповідної судової юрисдикції [2]. 

Повноваження Вищого спеціалізованого суду при перегляді спра-
ви визначені ст. 336 ЦПК України. Встановлено, що за наслідками 
розгляду касаційної скарги на рішення суду, касаційна інстанція має 
право: 

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і зали-
шити рішення без змін; 

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рі-
шення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апе-
ляційної інстанції; 

3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного 
суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що 
було помилково скасоване апеляційним судом; 

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити 
провадження у справі або залишити заяву без розгляду; 

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або зміни-
ти рішення, не передаючи справи на новий розгляд [3]. 

Дуже важливо, щоб повноваження Вищого спеціалізованого су-
ду, передбачені в ст. 336 ЦПК України, використовувалися виключ-
но для виправлення суддівської помилки, що мала місце при попе-
редньому судовому розгляді і вплинула на висновок при вирішенні 
судової справи по суті, а не для отримання нового, більш бажаного 
для себе рішення. Перегляд рішень суду в касаційному порядку не 
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може використовуватися як прихована апеляція і сама можливість 
двох переглядів на один предмет спору не є підставою для повтор-
ного перегляду. 

Як вбачається, норми ЦПК України надали Вищому спеціалізова-
ному суду України широкий діапазон повноважень. Особливо увагу 
слід звернути на те, що законодавець, визначаючи компетенцію суду 
в касаційному провадженні, зробив усе для того, щоб суд приймав 
остаточні рішення, не передаючи справу на новий розгляд. І тільки 
у виключних випадках, передбачених ст. 338 ЦПК України, каса-
ційний суд після скасування рішень і ухвал нижчестоящих судів 
може передати справу на новий розгляд. 
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Регулювання міжнародно-правових відносин здійснюють за до-
помогою норм міжнародного права, які представляють собою фор-
мально визначені правила поведінки суб’єктів міжнародного права. 
Норма міжнародного права повинна відповідати трьом основним 
вимогам: 
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– регулювати відносини між суб’єктами міжнародного права; 
– бути обов’язковою для цих суб’єктів (мати юридичну силу); 
– мати загальний характер (не вичерпуватися одноразовим вико-

нанням). 
Структура норм міжнародного права має свої відмінності. Якщо 

в загальній теорії права визнано, що правові норми мають тричлен-
ну структуру (гіпотезу, диспозицію, санкцію), то специфіка норм 
міжнародного права полягає в тому, що вони складаються звичай-
но з двох елементів — гіпотези і диспозиції. У деяких випадках між-
народні норми можуть складатися лише з однієї диспозиції. Відсут-
ність санкції в більшості міжнародно-правових норм пояснюється 
тим, що міри відповідальності і санкції в міжнародному праві від-
ділені від самих правил поведінки, тому що держави й інші суб’єк-
ти міжнародного права самостійно вибирають примусові заходи з 
арсеналу таких заходів, що допускаються міжнародним правом сто-
совно правопорушників. 

Види міжнародно-правових норм визначаються за різноманітни-
ми класифікуючими ознаками: 

1. Норми в залежності від обсягу змісту і значення, норми ді-
ляться на два види: 

а) основні; 
б) підпорядковані. 

2. За способом створення і формою існування (за джерелами): 
а) договірні; 
б) звичаєві. 

3. За сферою дії: 
а) універсальні; 
б) партикулярні. 

4. За юридичною силою: 
а) імперативні; 
б) диспозитивні. 

5. За змістом правил поведінки: 
а) матеріальні; 
б) процесуальні. 

6. За своєю роллю в механізмі міжнародно-правового регулю-
вання: 

а) регулятивні; 
б) охоронні. 
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Отже, норма міжнародного права — це створене угодою суб’єк-
тів формально визначене правило, яке встановлює для них права та 
обов’язки, здійснення яких забезпечується юридичним механізмом. 

Норми служать як би цеглинами, з яких будується будівля між-
народного права. 

 
 

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  
ТА ЗАКОНОДАВСТВА У ВИЗНАЧЕННІ 
ДУШЕВНОХВОРОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

Пилипенко Ю. В. 
студентка денної форми навчання, групи П-3(Д-К), спеціальності 

«Правознавство», Кіровоградський інститут розвитку людини; 
науковий керівник: Сєдова Н. А., к. психол. н., 

начальник відділу науково-педагогічної роботи, тел. 0986380608 

Актуальність теми дослідження полягає у висвітленні проблем-
ного питання сучасної психології та медицини щодо відповідного 
населення з психічними розладами. 

Причини очевидні — велика кількість стресових ситуацій та по-
стійна гонка на виживання не можуть не відбитися на стабільності 
психічного здоров’я нації. Необхідність засвоювати масу нової ін-
формації призводить до різного роду невротичних станів, стресів, 
депресій. 

Сьогодні в демократичному XXI ст., пройшовши всі ці етапи роз-
витку і становлення психіатрії як науки і медицини, а також усві-
домлення такого невід’ємного прошарку нашого суспільства як ду-
шевнохворі люди, світ дійшов висновку, що це особи, які мають 
рівні з іншими людьми права і свободи, але з певних, незалежних 
від них обставин є дуже вразливими і потребують соціальної захи-
щеності з боку держави. Крім цього світ зрозумів, що таких людей 
потрібно адаптовувати до суспільного життя, адже в іншому випад-
ку повна ізоляція і утримування таких осіб дуже дорого обійдеться 
державі. Тому було прийнято ряд законів, конвенцій, пактів, які най-
більш широко захищають права і надають всебічні можливості ін-
валідам, зокрема людям із психічними розладами. Це зробило си-
туацію більш контрольованою і змусило суспільство поступово 
включати таких людей в своє середовище. 
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Зокрема, проблемам психічного здоров’я присвячені праці Я. А. Бот-
кіна, В. Р. Ілейко, Ц. З. Камінської, А. Ф. Коні, Г. В. Морозова,  
Д. Р. Лунца, І. Г. Оршанського, Ф. С. Харламова, О. А. Чечотт та ін. 

Постановка проблеми. За офіційними даними, дві третини па-
цієнтів поліклінік потребує, передусім, допомоги психотерапевта, а 
потім вже лікаря іншої спеціальності. В Україні від душевних не-
дугів страждають більше двох мільйонів людей — це тільки ті, хто 
офіційно звернувся по допомогу до психіатрів. 450 мільйонів лю-
дей світу хворіє на якесь психічне захворювання, а деякі одразу 
кількома, 10% людей в будь-якій країні мають ті чи інші нервово-
психічні розлади (в Україні депресії та неврози спостерігаються у 
50% населення). Україна — перша в Європі за кількістю психічних 
розладів. Зважаючи на політичні події в Україні останнього часу, 
психічні та посттравматичні розлади швидко зростають. 

Якщо більш детально поглиблюватися, то все починається з нер-
вової системи і нею ж закінчується. Далеко не всякий психопат або 
шизофренік схильний до самонавіювання. Олігофрени в силу зни-
женого рівня свідомості взагалі не знають, що це таке. Втім, крім 
невротиків, є ще одна категорія людей, у яких можуть виникнути 
хвороби самонавіювання, — іпохондрики. Але особливо страшно, 
якщо іпохондрики ще й істеричні. Багато людей, як мінімум, отри-
мують важкий невроз, депресію, як максимум — шизофренію. Крім 
цього, існує ще істерична глухота, сліпота, німота і навіть істерич-
ний параліч. 

Лікування душевнохворих — справа довга і дорога. Кожен випа-
док — індивідуальний. Сьогодні вітчизняна психіатрія тримається на 
нейропрактиках, які знімають марення і галюцинації. Основна про-
блема — це соціальний захист психічно хворих. На сьогоднішній 
день існує дотація по догляду за психічно хворими (які, звичайно, 
отримали інвалідність.) Але, по-перше, її сума нікчемна, а по-друге, 
вона виплачується тільки малозабезпеченим родичам та опікунам. 
Але, безумовно, на кожен аргумент завжди знайдеться контраргумент. 

Підсумовуючи все написане, випливає такий висновок: душев-
нохворі — це люди з дещо іншими, не прийнятими в суспільстві 
відчуттями реальності. З точки зору класичної медицини — це за-
хворювання, але з іншої сторони, можливо, це дар Божий. Наше 
суспільство сьогодні виокремлює цю ланку людей як «ненормаль-
них» та сторониться їх. 

До людей з психічними розладами та відхиленнями потрібно 
знайти інший підхід, який полягає у людяності та розумінні, піклу-
ванні держави про соціальний та правовий захист, необхідну до-
помогу і юридичну підтримку. 
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СТОРОНИ В ЗОБОВ’ЯЗАННІ 
У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

Підгорецька Є. М., 
студентка І курсу, групи ПЗ-23, 

Коледж «Освіта» ВМУРоЛ «Україна» 
к. тел. 0633256190, pidgoretska@ukr.net; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

У римському праві, особливо в ранній період, зобов’язання вва-
жалося лише особистим правовим інститутом, особистим зв’язком 
між кредитором та боржником, і на третіх осіб не поширювалося. 
Перекладання будь-яких зобов’язань на третіх осіб, що не брали 
участі у підписанні договору, не допускалося: кредитор не міг пе-
редати свої права, а боржник — обов’язки на третіх осіб. У зв’язку 
з особистим характером зобов’язань у такі правові відносини не 
можна було вступати і через представника. 

Із наведеного вище випливає, що в зобов’язанні дві сторони — 
кредитор і боржник. Інколи виникали зобов’язання багатосторонні, 
в яких брали участь більше двох осіб (наприклад, договір товариства). 

Наявність у переважної більшості зобов’язань тільки двох сторін 
(кредитора і боржника) зовсім не означає, що в кожному з них бере 
участь тільки дві особи — по одній на стороні кредитора і боржни-
ка. Може бути й так, проте можуть бути зобов’язання, в яких бе-
руть участь більше число, множинність осіб. У цьому випадку мо-
жливі принаймні три варіанти, коли на стороні кредитора: 

1) одна особа, а на стороні боржника кілька. Наприклад, за одним 
договором кредитор дає позику трьом братам, кожному певну суму; 

2) кілька осіб на стороні кредитора, а на стороні боржника одна. 
Наприклад, боржнику знадобилась крупна сума грошей, яку він взяв 
за одним договором у трьох кредиторів; 

3) на стороні кредитора і на стороні боржника кілька осіб. На-
приклад, одне товариство укладає договір з іншим. 

У таких зобов’язаннях становище боржників і кредиторів не зав-
жди однакове. Інколи розрізняють головного і додаткового боржника. 

Позичальник — головний боржник, а поручник — додатковий, 
на випадок невиконання зобов’язання головним боржником. Зобов’я-
зання з множинністю осіб на тій чи іншій стороні поділяються на 
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часткові й солідарні. І ті, і інші можуть бути активними і пасивни-
ми. Якщо в зобов’язанні кілька кредиторів — це активне, якщо ж 
кілька боржників пасивне. 

Новація полягала в тому, що за погодженням з боржником креди-
тор міг передати своє право вимагати якійсь третій особі, звичайно, 
за її згодою. Ця третя особа укладала з боржником новий договір 
такого ж змісту і з такими самими зобов’язаннями з боку боржни-
ка, як і в попередньому договорі, а попередній кредитор зрікався 
своєї вимоги. 

З утвердженням формулярного процесу, коли можна було вести 
справу через представника, почали застосовувати особливу форму 
передачі зобов’язання, яка дістала назву цесії. Суть її полягала в 
тому, що кредитор, який бажав передати своє право вимоги іншій 
особі, призначав його своїм представником по стягненню боргу з 
боржника і передавав йому своє право. 

Дослідивши та проаналізувавши дану тему, можна зробити такі 
висновки: інститут зобов’язального права поряд з інститутом влас-
ності посідає важливе місце в системі цивільного права України. 
Зобов’язальне право охоплює сукупність цивільно-правових норм, 
які регулюють майнові відносини, що складаються у зв’язку з пе-
редачею майна, наданням послуг, виконанням робіт, заподіянням 
шкоди або безпідставним придбанням майна. Зобов’язальне право 
поділяється на дві частини: загальні положення про зобов’язання та 
окремі види зобов’язань. 

 
 
ВІДОМІ АДВОКАТИ-ОРАТОРИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

Підгорецька Є. М. 
студентка І курсу, групи ПЗ-23, 

Коледж «Освіта» ВМУРоЛ «Україна» 
к. тел. 0633256190, pdgoretska@ukr.net; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Ще з давніх часів виявлено, що успіх оратора залежить від його 
особистих якостей. Платон знаходив, що тільки істинний філософ 
може бути оратором. На думку Цицерона, ораторам необхідно ви-
вчати поезії, бути справедливими та гарними людьми. Усі ці якості 
були властиві одному з найкращих юристів та судових ораторів — 
Анатолію Федоровичу Коні. 
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Вивчаючи біографію А. Ф. Коні, неможливо не дивуватися все-
бічності освіти цієї людини, широті поглядів, світогляду. Його книж-
ки служать путівником у кримінальному процесі ще з минулого сто-
ліття. Вони актуальні і з погляду практики, адже чимало становищ 
кримінального процесу запроваджуються зараз у життя. Його дос-
від та праця безцінні для нас. 

Народився А. Ф. Коні, 28 січня 1844 року в Санкт-Петербурзі в 
інтелігентній сім’ї. Батько — викладач історії в гімназії, доктор фі-
лософії, мати — актриса і письменниця. У 1865 року Анатолій Коні 
закінчив юридичний факультет Московського університету. Почи-
нав помічником секретаря Петербурзької судової палати. Потім — 
товаришем прокурора окружного суду в Сумах, Харкові, де звернув 
на себе увагу громадськості як сміливий, об’єктивний обвинувач. 
Коні твердо обрав собі шлях безпосереднього служіння людям і іде-
алам справедливості та моралі. Він цілком присвятив себе судовій 
діяльності. Протягом свого життя Коні пройшов всі щаблі проку-
рорської і судової ієрархії. 

У віці 27 років, він стає прокурором Петербурзького окружного 
суду, а через 6 років його призначають головою столичного окруж-
ного суду — першого суду Російської імперії. Ще через 7 років йо-
му присвоюють генеральський чин дійсного статського радника і 
призначають обер-прокурором Урядового Сенату, сенатором, чле-
ном Державної ради. 

У 1917 році указом Тимчасового уряду Коні призначено голо-
вою касаційних департаментів Сенату. А через рік його обирають 
професором кафедри кримінального судочинства Першого Петро-
градського університету, професором Інституту живого слова. 

До цього слід додати, що в 1910 році Академією наук Російської 
імперії Коні був обраний академіком словесності. Нагороджений 
шістьма золотими медалями Академії наук, вісьмома орденами цар-
ського уряду, причому перший орден Святого Станіслава ІІ ступе-
ня з імператорською короною отримав у 24 роки в Харкові, остан-
ній орден — Олександра Невського — у віці 71 рік. За архівними 
даними, майже 150 разів обирався почесним членом юридичних, 
медичних, філологічних та інших товариств. 

У 1927 році, читаючи лекцію в холодному приміщенні, отримав 
запалення легенів, що призвело до смерті. Похований у Санкт-Пе-
тербурзі поряд з могилами І. Тургенєва, І. Гончарова, М. Салтикова-
Щедріна. На могилі зберігся надпис : «Мыслил, чувствовал, трудился». 
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Дослідивши тему «Відомі адвокати-оратори Російської імперії», 
а саме біографію Анатолія Коні, можна зробити наступні висновки: 
він був проповідником моралі, честі та справедливості. Він завжди 
показував себе принциповим та непідкупним. Все життя Анатолія 
Коні вирізняла висока внутрішня культура, успадкована від батьків 
та їх оточення. Він був дуже начитаною людиною, цікавим співбе-
сідником та письменником. 

Про А. Коні сміливо можна сказати, що він «зробив себе сам». 
Без усіляких зв’язків у раді, а тільки своєю працею, розумом, висо-
кою моральністю. Завжди вимагав логічності, обґрунтованого та 
об’єктивного розбору доказів від прокурорів та адвокатів. Протягом 
1966–1969 рр. у Москві видавництвом «Юридическая литература» 
було випущено зібрання творів А. Коні у восьми томах. 

 
 

СМЕРТНА КАРА ЯК ВИД ПОКАРАННЯ 

Побережник М. Ю., 
студентка денної форми навчання, 

групи П-3(Д-К), спеціальності «Правознавство» 
науковий керівник: Рубан Л. О., к. філос. н., доцент, 
завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін 

Актуальність теми дослідження, у першу чергу, обумовлена тим, 
що саме вирішення проблем смертної кари в різних країнах є клю-
човим не тільки в процесах гуманізації пенітенціарної системи, але 
й суспільства в цілому. 

Смертна кара — це один з найбільш древніх видів покарання. 
Спочатку вона виникла в ході реалізації принципу таліона: «око за 
око, зуб за зуб». Згідно з цим принципом, справедливим покаран-
ням за заподіяння смерті іншій людині була смертна кара. 

Існує розподіл смертної кари на кваліфіковану і некваліфікова-
ну. При кваліфікованої смертної кари за різні злочини можуть при-
значатися різні її види, при некваліфікованої — законодавство пе-
редбачає один вид смертної кари для всіх злочинів, за які може 
бути винесений смертний вирок. 

Зокрема, питання смертної кари розглядалися та досліджувалися 
у працях Є. А. Климчука, А. В. Малько, С. В. Жильцова, О. М. Ми-
роненка, А. А. Музики, В. М. Пуйка. 
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Постановкою проблеми є виявлення тенденцій і закономірнос-
тей відмови від смертної кари як від виду кримінального покарання. 

В сучасному світі практикуються такі види страти: розстріл, по-
вішення, побиття камінням, смертельна ін’єкція, електричний сті-
лець, газова камера. 

Історичні види страти: четвертування, колесування, утоплення, 
зварювання в рідині, розп’яття, страта розпеченим залізом, спалення 
заживо, замуровування, кидання на поживу до хижаків, розрізання 
на дрібні шматочки, повішення за ребро. 

Отже, розглянемо смертну кару як вид покарання за злочини в 
різних країнах. Почнемо з Росії. 

Росія — найперша країна, де була вперше скасована смертна 
кара. Єдиним видом смертної кари в Росії був розстріл. Остання 
страта в Росії була приведена до виконання 2 вересня 1996 року. 

Відсутність смертної кари є обов’язковою умовою для перебу-
вання держави в Раді Європи. Однією з причин скасування смерт-
ної кари на Україні була обов’язкова умова для перебування в Раді 
Європи. 30 грудня 1999 року Конституційний Суд України визнав, 
що смертна кара суперечить Конституції України, чим остаточно за-
крив шлях до її відновлення. 

Сьогодні Білорусія — єдина країна в Європі і в СНД, де засто-
совується смертна кара. Майже всі смертні вироки були винесені за 
«умисне позбавлення життя при обтяжуючих обставинах». Також 
смертна кара існує в таких країнах як Іран, Афганістан, Ірак, Китай, 
Японія, Таїланд. Найчастіше в цих країнах застосовувалися такі 
види страти, як: повішання, масовий розстріл, смертельна ін’єкція. 

На нашу думку, в смертній карі є свої позитивні та негативні сто-
рони. Однією з негативної сторони відмін смертної кари є те, що на 
даний час люди не бояться вчиняти злочини, оскільки міра пока-
рання не є значною та умови перебування в місцях позбавлення волі 
для деяких злочинців дозволяє перебувати там і після звільнення 
вчиняти нові злочини. 

Ми вважаємо, що смертну кару потрібно відновити, оскільки ніхто 
не відмовляється від лікарської, архітектурної та інших видів людсь-
кої діяльності, адже вони також через свою недбалість призводять 
до загибелі людей. Потрібно вдосконалювати наше законодавство, 
щоб не доводилося страчувати не винних. 
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА 

Погодіна М. Є., 
студентка ІІ курсу, групи ПЗ-23, 

Коледж «Освіта» ВМУРоЛ «Україна»  
к. тел. 093 851 45 88, Blue_bear@bigmir.net; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Періодизація римського права — проміжки часу в розвитку юрис-
пруденції Римської держави; поділ її на певні етапи, які мають від-
повідний часовий проміжок і характерні риси. Нижче перераховані 
періоди розвитку римського права. 

1. VIII – ІІI ст. до н. е. — період стародавнього, або квіритсь-
кого права — період початкового формування римського права. Пра-
во існувало тільки в рамках патріархальної римської громади, для 
членів громади і заради збереження її цінностей і привілеїв, воно 
нерозривно пов’язане з юридичною практикою жерців — понтифі-
ків, пронизане сакральним, і тому формально — консервативним 
початком. У цей період відзначається становлення головних видів 
джерел римського права, перехід від звичаєвого права до державно-
го законодавства і заснованої на ньому постійної судовій практики. 

У V ст. до н. е. була здійснена перша кодифікація — Закони XII 
Таблиць, які закріпили основні інститути правової системи Риму 
(поділ речей, способи їх передачі, делікти і т. д.). Систематизація 
правових норм була примітивна, і не завжди чітко виділялися пра-
вові інститути. У цей період зародилися способи здійснення права. 
Спочатку це було понтифіковане провадження, яке здійснювалося 
жерцями. В кінці періоду з’явилася посада претора і зародився ле-
гісакційний процес. Римське право в цей період являло привілейо-
ване право — цивільне (або квиритское) право. 

2. III – I ст. до н. е. — передкласичний період. 
Характеризується соціальною уніфікацією римської громади, сти-

ранням принципових відмінностей між патріціанством і плебеями. 
У цей період формується діяльність всіх інститутів римської дер-
жавності та судової системи; джерело права поряд із загальнонаро-
дним державним законодавством — суддівська і магістратська пра-
вотворчість. Приймалися закони, розвиваються існуючі інститути 
римського права і створюють нові. Розвивалися інститути спадко-
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вого права, сервітути, делікти. Легісакційний процес перетворився 
на формулярний. На вимоги права впливали грецька філософія і 
грецькі правові доктрини. Зароджувалися традиції римської юриспру-
денції і пов’язаної з нею приватної практики, судового красномовства. 

3. I ст. до н. е. – IІІ ст. н. е. — класичний період. 
Відбувалося формування принципів публічного права. Форму-

ється кримінальне право з самостійними об’єктами правової охоро-
ни і принципами застосування. Сформувався загальний правовий 
статус вільного громадянина. Закінчений вигляд отримали інститу-
ти власності, володіння, видів дозволених і охоронюваних правом 
угод, правових вимог і т. д. Основні джерела права — сенатускон-
сульти, конституції і відповіді юристів. З’явився екстраординарний 
процес. У згаданий вище період відбувається розквіт римської юри-
дичної науки і судової практики (діяльність Цицерона). 

4. IV – V ст. н. е. — посткласичний період. 
Характеризується розвитком імператорського законодавства. Пере-

важна форма права і джерело норм — закон. Судовий процес став 
нероздільний з державним адмініструванням. Робилися спроби ко-
дифікації права. В кінці періоду була створена кодифікація імпера-
тора Юстиніана. Правові інститути зазнали не значних змін. 

 
 
ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ПРАВОВОГО ЯВИЩА 

Покидко Н. 
І курс, група ПЗ-11, спеціальність «Правознавство», 

Івано-Франківська філія університету «Україна» 
к. тел. (098)-245-64-86; 

науковий керівник: Мельничук С. М., к. ю. н., доцент 

Усі суспільні відносини поділяються на три великих групи, а саме: 
1. ті, що регулюються правом і, отже, є правовими відносинами; 
2. ті, що не регулюються правом і, отже, не мають юридичної 

форми; 
3. ті, що регулюються частково. 
Правові відносини — це суспільні відносини, врегульовані пра-

вом. Вони є результатом дії вимог норм права щодо відносин між 
різними суб’єктами. 
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Будь-які правові відносини є суспільними відносинами, але не 
всі суспільні відносини є правовими. Правовідносини складаються 
між людьми або колективами як суб’єктами права з приводу соціаль-
ного блага або забезпечення яких-небудь інтересів. Не може бути 
правовідносин з тваринами, рослинами, предметами. Такі відносини 
виступають як засіб реалізації норм права, або, по-іншому, норми 
права втілюються в правовідносинах, відбувається індивідуалізація 
стосовно суб’єктів і реальних ситуацій. Однак, реалізація правовід-
носин можлива лише на підставі виявлення волі (інтересу) їх учас-
ників. При цьому є правовідносини, для виникнення яких необхідне 
волевиявлення всіх їх учасників (договір купівлі-продажу), а є пра-
вовідносини, для виникнення яких досить волевиявлення лише од-
ного з учасників (проведення обшуку). 

Отже, правовідносини — це відносини між людьми, які є юри-
дичним вираженням економічних, політичних, сімейних, процесу-
альних та інших суспільних відносин, де одна сторона на основі 
правових норм вимагає від іншої виконання певних дій або утри-
мання від них, а інша сторона зобов’язана виконати ці умови. 

Норма права і правові відносини взаємопов’язані і являють собою 
єдине ціле. Вони співвідносяться як причина і слідство — перше 
відповідає другому, а не навпаки. Кінцева мета норми права в дії — 
врегулювати ті чи інші суспільні відносини, скоординовувати вза-
ємну поведінку відповідних фізичних і юридичних осіб. 

Норми права і правовідносини це складові елементи єдиного ме-
ханізму правового регулювання і виконують деякі спільні функції. 
Неможливо зрозуміти сутність правових відносин без співвідношення 
їх з правовими нормами і навпаки. 

Сторони правових відносин повинні усвідомити їх взаємозв’язок 
із нормами права, адже в разі його ігнорування появляється висока 
ймовірність невідповідності правовідносин правовим нормам, яка 
здатна перерости до правопорушення. 

Суб’єкти правовідносин — це суб’єкти права, тобто особи, що 
мають правосуб’єктивність. Правосуб’єктивність — одна з обов’яз-
кових передумов правовідносин. Суб’єкти правовідносин — це інди-
відуальні чи колективні суб’єкти права, які використовують свою 
правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи реа-
лізаторами суб’єктивних юридичних прав і обов’язків, повноважень 
і юридичної відповідальності [1, c. 355]. 
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В теорії права виділяють такі види суб’єктів правовідносин: 
1. індивідуальні (фізичні особи) — громадяни країни, іноземні гро-

мадяни, особи без громадянства, особи з подвійним громадянством; 
2. колективні суб’єкти (юридичні особи) — державні органи, ор-

ганізації, установи, підприємства, місцеве самоврядування, комер-
ційні організації, громадські об’єднання, релігійні організації; 

3. держава та структурні одиниці — штати, землі, автономії, об-
ласті, міста, селища; 

4. соціальні спільноти — народ, нація, етнічні групи, громадяни 
виборчого округу та ін. 

Правосуб’єктність — це передбачена нормами права юридична 
властивість учасників правових відносин, яка складається з право-
здатності і дієздатності. У деяких випадках до складу правосуб’єкт-
ності ще входить деліктоздатність, тобто здатність нести юридичну 
відповідальність за скоєні правопорушення. 

В юриспруденції під об’єктом правовідносин зазвичай розумі-
ють матеріальні або нематеріальні блага, заради одержання, пере-
дачі, або використання яких виникають права і обов’язки учасни-
ків правовідносин. Об’єкти правовідносин пов’язані з правами і 
обов’язками суб’єктів правовідносин, з можливість користуватися і 
розпоряджатися будь-чим. 

Отже, об’єктом правовідносин виступає те, на що направлені 
суб’єктивні права і юридичні обов’язки їх учасників, тобто те, за-
ради чого виникають самі правові відносини. Людина може лише 
бути суб’єктом, але ніяк не об’єктом права і правовідносин. Тільки 
в рабовласницькому суспільстві раб розглядався в якості об’єкта 
купівлі-продажу, а вже у сучасних правових системах подібне не 
допускається. 

Виходячи з того, що правовідносини є поєднанням суспільних 
відносин і юридичних норм, розрізняють фактичний і юридичний 
зміст правовідносин. Фактичний зміст — економічні, політичні, куль-
турні, управлінські, сімейні відносини, які отримали через опосе-
редкування правовими нормами свою юридичну норму. 

Юридичний зміст — це взаємозв’язок зафіксованих в нормах пра-
ва суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників правовід-
носин. Кожному суб’єктивному праву, зафіксованому в нормі пра-
ва, відповідає певний юридичний обов’язок, і навпаки [2, c. 227]. 
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Суб’єктивне право — це передбачені для уповноваженої особи 
вид і міра можливої або дозволеної поведінки, забезпечені відповід-
ними юридичними обов’язками інших осіб. Більшість правовідно-
син є такі, що в них кожний з учасників одночасно володіє правом 
і виконує обов’язки (трудова угода, договір купівлі-продажу) тобто 
сторони взаємно уповноважені і зобов’язані. 

Отже, правові відносини можна визначити як врегульовані пра-
вом і які знаходяться під захистом держави суспільні відносини, 
учасники яких виступають в якості носіїв взаємодоповнюючих один 
одного юридичних прав і обов’язків. Правові відносини являються 
правовою діяльністю практичної діяльності наділених розумом і во-
лею людей, соціальних груп, класів по реалізації ними своїх інди-
відуальних цілей і завдань. 
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ УРЯДІВ У ВИГНАННІ 
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ІV курс, група ЗПЗ-41, Інституту права та суспільних відносин 
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науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

В міжнародному праві існує питання щодо визнання урядів у 
вигнанні. Таке визнання може бути лише в двох випадках: 1. Коли 
керівники уряду або центральні органи виконавчої влади тимчасово 
покинули національну територію внаслідок кризи. 2. Коли одночас-
но з існуючим законним урядом держави формується новий уряд на 
тій же державній території або за кордоном. Означені новоутворен-
ня за певних обставин можуть бути визнані як уряди в майбутньо-
му, але під час існування законного уряду, який здійснює ефектив-
ний контроль на всій території або більшої її частини, такі дії є 
втручанням у внутрішні справи держави. 
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Новий уряд потребує визнання тоді, коли прийшов до влади не-
конституційним шляхом, найчастіше — шляхом військового зако-
лоту, наприклад, у жовтні 1917 р. у Росії або у вересні 1973 р. у 
Чилі. Немає потреби у визнанні нових урядів, які змінюють попе-
редні відповідно до конституційної процедури тієї або іншої краї-
ни. Подібне до цього виду визнання урядів у вигнанні або еміграції 
(екзилі), коли через військову окупацію уряд тієї або іншої держа-
ви змушений тимчасово емігрувати в іншу країну і звідти керувати 
боротьбою із загарбниками. Для ілюстрації можна послатися на 
досвід Другої світової війни, коли з указаної вище причини уряди 
Норвегії і Польщі були змушені емігрувати до Лондона і звідти 
здійснювати керівництво визвольною боротьбою в своїх країнах. 
Крім того, в роки Другої світової війни на окупованих фашистсь-
кою Німеччиною територіях виникали організації і рухи опору, 
наприклад, в Греції, Італії, Франції, Югославії, які також отримали 
визнання з боку держав антигітлерівської коаліції. 

У зв’язку з тим, що життя взагалі і міжнародне життя зокрема 
складні і не завжди передбачувані, іноді виникають ситуації, коли з 
новою невизнаною державою доводиться контактувати з економіч-
них, спортивних або інших питань. Такі разові відносини при офі-
ційному невизнанні називають визнанням ad hoc, або разовим ви-
знанням. Часто такі разові контакти з конкретного питання супро-
воджуються заявою тієї або іншої держави про те, що такі відноси-
ни з новою державою не означають її визнання. 

Нові уряди не потребують визнання для заснування своїх пред-
ставництв при міжнародних організаціях. Але слід підкреслити, що 
прийняття в міжнародну організацію нової держави не означає ав-
томатичного визнання її з боку держав — членів цієї організації, 
оскільки інститут визнання та інститут членства в міжнародних ор-
ганізаціях є самостійними інститутами міжнародного права. 

Практика визнання урядів у вигнанні знайшла широке застосу-
вання під час другої світової війни. Вона служила насамперед меті 
підкреслити незаконний характер фашистської окупації ряду євро-
пейських країн і позбавлення їх державності. Це стосувалось урядів 
Чехословаччини, Польщі, Франції і деяких інших котрі були ви-
гнані й знайшли притулок в інших країнах або у цих країнах були 
сформовані. Міжнародне визнання отримали Чехословацький уряд 
на чолі з президентом Е. Бенешем. Польський емігрантський уряд 
на чолі з Миколайчиком, Французький Комітет національного зві-
льнення, котрий очолював генерал де Голь та ін. 
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Критерієм визнання урядів у вигнанні служили тісний зв’язок зі 
своїм народом, наявність підпорядкованих такому уряду військових 
формувань, котрі боролись за звільнення своєї країни. 

Слід мати на увазі що визнання уряду у вигнанні — міра тимча-
сова і виключна. Визнання уряду у вигнанні не може бути довго-
тривалим. 

 
 

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 

Принда В. І. 
Група Пр(с) – 1.1, спеціальність «Правознавство» 

ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 050-955-73-31; 
науковий керівник: Сітовська Л. В., старший викладач 

Техніко-криміналістичне дослідження документів — це галузь 
криміналістичного документознавства, що вивчає: технологію виго-
товлення документів і використовувані при цьому матеріали, засо-
би та речовини; способи їх підробки й використовувані при цьому 
матеріали, засоби та речовини; ознаки, що притаманні їх виготовлен-
ню та підробці; методики їх дослідження з метою використання отри-
маної інформації при розкритті та розслідуванні злочинів [1, с. 127]. 

У спеціальній юридичній літературі та методичних посібниках 
щодо технічної експертизи документів застосовуються такі терміни-
визначення як: судово-технічна експертиза документів [2, с. 17]; 
техніко-криміналістична експертиза документів [3, с. 79]; судово-
технічне дослідження документів [4, с. 181]; техніко-криміналіс-
тичне дослідження документів [1, с. 127]. 

С.Й. Гонгало вважає, що всі вищевказані терміни мають право 
на існування, але вони не є рівноцінними [5, с. 4]. Автор зазначає, 
що доцільним є використання таких термінів-визначень, як судово-
технічна експертиза документів, техніко-криміналістична експерти-
за документів. Таке міркування викликано тим, що кожна експертна 
галузь ґрунтується на відповідній галузі наукового знання [5, с. 4]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України зазначено, що процесу-
альними джерелами доказів є висновки експертів [6]. 

Висновок експерта — це докладний опис проведених експертом 
досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані від-
повіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або 
слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи [6]. 

Таким чином, коли йдеться про експертне дослідження докуме-
нтів, то слід уживати термін-визначення судово-технічна експерти-
за документів, або техніко-криміналістична експертиза документів. 
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ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Руснак Л. М., 
здобувач кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права Університету «Україна» 

В охороні здоров’я, як і у будь-якій іншій сфері, є значна кількість 
нормативно-правових актів, прийнятих різними правотворчими ор-
ганами. Мінлива правова дійсність поступово висуває нові вимоги 
до розвитку й удосконалювання юридичних інститутів. Вона при-
пускає безперервну роботу із внесення змін і доповнень у норма-
тивно-правові акти, скасування застарілих норм. Розвиток медичної 
науки й лікарської практики в різні періоди історичного розвитку 
цивілізації впливав на юриспруденцію, законодавство, однак цей 
вплив до самого останнього часу здійснювався суперечливо, що було 
зумовлено соціально-економічними й політичними процесами, які 
відбуваються в країні, а також можливостями використання досяг-
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нень медичної й біологічної науки в практичних цілях. Законодав-
ство про охорону здоров’я, як відомо, має комплексний характер, 
тобто в нього входять правові норми різної галузевої приналежності: 
конституційного, і адміністративного, і фінансового, і цивільного, і 
деяких інших галузей права. Фундаментальним інститутом законо-
давства України про охорону здоров’я є інститут медико-санітарної 
допомоги, що доповнюється іншими інститутами: санітарно-проти-
епідемічного благополуччя, санаторно-курортного лікування, охоро-
ни навколишнього природного середовища, охорони й безпеки праці, 
лікарського забезпечення, страхування життя й здоров’я громадян. 
Незважаючи на те, що чинне законодавство України в сфері охо-
рони здоров’я нараховує кілька десятків законів, значну кількість 
підзаконних нормативних актів, не можна назвати достатнім для ви-
рішення сучасних завдань. Нормативно-правові акти в сфері охо-
рони здоров’я розрізнені, ряд норм дублюють одна одну, а деякі від-
носини в сфері медицини взагалі не регулюються правом. Таким 
чином, назріла об’єктивна необхідність систематизації законодавства 
в сфері охорони здоров’я населення [1, с. 128–129]. У юридичній 
літературі питаннями правового забезпечення охорони здоров’я насе-
лення приділялась увага таких вчених-юристів і медиків, як В. І. Ако-
пов, О. Ю. Олександрова, Н. Ф. Герасименко, М. Н. Малеїна, Ю. Д. Сер-
геєв, С. Г. Стеценко, О. В. Тихомиров, О. В. Клименко та ін. 

Одним із пріоритетних напрямів удосконалювання законодавства 
про охорону здоров’я населення в Україні є систематизація чинної 
нормативно-правової бази, тобто зведення до внутрішньої єдності 
нормативно-правових актів шляхом зовнішньої й або внутрішньої 
обробки їхнього змісту. Основою всієї систематизації повинне ста-
ти створення Медичного кодексу України — нового зведеного за-
конодавства актів із внутрішньою чітко визначеною структурою, що 
базується на основі істотної переробки нормативного масиву в сфері 
охорони здоров’я населення. Актуальність створення Медичного ко-
дексу України пояснюється: 

• необхідністю комплексного реформування вітчизняної охоро-
ни здоров’я, у тому числі його правового забезпечення; 

• відсутністю в цей час науково розробленої стратегії законо-
творчості в сфері медицини; 

• неузгодженістю нормативної бази охорони здоров’я республі-
канського масштабу, регіонального й муніципального рівня; 
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• прагненням забезпечити підвищення рівня правових знань і 
правової культури медичних працівників; 

• появою більшості нині чинних законів про охорону здоров’я 
та необхідністю виразної правової регламентації різних систем зо-
крема державної, муніципальної й приватної [2, с. 46–50]. 

Варто прагнути того, щоб у сфері охорони здоров’я населення са-
ме кодифікована форма, що систематизує все медичне законодав-
ство й усуває наявні протиріччя, породжувала системний підхід, тим 
самим, піднімаючи на більш високий рівень зміст нормативного 
матеріалу. 
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науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 

Одним із видів гарантування здійснення процесуальної діяльно-
сті в цивільному судочинстві є застосування заходів процесуально-
го примусу. Відповідно до ч. 1 ст. 90 Цивільного процесуального 
кодексу (ЦПК) України заходами процесуального примусу є вста-
новлені процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які по-
рушують встановлені в суді правила або протиправно перешко-
джають здійсненню цивільного судочинства [1]. 

Процесуальним примусом слід вважати застосування судом пе-
редбачених ЦПК заходів впливу до порушників процесуальної дис-
ципліни [2, с. 163]. Ознаками процесуального примусу є те, що це 
різновид державного примусу (застосовується судом — органом дер-
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жавної влади); заходи його передбачені законом і застосовуються до 
осіб, визначених законом; заходи застосовуються до осіб, що пору-
шують певні нормативні установлення; заходи застосовуються у про-
цесуальній формі та ін. 

Відповідно до ст. 91 ЦПК заходами процесуального примусу є 
попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове ви-
лучення доказів для дослідження судом, привід свідка [1]. Розгля-
немо їх більш детально. 

Порушення встановлених у суді правил, протиправне перешко-
джання здійсненню судочинства може полягати у порушенні порядку 
під час судового засідання або невиконанні розпоряджень голову-
ючого. Такі дії або бездіяльність осіб є підставою попередження, а у 
разі повторного вчинення — підставою видалення із залу судового 
засідання. Зазначені заходи процесуального примусу можуть за-
стосовуватися як до учасників цивільного процесу (осіб, які беруть 
участь у справі, й інших учасників процесу), так і до осіб, присут-
ніх у залі судового засідання, і, як уявляється, лише на дане судове 
засідання, а не весь процес по даній справі. 

У випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, 
які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зо-
бов’язаний витребувати такі докази. Якщо суду повідомлені причи-
ни, з яких доказ не може бути поданий і суд погодився з їх поваж-
ністю, то підстав для тимчасового вилучення доказів не має. Тим-
часове вилучення доказів полягає у вилученні зазначених в ухвалу 
письмових або речових доказів з місця їх знаходження в осіб, які ни-
ми володіють та передачі їх суду для долучення до матеріалів справи. 

Свідок зобов’язаний з’явитися до суду на його вимогу. Цей 
обов’язок забезпечується можливістю застосування приводу. Під-
ставою для приводу свідка є неявка в судове засідання без поваж-
них причин. Тому якщо свідок повідомив про причину неявки, йо-
го викликають повторно, але привід не застосовують. Питання про 
привід свідка суд вправі вирішити як з власної ініціативи, так і за 
клопотанням осіб, які беруть участь у справі. 

Отже, всі учасники цивільного судочинства мають добросовісно 
виконувати процесуальні обов’язки і своїми діями або бездіяльністю 
не порушувати процесуальних прав інших осіб. В разі порушення 
встановлених в суді правил або протиправне перешкоджання здій-
снення судочинства тягне застосування заходів процесуального при-
мусу, якими є: попередження, видалення із залу судового засідан-
ня, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМБАТАНТІВ 

ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

Савченко М. В., 
студентка ІІІ, курсу ПЗ-33, Коледж «Освіта»; 

науковий керівник: С. А. Долгий, старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Воєнні дії ведуться збройними силами воюючих держав. У між-
народному праві збройних конфліктів представники збройних сил 
поділяються на дві категорії осіб: ті, що воюють, або комбатанти 
(від франц. combattant — боєць, воїн), і ті, що не воюють, або не-
комбатанти. Комбатант — особа, яка входить до складу збройних 
сил країн, які перебувають у стані військового конфлікту, і має право 
безпосередньо брати участь у військових діях. Комбатантами є: 

• особовий склад сухопутних, військово-морських і військово-
повітряних сил; 

• партизани, особовий склад полків та добровільних загонів, якщо 
вони мають на чолі особу, відповідальну за своїх підлеглих; дотри-
муються у своїх діях правил ведення війни; 

• екіпажі торгових морських суден, та екіпажі літаків цивільної 
авіації сторін задіяних у військовому конфлікті, при умові що суд-
на та літаки переобладнані у військові. 

Сучасне міжнародне військове право як комбатантів розглядає 
вояків, які беруть участь у національно-визвольних війнах, які ве-
дуться народами для отримання свого права на самовизначення. У 
разі якщо населення неокупованих територій при наближенні воро-
га, не встигнувши сформувати регулярні частини, береться за зброю 
з метою боротьби з військами, що здійснили вторгнення, воно та-
кож визначається як воююча сторона конфлікту, за умови, що від-
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крито носить зброю та дотримується законів і звичаїв війни. Засто-
сування насильницьких військових заходів до комбатантів (аж до 
знищення) вважається законним. Комбатант, який потрапив до во-
рогуючої сторони, користується статусом військовополоненого. 

До некомбатантів належать особи, які входять до складу зброй-
них сил воюючої сторони, надають їй допомогу у досягненні воєн-
них успіхів, але безпосередньо не беруть участь у воєнних діях. Го-
ловна ознака правового статусу некомбатанта — неучасть у бойових 
діях. Некомбатантами є військовий духовний і медичний персонал, 
інтенданти, військові кореспонденти, юристи та ін. Серед осіб, що 
беруть участь у збройних конфліктах, також виокремлюють війсь-
кових розвідників і військових шпигунів, добровольців і найман-
ців, парламентерів. 

Військовий шпигун — це особа, яка, діючи таємно або під не-
правдивим приводом, збирає або прагне зібрати відомості в районі 
дії однієї з воюючих держав з наміром повідомити такі протилеж-
ній стороні. Ця особа визнається, також, військовим розвідником. 
У випадку потрапляння в руки ворога під час збирання розвідуваль-
них відомостей або спроби їх збирання. Під час збройних конфлік-
тів на боці воюючих держав беруть участь добровольці. 

Найманець — це будь-яка особа, спеціально завербована на місці 
або за кордоном для того, щоб брати участь у збройному конфлікті, 
керуючись головним чином бажанням отримати особисту користь, 
і якій обіцяна стороною або за дорученням сторони, що перебуває 
в конфлікті, матеріальна винагорода, що істотно перевищує вина-
городу, виплачувану комбатантам того самого рангу і функцій, які 
входять до особового складу збройних сил цієї сторони. 

Особливий правовий статус під час збройних конфліктів мають 
парламентери, тобто особи, спеціально уповноважені військовим 
командуванням воюючої сторони на ведення переговорів з війсь-
ковим командуванням ворога. Відмітний знак парламентера — бі-
лий прапор. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ДІЄВОСТІ 
ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВИХ НОРМ 

Савченко М. В. 
ІІІ курс, група ПЗ-33, 

спеціальність «Правознавство», Коледж «Освіта»; 
науковий керівник: Соколюк А. О., ст. викладач 

кафедри теорії права та міжнародної інформації 
Розуміння ролі права у формуванні та розвитку особистості, знан-

ня способів, якими воно впливає на правосвідомість особистості на-
дає змогу визначити психологічні та соціально-психологічні першо-
причини, що штовхають людину до здійснення правопорушень. Тому 
слід розуміти, що дослідження ефективності правових норм є од-
ним з найважливіших завдань правової науки, тому що через соці-
альні норми відбувається вплив на особистість. 

Дієвість правових норм залежить від макросоціальних умов, а 
саме: правової системи, культури, рівня соціально-економічного роз-
витку суспільства та ін. Важливою умовою ефективності правових 
норм також треба вважати мікросоціальне середовище, в якому зна-
ходиться особистість. До цієї групи можна віднести найближче ото-
чення людини у формі формальних (сім’я, клас, колеги по роботі 
та ін.) та неформальних малих груп (коло друзів тощо). Найвуж-
чою умовою дієвості правових норм є особистість суб’єкта, що ре-
алізує право. Ефективність правових норм залежить також від по-
літичної стабільності в державі, від роботи державних і суспільних 
інститутів, правової освіченості членів суспільства. Повага до пра-
ва лежить в самій суті правового виховання, мета якого полягає в 
тому, щоб добитися такого ставлення до правових норм, коли вона 
у спілкуванні та в своїй практичній діяльності визнає особистісну 
цінність закону, що, в свою чергу, дозволяє реалізувати різні нор-
мативні акти без суворого використання інструментів санкцій та 
контролю. Це говорить про те, що правосвідомість членів суспіль-
ства знаходиться на високому рівні. 

Соціальна орієнтація особистості, як система ціннісних відно-
шень особистості до об’єктів соціальної взаємодії, є важливою со-
ціально-психологічною умовою дієвості правових норм. Соціально-
психологічною формою прояву ціннісних відносин виступають цін-
нісні орієнтації. Це пояснює нестійкість системи ціннісних орієн-
тацій у правопорушників, яскраво виражений егоцентризм, визнан-
ня себе найважливішою соціальною цінністю. 
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Дієвість правових норм понижується, коли людина потрапляє в 
групу протизаконної спрямованості, в якій норми права не призна-
ються і порушуються. Крім того, сильними криміногенними факто-
рами, що стимулюють протиправну поведінку у порушників є нар-
команія та алкоголізм. До цієї ж групи причин виникнення анти-
суспільної поведінки відносять і конкретну життєву ситуація, яка 
являє собою сукупність обставин життя особи, що сприяють виник-
ненню у неї при певних умовах рішучості здійснити суспільно не-
безпечне діяння. 

Третя група умов дієвості правових норм представляє індивіду-
ально-психологічні особливості людини. Протиправною чи право-
мірною буде поведінка особистості залежить не лише від зовнішніх 
факторів впливу, але й від внутрішніх установок людини, емоцій-
них, інтелектуальних, вольових особливостей, психічного стану, які 
є як наслідком впливу оточення, так і вродженими якостями. 

До мотивів право слухняної поведінки можна віднести: перекона-
ність у суспільній корисності вчинку, що здійснюється, правовий 
обов’язок перед суспільством, стереотип, звична поведінка, профе-
сійне почуття відповідальності, конформізм, негативні мотиви, що 
реалізуються правомірними засобами тощо.  

Разом з тим, в суспільстві мають місце і ситуації опору закону. 
Факторами, що обумовлюють негативне ставлення до права є: вій-
на законів, корумпованість та криміналізація окремих гілок влади, 
наявність суспільних груп з особливими субкультурами, правовий 
нігілізм та ін. Дані негативні фактори є основними напрямками в дія-
льності державних органів, законодавчої та виконавчої влади з вирі-
шення поставлених перед суспільством задач по закріпленню пра-
вопорядку. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ: 
ТЕОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

Савюк М. Ф. 
V курс, група ПЗ-51/13, спеціальність «Правознавство» 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Тлумачення Основного Закону органом конституційної юрисдик-

ції є одним із способів реалізації механізму функціонування кон-
ституційної держави. Належне тлумачення Конституції Конститу-
ційним Судом України є юридичним засобом обмеження зловжи-
вання владою та формування засад конституціоналізму в Україні. 

У вітчизняній юридичній літературі окремим аспектам принци-
пів офіційного тлумачення Конституції України приділено увагу у 
працях П. Волвенка, П. Євграфова, П. Мартиненка, I. Пшеничного, 
П. Рабіновича, М. Савенка, В. Скоморохи, А. Селіванова, I. Сліден-
ка, М. Тесленко, В. Тихого. 

Не зважаючи на важливість праць науковців, слід відзначити, що 
в Україні досі відсутній комплексний аналіз тих засадничих начал 
(принципів), базуючись на яких Конституційний Суд України здій-
снює тлумачення конституційних положень. Розглянемо ці основні 
принципи інтерпретаційної діяльності КСУ: 

– принцип верховенства права як засада конституційної держави 
полягає, насамперед, у зв’язаності держави правом, належному фун-
кціонуванні та обмеженні державної влади правом, насамперед, пра-
вами людини й основоположними свободами; Принцип правової 
визначеності означає чітке і однозначне розуміння правових норм, 
відсутність суперечностей між ними, неконституційність прогалин 
у законодавстві; Пряма дія прав людини і основоположних свобод 
накладає конституційні обов’язки на КСУ щодо їх належного за-
стосування, незважаючи на недоліки поточного законодавства. 

– принцип зв’язаності правом тісно пов’язаний із доктриною 
самообмеження конституційної юстиції. Самообмеження у юрис-
дикції органів конституційної юстиції полягає у відмові від втру-
чання в політику; Принцип забезпечення єдності конституції. Кон-
ституція вносить системність у право, є ефективним системоутво-
рюючим фактором правової системи, закріплює вихідні засади фор-
мування дії національного права, наповнює його своїм змістом; 
Динамічне тлумачення Конституції Конституція України тлума-
читься як єдиний кодифікований акт, тобто окремі конституційні 
положення не можуть бути витлумачені відокремлено поза її зміс-
том і цілями [2]. 
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Сутність і зміст Конституційного Суду України, його призна-
чення у суспільстві та державі визначають функції Конституційно-
го Суду України. Пріоритетною функцією Конституційного Суду 
України є, безперечно, здійснення конституційного судочинства в 
Україні. Функції Конституційного Суду України класифікуються, за 
об’єктами, способами і засобами діяльності Конституційного Суду 
України. Об’єктами діяльності Конституційного Суду України є ос-
нови конституційного ладу України. За способами і засобами функ-
ції Конституційного Суду України можна класифікувати на функ-
ції конституційного контролю; офіційного тлумачення; правової охо-
рони Конституції; забезпечення принципу поділу державної влади (ар-
бітражна функція); здійснення конституційного правосуддя тощо [1]. 

Під повноваженнями Конституційного Суду України слід розу-
міти права й обов’язки цього органу державної влади, закріплені за 
ним для здійснення покладених на нього функцій. Закон України 
«Про Конституційний Суд України» містить і обмеження повнова-
жень Конституційного Суду України [1]. 

Отже, діяльність Конституційного Суду України як єдиного ор-
гану конституційної юрисдикції держави спрямована на захист кон-
ституційних прав і свобод людини і громадянина, забезпечення вер-
ховенства Конституції на всій території країни, утвердження Укра-
їни. Результатом діяльності Конституційного Суду є його рішення та 
висновки, в яких викладені правові позиції з конкретних питань, що 
виникають у практиці застосування Конституції та законів України. 
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ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО 
ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРОЦЕДУРНОГО РЕЖИМУ 

Сарана С. В. 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» 
Сучасний стрімкий розвиток суспільних відносин і їх правового 

регулювання не оминув і податкове право. Бурхливий розвиток яко-
го, особливо після прийняття Податкового кодексу України, поста-
вив цілий ряд питань одним з яких є виокремлення в окрему скла-
дову податкового процесу, що з часом може посісти таке ж чільне 
місце як цивільний, господарський чи адміністративний процес. 

Дійсно питання, яке ставить Податковий кодекс в контексті на-
явності у його складі Розділу ІІ «Адміністрування податків, зборів, 
платежів» [1] потребує не лише констатації факту, про належне 
законодавче закріплення відповідних податкових процедур та по-
рядку їх здійснення, а і ставить більш масштабне питання про за-
кладання основ податкового процесу, як окремого напрямку право-
вого регулювання податкових відносин, що спрямований на врегу-
лювання не матеріальних, а саме процесуальних правовідносин. 

Останнім часом до питань податково-процесуального регулюван-
ня звертався цілий ряд науковців серед яких можна виділити праці 
Боднарука Ю. В. [2], Касьяненко Л. М. [3], Кучерявенко М. П. [4], 
Криницького І. Є. [5], якими обґрунтовується існування в межах 
податкового права окремого процесуального режиму, що не лише 
органічно поєднаний з податковими правовідносинами, а і є необ-
хідним зважаючи на їх постійний розвиток та ускладнення відпові-
дних процедур. 

Даний режим виокремлюється не лише на основі наявності окре-
мих законодавчо врегульованих податкових процедур, а і через виок-
ремлення всієї процесуальної складової оподаткування, перш за все 
через значну складність та необхідність чіткого процесу врегулю-
вання встановлення, нарахуванні і сплати податків та подання до-
даткової звітності. Також поступове зростання обсягу податкового 
законодавства і відповідне ускладнення відносин між платниками і 
податковими органами зумовлюють потребу у чітких процедурах 
взаємодії між ними. Окрім цього актуальним є і питання процесуаль-
ного забезпечення розгляду податкових спорів як в судовому, так і 
досудовому порядку, що накладає на нього певні особливості при-
таманні лише податковим правовідносинам. 
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Таким чином, існують передумови виокремлення податкового про-
цесуально-процедурного режиму, в окремий режим у межах подат-
кового права, який з часом може набути рис та характеристик, що да-
дуть змогу сформувати на його основі податкове процесуальне право. 
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ВПЛИВ ІПОТЕЧНОЇ КРИЗИ НА ВЧИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ 

У СФЕРІ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 

Сітовська Л. В., 
старший викладач кафедри права 

ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 050-955-73-31; 
науковий керівник: Старушкевич А. В., к. ю. н., доцент, 

професор кафедри права 

Згідно Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з 
консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» іпоте-
чне кредитування — це правовідносини, що виникають з приводу 
набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими 
документами. 

На думку С. С. Чернявського, усі випадки шахрайства з фінан-
совими ресурсами в банківській сфері громадськість сприймає як 
ознаку ненадійності фінансової системи, показник неефективності 
заходів її кримінально-правової охорони [1]. 
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Деякі банки України в умовах зростання вартості нерухомості у 
2006–2007 рр. надавали іпотечні позики без ретельної оцінки кре-
дитоспроможності позичальника, тим самим грубо порушували до-
пустимий рівень фінансових нормативів [2]. 

Саме ненадійність фінансової системи супроводжується утворен-
ням іпотечної кризи. 

Кримінальні правопорушення у сфері іпотечного кредитування 
залишаються складними для розслідування слідчими. Методика роз-
слідування таких кримінальних правопорушень ще недостатньо роз-
роблена. 

Особливістю злочинів у сфері іпотечного кредитування є те, що 
такі правопорушення вчиняються особами, які надають до банківсь-
ких установ документи, що містять неправдиві відомості. Крім то-
го, особа під час вчинення кримінального правопорушення корис-
тується саме моментом фінансової нестабільності. 

Про це свідчить проведений автором аналіз слідчої та судової 
практик. Так, 27 лютого 2013 р. Приморський районний суд м. Одеси 
вироком суду затвердив угоду про визнання винуватості укладену 
24.01.2013 р. між старшим прокурором та підозрюваним у цьому про-
вадженні у вчинені злочину, передбаченому ч. 2 ст. 222 КК України. 
Підозрюваний в період 2000-2010 рр. достовірно знаючи, що країна, 
банківська та будівельна галузь знаходяться під впливом кризових 
проявів, які звели до мінімуму вірогідність позитивного прийняття 
рішення про видачу кредиту ТОВ «Паляниця», вирішив перекона-
ти банк на свою користь, шляхом подання до банківської установи 
документів, що містять неправдиві відомості про строки завершен-
ня будівництва — у шість місяців, строки погашення кредиту та 
відсотки за користування, фінансовий стан позичальника та вар-
тість майна, що передається в забезпечення [3]. 

Отже, однією із причини, що призводить до збільшення кримі-
нальних правопорушень у сфері іпотечного кредитування є неста-
більність фінансової системи, що слід враховувати під час попере-
дження такого виду злочинності, так вчасно розробляти кримінал-
лістичні рекомендації спрямовані на вдосконалення відповідної кри-
міналістичної методики та слідчої практики. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 

Смідюк С. С. 
1 курс, група ПР(с)-1.1, 

спеціальність «Правознавство», ОКР «Спеціаліст» 
ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 099-418-42-60; 

науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 
Представництво в цивільному обороті має широку сферу засто-

сування. Це пояснюється причинами як юридичного, так і фактич-
ного порядку. Потреба у представництві виникає тоді, коли особа, 
яку представляють, не має за законом можливості вчиняти юридичні 
дії (наприклад, у разі відсутності дієздатності). Представництво мо-
же мати місце також тоді, коли у особи немає або фізичної можли-
вості здійснити такі дії (наприклад, внаслідок хвороби, відсутності 
в місці постійного проживання), або бажання особисто реалізовува-
ти належні їй права та обов’язки. Здійснення юридичними особами 
своєї статутної діяльності також неможливо уявити без всебічного 
використання інституту представництва (праця продавців, касирів, 
представництво в суді, господарському та третейському суді). Пред-
ставництво виступає універсальною формою правового посередниц-
тва — саме тому актуальність дослідження даної теми очевидна. 

Мета представництва полягає у вчиненні представником право-
чинів в інтересах особи, яку він представляє. Тому представник не 
може вчиняти правочин від імені особи, яку представляє, у своїх 
інтересах або в інтересах іншої особи, яку він одночасно представ-
ляє. Винятки становлять відносини комерційного представництва. 
В останньому випадку обов’язковою є згода особи, яку представ-
ляють, на здійснення представником такого одночасного представ-
ництва інтересів кількох осіб. 
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Представником може бути не кожний суб’єкт цивільного права. 
Необхідною умовою правосуб’єктності представника є наявність у 
нього право- і дієздатності. Тому представниками не можуть висту-
пати особи, які не досягли повноліття чи перебувають під опікою 
або піклуванням. Хоча суть представництва полягає в діяльності 
представника щодо реалізації повноважень в інтересах і від імені 
особи, яку представляють, не дозволяється укладати через пред-
ставника правочинів, що за своїм характером вимагають особистої 
присутності особи (реєстрація шлюбу, складання заповіту, укладан-
ня договору довічного утримання, укладання трудового договору 
тощо) — ч. 2 ст. 238 ЦК України [1]. 

Окрім цього, ч. 1 ст. 238 ЦК вказує, що представник може бути 
уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинен-
ня яких має особа, яку він представляє [там само]. Це положення 
стосується лише добровільного представництва, оскільки, напри-
лад, батьки чи опікун, будучи законними представниками, якраз і 
мають метою «заповнити» недостатню дієздатність малолітнього. 

Обсяг і характер повноважень представника, а також умови їх 
здійснення залежать від покладених в основу представництва юри-
дичних фактів. Проте, як і кожне суб’єктивне право, повноваження 
включає не тільки право на власні позитивні дії, а й можливість ви-
моги певної поведінки від інших осіб. Відповідно, розрізняють і самі 
види представництва: а) представництво, засноване на адміністратив-
ному акті; б) представництво, засноване на законі (представництво 
за законом); в) представництво, засноване на договорі (добровільне 
або договірне представництво); г) комерційне представництво [2]. 

Отже, представництво — це правовідношення, в якому одна сто-
рона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від 
імені другої сторони, яку вона представляє (ч. 1 ст. 237 ЦК Украї-
ни) [1]. 

На нашу думку, значення представництва полягає в тому, що са-
ме завдяки цьому інститутові цивільного права юридичні та фізич-
ні особи мають можливість повніше здійснювати свої права. Так, 
наприклад, завдяки представництву стає можливою реалізація ци-
вільних прав малолітніми та неповнолітніми особами або особами, 
що у встановленому законом порядку визнані обмежено дієздат-
ними чи недієздатними. Зокрема, для недієздатних осіб представ-
ництво є основним засобом їх участі в цивільних правовідносинах. 
Можна із впевненістю стверджувати, що представництво виступає 
як одна з важливих гарантій реального здійснення прав і виконан-
ня обов’язків суб’єктами права. 
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ПРАВОВИЙ КОНФЛІКТ: 
СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ 

Соколюк А. О. 
ст. викладач кафедри теорії права та міжнародної інформації ІПСВ 

Правовий конфлікт характеризується наявністю сторін, що ви-
значаються правовими відносинами, їх яскраво вираженим право-
вим протиборством, а також правовими ознаками об’єкту, суб’єкту, 
предмету, мотивації та наслідків конфлікту. Передумовою правово-
го конфлікту є соціальний конфлікт як складна сукупність суспіль-
них протиріч, який передбачає вияв соціально-правових зв’язків і 
відносин між людьми, спосіб взаємодії, що виникає при зіткненні 
несумісних позицій та інтересів. Розглядаючи правовий конфлікт у 
розрізі конструкції правових відносин, слід виокремити такі струк-
турні елементи: суб’єкти правових відносин, об’єкт та зміст. 

Основними суб’єктами конфлікту є сторони, інтереси яких без-
посередньо стикаються і які здійснюють активні оборонні чи насту-
пальні дії один проти одного. У правовому полі як правило пред-
ставлені дві (рідше три і більше) конфліктуючі сторони. Участь у 
конфлікті можуть брати й інші учасники: очевидці, посібники, по-
середники та інші, проте вони не є стрижнем правового конфлікту. 
Необхідним є розмежування суб’єктів конфлікту, що виступають йо-
го стрижнем, та учасників конфлікту (посередників, пасивних свід-
ків, посібників), які лише впливають на розвиток конфлікту, але не 
впорядковують його. Сьогодні, в час розвитку регіональних конф-
ліктів, що мають частіше міжнаціональний характер, є актуальним 
залучення посередників з миротворчих сил, до яких відносяться 
війська Організації Об’єднаних Націй, що безпосередньо втруча-
ються у конфлікт і мають діаметрально протилежну мету: сприяти 
вирішенню конфлікту за допомогою правокомпромісних заходів. 
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Наступним структурним елементом правового конфлікту є його 
об’єкт — так зване ядро, центральна ланка зіткнення. До основних 
об’єктів конфлікту можна віднести суспільні відносини, пов’язані з 
елементами матеріального світу (ресурси), соціальні (статус учас-
ників соціальних відносин), духовні цінності (права людей), що ви-
ражають цільові установки особистих, групових, державних інте-
ресів. Об’єкт конфлікту набирає чинності в тому випадку, коли він 
знаходиться на перетині інтересів різних соціальних суб’єктів, що 
прагнуть до одноосібного контролю над ним. 

Об’єкт правового конфлікту не слід ототожнювати з предметом 
конфлікту. Предметом виступає об’єктивно існуюча або уявна про-
блема, що неоднаково оцінюється сторонами, а тому виступає осно-
вою виникнення протиріччя. Матеріальні та нематеріальні інтереси 
суб’єктів (прагнення до влади, до оволодіння певними цінностями 
та ін.), реалізація яких є важливою для сторін, виступають предме-
том конфлікту. 

Зміст є наступним елементом правового конфлікту, який пропо-
нується розглядати у розрізі двох складових елементів: фактичного 
змісту та юридичної форми. Фактичним змістом правового конфлік-
ту є поведінка учасників конфліктних відносин. Юридична форма, 
у свою чергу, виявляється у правах та обов’язках учасників конф-
лікту. Розглядаючи зміст правового конфлікту як складного фено-
мену, необхідно виділити його об’єктивну та суб’єктивну складові. 
До об’єктивної складової слід віднести зовнішні фактори: економі-
ко-правові, соціально-економічні фактори, що визначають об’єкт та 
предмет правового конфлікту і обумовлюють поведінку його учас-
ників. До суб’єктивної складової відносяться детерміновані суб’єк-
тивними чинниками соціально-психологічні характеристики учас-
ників, що обумовлюють потреби, інтереси правової спрямованості, 
і виходячи з його приналежності до тієї чи іншої соціальної групи, 
характеризуються специфікою свідомості індивіда. 

Отже, правовий конфлікт виявляється у системі правових відно-
син конфліктної спрямованості і є результатом існування внутріш-
нього правового конфлікту та соціальних протиріч. 
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ЗАСОБИ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ 
НА СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Старущенко Т. Ю. 
студентка 4 курс, група ПЗ-41 

Інституту права та суспільних відносин; 
науковий керівник: Черненко О. А., к. ю. н. 

Державне регулювання господарської діяльності можна визначи-
ти як діяльність держави в особі її органів, що спрямована на за-
безпечення публічних інтересів шляхом використання засобів впливу 
на господарські відносини та поведінку суб’єктів підприємництва. 

Інститутами суспільства є як підприємництво так і держава. Вони 
постійно взаємодіють, а також впливають і, у свою чергу, піддані 
впливу інших інститутів суспільства. Інші інститути суспільства та-
кож здатні впливати на підприємництво, як безпосередньо (напри-
лад, нова технологія), так і опосередковано — через державу. Най-
більший вплив на підприємництво із всіх інститутів суспільства має 
держава. 

Взаємовідносини між державою і підприємництвом є комплекс-
ними і динамічними, змінюються в часі. Через динамічність суспільс-
тва взаємовідносини між підприємництвом і державою постійно зна-
ходяться у стані зміни, унаслідок чого іноді важко провести межу 
між публічним (суспільним) і приватним секторами. Сфери підпри-
ємництва і держави є різними, але вони перетинаються, що зокре-
ма, виявляється в їхніх цілях. Основна мета, яку переслідує підпри-
ємництво — це одержання прибутку, у той час як держава захищає 
суспільні інтереси в цілому. Складні взаємовідносини між підпри-
ємництвом і державою мають значний вплив на розвиток економі-
ки і громадського життя. 

Принципи державного регулювання господарської діяльності: 
• принцип законності; 
• принцип забезпечення економічної багатоманітності та рівно-

го захисту всіх суб’єктів господарювання; 
• принцип справедливості, добросовісності, розумності; 
• судовий захист прав у разі його порушення; 
• принцип обмеженого втручання (обмеження державного регулю-

вання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення 
соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у 
підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав спо-
живачів та безпеки суспільства та держави ст. 6 п. 1 абз. 3 ГКУ); 
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• захист національного товаровиробника (ст. 6 п. 1 абз. 4 ГКУ); 
• заборона незаконного втручання органів державної влади та ор-

ганів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські 
правовідносини. 

На мою думку державні органи на різних рівнях впливають на 
підприємницьку діяльність, тому результати її здійснення залежать 
від держави, а саме держава встановлює «правила гри» на ринку, у 
межах якої суб’єкти підприємництва мають певну свободу. Типові 
«правила гри» стосуються конкурентної поведінки, управлінських, 
трудових відносин, цінних паперів, реклами, об’єднань підприємців. 
Ці правила закріплені в ряді законів України: «Про захист еконо-
мічної конкуренції», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів», «Про фінансові по-
слуги і державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про рек-
ламу» тощо. 

Державою здійснюються різні засоби регулюючого впливу на 
суб’єкти підприємницької діяльності, від оподатковування до ціноу-
творення. Державне регулювання створює те середовище, у якому 
діють підприємці, забезпечуючи захист права власності, виконання 
договірних зобов’язань тощо, що є істотним для діяльності підпри-
ємців. 

Відповідно до ст. 12 ГК основними засобами регулюючого впливу 
держави на діяльність суб’єктів господарювання і підприємницької 
діяльності є: державне замовлення; ліцензування, патентування і кво-
тування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та 
лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податко-
вих та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інно-
вацій та субсидій. 

Отже, держава для реалізації економічної політики, виконання ці-
льових економічних та інших програм і програм економічного і со-
ціального розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми ре-
гулювання господарської діяльності. 
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ДОКАЗИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 

Старущенко Т. Ю. 
4 курс, група ПЗ-41, спеціальність «Правознавство», 

Інститут права та суспільних та суспільних відносин; 
науковий керівник: Марченко М. Г., старший викладач 

кафедри цивільного, господарського та кримінального права 

Доказування є найбільш складною, трудомісткою роботою в діяль-
ності правоохоронних органів, у тому числі і господарських судів. 
Пояснюється це тим, що в процесі доказування, по-перше, дово-
диться мати справу з фактами, подіями ретроспективного характе-
ру які, як правило, не можна сприйняти безпосередньо, по-друге, в 
процесі доказування зазвичай діють дві сторони з протилежними ін-
тересами, які не тільки представляють докази в обґрунтування сво-
єї позиції, але нерідко намагаються спростувати чи знецінити докази 
іншої сторони, по-третє, докази з часом можуть втрачатися, втра-
чати свою переконливість в силу різних об’єктивних обставин. 

Судове доказування в господарському процесі — це логіко-прак-
тична діяльність осіб, які беруть участь у справі, і суду по встанов-
ленню наявності або відсутності обставин, що мають значення для 
правильного вирішення справи. 

Доказування — розумова і практична діяльність компетентних 
учасників процесуальних відносин, що полягає у збиранні, перевірці 
та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значен-
ня для правильного вирішення справи. Метою доказування є встанов-
лення істини у конкретній справі і вирішення спору між сторонами. 

Предмет доказування — це коло фактів, які необхідно встано-
вити для правильного вирішення господарського спору. До таких 
фактів належать обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги 
чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи 
та які належить встановити при ухваленні судового рішення. 

Всю сукупність фактів (обставин), які встановлюються в проце-
сі судового доказування, називають «межею доказування». Факти 
(обставини), які включені в предмет доказування, належать доказу-
ванню в суді, але з цього є виключення. Згідно зі ст. 35 ГПК є три 
види фактів, які не потребують доказування: визнані господарським 
судом загальновідомими; преюдиційні; презумпційні. 
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Залежно від способу формування докази поділяються на первісні 
і похідні. Первісними називають докази-першоджерела, похідними — 
докази, що відтворюють зміст іншого доказу. 

За характером зв’язку змісту доказів з тими фактами, які необ-
хідно встановити, докази поділяються на прямі, які вказують на ная-
вність чи відсутність факту, і непрямі, які дозволяють зробити не 
один, а кілька ймовірних висновків про факт. 

За джерелом одержання докази поділяються на особисті і речові 
залежно від того, хто або що є джерелом доказу — людина чи ма-
теріальний об’єкт. 

За формою існування докази можуть бути усними, письмовими 
та речовими. Останнім часом все частіше в господарському процесі 
доказами стають електронні документи, а також письмові докумен-
ти, підготовлені з використанням комп’ютерної техніки або мережі 
Інтернет. У ч. 2 ст. 8 Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» від 22.05.2003 р. чітко закріплена нор-
ма, згідно з якою допустимість електронного документа як доказу не 
може бути спростована лише на підставі того, що він має електронну 
форму. Доцільно ГПК України слід доповнити нормами щодо ви-
знання юридичної сили електронних документів, що циркулюють 
при розгляді господарських спорів. 

Під оцінкою доказів мається на увазі визначення судом достовір-
ності та сили доказів. Достовірність означає, що відомості, які вона 
надає, відповідають дійсності. Достовірний доказ повинен бути отри-
маний з надійного джерела інформації та якісного процесу форму-
вання доказу. Достовірність визначають при порівнянні кількох 
доказів, при оцінці всієї сукупності доказів по справі. Достовір-
ність — це якість доказів, яка характеризується точністю, правиль-
ністю відображення обставин, які входять в предмет доказування. 

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переко-
нанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об’єктивному 
розгляді в господарському процесі всіх обставин справи в їх сукуп-
ності, керуючись законом (ст. 43 ГПК). Ніякі докази не мають для 
господарського суду заздалегідь встановленої сили. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ВЛАД В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
Сухицька Н. В. 

кандидат юридичних наук, доцент, 
професор кафедри теорії права та міжнародної інформації ІПСВ 
Відповідно до ст. 6 Конституції України «Державна влада в Україні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та су-
дову». Такий розподіл влад є класичним для будь-якої демократич-
ної держави з республіканською формою правління, але в кожній з 
них він має свої особливості. Не виключенням є і українська держава. 

Почнемо з законодавчої влади. Ст. 75 Основного Закону зазна-
чає, що єдиним органом законодавчої влади є парламент — Верхов-
на Рада України. Не випадково, що її основною функцією є ухвалення 
законів і Конституційний Суд України у своєму рішенні у справі 
щодо повноважень Верховної Ради України від 17 жовтня 2002 р. 
визнав, що жодний інший орган державної влади не уповноваже-
ний приймати закони. Поряд з цим правом, ухвалювати найважли-
віші рішення країни (закони) на всеукраїнському референдумі за-
кріплено і за українським народом. Отже необхідно уточнити, що 
Верховна Рада є не просто єдиним органом законодавчої влади, а 
саме державним. 

Що стосується виконавчої влади, то в Україні її очолює Кабінет 
Міністрів і його повноваження прописані в Розділі VI Основного 
Закону та спеціальному органічному Законі «Про Кабінет Мініст-
рів України». В більшості країн з президентською або змішаною 
формами правління її очолюють президенти. Правовий статус Пре-
зидента в України окреслений тільки у Розділі V Конституції. Окре-
мий акт вищої юридичної сили, що був би спеціально присвячений 
цьому інституту в Україні відсутній не дивлячись на чималу кіль-
кість та специфіку покладених на нього повноважень. Зокрема се-
ред них: Президент є главою держави і виступає від її імені, є гаран-
том державного суверенітету, територіальної цілісності України, 
додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадя-
нина тощо. Все це дає нам підстави казати про наявність окремої — 
президентської — гілки влади. 

Привертає увагу як окрема гілка влади місцеве самоврядування. 
Ст. 142 Конституції України. Матеріальною і фінансовою основою 
місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи міс-
цевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у влас-
ності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а 
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також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управ-
лінні районних і обласних рад. Місцеві ради як місцеві парламенти 
формують виконавчу владу та власні контрольні органи. Таким 
чином в наявності елементи розподілу влади і на місцевому рівні. 

Судова влада в Україні має достатньо струнку схему побудови і 
безумовно є самостійною гілкою. Разом з тим спостерігається пев-
не зазіхання на правотворчу діяльність Верховним Судом у вигляді 
роз’яснень у постановах його пленумів а також рішеннях Консти-
туційним Судом. 

Нарешті не може не привертати увагу явне існування контрольно-
наглядової гілки влади. Адже за специфікою її повноважень вона 
не входить до жодної з вищеперерахованих. Перш за все це стосу-
ється прокуратури, як органу, функції якого полягають у переслі-
дувані осіб, що скоїли злочини, підтримці публічного обвинувачен-
ня в суді, нагляді за законністю попереднього розслідування зло-
чинів і утримання осіб в місцях позбавлення волі. До згаданої гілки 
можна віднести також Рахункову Палату, Національну Раду Украї-
ни з питань телебачення і радіомовлення та Національну експертну 
комісію з питань захисту суспільної моралі, Антимонопольний Ко-
мітет тощо. 

Наведені нами особливості розподілу влад в Україні не є вичерп-
ним. Існує багато точок зору відносно тих чи інших новацій які 
мають місце в нашій країни. Серед них, зокрема, атестаційна влада, 
яка охоплює своїми повноваженнями проблеми атестації кадрів дер-
жавних посадовців та ін. 

 
 
ДОСТУПНІСТЬ ЯК АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЧИННИК 

ПРАВА ІНВАЛІДІВ НА ОСВІТУ 

Таланчук І. В. 
аспірантка Університету «Україна», кафедра адміністратив-

ного, фінансового та інформаційного права 

Доступність до освіти людей з інвалідністю — актуальна про-
блема сьогодення. Як доводять міжнародні дослідження, на підви-
щений ризик отримання інвалідності наражаються особи з недо-
статнім доходом, із числа безробітних та низькім рівнем світи. 
Отим-то у «Цілях розвитку тисячоліття» («Millennium Development 
Goals»), прийнятий Організацією Об’єднаних Націй на період з 
2000 по 2015 рік, визначено такі пріоритетні напрями, як боротьба 
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з бідністю, голодом, неграмотністю та дискримінацією жінок. Важ-
ливо відзначити, що відсоток людей, які живуть поза межею бідно-
сті, становить серед інвалідів 82% [3]. Причина банально проста, — 
вони не мають доступу до необхідної освіти. Про яку інтеграцію 
інвалідів у суспільство за таких умов можна говорити? Тому звер-
нення до цієї проблеми надасть нам можливість пояснити важли-
вості забезпечення доступності для інвалідів до освіти та розумін-
ня взаємозв’язку між доступністю як чинника забезпечення цього 
права. В суспільстві ніхто не може користуватися правами людини, 
які де-юре гарантовані державою, а де-факто до них немає доступу. 
Для людини з інвалідністю доступність має вирішальне значення. 

Доступність є дуже широким поняттям, що охоплює такі сфери, 
як освіта, транспорт, працевлаштування, будівлі та громадські міс-
ця тощо. Багато з цих сфер перебувають у взаємній залежності (на-
приклад, доступ навчального закладу є однією з умов доступності 
освіти), що в кінцевому впливає на включення особливості в суспі-
льство. 

Синонімів доступності, включення до суспільства, повного і ефек-
тивного залучення до вищої освіти людей з інвалідністю, багато, які 
в свою чергу вимагають удосконалення системи адміністративно-
правових норм і розробку додаткових механізмів адміністративно-
правового регулювання, модернізацію правил і внутрішніх норм 
навчального закладу [1], пошук та підвищення кваліфікації коман-
ди однодумців, створення моделі інклюзивної освіти в навчально-
му закладі [2] спеціально обладнані навчальні кабінети, адаптовані 
навчальні програми та література, фінансування, соціальна актив-
ність молоді з особливими потребами [4] та інше. Ми бачимо, що 
проблема доступності до вищої освіти людей з інвалідністю має 
багато чинників. Вона залежить від побудови освітній системи, під-
готовки кадрів, їх кваліфікації, матеріально-технічної бази навча-
льного закладу, надання інвалідам безоплатної допомоги на освіту 
(Фонд соціального захисту інвалідів) та звільнення їх від сплати за 
навчання у вищих навчальних закладах (державне замовлення). 

Попри значну кількість наукових робіт з цієї проблематики, ці 
теми буди досліджені в основному в напрямку реабілітації інвалі-
дів, бо раніше основні зусилля держави спрямовувалися на соціа-
льне забезпечення цієї категорії громадян. Після ратифікації між-
народних угод, де пріоритетним, з точки зору державної політики, 
є реформування системи освіти, яке б дало змогу забезпечення до-
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ступності до освіти людей з інвалідністю, незважаючи на відмінно-
сті; законодавчо визнати принципи інтеграції інвалідів та інклюзив-
ної освіти. Що в свою чергу потребує розробку системи адміністра-
тивно-правових норм і механізмів адміністративно-правового регу-
лювання доступності до освіти інвалідів, належного контролю за їх 
виконанням та відповідальності за їх невиконання. 

Література 

1. Байда Л. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посіб-
ник / Лариса Байда, Ольга Красикова-Еннс, Сергій Буров, Володимир 
Азін, Ярослав Грибальський, Юлія Найда. — К., 2012. — 216 с. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Таранко Д. В. 
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство», 
ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 050-648-00-50; 

науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 

Можливість виконання судового рішення є невід’ємною його 
властивістю, в силу якого рішення судів та інших юрисдикційних 
органів (посадових осіб) можуть бути виконані в примусовому по-
рядку у випадку добровільного їхнього невиконання. Судові рішен-
ня відповідно до ст. 124 Конституції України є обов’язковими до 
виконання на всій території України [1]. 

Виконавче провадження до останнього часу вважалося слабкою 
ланкою механізму захисту прав громадян та юридичних осіб та по-
требувало значної перебудови. Неналежне та несвоєчасне виконан-
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ня рішень суду та інших органів було однією з причин падіння авто-
ритету судової влади. Особливої актуальності ця проблема набула 
відносно рішень, згідно з якими боржник зобов’язаний повернути 
борг. Склалася парадоксальна ситуація, за якої бути боржником стало 
вигідніше, ніж кредитором, оскільки йому було фактично неможли-
во забезпечити примусове відновлення прав. Така ситуація спричи-
нена тим, що законодавство про виконавче провадження приймало-
ся ще в радянські часи і в рамках іншої економічної моделі держави. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче проваджен-
ня» під виконавчим провадженням слід розуміти сукупність дій 
органів і посадових осіб, зазначених у законодавстві про виконавче 
провадження, спрямованих на примусове виконання рішень судів та 
інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спо-
сіб та в межах повноважень, визначених нормативно-правовими 
актами [2]. 

Як слушно зауважує О. Кононенко, значення виконавчого про-
вадження полягає у тому, що воно гарантує фактичну реалізацію 
рішень судів та інших органів, завершує юрисдикційну діяльність 
щодо захисту суб’єктивних прав громадян та організацій, забезпе-
чує зміцнення законності у сфері матеріально-правових відносин та 
сприяє вихованню громадян і службових осіб у дусі виконання за-
конів України [3, с. 16]. 

Виконання судового рішення в цивільній справі є органічним про-
довженням попередніх етапів судового процесу порушення цивіль-
ної справи, підготовки справи до судового розгляду та інших. Про-
те виконавче провадження характеризується і тим, що воно може 
бути порушене і не у зв’язку із судовим розглядом справи, оскільки 
закон доручає виконавчим органам виконувати і акти адміністра-
тивних органів, нотаріату, товариських, третейських судів тощо. Ви-
конавче провадження забезпечує досягнення матеріально-правової 
мети судової та несудової юрисдикційної діяльності. 

На нашу думку, виконавче провадження має важливе значення, 
яке полягає в наступному: воно є визначеним законом цивільним, 
процесуально-правовим засобом, який забезпечує примусове вико-
нання рішень судових і несудових органів і тим самим реалізує за-
хист суб’єктивних прав громадян та організацій. Ним усуваються 
порушення майнових і особистих немайнових прав шляхом засто-
сування процесуальних засобів і способів примусу до осіб, які доб-
ровільно не виконали свої обов’язки. 
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Виконавче провадження забезпечує режим законності в право-
вих відносинах громадян і юридичних осіб, запобігає правопору-
шенням і здійснює виховний вплив на громадян, службових і поса-
дових осіб у дусі розуміння необхідності належного, своєчасного 
та повного виконання вимог законів України. 
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ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Івано-Франківська філія університету «Україна» 
к. тел.(098)-245-64-86; 

науковий керівник: Мельничук С. М., к. ю. н., доцент 

Будь-яка діяльність у суспільстві визначається як спосіб організа-
ції та існування соціального організму. Процес задоволення специ-
фічних життєвих потреб та інтересів суспільства, які безпосередньо 
ґрунтуються на праві, визначає об’єктивну необхідність та практич-
не значення юридичної роботи, що має соціальне походження та є 
соціально зумовленою. 

Це пояснюється тим, що поряд із політичною, духовною, куль-
турно-виховною, організаційно-управлінською та іншими видами 
соціальної діяльності існує юридична діяльність, оскільки потреба 
соціального життя об’єктивно зумовлює необхідність існування права, 
а разом із ним всієї системи супутніх механізмів, засобів та спосо-
бів, які забезпечують функціонування та розвиток права. 
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Характеризуючи таке багатогранне явище як юридична діяль-
ність слід зважати на специфічне соціальне середовище в якому вона 
здійснюється та на її спрямованість лише на ті об’єкти, що перебу-
вають під захистом права як певна система соціальних цінностей. 

Невизначеність поняття правової діяльності пов’язується пере-
дусім із багатоаспектністю у сприйнятті цього явища, складністю 
його структури, розмаїттям методологічних підходів, що викорис-
товуються науковцями. 

Так існує думка, що в реальному житті «чисто» правової діяль-
ності не буває, так само як і правових суспільних відносин. Однак 
у дійсності абстрактні моделі правових норм, перетворюючись на 
реально існуючі акти людської поведінки, набувають зовнішньої 
форми свого вираження, що сприймається як та чи інша знакова 
система. Знакові предмети, серед яких виділяють судові рішення, 
нормативні акти, позови, є продуктом діяльності. Цю діяльність, яка 
несе в собі інформацію та волевиявлення суб’єктів із приводу іншої 
діяльності (що регулюється), слід розглядати як різновид соціаль-
ної діяльності. 

На перший погляд, у пропонованому визначенні немає місця для 
таких недержавних утворень, як адвокатура, приватний нотаріат, не-
державна охорона та детективна служба, юридичні служби недер-
жавних підприємств та установ тощо. Однак, визначаючи суб’єктний 
склад автор зазначає, що суб’єктами можуть бути або державні ор-
гани безпосередньо, або уповноважені державою на той чи інший 
різновид діяльності громадські організації. Це означає, що держава 
володіє монополією на здійснення юридичної діяльності, в якій ви-
являються основні властивості державного суверенітету. 

Враховуючи зазначене вище, виокремимо визначення поняття 
юридичної діяльності, яка, зберігаючи властивості соціальної діяль-
ності та правової, набуває тих рис, які дають змогу відрізнити її від 
аналогічних видів соціальної діяльності, врегульованих правом. 

Отже, юридична діяльність — це різновид правової діяльності, 
що здійснюється у сфері права юристами на професійній основі з 
метою отримання правового результату, задоволення потреб та ін-
тересів соціальних суб’єктів відповідно до вимог права. 

Отже, на основі зазначеного, можна стверджувати, що у сучас-
ній юридичній літературі, ще не склалося чіткого уявлення стосов-
но поняття юридичної діяльності, її структури, змісту, функціональ-
ного призначення. Теоретично невирішеним залишаються питання 
співвідношення юридичної діяльності з такими категоріями, як юри-
дична або правова практика, правова поведінка, правовий досвід. 
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РАБІВ У РИМСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 
Тирсіна А. В., 

студентка І курсу, групи ПЗ-11 Інституту права та суспільних 
відносин ВМУРоЛ «Україна», nastia-asik@mail.ru; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Питання правового статусу рабів у Давньому Римі є необхідним 
та актуальним для вивчення періодизації, розвитку та становлення 
правових відносин римського приватного права. 

Метою даної роботи є більш детальне пізнання та здобуття пев-
них знань, необхідних для вивчення римського приватного права та 
правових суспільних відносин Римської імперії зокрема. 

В період існування Римської імперії на території держави існу-
вав рабовласницький лад. В основі таких відносин була власність 
рабовласника (феодала) на засоби виробництва, а також на раба, з 
яким рабовласник може робити все що завгодно: продати або ку-
пити. В Римській імперії раб був певною річчю, знаряддям вироб-
ництва. Становище раба в Римі було набагато важчим, ніж інших 
рабовласницьких державах(Схід та Греція). На відміну від рабо-
власника, раб не мав ніяких прав, і тому він не міг захиститися за-
коном в разі не гідного або принизливого ставлення до себе. Закон 
міг стосуватися раба лише в тому випадку, якщо чужого раба буде 
покалічено або вбито, але це буде розглядатися як справа, яка буде, 
з точки зору цивільного права, стосуватися псування або знищення 
чужого майна. На той час раб не був суб’єктом права, а лише його 
об’єктом. Тобто він не міг бути учасником правовідносин, не мав прав 
та повноважень, а був лише об’єктом, навколо якого відбувалися пра-
вотворчі процеси. В Римі суб’єктами права були лише вільні люди. 

На певному етапі розвитку в Римській імперії юридичне та по-
бутове становище рабів почало дещо пом’якшуватись. Імператор 
Клавдій I (41–54 рр.) постановив, що після того як рабовласник 
відправляє свого хворого або слабкого раба на острів Ескулапа (Тібр), 
то раб стає вільним. А якщо пан вб’є раба замість цього, то, відпо-
відає як за вбивство. Після цього раб може не повертатися до свого 
пана. Імператор Адріан (117–138 рр.) заборонив рабовласникам вби-
вати рабів. За правління імператора Антоніна Пія (138–161 рр.) бу-
ла заборона безпричинного вбивства раба. Також певне поліпшен-
ня становища рабів позначилось в теорії римського правління, 
було сказано те, що рабство, хоч і є узаконеним та загальновизна-
ним, проте воно є суперечливим та порушує природне право. З то-
чки зору природнього права всі люди є рівними між собою. 
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Зміна становища рабів була зумовлена початком кризи рабовлас-
ницької системи в Італії, що змушувало панів боротися за підви-
щення продуктивності праці рабів. 

Раб, якого було відпущено на волю, ставав вільновідпущеним (ли-
бертином), але він не був повноправним. Раб був зобов’язаний на-
давати пану повагу, виконувати його доручення, іноді жити в його 
будинку, платити оброк (податок у вигляді натуральних продуктів) та 
інше. Вільновідпущені раби в Римі було широко розвиненим яви-
щем. Це було вигідним самому рабовласнику тим, що раб, який був 
відпущений на оброк, міг зібрати певну суму грошей, яка була не-
обхідною для викупу, а самому панові вигідніше було б експлуату-
вати раба як вільно відпущеного. Також вони були вигідними для 
виконання певного виду поручень, які сам пан не міг виконувати. 

На підставі вищенаведеного можна зробити висновок, що в пев-
ний період у Римі раби були річчю, з якою пан міг робити все що 
йому заманеться, і закон не міг захистити їхні права. Раб був не віль-
ним, тому він не міг вступати в правові відносини, тобто він був ли-
ше об’єктом права. Але з часом їхнє становище в Римській імперії 
почало покращуватись. Були створенні певні обмеження по відно-
шенні пана до раба. Раби могли були вільними, у випадку відправ-
лення їх на острів Ескулапа, по поверненні з якого, раб став частково 
вільним, менш експлуатованим але все одно частково залежним від 
рабовласника, виконуючи певні повинності та доручення. 

 
 
ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО І БЕЗГРОМАДЯНСТВО 

Тінтул М. В. 
студентка 4 курсу, групи МІ-41, 

Інституту права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна», 
спеціальність «Міжнародна інформація»,  

(063)858-46-00, mjmashka@ukr.net 
науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Випадки подвійного громадянства і безгромадянства мають мі-
сце внаслідок різноманітного вирішення законодавством окремих 
держав питань про набуття і втрату громадянства. 

Подвійне громадянство (біпатризм, полігромадянство) — пере-
бування особи одночасно в громадянстві двох і більше держав. Цей 
стан виникає у разі колізії при застосуванні законів про набуття гро-
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мадянства. Наприклад, дитина, яка народилася на території держа-
ви, що застосовує принцип «права ґрунту», від батьків, котрі є гро-
мадянами держави, що застосовує принцип «права крові», отримує 
з моменту народження подвійне громадянство. 

Подвійне громадянство виникає також у разі одруження жінки, 
яка є громадянкою країни, законодавство якої не позбавляє жінку 
свого громадянства при її одруженні з іноземцем (наприклад, Фран-
ція, США, Швеція), або громадянином такої країни, що автоматич-
но надає громадянство жінці-іноземці, яка одружилася з її грома-
дянином (наприклад, Бразилія). 

Натуралізація — прийняття у громадянство даної держави на 
прохання заінтересованої в тім особи — також може породити си-
туацію подвійного громадянства, якщо таке прохання задовольня-
ється у відношенні особи, визнаної громадянином іншої держави. 

Для вирішення багатьох проблем, пов’язаних із подвійним гро-
мадянством, використовується принцип визначення ефективного гро-
мадянства. Ефективне громадянство пов’язане з необхідністю ви-
значення фактичного або переважного громадянства біпатрида для 
вирішення проблем, пов’язаних із колізійною формулою прикріп-
лення, що визначає особистий статут фізичної особи (lexpatriae або 
lexdomicilii). У цьому випадку виходять із місця постійного прожи-
вання особи, її роботи, місця перебування її майна, насамперед не-
рухомого, проживання її сім’ї тощо. Це, наприклад, дуже актуально 
в сучасній Європі, де існують «прозорі» міждержавні кордони, що, 
по суті, скасовані, спостерігається ординарна міграція населення в 
межах Європейського Союзу. 

Безгромадянство (апатризм) — це таке становище особи, коли 
вона не є громадянином будь-якої держави. У Конвенції про статус 
апатридів від 28 вересня 1954 року апатридом іменується особа, яка 
не розглядається громадянином якоїсь держави в силу її закону. 

Стан безгромадянства може виникнути з різних причин, напри-
клад при: 

а) втраті громадянства, якщо дана особа вийшла добровільно або 
втратила громадянство своєї держави і не набула громадянства в 
іншій державі; 

б) виході з громадянства з метою отримання громадянства іншої 
держави, що дається через п’ять-десять років; 

в) у результаті народження від батьків, які втратили громадянс-
тво; 
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г) одруженні жінки з іноземцем, держава якого не надає жінці 
автоматично громадянства чоловіка (США, Франція), а сама жінка 
має громадянство країни, законодавство якої керується принципом 
«дружина слідує громадянству чоловіка» (Іспанія); 

д) позбавлені громадянства тощо. Зазвичай думають, що статус 
апатридів наближений або відповідає статусу іноземців у даній дер-
жаві. Конвенція 1954 року в ряді випадків навіть закликає держави 
надавати апатридам такий же статус, як і громадянам.  

Слід мати на увазі, що особи без громадянства (апатриди) ціл-
ком підпорядковуються законодавству тієї держави, на території якої 
вони проживають. 

 
 
ЮРИДИЧНА НАУКА ТА ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Тополя Р. В., 
аспірант кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»; 
науковий керівник: Мурашин О. Г., д. ю. н., професор, 

член-кореспондент НАПрН України 

Юриспруденція, або правознавство — це спеціалізована галузь 
знань у сфері суспільствознавства. При цьому, якщо суспільствоз-
навство є наукою про суспільство взагалі, то правознавство є систе-
мою знань про державу та галузі права, тобто про загальні та осібні 
закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і 
права в їх структурній багатоманітності. Синонімом терміну «юрис-
пруденція» та тотожним за змістом і смисловим навантаженням є 
термін «правознавство». Складовими частинами правознавства є юри-
дична наука та безпосередньо юридична діяльність юристів: суддів, 
прокурорів, слідчих, нотаріусів, адвокатів, юрисконсультів науков-
ців та інших осіб, які на професійних засадах, у відповідності до 
чинного законодавства, здійснюють діяльність у галузі юриспру-
денції та надають юридичні послуги. 
Юридична наука — це система знань про об’єктивні властивості 

права і держави в їх юридичному розумінні та вираженні, про загаль-
ні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонуван-
ня держави і права в їх структурній багатоманітності. Основними 
рисами (характерними ознаками) юридичної науки є те, що юри-
дична наука має: 
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– прикладний характер, тобто вона обслуговує потреби суспіль-
ного життя, юридичної практики, юридичної освіти та забезпечує 
правників необхідними відомостями про норми права, їх видання та 
практику застосування законів; 

– властивості точних наук, тобто в основному використовує кон-
кретні знання, що містяться у сталих і точних конструкціях та їх 
співвідношеннях, як і природничі науки; 

– позитивні якості відповідних наук про мислення, тобто дослі-
джує питання, що пов’язані зі спроможністю відображати об’єктивну 
дійсність у правових судженнях і поняттях у процесі створення та 
застосування законів та ін. 

Завдяки науковій юридичній діяльності одержуються нові знання, 
розробляються концепції щодо удосконалення та розвитку галузе-
вих правових наук із врахуванням змін, що відбуваються в соціаль-
но-економічному житті суспільства, запроваджуються нові наукові 
школи, здійснюється експертне оцінювання чинного законодавства 
та практики його застосування і т. ін. 
Юридична практична (професійна) діяльність — це цілеспря-

мовані дії юриста (правника) з вирішення юридичних справ, що 
здійснюється на основі норм чинного законодавства та яка спрямо-
вана на дотримання законності та зміцнення правопорядку в державі 
та поваги до законів, тобто це організаційно-правові та практично-
методологічні засади практичної роботи юриста. Через юридичну 
діяльність проявляються основні закономірності функціонування юри-
дичної практики. При цьому, професійна діяльність юриста здебіль-
шого здійснюється в межах правової форми діяльності держави (пра-
вотворчій, правозастосовній, правоохоронній та ін.), а її юридична 
сутність та ж сама, що і правові форми діяльності держави, тобто 
вона завжди пов’язана з нормами права, ґрунтується на законі, ви-
користовує наукові (доктринальні) рекомендації та завжди має юри-
дичні наслідки. 
Типовою методологією практичної реалізації професійної діяль-

ності юриста є: правова оцінка наданих, виявлених або знайдених 
фактів; вироблення алгоритму пошуку, перевірки та оцінки фактич-
ної інформації; пошук правової інформації для вирішення практич-
ного завдання, підбір правових норм та надання юридичного виснов-
ку щодо вирішення поставленої проблеми; підготовка та оформлення 
правових документів у вигляді рішень, довідок, пропозицій, розроб-
ка та обґрунтування позицій; практична реалізація правових знань 
(переговори, виступи в судах та інших органах, посередництво при 
вирішенні конфліктів тощо; здійснення правового контролю за про-
цесом реалізації правових рішень тощо. 
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Практична діяльність юриста-правника є працею, що вимагає 
великої напруги, терпіння, знань і високої відповідальності, а також 
витрат енергії і часу. По суті вона становить собою повсякденний 
пошук правового матеріалу, його читання, обробку, прийняття від-
повідного правового рішення, його оформлення, облік можливих зау-
важень, вирішення колізійних питань тощо. Самі ці дії потребують 
відповідних навичок, вмінь, прийомів, фахової підготовки, технічної 
оснащеності професійної освіченості тощо. Крім цього на її якість 
впливають такі фактори, як наявність відповідних умови для здійс-
нення правничої діяльності: наявність транспорту, зв’язку, розмно-
жувальної техніки, відповідне інформаційне забезпечення та обслу-
говування тощо. 

 
 

ПОНЯТТЯ КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ 
ТА ЙОГО ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ 

Торба І. О. 
1 курс, група ПР(м)-1.1, спеціальність «Правознавство», 

ОКР «Магістр», ЛІРоЛ Університету «Україна»; 
науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 

Термін «комерційне найменування» з’явився у законодавчій тер-
мінології України після прийняття Цивільного кодексу України (на-
далі по тексту — ЦК України). До цього часу в національному за-
конодавстві використовувався термін «фірмове найменування». Хоча 
й зараз у законодавстві, зокрема, у ЦК України використовується 
подвійна назва — комерційне (фірмове) найменування (ст. 90, 420 
та глава 43) [1]. На нашу думку, це зумовлено тим, що саме термін 
«фірмове найменування» використовується в українському перекла-
ді Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 p., 
яка є фундаментальною міжнародно-правовою угодою, що містить 
норми, які регламентують охорону комерційних найменувань. Так, 
зокрема, ст. 8 зазначеної Конвенції передбачає, що фірмове наймену-
вання охороняється у всіх країнах Союзу без обов’язкової подачі 
заявки чи реєстрації і незалежно від того чи є воно частиною това-
рного знаку [2]. 

Сьогодні нормативно-правовою базою для регулювання відносин 
щодо комерційних найменувань в Україні, крім ЦК України та Гос-
подарського кодексу України (надалі по тексту — ГК України), є та-
кож Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року, Кодекс 
України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року, 
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Митний кодекс України від 11 липня 2002 року; Закони України: 
«Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року, 
«Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року, «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 
від 15 травня 2003 року. Проте в жодному з названих нормативно-
правових актів не наведено визначення терміну «комерційне найме-
нування». У ч. 2 ст. 90 ЦК України закріплюється тільки те, що 
юридична особа, яка є підприємницьким товариством, може мати 
комерційне (фірмове) найменування, а у ст. 489 ЦК вказується, що 
правова охорона надається комерційному (фірмовому) наймену-
ванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж 
інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяль-
ності [1]. У ГК України комерційному найменуванню присвячені ст. 
33, 155 та 159, проте в жодній з них не дається його визначення [3]. 

На нашу думку, комерційне найменування — це таке наймену-
вання, під яким особа діє в цивільному обороті і яке індивідуалізує 
цю особу серед інших його учасників та закріплюється в її установ-
чих документах; воно має вартісну оцінку. Комерційне (фірмове) 
найменування, поряд з торговельною маркою, є важливим елемен-
том у системі взаємовідносин між виробниками та споживачами, а 
також має першочергове значення як могутній економічний фактор 
стабільності і добробуту фірми. Вдало підібране комерційне найме-
нування сприяє привабленню покупців, збільшенню обсягів про-
дажу, а в результаті — оптимізації розвитку виробництва. Будучи 
відображенням ділової репутації фірми, складовою її престижу, авто-
ритету, іміджу, економічна цінність комерційного (фірмового) на-
йменування зростає з підвищенням репутації підприємства на рин-
ку, отримує конкретну вартісну оцінку. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 
Трифонов О. Г. 

1 курс, група ПР(с)-1.1, 
спеціальність «Правознавство», ОКР «Спеціаліст» 

ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 067-424-92-73; 
науковий керівник: Рязанцев О. Є., к. ю. н., доцент кафедри права 

Економічна конкуренція визначається як змагання між суб’єктами 
господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням пе-
реваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого спо-
живачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між 
кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарюван-
ня не може визначати умови обігу товарів на ринку [1]. Тобто кон-
куренція виступає фундаментальним елементом ринку, завдяки якому 
досягається збалансованість між попитом і пропозицією, а в цілому — 
між суспільними потребами і виробництвом. 

Проблеми правового забезпечення конкурентного середовища ді-
яльності суб’єктів господарювання знайшли своє відображення в юри-
дичній літературі, зокрема, в працях В. І. Єрьоменка, Н. М. Корчак, 
Р. Ф. Кузьміна, В. К. Мамутова, В. С. Мартем’янова, Н. О. Саніах-
метової, С. А. Паращука та ін. 

Нормативне регулювання економічної конкуренції здійснюється, 
перш за все, нормами Конституції України (ч. 4 ст. 13, яка перед-
бачає забезпечення державою соціальної спрямованості економіки 
України; відповідно до п. 8 ст. 92 виключно законами України ви-
значаються правила конкуренції та антимонопольного регулювання; 
згідно з п. 24 ст. 85 і п. 14 ст. 106 голова Антимонопольного комі-
тету призначається та звільняється Президентом за згодою Верхов-
ної Ради України) [1]; нормами Господарського кодексу України 
(ст. 18 «Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері 
господарювання», гл. 3 «Обмеження монополізму та захист суб’єк-
тів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції», 
гл. 28 «Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення ан-
тимонопольно-конкурентного законодавства» [2]; Цивільного ко-
дексу України (ст. 13, відповідно до якої межі здійснення цивільних 
прав включають і необхідність дотримання вимог антимонопольно-
конкурентного законодавства) [3]. 

Також в сфері економічної конкуренції діють спеціальні закони, 
серед яких Закони України «Про захист економічної конкуренції», 
який встановлює основні засади регулювання економічної конкурен-
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ції з метою її захисту від недобросовісної конкуренції та монополіс-
тичних зловживань; передбачає відповідальність за певні види таких 
порушень та засоби попередження монополізації товарних ринків 
[4]; «Про захист від недобросовісної конкуренції», який встанов-
лює відповідальність за певні види та прояви недобросовісної кон-
куренції [5]; «Про Антимонопольний комітет України», який визна-
чає правове становище антимонопольних органів на чолі з Антимо-
нопольним комітетом України, його склад, основні функції, компе-
тенцію [6]. 

Отже, під правовим регулюванням конкуренції слід розуміти про-
цес обмеження монопольної діяльності, що передбачає безпосереднє 
державне регулювання монополізованих ринків або діяльності мо-
нопольних утворень, який здійснюється шляхом централізованого 
встановлення кількісних і якісних показників. Необхідність регулю-
вання економічної конкуренції здійснюється з метою стимулювання 
конкуренції як економічного регулятора господарського життя, для 
забезпечення її цивілізованості, тобто врахування публічних інте-
ресів та законних інтересів окремих учасників конкуренції від про-
явів недобросовісної конкуренції та монополістичних зловживань. 
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ПРАВОВА СУТНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ 
ТА ЇХ МІСЦЕ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Туз Ю. О., 
студентка Пр.1.1, спеціальності «Правознавство», ОКР магістр 

ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 067-197-23-91; 
науковий керівник: Попов А. А. 

Система господарських судів засновується на загальних принци-
пах і положеннях судоустрою і судочинства, як і для судів загальної 
юрисдикції. Господарські суди здійснюють судову владу шляхом ви-
рішення господарських та інших справ, віднесених до їх ведення. 

Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів за-
гальної юрисдикції. Господарські суди становлять єдину триланко-
ву систему спеціалізованих судів, яку складають: 

1) місцеві господарські суди; 
2) апеляційні господарські суди; 
3) Вищий господарський суд України. 
Завдання суду полягає в правильному і своєчасному розгляді та 

вирішенні господарських справ. [3, с. 389] Особливістю даного ви-
ду процесу є те, що це спори переважно між юридичними особами, 
на відміну від інших видів процесів, в яких одна зі сторін, як пра-
вило, фізична особа. 

Порядок і строки розгляду справи, провадження окремих судо-
вих дій, прийняття рішення по справі також суттєво відрізняються 
від порядку та строків провадження в цивільному й кримінальному 
процесах. 

Господарські суди сприяють економічним перетворенням у дер-
жаві, формують конкурентоспроможне середовище для суб’єктів гос-
подарювання усіх форм власності шляхом реалізації конституцій-
ного принципу їх захисту. [1, с. 326] 

Господарські суди є також важливим інституційним засобом реа-
лізації державної політики, їх діяльність невід’ємна від дій законо-
давчої та виконавчої гілок влади, приймаючи рішення у кожній кон-
кретній господарській справі, вони здійснюють державну оцінку 
законності чи протиправності конкретних дій суб’єктів господарю-
вання і спрямування їх у правове русло. 

Здійснюючи правосуддя, господарські суди безпосередньо спри-
яють позитивним економічним перетворенням у державі, формуван-
ню конкурентного середовища для суб’єктів господарювання всіх 
форм власності. [3, с. 422] 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ 
ПРЕДМЕТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 
В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАД 

Фаст О. О. 
старший викладач кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права 

Розбудова України у якості незалежної суверенної держави, за-
снованої на засадах принципу поділу влад, зумовила необхідність 
переосмислення радянської концепції адміністративного права, яка 
пов’язувала дану галузь із регулюванням діяльності органів держав-
ного управління. 

Зазначений вище підхід відповідав існуючій доктрині розподілу 
повноважень між державними органами, які, відповідно до Консти-
туції СРСР, поділялися на три групи: органи державної влади (пред-
ставницькі), органи державного управління (виконавчо-розпорядчі), 
а також органи правосуддя та прокурорського нагляду. Проте, із 
розпадом Радянського Союзу, на зміну концепції розподілу повно-
важень прийшов принцип поділу влад, а поняття «державне управ-
ління» втратило конституційний статус, та майже перестало вжи-
ватися у законодавстві. На практиці, функції органів державного 
управління у значній мірі перебрали органи виконавчої влади, а 
отже стали їх правонаступниками. Це призвело до того, що у перші 
роки після прийняття Конституції України поняття «державне управ-
ління» та «реалізація виконавчої влади» ототожнювалися. Такий 
підхід відображено навіть в Юридичній Енциклопедії, яка характе-
ризує адміністративне право, як галузь права, якою регулюються 
суспільні відносини, що виникають у сфері функціонування вико-
навчої влади. Проте, на нашу думку, таке ототожнення є штучною 
інтерполяцією категорій радянського права на принципово відмін-
ну правову систему. 
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На нашу думку, зазначені вище поняття доцільно розглядати як 
такі, що лежать у принципово різних логічних площинах. Якщо ви-
конавча влада є гілкою влади — тобто системою державних орга-
нів наділених визначеними повноваженнями, то державне управ-
ління є формою діяльності органів влади, що має виконавчий і роз-
порядчий характер. Така форма діяльності, хоча і є характерною у 
першу чергу для виконавчої влади, проте, може реалізовуватися і за 
її межами. Так, наприклад, такі органи як Національний банк Укра-
їни, Національна Рада телебачення та радіомовлення та навіть сис-
тема органів прокуратури хоча організаційно і не належать до сис-
теми органів виконавчої влади, проте уповноважені реалізовувати 
достатньо широкий спектр державно-управлінських повноважень у 
відповідних сферах. Крім того, будь-якому державному органу при-
таманні так звані внутрішньо організаційні повноваження, які не 
належать до його основних завдань, проте забезпечують його нор-
мального функціонування. На доцільність включення даного типу 
правовідносин до предмету регулювання адміністративного права 
вказували Старілов Ю. М., Атоманчук Г. В., Авер’янов В. Б., Ма-
нохін В. Н. та інші. 

При цьому закономірно виникає питання, відносно того чи не за-
перечує такий підхід конституційного принципу поділу влад. 

Концепцію поділу влад прийнято пов’язувати з ім’ям Шарля Мон-
теск’є, проте, як зазначає російський дослідник Є. Н. Трубєцкой, 
Монтеск’є розглядає гілки влади у якості ізольованих інститутів, 
для яких не передбачено механізму зв’язку та взаємодії, який є не-
обхідним для утворення дієвої системи державної влади. Таким чи-
ном, теорія поділу влад у своїй класичній версії не може бути реа-
лізованою на практиці. 

Для того аби цей зв’язок не переривався, і розподілені гілки вла-
ди утворювали єдину і цілісну систему, кожна за них повинна мати 
своєрідні «квазі повноваження», більшість із яких мають організа-
ційно-розпорядчий характер та, а метою яких є поєднання окремих 
гілок влади у цілісну дієву систему. Причому така модель абсолют-
но не заперечує базового принципу стримувань на противаг, адже, 
небезпека для політичної свободи і демократії виникає лише в то-
му випадку, коли влада однієї гілки у повному обсязі виконується 
іншою. 
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Таким чином, на нашу думку, предмет адміністративного права 
у сучасних умовах не доцільно обмежувати правовідносинами по-
в’язаними із реалізацією функцій виконавчої влади. Натомість, ба-
зисною ознакою предмету адміністративного права доцільно вважа-
ти не суб’єктний склад таких правовідносин, а їхню якісну характе-
ристику — здійснення організаційно-розпорядчої діяльності у пуб-
лічній сфері. 

 
 

СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ 

Федак Т. М. 
1 курс, група ПР(м)-1.1, 

спеціальність «Правознавство», ОКР «Магістр» 
ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. 068-231-15-54; 

науковий керівник: Старушкевич А. В., к. ю. н., 
професор кафедри права 

Верховною Радою України 13 квітня 2012 року прийнятий Кри-
мінальний положення про судове провадження з перегляду судових 
рішень: стадії, сторони, строки оскарження судових рішень тощо 
(статті 392-467). Слід зазначити, що у попередній редакції КПК 
України (1960 року) стадії кримінального процесу щодо оскаржен-
ня судових рішень були закріплені у розділі IV «Провадження по 
перевірці вироків, постанов і ухвал суду» (статті 347-400). Тобто у 
новій редакції КПК України розширений обсяг розділу на 22 статті. 

Проте ця обставина суттєво не вплинула на новизну викладення 
основних положень апеляційного, касаційного проваджень, перегляд 
справ за нововиявленими обставинами тощо. 

Тому зупинимося у загальних рисах на стадіях судового прова-
дження з перегляду судових рішень, а саме апеляційному прова-
дженні. 

Відповідно до статті 395 КПК України апеляційна скарга пода-
ється: на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, — через 
суд, який ухвалив судове рішення; на ухвали слідчого судді — без-
посередньо до суду апеляційної інстанції; на вирок або ухвалу про 
застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медич-
ного або виховного характеру — протягом тридцяти днів з дня їх 
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проголошення; на інші ухвали суду першої інстанції — протягом 
семи днів з дня її оголошення; на ухвалу слідчого судді — протя-
гом п’яти днів з дня її оголошення. У попередній редакції КПК 
стаття 349 встановлювала дещо інший строк — 15 діб з моменту 
проголошення. 

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної 
скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. 

Апеляційна скарга може бути подана обвинуваченим, стосовно 
якого ухвалено обвинувальний вирок, його законним представни-
ком чи захисником — в частині, що стосується інтересів обвинува-
ченого; обвинуваченим, стосовно якого ухвалено виправдувальний 
вирок, його законним представником чи захисником — в частині 
мотивів і підстав виправдання; підозрюваним, обвинуваченим, йо-
го законним представником чи захисником; законним представни-
ком, захисником неповнолітнього чи самим неповнолітнім, щодо 
якого вирішувалося питання про застосування примусового заходу 
виховного характеру, — в частині, що стосується інтересів непов-
нолітнього; законним представником та захисником особи, щодо якої 
вирішувалося питання про застосування примусових заходів медич-
ного характеру; прокурором; потерпілим або його законним пред-
ставником чи представником — у частині, що стосується інтересів 
потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої ін-
станції; цивільним позивачем, його представником або законним 
представником — у частині, що стосується вирішення цивільного 
позову; цивільним відповідачем або його представником — у час-
тині, що стосується вирішення цивільного позову; іншими особа-
ми, зазначеними КПК України. 
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ВІДОМІ ВІТЧИЗНЯНІ СУДОВІ ПРОМОВЦІ 
Фоміна Є. М., 

студентка І курсу, групи ПЗ-23 
Коледж «Освіта» ВМУРоЛ «Україна»,  

063 189 39 53, phorina@ukr.net; 
науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Дана тема є актуальною, оскільки сучасним юристам, працівни-
кам правоохоронних органів, прокурорам, адвокатам, суддям є на 
кого рівнятись, є, до чого прагнути, і є напрям для вдосконалення 
своїх ораторських здібностей. 

Мета доповіді: висвітлити той факт, що красномовство дуже важ-
ливе, головним чином для еліти будь-якого суспільства. 

З другої половини XIX ст. значних успіхів досягло судове крас-
номовство в Росії. Серед видатних ораторів країни відомі А. Тимофє-
єв, Н. П. Карабчевський, П. С. Пороховщиков, А. Ф. Коні, Ф. Н. Пле-
вако, П. А. Олександров, С. А. Андрієвський та ін. До промов бага-
тьох судових ораторів була звернена увага передових письменни-
ків того часу — М. Є. Салтикова-Щедріна, Ф. М. Достоєвського,  
Л. М. Толстого, А. П. Чехова. Вони часто відвідували судові засі-
дання, цікавилися ораторськими прийомами обвинувачів і адвока-
тів, давали в своїх художніх творах, статтях і листах оцінку тим чи 
іншим судовим діячам. У цей же період розвивається й академічне 
красномовство. Серед викладачів вищих навчальних закладів дру-
гої половини XIX ст. особливо відомими були О. В. Никитенко 
(1804–1877), Т. М. Грановський (1813–1855), В. Й. Ключевський 
(1841–1911), Д. І. Менделєєв (1834–1907), К. А. Тімірязєв (1843–1920). 

Визначним українським оратором кінця XIX – початку XX сто-
ліття був І. Я. Франко. Судові промови І. Я. Франка справляли ре-
волюціонізуючий вплив на молодь. У 1877 році І. Я. Франка разом 
з іншими товаришами було притягнуто до судової відповідальності 
за належність до таємних соціалістичних організацій і пропаганду 
соціалістичних ідей. Під час Львівського процесу І. Я. Франка та 
його товаришів 1878 року молодь, за спогадами сучасників, ходила 
слухати процес, бо їй «дуже імпонував молодий Франко — своєю 
характерністю, сміливим виступом і промовою, яку виголосив із за-
палом, дзвінким металічним голосом». У своїй промові. Іван Фран-
ко зупинився на історії українського студентського руху в Галичи-
ні, зокрема на діяльності «Академічного гуртка» і журналу «Друг», 
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і заявив, що він визнає соціалістичні ідеї. Промова Франка, яку він 
проголосив «розумно, ядерно, коротко», справила, — як писала львів-
ська газета «Orient Post», велике враження «своєю ясною логікою 
та силою власного переконання». 

Помітний слід в історії українського ораторського мистецтва за-
лишили однодумці і сучасники І. Я. Франка — Михайло Павлик і 
Остап Терлецький. З особливою силою ораторська майстерність  
О. Терлецького виявилася, зокрема, у його останньому слові на ви-
щезгаданому Львівському процесі. Останнє слово Терлецького було 
переконливим і пристрасним. Переповнений зал судового засідан-
ня вислухав промову Терлецького з великою увагою. На прохання 
М. Павлика, О. Терлецький записав текст свого останнього слова 
після процесу. М. Павлик збирався видати матеріали процесу окре-
мою брошурою, польською й українською мовами. Однак видати 
брошуру йому, на жаль, не вдалося. 

З вищесказаного можна зрозуміти і винести те, що риторика у 
всі часи була необхідною. Будь-які промови, заклики, вимоги і рі-
шення більшою мірою формулювалися людьми, які досконало во-
лоділи ораторським мистецтвом і без зайвих слів та жестів могли 
висловити найглибшу думку, яку лише можливо створити. Голов-
ним чином у другій половині ХІХ ст. Величезного успіху досягло 
судове красномовство. Д які з видатних ораторів видавали друком 
свої промови, а літератори натомість у своїх творах давали оцінку 
праці того чи іншого з судових красномовців. 

 
 

ПРАВОВИЙ СТАТУС РИМСЬКИХ ГРОМАДЯН 

Фоміна Є. М. 
Студентка І курсу, групи ПЗ-23, Коледж «Освіта» 

к. тел. 063 189 39 53, phorina@ukr.net; 
науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Дана тема актуальна тим, що розглядається правовий статус рим-
ських громадян як той, що започаткував юридично закріплене по-
ложення громадян і права, притаманні конкретному статусу. 

З точки зору користування правом, населення Римської республі-
ки, а пізніше — Римської імперії, можна умовно розділити на такі 
групи: 
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• римські громадяни — користувалися всіма правами. При відо-
мих обставинах, громадянства можна було позбутися (наприклад, 
переїхавши на територію, де діяло латинське право). 

• латинські громадяни — спочатку були жителями італійських 
територій, завойованих Римом, у 49 р. до н.е. всі італіки стали влас-
никами римського громадянства. Пізніше латинське право поши-
рювалося на мешканців клієнтських царств і римських союзників, 
а ще пізніше — і провінцій. У порівнянні з римськими громадяна-
ми, носії латинського громадянства були «громадянами другого 
сорту», не мали права голосу і військового обов’язку. 

• переґріни — свого роду античні «негромадяни»: жителі про-
вінцій і колоній, що володіють місцевим самоврядуванням. З точки 
зору римського права розглядалися як іноземці, але іноді могли 
користуватися римським шлюбним або торговим правом. 

• дедітіціі (досл. «здалися») — племена, підкорені римлянами. 
Їх території управлялися безпосередньо римською адміністрацією. 
З часу Елієвого закону 4 р. н. е. сюди зараховувався нижчий клас 
вільновідпущеників, що не мав можливості одержати ні римського 
громадянства, ні латинського права. Не могли проживати ближче 
100 миль від міста Риму. 

Римське право періоду Республіки передбачало такі основні права 
римського громадянина: 

• Ius suffragiorum. Право голосувати в народних зборах. Прак-
тично відмерло у I ст. до н. е. 

• Ius honorum. Право цивільної та військової служби. 
• Ius commercii. Повне право власності та укладання угод. 
• Ius gentium, поняття про який було розроблено в III ст. до н.е. 

Використовувалося при укладанні договорів між римськими гро-
мадянами і іноземцями (перегрінами). 

• Ius connubii. Право на законний шлюб, що надавав права Pater 
familias і автоматичне римське громадянство дітям, народженим в 
такому шлюбі. 

• Ius migrationis. Право збереження повного римського грома-
дянства при переїзді в поліс порівнянного статусу, тобто в римські 
колонії та провінції. Аналогічні права мали латинські громадяни. 
Якщо громадянин переїжджав у латинську колонію чи залежне цар-
ство, його статус знижувався до рівня латинського громадянина. 

• Імунітет від місцевих правових норм і законів. 
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• Право на пред’явлення судових позовів. 
• Право на суд (у тому числі і на самозахист). 
• Право на оскарження судових рішень, у тому числі в суді ниж-

чих інстанцій. 
• До римського громадянина не могли бути застосовані тортури 

та тілесні покарання, а також смертна кара у разі державної зради. 
Не поширювалося на військовослужбовців в період несення дійс-
ної служби. 

• Обвинувачений у державній зраді римський громадянин мав 
право на суд в Римі. 

З вищесказаного можна зрозуміти, що римські громадяни, на-
роджені у законному шлюбі (matrimonium justum) від батьків — 
римських громадян, користувалися всіма правами і привілеями то-
гочасного життя. 

 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

Фрицький Ю. О. 
доктор юридичних наук, професор 

Діти з особливими потребами — це категорія осіб, віком до 18 
років, які в силу своїх фізіологічних, психічних та фізичних вад здо-
ров’я потребують необхідних спеціальних можливостей (потреб), 
особливого способу життя, неізольованого від інших членів суспіль-
ства для подальшого їх розвитку та існування за допомогою як ін-
ших фізичних та юридичних осіб, так і самою державою. 

B Україні за рахунок коштів державного бюджету здійснюється 
реалізація низки програм соціального захисту інвалідів. Наша дер-
жава, ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини та Конвен-
цію про права інвалідів зобов’язалася приділяти увагу дітям з особ-
ливими потребами, їх благополуччю та розвитку, забезпеченню всіх 
необхідних потреб і загальних прав будь-якої дитини. Конституція 
України 1996 р. підкреслює рівність всіх громадян без будь-якої 
дискримінації віку, стану здоров’я, наголошує на дотриманні усіх 
законних прав і свобод людини, втім законодавчо закріплених прав 
за дітьми з особливими потребами в Україні майже немає. 
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Протягом останнього десятиріччя в Україні швидкими темпами 
впроваджується програма дозвілля інвалідів. Поштовхом для цього 
стало створення у 1993 р. Українського центру інвалідного спорту 
«Інвалід-спорт». Ця розгалужена система дала змогу охопити за-
няттями фізкультури і спортом понад 20 тисяч осіб, 8 500 з яких — 
діти шкільного віку. Щороку в нашій державі проводяться більш 
як 200 чемпіонатів і Кубків з 17 видів спорту. 

В нашій держав починаючи з 1991 року прийнято низку законо-
давчих і нормативних актів, що гарантують соціальну захищеність 
інвалідів державою, яка почала звертати увагу на соціальні права, 
соціальний захист такої категорії осіб. Так, положення щодо соціаль-
них прав дітей з особливими потребами та інвалідів загалом міс-
тяться в Законах України «Про основи соціальної захищеності інва-
лідів в Україні» 1991 р., «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 
1992 р., «Про сприяння соціальному становленню та розвитку мо-
лоді в Україні» 1993 р. та інші. 

Інтенсивність процесу забезпечення та законодавчого закріплен-
ня захисту прав дітей з особливими потребами спостерігається з 
2000 року, а саме з прийняття таких Законів України: «Про держав-
ну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 
2000 р., «Про охорону дитинства» 2001 р., «Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, й інвалідам» 2004 р., 
«Про реабілітацію інвалідів в Україні» 2005 р., наказу Міністерства 
охорони здоров’я України «Порядок видачі медичного висновку про 
дитину-інваліда віком до 16 років» 2001 р.1 

Особлива увага з боку держави, підприємств, організацій, нау-
ковців, загальноосвітніх закладів приділяється праву дітей з особли-
вими потребами на освіту (Закон України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», активний процес розвитку інклюзивної освіти, наприклад, 
прийняття Концепції інклюзивної освіти у 2010 р., Програми «Осві-
та столиці. 2006–2010 роки», Проект «Діти з особливими потреба-
ми», Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта дітей з особ-
ливими потребами. 2008–2013 роки»), відкриваються нові можли-
вості та пріоритетні напрямки при організації форм навчання та 
виховання дитини з особливими потребами, створюються різні ор-

                                                 
1 Софій Н. Новий крок до захисту прав дітей з особливими потребами / Н. Софій 
[Електронний ресурс] Освіта.ua. — URL: http://osvita.ua/school/school_today/2031. 
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ганізації, коаліції, сайти, школи захисту прав дітей з особливими 
потребами. У 2011 році запроваджено посаду Уповноваженого Пре-
зидента України з прав дитини, який повинен приділяти особливу, 
пильну увагу до такої категорії дітей, як і діти з особливими потребами. 

Виходячи із вищенаведеного, слід зазначити, що: 
1. Загальнотеоретичні та історико-правові аспекти виникнення 

прав дітей з особливими потребами мають багатоманітну історію, 
що стосується в цілому прав усіх людей з особливими потребами. 

2. Основні етапи становлення прав дітей з особливими потреба-
ми можна визначити на двох рівнях: всесвітньому (міжнародному) 
та регіональному (державному). Історія виникнення прав дітей з 
особливими потребами в Україні в статті була окреслена, а щодо 
історії виникнення прав дітей з особливими потребами на міжна-
родному рівні потребує окремого детального дослідження. 

3. На міжнародному рівні ООН приділила значну увагу людям та 
дітям з особливими потребами, але конкретики прав саме дітей з 
особливими потребами та гарантії їх захисту поки що немає. В цьому 
сенсі доцільним було б прийняття Конвенції прав дітей з особли-
вими потребами. 

4. Україна намагається досягти розвитку повноцінної правової 
держави, але самих бажань та ідей не вистачить, потрібні конкретні, 
ефективні дії з боку державних органів, зокрема, у прийнятті Зако-
нів з питань захисту і забезпечення прав дітей з особливими потре-
бами: «Про дітей з особливими потребами», де були б визначені по-
няття «дитина з особливими потребами», «права дітей з особливими 
потребами», а також загальні, спеціальні та додаткові їхні права та 
свободи, обов’язки, законні інтереси, гарантії їх захисту. 

Впровадження дієвих програм та проектів захисту прав дітей з 
особливими потребами, залучення усієї спільноти до загальносвіто-
вої проблеми, яка розвивається швидкими темпами, проведення та 
участь різних семінарів, конференцій з цих питань як на національ-
ному рівні, так і на міжнародному дало б поштовх одному із важ-
ливих елементів розвитку механізму розбудови правової держави. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 
В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

Чорненька Л. В. 
аспірант кафедри конституційного і міжнародного права 

Національної академії внутрішніх справ; 
науковий керівник: Стецюк П. Б., к. ю. н., доцент, 

суддя Конституційного Суду України 
Конституційне правосуддя як форма конституційного контролю, 

здійснюваного Конституційним Судом України, належить до між-
народно визнаних стандартів демократичного існування держави та 
суспільства і є новим інститутом в історії української держави. За-
провадження діяльності Конституційного суду зумовлене переходом 
до розбудови в Україні громадянського суспільства, створення су-
веренної, незалежної, соціально-спрямованої, демократичної та пра-
вової держави, що є закономірним явищем. Разом із тим, функціо-
нування конституційного правосуддя генерує багато питань щодо 
правового регулювання його діяльності, які потребують відповідної 
наукової розробки та теоретичного обґрунтування. 

Теоретичній розробці питань щодо правової природи, сутності 
діяльності по охороні конституційного правопорядку та відповідно-
сті законодавчих та нормативно-правових актів Конституції Украї-
ни, організаційно-правовим засадам діяльності Конституційного Суду 
України приділили увагу у своїх наукових та теоретичних працях 
такі знані українські вчені, як Гергелійник В. О. (Правові проблеми 
становлення та функціонування конституційної юстиції України, 
2000 р.), Тесленко М. В. (Конституційна юрисдикція в Україні, 2000 р.), 
Алєксєєнко І. Г. (Європейська модель конституційної юстиції: тео-
ретико-правові проблеми становлення та розвитку, 2001 р.), Кель-
ман М. С. (Конституційний контроль як засіб захисту конституцій 
у національних правових системах континентального права, 2001 р.), 
Савенко М. Д. (Правовий статус Конституційного Суду України, 
2001 рік), Скомороха В. Є. (Конституційний Суд України в механіз-
мі державної влади, 2001 р.), Ткаченко Ю. В. (Проблеми конститу-
ційної законності в Україні, 2002 р.), Стецюк П. Б. (Основи теорії 
конституції та конституціоналізму, 2003 р.), Колодій А. М. (Право-
ва система України: історія, стан та перспективи: Методологічні та 
історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової сис-
теми України, 2008 р.), Козюбра М. І. (Верховенство права i Україна, 
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2012 р.) та деякі інші. Разом із тим, у зв’язку із реаліями сьогодення 
(політична заангажованість, досить складна процедура підготовки 
та розгляду справ, спірність висновків тощо), діяльність Конститу-
ційного Суду України потребує удосконалення та відповідного на-
уково-теоретичного обґрунтування цього, в тому числі і питань щодо 
правового статусу учасників конституційного провадження. 

З метою з’ясування ролі та місця Конституційного Суду України 
в механізмі державної влади, забезпеченні додержання державними 
органами та іншими суб’єктами прав, свобод та законних інтересів 
людини і громадянина доцільним є здійснення комплексного нау-
кового дослідження та систематизацію законодавчого і нормативно-
правового регулювання положень щодо правового статусу відповід-
них посадових осіб та органів Конституційного Суду та організації 
їхньої діяльності, виявити відповідні прогалини в нормативно-пра-
вовому регулюванні, розв’язати означені проблеми на засадах до-
тримання положень міжнародно-правових актів, Конституції Укра-
їни, чинного законодавства та науково-теоретичних напрацювань 
вчених, фахівців в галузі конституційного права. Означені дії без-
посередньо мають відношення до з’ясування відповідності право-
вого статусу реаліям сьогодення, в першу чергу, таких посадових 
осіб Конституційного Суду як голова Конституційного Суду, його 
заступники, голови постійних та тимчасових комісій, керівник Се-
кретаріату та секретарів колегій, суддів, колегій суддів, наукових 
консультантів та фахівців у відповідних галузях права, помічників 
суддів, а також учасників конституційного провадження, які мають 
право на конституційне подання та звернення (Президент України, 
колективний суб’єкт — не менш як сорок п’ять народних депутатів 
України, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 
Кабінет Міністрів України, органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування та їх представників), а також питання щодо 
правового статусу у конституційному проваджені громадянина Укра-
їни, іноземців, осіб без громадянства та біженців. Предметом дос-
лідження також повинні бути формальні (організаційні), неформальні 
(внутрішні міжособистісні контакти), функціональні (склад і підпо-
рядкованість підрозділів), кваліфікаційні (рівень фахової підготовки 
кадрів) та інші відносини, що стосуються правового статусу вище-
означених категорій учасників конституційного провадження. 
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ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ: 
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОНЯТЬ ТА ВИЗНАЧЕНЬ 

Чорненький Р. В. 
ад’юнкт кафедри кримінального процесу 
Національної академії внутрішніх справ; 

науковий керівник: Азаров Ю. І., к. ю. н., доцент, 
професор кафедри кримінального процесу 

Вчення про докази та доказування є однією з головних складо-
вих науки процесуального права. Це обумовлене його сутністю та 
змістом, завданнями, що вирішуються процесуальним правом неза-
лежно від його галузевої підпорядкованості (кримінально-процесу-
альне, цивільно-процесуальне, господарсько-процесуальне право, ад-
міністративний процес) та пов’язано із встановленням об’єктивної 
належності певних явищ, обставин та фактів, їхнього аналізу та на 
підставі цього одержання певних умовиводів та висновків, які ста-
ють доказами при розгляді справ відповідних категорій. Нормати-
вні положення та теоретичні напрацювання про докази та процес 
доказування є центральним інститутом будь-якого процесуального 
права, а тому правильне розуміння, тлумачення та застосування 
норм зазначеного інституту на всіх стадіях процесу доказування є 
необхідною умова для нормального відправлення правосуддя. 
Доказування — це складний процес, який охоплює розумову ді-

яльність людини, яка здійснюється в межах встановлених законо-
давством правил і спрямована на доведення будь-якого положення 
(твердження) до виведення, на підставі досліджених явищ, фактів, 
доказового матеріалу тощо, нового знання, яке становить об’єктивну 
істину. Останнє відображає і мету процесу доказування. Слід зазна-
чити, що процес доказування ґрунтується на дослідженні, із засто-
суванням правил формальної логіки, певних фактів, що відобра-
жають події минулого тим чи іншим шляхом: сліди, інтелектуальні 
відбитки, реальні відображення подій тощо у свідомості людей та 
відповідних матеріальних носіях тощо. При цьому, в процесі дока-
зування використовуються не будь-які фактичні дані та реалії 
об’єктивної істини, а лише ті, що певним чином виявленні та задо-
кументовані у відповідності до норм та положень відповідних про-
цесуальних законів. Зазначене відображає такі принципи процесу 
доказування як законність, об’єктивність, належність та відповідність. 
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У процесі доказування використовуються докази, тобто фактичні 
дані (відомості про факти), одержані в передбаченому законом по-
рядку та які мають значення для розгляду справи. 

3а характером зв’язку змісту доказу із фактичними даними до-
кази поділяються на прямі та непрямі. Прямі докази — це докази, 
зміст яких має однозначний зв’язок із знайденими та встановленими 
фактами, тобто із змісту доказу можна зробити лише єдиний вір-
ний висновок про наявність або відсутність факту, що входить до 
предмету доказування по справі. Непрямі докази — це докази, що 
мають багатозначний зв’язок із знайденими та встановленими фак-
тами, тобто із змісту доказів можна зробити декілька в рівній мірі 
імовірних висновків про відсутність чи наявність фактів, що мають 
значення для справи. 
За процесом формування відомостей про факти докази поділя-

ються на первинні та похідні. Первинними є докази, сформовані в 
процесі безпосереднього впливу факту на джерело доказу, за допо-
могою якого при розгляді справи буде отримана інформація про 
даний факт, похідні — відображують відомості, отримані з інших 
джерел. 
За джерелом доказування докази поділяються на особисті та ре-

чові докази. Особисті — це пояснення сторін, висновки експерта, 
тобто походять від фізичних осіб, які одночасно є джерелом відо-
мостей про факти, а речові докази — це предмети матеріального сві-
ту, що містять інформацію про обставини, які мають значення для 
справи. Речовими доказами також є магнітні, електронні та інші носії 
інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, 
що мають значення для справи. У кримінальному процесі речови-
ми доказами є також предмети, які були знаряддям вчинення зло-
чину, зберегли на собі сліди злочину або були об’єктом злочинних 
дій, гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі 
інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і 
виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом’як-
шення відповідальності. 
Процесуальне джерело доказів — це форма збереження фактич-

них даних, які становлять собою докази. Так, показання свідка, 
оформлені як документ, є джерелом доказів, а його зміст — це, 
власне, доказ. Звукозапис є джерелом доказів, а інформація, яку той 
несе — доказ. 
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ШЛЮБ ТА ЙОГО ВИДИ 
У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 

Штофель В. О., 
студентка І курсу, групи ПЗ-11 

Інституту права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна», 
к. тел. 096 942 99 60, veronika_shtofel@mail.ru; 

науковий керівник: Долгий С. А., старший викладач 
кафедри теорії права та міжнародної інформації 

Шлюб на перший погляд, це поняття досить легко і просто осмис-
лити. Адже неможливо уявити собі нормально існую чого суспіль-
ства, де б не існувало цього поняття. Воно маю є минуле, теперіш-
нє і майбутнє. Актуальність питання шлюбу є досить поширеною у 
наш час. 

Вивчення особливостей римського шлюбу зберігає актуальність 
і донині, оскільки сучасне шлюбне право європейських країн ґрунту-
ється насамперед на розуміннях юридичного споріднення, до того 
ж Сімейний кодекс України увібрав в себе категоріальний апарат з 
римського приватного права. 

Шлюб — це біологічний, моногамний союз чоловіка та жінки, 
направлений на створення сім’ї. 

Вивченням цієї, досить таки, актуальної теми займались: Б. Й. Ти-
щик, О. А. Підопригора, Є. М. Орач, Є. О Харитонова, З. М Черні-
ловський., В. С.Макарчук. 

Сім’я у Римі утворювалася за допомогою шлюбу. Питанням пра-
вового регулювання шлюбних відносин римські юристи приділяли 
значну увагу. Разом з тим вони надто ідеалізували сім’ю. Зокрема, 
римський юрист Модестін дає таке визначення шлюбу: «Шлюб — 
це союз чоловіка і жінки, поєднання всього життя, спільність божо-
го і людського права». Це явно ідеалістичне формулювання шлюбу 
маскувало цілковите підкорення жінки владі чоловіка. І як би не 
змінювався її правовий статус протягом усієї історії Риму, вона 
завжди залежала від батька, чоловіка, брата, опікуна. Причому мо-
ва йде не про традиційну моральну чи фактичну залежність, а про 
правову нерівність, і римляни ніколи цього не приховували. 

Римське право (аж до часів Юстиніана) розрізняло: 1) законний 
римський шлюб, тобто шлюб між особами, які володіли правом jus 
connubii — між громадянами; 2) шлюб між особами, які цим пра-
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вом не володіли — між перегринами. Своєю чергою римський за-
конний шлюб історично поділявся на два види: cummanu — з пов-
ною владою чоловіка над жінкою і sinemanu — без такої влади. Ві-
домий ще один різновид римського шлюбу — конкубінат. 

Законний римський шлюб укладався у невідворотній відповід-
ності з нормами juscivile. Він допускався лише між римськими гро-
мадянами, які володіли jus connubii. Шлюб між римським громадя-
нином, з одного боку, а з іншого-негромадянином (перегрином, 
вільновідпущеником, деякими латинами) категорично заборонявся. 
Деякі обмеження у вступі в шлюб збереглися навіть після того, як 
усі піддані Римської імперії були оголошені громадянами. Зокрема, 
особи сенаторського звання не могли одружуватися з вільновідпу-
щеницями. 

Перегрини вступали в шлюб між собою відповідно до норм 
jusgentium — права народів. Латини, вільновідпущеники, колони 
вступали в шлюб між собою згідно зі своїм правовим статусом. 
Діти від таких шлюбів не ставали римськими громадянами. 

Як уже відомо, жінка в римській сім’ї тривалий час була позбав-
лена всяких прав і цілком підпадала під владу чоловіка. Влада чо-
ловіка над жінкою називалася manus. Такий шлюб, коли жінка під-
корялася владі чоловіка, відомий під назвою cummanu. Поступово 
на зміну шлюбу cummanu приходить новий шлюб без влади чолові-
ка — sinemanu, і вже в період класичного римського права він ви-
тісняє повністю шлюб cummanu. Вступ у такий шлюб не тягнув за 
собою зміни правоздатності жінки, кровні зв’язки з попередньою 
сім’єю не переривалися, не виникало й споріднення між жінкою та 
сім’єю чоловіка. Подружжя в особистому відношенні вважалися рів-
ноправними суб’єктами. 
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ПОЛІТИЧНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА 

Юркіна Т. О. 
ст. викладач кафедри теорії права 
та міжнародної інформації ІПСВ 

Великий внесок у розвиток суспільно-політичної правової ідеї в 
Україні зробили представники демократичної інтелігенції в другій 
половині XIX – на початку XX ст. Це були О. Потебня, С. Подо-
линський, О. Терлецький, М. Драгоманов, Іван Франко, Леся Укра-
їнка та багато інших.  

Визначне місце в історії суспільно-політичної думки в Україні в 
другій половині XIX ст. посідав Михайло Драгоманов (1841–1895) — 
український публіцист, основоположник політичної науки в Украї-
ні, спеціаліст у вирішенні проблем держави, права, політичної вла-
ди, вітчизняний конституціоналіст. Головні його політико-правові 
праці — «Шевченко, українофіли і соціалізм», «Пропащий час — 
українці під Московським царством», «Історична Польща і велико-
руська демократія», «Автобіографічна замітка», «Вільний союз — 
Вільна спілка», «Лібералізм і земство в Росії», «Австро-Руські спо-
мини, 1867–1877», «Чудацькі думки про українську національну 
справу», «Листи на Наддніпрянську Україну» та ін. 

Основу політико-правових поглядів М. Драгоманова становила 
автономно-федералістична концепція. Унітарна, жорстко централі-
зована держава — це втілення деспотизму, диктатури небагатьох. 
Федеративна держава базується на громадському та місцевому са-
моврядуванні, гарантіях природних прав і свобод людини, суворому 
обмеженні центральної влади. Драгоманов вважав, що тільки авто-
номно-федеративний лад може вирішити соціально-економічні, дер-
жавно-політичні, національні та правові питання. Людина для ньо-
го — це основа соціального устрою, найвища цінність, гарантіями 
права якої може бути лише вільна самоврядна організація (громада), 
конфедерація типу швейцарської або федерація за зразком США чи 
Англії. 

Головна ідея конституційного проекту, розробленого Драгома-
новим, — перетворення Російської імперії на децентралізовану фе-
дерацію, де українці створюють громаду «Вільна спілка». Основні її 
завдання: 1. Забезпечення політичних свобод: права людини і гро-
мадянина. 2. Недоторканність тіла для ганебних покарань і смерт-
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ної кари. 3. Недоторканність помешкання для поліції без судової 
ухвали. 4. Негайна передача заарештованого до рук судової влади. 
5. Недоторканність приватних листів і телеграм. 6. Свобода вибору 
місця мешкання й занять. 7. Свобода совісті та відокремлення цер-
кви від держави, держави від церкви. 8. Свобода слова, друку, на-
вчання. 9. Свобода зібрань, мітингів і процесів. 10. Свобода звер-
нень до владних структур. 

У державно-правовій концепції М. Драгоманова передбачалися 
три гілки влади: законодавча, виконавча, судова. Законодавча на-
лежала двом думам — державній і союзній. Зміни до основних за-
конів мали вноситися в разі згоди третини членів двох дум і за-
тверджуватися Державним собором, що обирався зі складу двох 
дум, а також делегатами від обласних зборів. Головою держави міг 
бути імператор з успадкованою владою чи обраний голова Всеро-
сійського державного союзу. Він призначав міністрів, відповідаль-
них перед обома думами. 

Разом із державною владою на місцевому рівні передбачалося 
самоврядування: громадське (в містах і селах), волосне, повітове та 
обласне, репрезентоване сходами і зборами, яким були підзвітні всі 
посадові особи, крім суддів. На рівні міст, волостей, повітів та об-
ластей обиралися думи, а з їх складу — управи. 

До третьої гілки влади — судової, окрім Верховного суду, вхо-
дили судові палати обласних, повітових і міських дум. Статус суд-
дів визначався законом. Члени Верховного суду призначалися до-
вічно главою держави. Їм належало мати вищу юридичну освіту і 
практику роботи в судових палатах. 

Найкраща форма політичного життя — асоціація гармонійно роз-
винених особистостей в Україні — «громадський соціалізм», «гро-
мадівська праця», які «мусять мати українську одежу». Самовряду-
вання є основою основ руху до повної справедливості, до соціа-
лізму, до найголовнішої мети — «повернення української нації до 
сім’ї націй культурних». 
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Відповідно до положень КАС України орган місцевого самовря-
дування може бути стороною в адміністративних спорах, які вини-
кають: щодо оскарження фізичними або юридичними особами йо-
го рішень, дій чи бездіяльності; з приводу прийняття громадян на 
публічну службу, її проходження, звільнення зі служби; що вини-
кають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи 
визнання не чинними адміністративних договорів тощо. 

Досліджуючи сутність процесуальної правосуб’єктності органів 
місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві, варто 
окремо зупинитись на деяких проблемах, що виникають в процесі 
здійснення органами місцевого самоврядування прав та обов’язків 
відповідача в адміністративній справі. 

Момент реалізації адміністративно-процесуальної правосуб’єкт-
ності для різних суб’єктів не однаковий у часі. Адміністративна про-
цесуальна правосуб’єктність відповідача, реалізується після поста-
новлення суддею ухвали про відкриття провадження в адміністра-
тивній справі. 

Специфікою доказування в адміністративному судочинстві є те, 
що у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень (до яких належать органи місцево-
го самоврядування, їх посадові особи) обов’язок щодо доведення 
правомірності свого рішення покладено на відповідача, якщо він 
заперечує проти адміністративного позову (ч. 2 ст. 71 КАС Украї-
ни). Проте, на практиці частими є випадки, коли органи місцевого 
самоврядування, самоусуваються від доказування факту відсутнос-
ті обставин, якими обґрунтовуються вимоги позивача, у зв’язку з 
чим, ввесь тягар доказування необґрунтовано покладається лише 
на позивача. 



Секція 12 Правове 
господарської 

 450

Ще однією причиною неналежного виконання органом місцево-
го самоврядування обов’язку доказування в адміністративній спра-
ві, є проблема його представництва в суді, адже з огляду на особ-
ливості функціонування та спосіб прийняття рішень колегіальним 
органом, місцева рада в адміністративному суді може діяти виключ-
но через представника. 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» у відносинах з державними органами сільську, селищну 
або міську раду представляє відповідно сільський, селищний або 
міський голова, а обласну чи районну раду в аналогічних відносинах 
представляє голова відповідної ради (ст. 55). За правилами статті 
56 КАС України представники беруть участь в адміністративному 
процесі на основі договору або закону. Зважаючи на наведене, ле-
гітимним представником місцевої ради в адміністративному про-
цесі може бути або її голова або особа, якій ним особисто видана 
довіреність на представництво. 

З наведеного слідує, що питання представництва інтересів орга-
ну місцевого самоврядування в адміністративному процесі має право 
вирішувати одноособово посадова особа місцевого самоврядування 
без урахування думки місцевої ради з цього приводу, а це, за умови, 
якщо міський голова належить до однієї політичної сили, а біль-
шість у відповідній міській раді сформована політичними силами про-
тилежного спрямування, створює умови для можливих зловживань. 

За таких обставин, видається слушним, щоб представництво інте-
ресів місцевих рад в адміністративних судах здійснювалось особами, 
визначеними як представники рішенням місцевої ради [1]. Водночас 
голова відповідної ради або сільській, селищний чи міський голова 
на підставі такого рішення лише видає відповідну довіреність. 

Література 
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