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ВСТУПНЕ СЛОВО

Студенти, аспіранти та молоді науковці Університету «Україна»
є активними учасниками щорічної Всеукраїнської наукової конферен-
ції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність».
Нині ми проводимо її вже вдесяте.

За доброю традицією ми відкриваємо цьогорічний збірник тез
доповідей учасників конференції новими віршами Світлани Патри,
випускниці кафедри видавничої справи та редагування Університету
«Україна». Маємо надію, що і нині щирі та палкі вірші молодої поете-
си не залишать Вас байдужими, шановні учасники конференції.

Ор ганізаційний комітет 

Моїй УкраїніМоїй Україні
Моя Україно, що сталось з тобою?
Чому не радієш ти сонцю зі мною?
Чому не стрічаєш світанки весняні?
А очі неначе застигли в благанні.
Багато терпіла моя Україна,
Та все ж ти довірлива, наче дитина
І позичок просиш в багатих сусідів
Терплячи покірно злиденнії біди.
Та все ж таки вірю, ти зможеш піднятись!
У злагоді, щасті цвісти і сміятись,
Смілива і горда, співуча й вродлива
Під сонячним небом — моя Україна.

ВіршіВірші
Вони літають тихо й непомітно
І падають нечутно на папір.
Буває, усміхаються привітно,
А інколи вони, як дикий звір.
Рядки і рими, наче павутиння,
Що обплітає з голови до ніг,
Але, дай Боже сили і терпіння.
Щоб вони знов прийшли на наш поріг.
А потім вони крапелькам подібно
Лягають на газетні сторінки,
А що ж іще поетові потрібно?
Коли народ чита його думки.
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Вони нам усміхаються привітно
Нудьга відходить, наче дикий звір,
Летять вони тихенько й непомітно
І падають нечутно на папір.

ПІСНЯПІСНЯ
Пісня у серці моїм виграє,
Душу мою огортає.
Пісня людині крила дає,
В хмарах веселкою сяє.
Пісня лунає — і ніжно бринить
В серці забута струна.
Пісня лунає — здається, на мить
Душа про біль забува.
Пісня зі мною іде по життю,
Сяє промінчиком щастя.
Коли я гітару у руки беру
Всі відступають напасті.
Пісня — це Віра, Надія моя
Серед журби і тривоги.
Пісня для мене неначе маяк,
Що сяє крізь ніч і крізь морок.
Пісня лунає — нічого не жаль, 
Ніщо мене не хвилює.
Сяє, як сонце, співоча душа
Пісня їй крила дарує!

ЧОМУ?ЧОМУ?
Ми не можемо прожити без любові
Знають люди всі про це з колиски,
Так чому ж зневіру, біль і сльози
Зазнають даремно наші близькі?
Що нам заважає просто жити?
І радіти кожній новій днині?
Чом вдається легко так розбити
Те, що вже не склеїть, не змінити?
Нащо, на догоду злій гордині
Мир і спокій на вівтар приносим?
Губимо одвічні ці святині,
Ну а потім — в Бога щастя просим.
Нам потрібно лиш себе змінити
Викинути з серця думи злі,
Злагоду у душах відродити
Жити в мирі, щасті і добрі.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКОВОЇ
ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УПАКУВАННЯ
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Бусленко О. В
IV курс, група ТП — 41, спеціальність «Технологія розроб-

ки, виготовлення та оформлення паковань»
Науковий керівник: О. Т. Русаков., к.т.н., доцент

Вимоги до пакувальних засобів визначаються функціональним
призначенням останніх і обумовлені об’єктивними експлуатаційними
факторами. Умовно фактори, що діють на систему в процесі експлуа-
тації, можна розділити на зовнішні і внутрішні. 

Зовнішні фактори можуть мати різну природу: 
– Механічну (статичні й ударні навантаження, вібрація); 
– Кліматичну (температура, вологість повітря і їхні різкі коливання); 
– Біологічну (дія мікроорганізмів, грибів, комах, гризунів); 
До внутрішніх факторів відносяться: 
– Хімічна стійкість матеріалу; 
– Внутрішній тиск; 
– Знос упакування під дією пакувальних продуктів і виробів
Розрізняють загальні вимоги за пропоновані до будь-якого паку-

вального матеріалу, і специфічні вимоги, що повинні дотримуватися
під час упакування продукції конкретного призначення. Ці розход-
ження істотні: так, наприклад, споживче паковання, призначене для
харчового продукту, крім комплексу загальних вимог, повинне задо-
вольняти специфічним гігієнічним вимогам, але при цьому воно має
незначний запас міцності, що, безумовно є необхідним для транспор-
тної тари, наприклад у випадку паковання машинобудівної продукції. 

До пакувальних матеріалів, призначених для контакту з харчовою
продукцією висуваються найбільш жорсткі вимоги. За вибору паку-
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вального матеріалу для таких видів продукції в першу чергу варто
забезпечити необхідний рівень санітарно-гігієнічних характеристик.
Обов’язковою умовою застосування пакувального матеріалу для зазна-
ченої продукції необхідним є наявність гігієнічного сертифіката, що
підтверджує фізіологічну нешкідливість паковання для людини.

Санітарно-гігієнічні вимоги включають наступні положення: 
- до складу пакувального матеріалу не повинен входити високоток-

сичні речовини, що володіють кумулятивними властивостями і специ-
фічною дією на організм (канцерогенність, мутагенність, аллерген-
ність та іньші); 

- пакувальний матеріал не повиний змінювати органолептичні і
фізіологічні властивості продукції, а також виділяти шкідливі речови-
ни в кількостях, що перевищують допустимі з гігієнічної точки зору
рівні міграції.

До комплексу гігієнічної оцінки пакувального матеріалу входять
органолептичні, санітарно-хімічні і токсикологічні дослідження
Органолептична оцінка (запах, присмак) проводиться комісією на
закритій дегустації за трибальною системою (від 0 до 3): 0 -краща оцін-
ка; I — припустима оцінка; 2 і 3 — неприпустимі чи припустимі з обме-
женням. Наявність виражених дефектів матеріалу, а також сторонньо-
го запаху є причиною відмовлення від застосування матеріалу в
безпосередньому контакті з харчовим продуктом. Санітарно-хімічні
дослідження проводять шляхом визначення компонентів пакувально-
го матеріалу у витяжках, одержуваних під час експозиції (витримці)
зразків досліджуваного матеріалу в модельному середовищі за визначе-
них температурно-тимчасових умов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАПЕРУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ
РІЗНИХ ВИДІВ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Грабовецький П.П.
IV курс, група Тп-41, спеціальність «Технологія

виготовлення, розроблення та оформлення паковань»
Науковий керівник: Л.А.Коптюх, д.т.н., професор.

Папір для виготовлення друкованої продукції можна розділити на
групи за різними класифікаційними ознаками, наприклад, за: волокнис-
тим складом; призначенням (для високого, офсетного, глибокого спосо-
бів друку); форматом (рулонний і аркушевий); способом виготовлення
(крейдяний і напівкрейдяний); видом друкарської продукції (газетний,
книжково-журнальний, афішний, картографічний) тощо. Кожний спо-
сіб друку має свої особливості і висуває відповідні вимоги до паперу.

Особливість високого способу друку — друк з жорстких форм —
висуває підвищені вимоги до якості обробки поверхні паперу і ставить
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їх у пряму залежність від характеру відтворюваного оригіналу: чим
вища ступінь розділення друкарських елементів, тим папір повинен
мати вищу гладкість поверхні.

Для виготовлення тонкого паперу для високого друку, який призначе-
ний для словників, довідників та інших об’ємних видань, для зниження
його прозорості до його композиції вводять мінеральний наповнювач.

В офсетному способі друку фарба переноситься з форми на відби-
ток через гумову офсетну пластину, деформація якої компенсує нерів-
ності паперу, тому можна використовувати м’який меншої гладкості і
папір, ніж у високому. Особливість офсетного друку полягає в необхід-
ності зволоження проміжних елементів друкарської форми, тому
офсетний папір повинен мати високий ступінь проклеювання, не
повинен суттєво змінювати свої розміри після зволоження — це при-
звести до не співпадання фарб за багатокольорового друку. 

Папір для офсетного друку контактує з гумовою пластиною і в’яз-
кими, липкими офсетними фарбами, а тому недостатньої міцності
поверхні може відбуватися висмикування частинок паперу. Такий
папір повинен мати підвищену міцність поверхні, що досягається
використанням для його виробництва високоякісної целюлози і обме-
женим вмістом деревної маси, а також введенням у масу проклею валь-
ної і зв’язувальної речовини.

Особливістю глибокого способу друку є те, що друкарські елемен-
ти форми заглиблені, і папір, у момент друкування, контактує з про-
міжними елементами, папір повинен щільно прилягати до проміжних
ділянок твердої металевої форми і частково втискуватися в заглибини
друкувальних елементів. А тому папір для глибокого друку повинен
мати високу вбирну здатність, та еластичним і м’яким, а його поверхня
повинна мати достатньо високий показник гладкості з відсутністю смі-
тинок, які можуть пошкодити форму.

Газетний папір на сьогодні є найбільш вживаний серед паперової
продукції. Він становить близько 20% від світового випуску всіх видів
паперу і картону. 

Залежно від місцевих джерел сировини, композиції цього виду
паперу в різних країнах різноманітні. У деяких випадках для зниження
собівартості паперу в його склад додають волокна газетної макулатури.
Зазвичай, основою композиції сучасного газетного паперу є деревна
маса, до якої додають порівняно незначу кількість (10-20%) небіленої
сульфітної або напівбіленої сульфатної целюлози.Папір є важливим
матеріалом для етикеткової продукції, і повинен відповідати необхід-
ним споживчим, друкарсько-технологічним властивостям.

Папір, що застосовують для етикетування тари, що не підлягає повер-
ненню, для лікеро-горілчаних та парфумерно-косметичних виробів має
бути щонайменше водостійким, згідно з умовами миття. Етикетки для
інших продуктів, наприклад, одноразових пляшок, консерв, банок, сига-
рет, шоколаду тощо не повинні бути водо-, лугостійкими.

етикеткової та пакувальної продукції Секція 6



РОЗРОБКА ДИЗАЙНУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАННЯ ДЛЯ НОВОРІЧНИХ

ПОДАРУНКІВ

Давиденко В.В.
студентка V курсу; група ТП-51 спеціальності

«Технологія розробки, виготовлення
та оформлення паковань»

Науковий керівник: О.В.Тяпко, старший викладач.

Через паковання виробники, продавці та покупці обмінюються
інформацією, ніби перемовляються за допомогою образів, символів,
стилів. Це «довга рука» виробника, це гучний крик середньовічного
глашатая про товар та його особливості. Нині вважають, що пакован-
ня — це німий продавець, послуги якого є незамінними за умов
постійного збільшення асортименту товарів і поширення нових форм
торгівлі. 

Художнє конструювання виробу — складний і цілісний процес.
Паковання для новорічних та святкових подарунків вимагає розробки
і створення особливого дизайну. Виявлення цих вимог відбувається в
результаті спеціальних маркетингових і проектних досліджень ринку,
за яких дизайнер використовує методи та засоби природних і гумані-
тарних наук, мистецтва й техніки, поєднуючи та перетворюючи їх від-
повідно до загальної мети проектування.

Етап конструювання паковання має вирішальне значення в
подальшому житті паковання, визначає його долю й долю упаковано-
го в нього продукту на всіх етапах життєвого циклу, його умовно можна
розділити на кілька стадій: маркетингові дослідження; розробка про-
екту дизайну й технічного проекту; розробка робочого проекту з ком-
плектом конструкторської й технологічної документації.

Конструкція паковання найтіснішим чином пов’язана з технологі-
єю його виготовлення, яка може істотно впливати на властивості про-
дукції. Наприклад, за великого обсягу випуску паковання його кон-
струкція повинна бути сумісна з технологією й автоматизованими
високошвидкісними лініями виробництва.

Виготовлений продукт важливо не тільки найкращим способом
помістити в паковання, але й доставити споживачеві через всю мережу
розподілу зі збереженням його високої якості. Необхідні рішення
щодо захисту продукту від ушкоджень повинні бути передбачені в кон-
струкції паковання.

Етап підготовки продукту до упаковування призначений для
надання продукту властивостей, що збільшують час збереження
незмінною його якості. 

Етап упакування продукції включає операції підготовки, позицію-
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вання її в зоні упаковування, дозування, транспортування дози про-
дукції в паковання і тару, та укупорки.

Найпоширеніші пакувальні матеріали — це папір, картон, гофро-
картон, пластмаси, метали, скло, кераміка й дерево. Виробництвом
цих матеріалів займаються різні галузі промисловості: целюлозно-
паперова, хімічна, металургійна й інші.

Основним пакувальним матеріалом для даного виду продукції є
картон — це багатошаровий матеріал, що містить переважно рослинні
волокна і відрізняється від паперу більшою товщиною і масою квад-
ратного метра, має багатошарову структуру: верхній лицьовий бік,
один або кілька внутрішніх шарів і зворотний бік. 

Для друкування важливим фактором для картону є крейдяна
поверхня, колір якої досягається за допомогою пігментів, в’яжучих,
аддитивів і води.

Кожен виріб ставить свої специфічні вимоги до картону, які повин-
ні бути пов’язані з його якісними характеристиками. Наприклад, паку-
вальний картон повинен захистити вміст паковання від зовнішнього
середовища, в тому числі від різних чинників протягом зберігання і
використання запакованої продукції.

Вимоги до просування та фізичного захисту продукції визначають-
ся якістю картону, наприклад гладкість, жорсткість, витривалість.
Паковання для харчової продукції посідає особливе місце, зокрема,
органи санітарного нагляду забороняють використовувати в даному
секторі макулатурний картон.

Окрім того даний матеріал є універсальним щодо можливостей
упакування різного виду товарів: продуктів харчування, тютюнових,
алкогольних виробів, косметики, меблів і багато іншого.

ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
ОФСЕТНИМ СПОСОБОМ.

Дзядевич Д.О.
IV курс, група ТП-41, спеціальність «Технологія розробки,

виготовлення та оформлення пакувань»
Науковий керівник: Л.А. Коптюх, д.т.н., професор.

Офсетний друк (англ. offset — перенесення) — спосіб друкування,
за якого фарба з друкарської форми передається під тиском на про-
міжну еластичну поверхню гумового полотна, а з неї на папір або
іншим друкований матеріал є найбільш поширеним видом друку.
Форму поперемінно змочують водним розчином і закочують фарбою,
після чого вводять під тиском в контакт з поверхнею гумової пластини,
а останню — в контакт з папером і отримують відбиток.
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Технологія офсетного друку дозволяє виготовляти високоякісну
поліграфічну продукцію з оптимальним співвідношенням ціна /
якість, проте її застосування є доцільним за друкування значних і
середніх тиражів. Для кожного з основних складених кольорів вико-
ристовують окрему форму (зазвичай їх чотири), відповідно кожен
колір друкується на окремій секції машини.

Технології перенесення зображення або тексту на друкарську форму
діляться на кілька видів. Приміром, computer-tu-plate або CTP — це тех-
нологія, що передбачає пряме перенесення на друкарську форму з вико-
ростанням плейтсеттера.Для традиційного компонування характерним є
перенесення з фотоформ, які виготовляють ручним способом(за допо-
могою фотонабору), або ж все тієї ж технологією CTF.

Зазвичай форми плоского офстеного друку виготовляють на зазда-
легідь очутливлених пластинах з алюмінію, з автоматизованою техно-
логією.Відома технологія CTP, яка являє собою керований комп’юте-
ром процес виготовлення друкарської форми методом прямого запису
зображення на формний матеріал. Цей процес, який реалізується за
допомогою однопроменевого або багатопроменевого сканування, є
більш точним, оскільки кожна пластина є першою оригінальною копі-
єю, виготовленою з одних і тих же цифрових даних. Як результат, дося-
гаються велика чіткість точок, більш точна приводка та відтворення
всього діапазону тональності вихідного зображення, менше розтиск
растрової точки одночасно зі значним прискоренням підготовчих та
налагоджувальних робіт на друкарській машині.

Для офсетного друку необхідний якісний папір,з показниками,
що визначають його друкарські властивості. Такий папір повинен
бути проклеєним, мати високу механічну стійкість поверхні до вищи-
пування, рівномірність маси площі 1м2, товщини стабільність ліній-
них розмірів у випадках зволоження та подальшого висихання, для
чого необхідне кондиціонування паперу перед нанесенням на його
поверхню друку. Для офсетного виду друку ступінь оброблення папе-
ру відіграє менше значення, оскільки папір контактує з еластичним
гумовим полотном. Однак його поверхня повинна бути достатньо
гладкою і рівномірною, мати мінімальне маркування поверхні, а сам
папір має бути еластичним. Тому офсетний папір повинен виготовля-
тись з м’яких і пластичних волокон целюлози, які забезпечують йому
щільне прилягання до друкуючої форми і задовільне всмоктування
друкарських фарб.

Виробники офсетного паперу в Західній Європі визначають його
як папір без поверхневого покриття, який виготовлений з чисто целю-
лозного волокна або з вмістом біленої деревної маси, і характеризуєть-
ся високою стійкістю до деформації під впливом вологи в процесі
нанесення офсетного друку. Під терміном папір для офсетного друку
розуміють також і крейдований папір, незважаючи на те, що офсетний
папір виготовляються без поверхневого покриття.
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Всі ці показники мають тісну залежність один від одного. Ступінь
їхнього впливу на оцінку друкарських властивостей паперу різна для
різних способів друку.Папір також класифікують за ступенем оброб-
лення поверхні.:це може бути папір без оброблення — матовий, папір
машинної гладкості і глазурований (інакше каландрований) папір,
який додатково обробляли в суперкаландрах для надання високої
щільності і гладкості.

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПРОДУКЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Жирок В. М.
V курс гр. ТП-51 Спеціальність «Технологія розробки, виго-

товлення 
та оформлення паковань»

Науковий керівник: П. М. Козак, ст. викладач

В сучасних умовах назріла потреба збільшення випуску високоя-
кісної образотворчої продукції, оскільки попит на неї постійно підви-
щується: з кожним роком кількість туристів, які відвідують нашу краї-
ну, зростає, і кожен з них бажає мати на згадку альбом, буклет чи
комплект листівок, адже в музеях нашої країни зберігаються великі
колекції картин відомих вітчизняних та зарубіжних художників.

Виготовлення високохудожньої продукції, зокрема альбомів,
здійснюється головним чином за кордоном, а тому створення сучасно-
го поліграфічного підприємства з її випуску є нагальною потребою. 

Для виготовлення продукції образотворчого мистецтва використо-
вується офсетний друк, оснащений сучасним додрукарським і друкар-
ським обладнанням.

Прогресивним способом виготовлення друкарських форм є техно-
логія «computer-to-plate», яка передбачає зниження витрат на додру-
карську підготовку видань завдяки відсутності фотоформ та хімікатів
для їхнього оброблення. Оскільки виключаються проміжні стадії, що
зв’язані з етапом виготовлення фотоформ, зменшуються відхилення
від заданих параметрів і поліпшується якість друкування. Зображення
на формну пластину записується лазерним гравірувальним апаратом
«Laser 300 FP» одночасно двома променями, тим самим майже вдвічі
підвищуючи продуктивність праці.

Для друкування високохудожніх видань бажано використовувати
аркушеві друкарські машини таких провідних фірм, як «Heidelberg»,
«Man Roland», «Komori», які позитивно зарекомендували себе на
ринку України. Ці машини забезпечують постійну високу якість, висо-
копродуктивні і надійні під час друкування. Слід зазначити, що завдя-
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ки високому рівню автоматизації, продуктивність машин гарантує
максимальну швидкість друкування до 15 000 арк./год. 

Проблемним є відсутність високопродуктивного устаткування для
виконання палітурних операцій, без якого неможливо досягти ком-
пактності блока, міцності його скріплення і, відповідно, необхідного
товарного вигляду видання.

Операції підбору, укладки в стапелі, буферного зберігання і шиття
нитками аркушів виконуються поточним методом в комбінованому
ниткошвейному агрегаті Ventura Connect від Mьller Martini . В залеж-
ності від конфігурації одна, дві або три ниткошвейні машини автома-
тично зшивають підібрані аркуші в книжні блоки. Гнучка конструкція
системи дозволяє в будь — який час від’єднувати ниткошвейну маши-
ну для виготовляння іншої продукції.

Буферна система комбінованого ниткошвейного агрегату з’єднує
аркушепіодборочну машину з одною — трьома ниткошвейними маши-
нами типу Ventura і/або Inventa, забезпечуючи таким чином високу
ефективність системи.

Для виготовлення палітурок може бути використана автоматична
палітуркоробна машина Purple Magna HSK30B.

Тиснення фольгою виконується на спеціально розробленому для
тиснення тигельному пресі FSA 1060 фірми Gietz, конструкція якого
дає можливість збільшити час знаходження плит в стані стиснення. 

Автоматична книговставочна машина ZHSKD50 запроектована
для вставлення блока в палітурку.

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПАКУВАЛЬНОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Каплін О.Ю. 
студент V курсу; група ТП-51 спеціальність «Технологія

розробки, виготовлення та оформлення паковань»
Науковий керівник: Л. А. Коптюх, д.т.н., професор.

В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої компанії
можлива лише тоді, коли її продукція/послуги відповідають чітко визна-
ченим потребам, умовам застосування і призначення; мають необхідні
споживчі властивості; відповідають діючим (прийнятим, погодженим)
нормативним документам; відповідають чинному законодавству та
іншим вимогам суспільства; пропонуються покупцеві за конкурентнос-
проможними цінами; обумовлюють одержання прибутку.

Міжнародні стандарти серії ISO 9000 дають на це питання одноз-
начну відповідь — необхідно в компаніях, фірмах, організаціях ство-
рювати системи менеджменту якістю (Quality Management System), як
сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів,
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необхідних для здійснення загального управління якістю (ISO
9000:2000).

Система менеджменту якістю (СМЯ) компанії будується з ураху-
ванням головної умови, згідно з якою для досягнення вищезазначених
цілей необхідно організувати діяльність так, щоб контролювати всі
технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), що впливають
на якість продукції і послуг. Управління якістю повинно бути орієнто-
ване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запо-
бігання випуску продукції незадовільної якості.

СМЯ компанії значною мірою впливає на результати цінової і неці-
нової конкуренції, забезпечує можливість зниження собівартості про-
дукції і послуг, пов’язаних із її впровадженням, експлуатацією і супро-
водженням, здатна виявити й оцінити наслідки, усунути, а головне,
попередити появу непродуктивних втрат і дефектів у всіх сферах діяль-
ності компанії, та недопущення їх у майбутньому як силами співробіт-
ників підрозділу якості, так і фахівцями всіх сфер виробництва компанії.

СМЯ дає впевненість і гарантії вищому керівництву в тому, що
діяльність компанії близька до оптимальної, і забезпечує керованість
характеристиками якості програмних засобів чи послуг, які розробля-
ються та надаються. Наявність у компанії ефективної СМЯ дозволяє
реагувати на різні вимоги ринку до якості за допомогою координації
змін ціни і якості, створювати різні за якістю програмні продукти,
керувати процесом зміни якості програмної продукції, забезпечити
запас стійкості компанії та завойовувати нові ринки.

З урахуванням специфіки створення продукції для забезпечення її
необхідного рівня якості у міжнародній практиці знаходять застосу-
вання два підходи: продуктоорієнтований та процесоорієнтований.

Продуктоорієнтований підхід грунтується на контролі якості шля-
хом випробувань готового продукту і базується на припущенні, що
чим більше виявлено й усунуто помилок у програмному засобі при
випробуваннях, тим вища його якість. Недоліки цього підходу поля-
гають у тому, що усунення помилок у готовому продукті на етапі
випробувань обходиться в десятки разів дорожче, ніж якби ці помил-
ки були відвернені або усунуті вчасно на ранніх етапах життєвого
циклу продукту.

Процесоорієнтований підхід грунтується на застосуванні заходів
щодо запобігання, оперативного виявлення й усунення помилок у
програмному засобі шляхом завчасного визначення відповідальності,
планів забезпечення якості, основних процедур із забезпечення якості
програмних засобів, що розробляються, і проведення відповідних
заходів неухильно і послідовно, починаючи з найраніших етапів жит-
тєвого циклу продукції. Цей підхід у даний час покладено в основу
концепції якості програмних засобів об’єднаного технічного комітету
JTC1 міжнародних організацій із стандартизації ISO і ІЕС та реалізу-
ється в численних міжнародних стандартах.
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Загальні принципи, які закладені в основу розробки стандартів
спрямовані на: процеси, продукти і ресурси; забезпечення необхідно-
го рівня якості продукції; підвищення продуктивності праці робітни-
ків; гнучкість стосовно об’єктивних можливостей; відтворюваність
процесів життєвого циклу продукту; захист суспільної безпеки, здо-
ров’я людей і економіки; актуальність.

ФОТОКНИГА — ЄДНАННЯ ТВОРЧОСТІ ТА ЦИФРОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

Майоров Є.Р.
V курс, група ТП — 51, спеціальність «Технологія розроб-

ки, виготовлення та оформлення паковань»
Науковий керівник: В. Л. Гопкало, ст. викладач

Один з кращих способів зберегти спогади про будь яку важливу
подію (народження дитини, навчання в школі і її закінчення, весілля,
ювілей тощо) — оформити фотографії у вигляді книги — красивою і
довговічною, яку в будь-який момент можна погортати і , дивлячись на
знімки, згадати.

Кращим способом донести свою творчість до цінителів стає друк
власних альбомів з кращими фотографіями та відправка їх в як подару-
нок — дуже витонченого і завжди нестандартного. Причому все це від-
бувається без стомлюючого походу на пошту, — необхідно тільки ввес-
ти потрібну адресу у форму на сайті друкарні: подарунок буде
виготовлений в необхідній кількості для кожного одержувача і розісла-
ний за будь-якими адресами одним рухом миші.

Існує кілька технологій виготовлення фотокниг в палітурці, які
можна розділити на дві групи: так звані мокрі і сухі, для реалізації яких
використовується відповідне обладнання. За «мокрої» технології фор-
мування книжкового блоку здійснюється з фотографій шляхом попе-
реднього нанесення на їхні оборотні боки або допоміжні листи рідко-
го клею, шляхом розбризкування або валиком, а також на клеєвої
машині. Після нанесення клею на фотографії їх необхідно поєднати
один з одним оборотними сторонами (клейовими шарами). Комплект
склеєних фотографій (блок) необхідно укласти під прес на тривалий
час, щоб блок висох і фотографії не деформувалися в процесі сушіння.

«Суха» технологія і відповідне обладнання мають наступні перева-
ги: відсутність «мокрих» процесів, простота і легкість у виготовленні
фотокниг, можливість виправлення помилок, що виникають під час
формування комплекту фотографій, досить висока продуктивність,
надійність роботи обладнання, невисока вартість робіт.

Існують установки, які займають мінімум місця і виконують всі
операції з виготовлення фотокниги, в іншому обладнанні операції
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виконується кожна окремо. Такі комплекти, природно, вимагають
більше місця. Єобладнання з ручним / ножним приводом більшості
пристроїв, а також машини з пневматичним або електромеханічним
приводом виконавчих механізмів.

Виробництво запроектовано таким чином, щоб фотокнижкову
продукцію можна було випускати на підприємстві, що має повний
циклічний процес, базу устаткування та спорядження для якісного та
конкурентно спроможного на вітчизняному ринку поліграфічного
витвору, а саме, фотокниги.

Виробники конкурують між собою, вдосконалюючи методи вироб-
лення і оформлення продукції, для підвищення їхнього попиту, наслід-
ком чого є розвиток технологій виготовлення: зокрема значна частина
діяльності направлена на покращення зовнішнього вигляду полігра-
фічної продукції. Для цього використовуються високоякісні матеріали
(папір, фарби, клеї, лаки, плівки тощо), а також високоефективне
устаткування. Покращенню виробництва сприяє застосування систем
дистанційного керування друкарським, післядрукарським обладнан-
ням та їхньої інтеграції в цифровий робочий потік.

Цифровими називають друкарські машини, в яких завдання на
друк (текстові та ілюстраційні зображення) надходять у цифровому
вигляді: вони можуть вводитися з комп’ютера, з комп’ютерної мережі
чи з твердого носія ( дискети чи диска).

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАКУВАЛЬНОЇ
ІНДУСТРІЇ 

Матірний О. С.
IV курс, група ТП-41, спеціальність «Технологія розробки,

виготовлення та оформлення паковань ».
Наковий керівник: О. Т.Русаков, к. т. н., доцент. 

Паковання є невід’ємною частиною продовольчих та непродоволь-
чих товарів, яке забезпечує їхнє збереження, дотримання санітарних і
естетичних вимог, зручність продажу й користування, сприяє конкурен-
тоспроможності продукції, захищає права товаровиробника та спожива-
ча на ринку. У багатьох країнах світу паковання для товарів набуло тако-
го самого значення, як самі вироби, що містяться в ньому. В Україні
історично сформувалась ідеологія, за якою виробництво паковання для
харчової продукції сприймалась як другорядна проблема і не розгляда-
лось як самостійний сектор економіки. В умовах ринку значення пако-
вання різко зростає за експорту товарів. Чимало вітчизняних підпри-
ємств змушені купувати імпортне обладнання і пакувальні матеріали,
щоб завдяки якісному пакованню забезпечити вихід своєї продукції на
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світовий ринок і конкурувати із зарубіжними товарами. На перспективу
в Україні для розвитку вітчизняної тари і паковання необхідні:

• пошук нових економних матеріалів з високими захисними влас-
тивостями, у тому числі багатошарових і комбінованих;

• зменшення обсягів застосування деяких традиційних матеріалів,
зокрема целофану, пакувального паперу, тканини, заміна целофану
поліпропіленом і багатошаровими плівками;

• зменшення потреби в жерсті, використання пакувального папе-
ру для промислового фасування харчових продуктів;

• для частини продуктів харчування заміна скляних пляшок та
банок багаторазового використання одноразовими;

• зниження енергоємності скла і товщини тари зі збереженням
характеристик міцності;

• застосовування «порційних паковань» для разових харчових
продуктів;

• виготовлення паковань невеликими серіями на замовлення
окремих споживачів;

• підвищення рівня поліграфічного оформлення з метою задово-
лення естетичних запитів споживачів;

• обов’язкове застосування штрихових кодів;
• поліпшення утилізації картонного та полімерного паковання і тари.
Вже сьогодні розпочато виготовлення біоорінтованої та металізо-

ваної поліпропіленових плівок, а також тонкої термоусадкової плівки.
ВО « Укрпластик » пропонує ПВХ-плівку зі « Стреч-ефектом » яка має
антистатичні властивості, на неї легко наноситься друк, характеризу-
ється високим ступенем непроникності газів і водяної пари, її можна
переробляти майже на всіх типах пакувальних автоматів. Таким чином
простежується тенденція зростання в Україні обсягів підвищенню
якості пакувальних матеріалів, що дозволить не тільки поліпшити екс-
плуатаційні та естетичні показники та збільшити експорт вітчизняної
продукції.

ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ПАКУВАННЯ

Озеров О. Є.
4 курс, група ТП-41, спеціальність «Технологія розробки,

виготовлення та оформлення паковань»
Науковий керівник: Л. А. Коптюх, д.т.н.. професор

Людина і навколишнє середовище являють собою збалансовану
єдність, однак людина порушила цю велику рівновагу. Розвиток про-
мисловості, сільського господарства і інших видів діяльності супро-
воджується цілим рядом негативних явищ, які згубно позначаються на
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навколишньому середовищі і є несумісними з життєдіяльністю люди-
ни. Пакувальні матеріали стають мало не сміттям: щорічно українці
викидають мільйони тонн використаних паковань, що складає 31%
всього побутового сміття. Паковання виготовляють, головним чином,
з матеріалів, які не піддаються біологічному розкладанню і можуть
сотні років лежати на звалищах.

Екологічні вимоги до паковання — це здатність їхноього викорис-
тання та утилізації, не завдаючи суттєвої шкоди довкіллю. Абсолютно
безпечних для навколишнього середовища видів паковань немає: за
його утилізації в навколишнє середовище потрапляють найрізноманіт-
ніші речовини, в тому числі шкідливі для здоров’я та просто отруйні.

Які види паковання екологічніші? Пластмаса легка і вимагає
порівняно небагато енергії на виробництво, однак вона дуже довго
розкладається, не всі види пластиків можна спалювати та використо-
вувати повторно. Скляні пляшки виготовляють за складною техноло-
гією, а тому навіть переплавлення скла вимагає значної енергії, зате
скляна тара використовується багаторазово. Паперове паковання під-
дається повторному переробленню, а сировина для неї (деревна целю-
лоза) самовідновлюється в природі. Для виробництва деяких видів
паперу використовуються шкідливі для людини хімікати. Отримання
алюмінієвої фольги є дуже енергозатратним і виділяє небезпечні відхо-
ди, однак алюмінієвий брухт легко переплавити за значних витрат і
майже без шкоди для навколишнього середовища.

Забруднення навколишнього середовища, з одного боку, викликає
загострення перебігу вже відомих захворювань, а з іншого, сприяє
появі нових форм патології. Все це змушує вчених впритул займатися
проблемами збереження навколишнього середовища. Останнім часом
виникла проблема охорони навколишнього середовища від викорис-
таних паковань лікарських засобів. Процеси паковання продукції та
переробки переслідують діаметрально протилежні цілі: виробник і
споживач хочуть, щоб паковання його відходів було міцним, не роз-
кладалося, не ламалося, не м’ялося, не горіло і не розчинялося в воді,
а всі установки для переробки відходів розраховані саме на те, що паку-
вальні матеріали повинні бути зруйновані, спалені, хімічно розкладені.
Тому розробники паковання намагаються знайти «золоту середину»,
що дозволяє ефективно переробляти використану тару і паковання.
Найбільш шкідливими, з позиції екології, є відходи з полімерних мате-
ріалів, оскільки такі види пакувального матеріалу, як папір, картон,
скло, дерево, метал, на відміну від полімерів, можуть повторно вико-
ристовуватися після відповідної переробки або легко знищуватися без
виділення шкідливих речовин. За останнє десятиліття світове вироб-
ництво і споживання полімерних матеріалів зросло більш ніж на 50%.
Близько 75% вироблених полімерних матеріалів використовується для
виробництва тари та паковань, ємностей для дитячого харчування,
асептичних систем і ампул тощо.
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ПРИЗНАЧЕННЯ ЕТИКЕТКИ

Остапчук А. П.
IV курс, група ТП-41, спеціальність «Технологія розробки,

виготовлення та оформлення паковань».
Науковий керівник: О. Т.Русаков, к. техн. н., доцент, 

За відомостями Всесвітньої організації паковальників виробниц-
тво, світовий ринок паковання та етикеток оцінюється в $ 500 млрд;
паковання забезпечує 1-2% валового національного світового продук-
ту. За даними Міжнародної асоціації виробників самоклейких етике-
ток, обсяг продажу самоклейких етикеток у Європі становить 5 млрд.
євро і щорічно зростає на 7%, у найближчі роки збільшиться обсяг
перевезень, зростуть видатки на відстеження вантажів продукції від
виробника до утилізації, значно виросте ринок канцтоварів через
комп’ютеризацію офісів.

Що стосується матеріалів для виробництва етикеток, то 80% ринку
становить папір, 16% — плівки,однак згідно з прогнозами, обсяг вико-
ристання плівок зросте на 15%, причому частка плівок ПП, ПЕ буде
продовжувати збільшуватися, а частка ПВХ — плівок різко знизиться.
Якщо розглядати сучасні світові технології в даній галузі, то високий
друк стрімко витісняється флексографським друком, який швидко
наздоганяє основні способи друку. Трафаретний спосіб, як і раніше,
буде використовуватися в косметичній, автомобільній промисловості і
для товарів тривалого користування. Офсетний друк через високу вар-
тість способу перемістить свій вплив на виробництво напоїв. Частка
цифрового друку в Європі зростатиме. Це дороге задоволення, що роз-
раховане на високу якість, однак дуже малі тиражі, через швидку зміну
замовлення і швидке відновлення замовлення минулого .За зростаю-
чих обсягів використання етикеток постає питання про захисні техно-
логії.. Найбільш популярними залишаються голограми, оскільки їхня
підробка ускладнена через високу щільність записів інформації та
складності технологічного виробництва. Створений Міжнародний
союз виробників голографічних етикеток, покликаний вирішувати
такі три основні завдання:

– Створення інформаційних носіїв; 
– Створення інформаційних інформаційних мереж відстежування

товарів, маркованих цими інформаційними технологіями.
– Створення та забезпечення економічної та правової бази вироб-

ництва, продажу та споживання захисних технологій — питання адек-
ватності витрат маркованого товару.

Маркування повинно забезпечувати виконання таких основних
функцій: інформування споживачів про товар; захист споживача,
виробника і товару від підробок; легалізацію руху товару; захист від
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несанкціонованого доступу до товару; ідентифікацію якості товару
(строку придатності). Захисні етикетки оберігають від несанкціонова-
ного відклеювання, змінюючи при цьому колір, руйнуючись або зали-
шаючи напис, зі спеціальними біологічними добавками, з голограма-
ми, водяними знаками, зі спеціальним покриттям для певного
випромінювання, з випромінюючими клеями. Такі етикетки необхідні
для пломбування, ідентифікації (тип продукту, рік випуску, гарантія
виробника), для автомобілів (свідоцтво техогляду), для платних авто-
банів, для документів і віз, для електронного контролю на складах, для
заморожених і охолоджених продуктів, для поштових марок.

НАНОТЕХНОЛОГІЇ В ПАКУВАЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Павлюченко Д. К. 
IV курс, група ТП-4, спеціальність « Технологія розробки,

виготовлення та оформлення паковань».
Науковий керівник: Л. А. Коптюх, д. т. н., професор

Нанотехнологіями прийнято називати міждисциплінарну область
фундаментальної і прикладної науки, в якій вивчаються закономірнос-
ті фізичних і хімічних систем розмірністю порядку декількох наномет-
рів або часток нанометра (нанометр — це одна мільярдна частка метра
або, що те ж саме, одна мільйонна частка міліметра — діаметр людської
волосини становить близько 80 тис. нанометрів).

Нанотехнології все ширше і ширше впроваджуються у всі сфери
життєдіяльності людей. Так, дослідники з Тихоокеанської північно-
західної національної лабораторії (PNNL) виростили кристали металів
раніше небаченої форми, підібравши і закристалізовуючи відповідні
формою волокна бавовняної целюлози. Отримані кристали можуть
знайти застосування в багатьох сферах нанотехнології. 

Використовуючи оброблені кислотою волокна целюлози як природ-
ний шаблон, група з PNNL змогла виростити однорідні за розміром
нанокристали золота, срібла, паладію, платини, міді, нікелю і інших мета-
лів, а також їхніх оксидів, які проявляють каталітичні, електричні і оптич-
ні властивості, не характерні для великих або різнорозмірних кристалів.

Кислотна обробка підвищує ступінь кристалічності целюлози,
руйнуючи її аморфні ділянки. До отриманих зразків нанокристалічної
целюлози, диспергированним у воді, додають солі металів, поміщають
систему в автоклав і нагрівають за температур від 70 ° до 200°С протя-
гом 4-16 годин. Така обробка призводить до утворення однорідних
кристалів металів на целюлозному шаблоні. 

Дослідники вважають, що розроблений ними процес з впевненістю
можна назвати «зеленим», оскільки все, що необхідно для отримання
нанокристалів — нагрівачі, нанокристалічна целюлоза і солі металів. 
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Дослідники університету Арканзаса (University of Arkansas) розро-
били новий матеріал — папір з нановолокна. І хоча його так само
можна складати, м’яти, різати, решта властивостей мало нагадує про
звичний целюлозний продукт. 

Використовуючи метод гідротермального нагріву, вчені створили
довгі нанонитки з діоксиду титану, з яких потім зробили плоскі мем-
брани. Отримали білий матеріал, що нагадує папір, з якого легко
можна робити тривимірні предмети найширшої функціональності. 

Як з’ясувалося, папір можна також використовувати для виготов-
лення військового обмундирування, як вогнетривкий матеріал, для
фільтрації рідин, для дозування лікарських препаратів і навіть для роз-
кладання небезпечних речовин — від звичайних забруднювачів сере-
довища до хімічної зброї. 

Всі ці функції можливі завдяки хімічній інертності і вогнетривкос-
ті — матеріал витримує температуру до 700° С- важкувато називати
його папером! 

Учені з університету штату Пенсільванія і університету Райса (США)
зробили новий важливий крок в створенні надміцних полімерів. 

Новий матеріал є композиційним, в нім використані звичайний
нейлон і вуглецеві нанотрубки. Композит отримують методом міжфаз-
ної полімеризації, за допомогою якого нанотрубки рівномірно розпо-
діляються за довжиною макромолекули. Вчені навчилися модифікува-
ти властивості полімеру шляхом введення алкільних сегментів, або
вуглецевих спейсерів, які відіграють роль сегментів, що забезпечують
ковалентний зв’язок між нанотрубками і макромолекулами, і визнача-
ють міцні та пружні властивості композиційного матеріалу. 

Спроби створити композицію нейлону з нанотрубками без спейсе-
рів були невдалими — матеріали виявилися крихкими. Важливим
результатом дослідження є можливість отримувати матеріали із зада-
ними властивостями — регулювати можна не тільки механічні, але
електричні і термічні властивості. 

ВИМОГИ ДО САМОКЛЕЮЧОЇ ЕТИКЕТКИ

Панченко А. І.
5 курс, група ТП-51,спеціальність-Технологія розробки,

виготовлення та оформлення паковань. 
Науковий керівник: О. Т. Русаков, к.т.н., доцент

Будь-який товар треба вміти запропонувати, в чому допомогає
багатокольорова етикетка, що виготовлена з високоякісного пакуваль-
ного матеріалу і на сучасному обладнанні. 

Один з напрямків діяльності підприємств з виробництва єтикеткової
продукції — є виготовлення етикеток, що самоклеються. Використання

20

Секція 6 Сучасні технології виготовлення



21

флексографського друку в цій сфері виробництва дозволяє отримати краще
співвідношення якості і вартості виробництва самоклеючих етикеток в
порівнянні з усіма іншими відомими на сьогоднішній день технологіями.

Широкий асортимент паперових і синтетичних пакувальних мате-
ріалів дозволяє отримати високоякісну,повнокольорову поліграфічну
продукцію для етикетування найрізноманітніших товарів. Матеріал
підбирається індивідуально, виходячи з потреби замовника, а широ-
кий спектр запропонованої сьогодні продукції дозволяє забезпечити
будь-які вимоги.

Етикетки виготовляються та постачаються замовнику із заздалегідь
нанесеним клейовим шаром, а різноманітність використовуваних
клеїв забезпечує їхнє утримання не тільки на гладкій, але і на шорсткій
поверхні та на пакованні складної-фігурної форми. Достатня адгезія
забезпечується також на забруднених та зажирених поверхнях.

Спеціальне лакове покриття захищає етикетку від впливу вологи,
жирів, кислот, розчинників, а також значно поліпшує зовнішній
вигляд паковання.

Всі друкарні, які виготовляють самоклеючі етикетки, мають вели-
ку кількість готових штампів (ножів), які в разі необхідності, будь-якої
складності і конфігурації можуть бути виготовлені відповідно до вимог
замовника.

Самоклеючі етикетки застосовуються в різних галузях промисловості:
• харчова промисловість (етикетки для продуктів харчування);
• хімічна промисловість, в тому числі етикетки, стійкі до агресив-

них середовищ;
• багажні бирки, в тому числі і бирки для ручної поклажі в аеро-

портах;
• логістика — етикетки для обліку та маркування різних вантажів;
• рекламні етикетки;
• побутова хімія та косметика. 
Самоклеюча етикетка повинна відповідати ГОСТ 26.020-80 та

закону «Про захист прав споживачів», який встановлює загальні вимо-
ги до інформації, яка повинна міститися на етикетці:

-позначення стандартів, обов’язковим вимогам яких мають відпо-
відати товари;

-відомості про основні споживчи властивості товарів;
-гарантійний термін ;
-правила і умови ефективного й екологічно безпечного викорис-

тання товарів;
-місце перебування, фірми-виготовлювача (виконавця, продавця);
Аналіз інформаційних джерел засвідчує що ця галузь поліграфіч-

ного виробництва є економічно вигідною та дуже перспективною для
оформлення паковань ,оскільки не потребує прогону через друкарську
машину готового паковання, а лише невеликого фрагменту — само-
клеючої етикетки.
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ
ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПАПЕРУ.

Піщухін М. В.
IV курс, група ТП — 41, спеціальність «Технологія розроб-

лення, виготовлення та оформлення паковань».
Науковий керівник: О. Т. Русаков, к. т. н., доцент.

Пакувальна промисловість є однією з найбільш наукоємних галу-
зей народного господарства і вимагає вирішення низки проблем, що
стосуються різних сфер економіки. Вона використовує натуральні,
штучні та синтетичні матеріали, з використанням яких виникають
певні екологічні проблеми, вони забруднюють навколишнє середо-
вище, розкладаючись у природі сотні років. Основними напрямками
вирішення цієї проблеми є: створення біорозкладних матеріалів і
вторинне перероблення використаних матеріалів, очищення стічних
вод тощо. Для натуральних та штучних матеріалів ця проблема є
менш актуальною, оскільки вони виготовлені на основі целюлози і
достатньо швидко розкладаються під впливом природних факторів.
Тому з точки зору екології для таких матеріалів найбільш важливо
вирішити питання очищення стічних вод у виробництві целюлозно —
паперової продукції. Методи очищення бувають фізичні, хімічні і
біологічні і залежить від виду та кількості забруднень, необхідного
ступеня очищення.

Механічне очищення здійснюється одним із наступних методів:
— подрібнення великих за розміром забруднень на менші за допо-

могою механічних пристроїв;
— відстоювання забруднень зі стоків за допомогою нафтовловлю-

вачів, пісковловлювачів та інших відстійників;
— вилучення механічних домішок за допомогою елеваторів, реші-

ток, скребків та інших пристроїв;
— фільтрування стоків через сітки, сита, спеціальні фільтри, а

також шляхом пропускання їх через пісок.
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 матеріалів
та інших речовин флотацією полягає в утворенні системи «частинки
забруднень — бульбашки повітря», що спливає на поверхню та видаля-
ється спеціальними водними транспортерами.

Хімічне очищення використовується як самостійний метод. Його
використовують для видалення важких металів, окиснення сірковод-
ню та органічних речовин, дезинфекції води та її знебарвлення.

22

Секція 6 Сучасні технології виготовлення



23

Після механічного та хімічного методів очищення стічні води під-
лягають біологічному остаточному очищенню від органічної речови-
ни, яке здійснюється в біофільтрах, аеротенках, біотенках тощо.

Проведені дослідження встановили, що фізико — хімічний метод
очищення стічних вод підприємств з виготовлення целюлозно — папе-
рової продукції не потребує значних експлуатаційних та енергетичних
витрат. Ефективність очищення складає 90 — 93 %, а під час викорис-
тання горизонтального відстійника з похилими перегородками та
наступною сорбцією на вуглецево — мінеральних сорбетах — 94 — 96 %.

ПАПІР ФУНГІЦИДНОЇ ДІЇ.

Резник Л. М.
IV курс групи ТП — 41, спеціальність 

«Технологія розробки,
виготовлення та оформлення пакувань »

Науковий керівник: Л. А. Коптюх, д.т.н., професор.

Однїєю з найважливіших проблем підвищення ефективності роз-
витку та функціонування харчової промисловості в умовах ринкових
відносин є підвищення конкурентоспроможності віт чизняних харчо-
вих продуктів не тільки на внутріш ньому, а й зовнішньому ринках —
виготовлення й прискорене впровадження вітчизняних високоякіс них
пакувальних видів паперу й картону та екологіч но безпечних техноло-
гій їхнього виробництва.

Універсального пакувального матеріалу не існує, а тому залежно
від виду про дукту, сама властивість паковання може бути як ко рисною,
так і шкідливою. Приміром, прозорість паковання в деяких випадках
бажана для продуктів, де потрібна візуальна оцінка їхньої якості, але
вона не  бажана для продуктів, чутливих до впливу світла особливо в
ультрафіолетовому діапазоні довжин хвиль. 

Наводяться результати досліджен ня з визначення складу та умов
нанесення на пакувальний матеріал покриттів, що мають як бакте -
рицидну, так і бар’єрну дію. Ці дії є оптимальними оскільки направле-
ні на створенні нових ефективних пакувальних матеріалів і паковань .
Такі покриття, на нашу думку, повинні надійно захищати цінні про-
дукти, що швидко псуються (у даному випадку фрукти) у воло гому
повітряному середовищі.

Для покриття бактерицидної дії використовували композиції на
основі природних полімерів. Як папір — основу застосували папір
масою площі 35 г/1м2 з по верхневим всмоктуванням (Коббзо) — 40-60
г/м2. Розчин полімеру готували безпосередньо перед на несенням його
на папір. Кількість полімеру регулю вали, змінюючи концентрацію
робочого розчину. Так, за зростання концентрації розчину з 10 до 35%
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масова частка нанесеного на поверхню паперу ре човини зростає з 4 до
22 г/м2.

Технологія одержання бактерицидного матеріалу в лабораторних
умовах полягала в нанесенні на па пір основу за допомогою валика або
щітки розчину полімеру з фунгіцидними властивостями. В резуль таті
подальшого сушіння на поверхні паперу спосте рігалося утворення
тонкого шару полімерної плівки.

Одна з основних характеристик захисного папе ру з нанесеним
складом — забезпечення його стій кості до дії цвілевих грибів. Для оцін-
ки ефективно сті запропонованого для покриття складу і якості от -
риманого паперу, зразки паперу з покриттям вноси ли в інфіковане гри-
бами середовище. Методом ві зуальної оцінки за розмірами зони,
вільної від зара ження, визначали активність фунгіцидної дії папе ру.
Термін витримування зразків у інфікованому се редовищі становив від 5
до 120 годин за температу ри 25°С і відносної вологості повітря 85%.
Встано влено, що із зростанням вмісту полімерної речови ни на поверхні
паперу спостерігається підвищення інтенсивності в стримуванні зрос-
тання грибів, тобто підвищується його мікробіологічна активність. 

Запропонована авторами композиція бактерицидної дії є предме-
том патентування, а тому з цих причин у даній роботі не розкривається.

ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАНЬ ДЛЯ
ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Скоба С. С.
V курс, гр. ТП-51, спеціальність «Технологія розробки,

виготовлення та оформлення паковань».
Науковий керівник: П. М. Козак, ст.викл.

Науково-технічний прогрес сприяє значному розширенню асорти-
менту продукції як легкої в цілому, так і зокрема харчової промисло-
вості. Це, в свою чергу, потребує збільшення асортименту паковання та
висуває нові вимоги до його експлуатаційних характеристик.

Будь-який продукт легкої та харчової промисловості потребує від-
повідного паковання. Як правило, для виготовлення паковань легкої
та харчової промисловості використовують картон і папір, які в поєд-
нанні з іншими матеріалами забезпечують готовому виробу (пакован-
ню) необхідну механічну міцність та легкість — це універсальні і еко-
номічно вигідні матеріали.

Для друкування на картоні найчастіше застосовують офсетний
плоский спосіб друку, який вважається найбільш перспективним та
домінуючим завдяки показникам стабільної високої якості, продук-
тивності та економічності.
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Перевага офсетного способу друку обумовлена цілим рядом техно-
логічних особливостей, основними з яких є:

– легко контрольоване та надійне виготовлення друкарських
форм;

– можливість друкування на широкому асортименті паперу та
інших матеріалах;

– висока економічність за друкування як великих, так і малих
накладів.

Для розробки та додрукарської підготовки паковання використо-
вується спеціалізоване програмне забезпечення та обладнання, а
комплексні системи автоматизують розробку конструкції коробки,
розкладку на аркуш, створення креслень штампів і керування облад-
нанням. Для вирішення такого кола завдань доцільно використовува-
ти пакет ArtiosCAD компанії Esko-Graphics.

Для виготовлення друкарських форм використовують технологію
«комп’ютер — друкарська форма» (Computer-to-Plate). Технологія CtP
являє собою керований комп’ютером процес виготовлення друкар-
ської форми методом прямого запису зображення на формний матері-
ал. Для отримання друкарських форм на основі термочутливих плас-
тин застосовують, наприклад, експонуючий пристрій Topsetter 102
компанії Heidelberg. 

В якості захисного покриття на пакованні найчастіше застосову-
ють захисний або водно-дисперсний лак, в деяких випадках — ламі-
нування глянцевою плівкою. Лакування продукції виконується на
друкарській машині в один прогін з друкуванням. Для виконання
процесу ламінування використовують промисловий рулонний ламі-
натор з системою автоподавання, автообрізування і транспортування
готової продукції. 

Наступним кроком виготовлення паковання є процес штанцюван-
ня, в якому виконуються операції висічки контуру, бігування ліній зги-
нів, перфорація та рилювання. Виконання необхідних операцій штан-
цювання забезпечить автоматичний прес Yawa MW1050A. Це
високопродуктивна потужна машина з автоматичною подачею арку-
шів, що призначена для висікання виробів з паперу, картону і пласти-
ку. Машина оснащена зручним висувним механізмом для зміни рамок
зі штампами та механізмом для видалення облою.

Для автоматизованого збирання коробок в даний час застосову-
ються фальцювально-склеюючі лінії. Автоматична швидкісна лінія
Yawa ZH 800A виконує формування (бігування і згинання) і склеюван-
ня картонних коробок.

Використання новітніх технологій та сучасного обладнання на
всіх стадіях виготовлення дають можливість отримати паковання, що
відповідає всім вимогам сучасності та поєднує відношення ціна-
якість.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
ТАМПОДРУКУ

Турчина О. В.
3 курс, група ТП-31,спеціальність «Технологія розробки

виготовлення
та оформлення паковань»

Науковий керівник: Козак П. М., старший викладач

Серед спеціальних способів друку особливе місце займає тампод-
рук як різновид непрямого глибокого друку, де фарбове зображення з
друкарської форми передається на задруковану поверхню за допомо-
гою пружно-еластичного силіконового тампона. Саме тампон має
властивості змінювати свою форму під час дотикання до виробу, надає
тамподруку перевагу перед іншими способами. Як і в глибокому друці
друкуючі елементи на формі заглиблені, а друкарська фарба з проміж-
них елементів знімається ракелем. 

Тампонний друк це технологія для найрізноманітніших виробів як
за формою, так і за розміром і може використовуватися практично на
будь-яких поверхнях, наприклад: клавіатура мобільних телефонів,
шкали вимірювальних приладів, написи на корпусах побутової техні-
ки; рекламна продукція; ручки, попільнички, калькулятори.
Застосовувані друковані форми — кліше, бувають фотополімерними та
металевими. Фотополімерне кліше дешевше і швидше у виготовленні,
але має обмежений термін експлуатації і зберігання. Зазвичай фотопо-
лімерні кліше використовуються для тиражів менше 10 000 відбитків.
Металеві кліше більшої вартості, але й більш стійкі до зношування і
застосовуються, як правило, для великих тиражів, для друку тонких
ліній або повнокольорових зображень.

Для виготовлення друкарської форми використовують діапозитив,
прогресивний спосіб виготовлення якого передбачає вивід його через
лазерний експонуючий пристрій. Під час виготовлення друкарських
форм для тамподруку до діапозитива висувають жорсткі вимоги: оптич-
на густина друкуючих елементів не нижче 3,0; густина вуалі на проміж-
них елементах не повинна перевищувати 0,06; зображення на діапози-
тиві повинно бути дзеркально-перевернутим (не читабельним з боку
емульсії). Технічні вимоги до друкарської форми зводяться до наступ-
ного: друкарська форма повинна бути виготовлена на пластині, яка від-
повідає за форматом зображенню з врахуванням полів 15-30 мм, форма
з сталі повинна мати твердість 40-70 од. за Роквелом. Поверхня фор-
мної пластини повинна мати чистоту 10-12 класа, глибина друкуючих
елементів знаходитись в межах 15-40 мкм. Якість відбитків та техніко-
економічні показники процесу друкування залежить в значній мірі від
властивостей тампона, тобто його еластичності, твердості, міцності та
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стабільності його механічних характеристик в часі, ступеня обробки
робочої поверхні. В процесі друкування тампон зазнає значної дефор-
мації, тому його технологічні та експлуатаційні якості залежить від
пружно-еластичних властивостей матеріалу, який повинен відновлюва-
ти свою початкову форму без значних залишкових деформацій.

Тампон повинен мати гладку робочу поверхню та правильну зада-
ну форму, високий коефіцієнт фарбо-сприйняття та фарбо-віддачі,
твердість його знаходитися в межах 2-30 од. за Шором, міцність на роз-
рив не менше 0,15 МПа, розривне видовження — не менше 100%,
набухання — не більше 40% за масою, час відновлення 90%. Сучасні
тампони, виготовляються з желатино-гліцеринової суміші та, найчас-
тіше, з силіконової композиції, мають різну геометричну форму, що
залежить від характера зображення, і визначаються формою та розмі-
рами задрукованої поверхні. Тампони з поліефіруретанів та силіконо-
вих каучуків мають високі експлуатаційні властивості: їхня тиражес-
тійкість становить декілька сотень тисяч відбитків. Фарби для
тампондруку загалом схожі на фарби для трафаретного друку, але з дея-
кими відмінностями: у складі будь-якої тампонної фарби присутні
гума, пігмент, розчинник та деякі добавки. 

Проблематичним на сьогоднішній день — є відтворення кольору
тампонним друком, оскільки в якості основи для друкування застосову-
ють кераміку, пластмасу, скло, тканину, які мають свій власний колір.
Кольорова поверхня виробу вимагає попереднього нанесення білого
загрунтування. Розвиток тампонного друку як і інших способів друку,
пов’язаний з використанням комп’ютерних та лазерних технологій під
час виготовлення друкарських форм, використання фарб УФ — затвер-
діння за друкування продукції. 

БАР’ЄРНІ І ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАКУВАЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ПАПЕРУ ДЛЯ ХАРЧОВИХ

ПРОДУКТІВ

Шахов В. О.
IV курс, група ТП-4, спеціальність « Технологія розробки,

виготовлення та оформлення паковань».
Науковий керівник: Л. А. Коптюх, д. т. н., професор

В Європі щорічно використовується близько 27 млн т паперу і кар-
тону як пакувальні матеріали. З огляду на конкуренцію паковання на
основі целюлози (папір і картон) з пакованням скляним, металевим і
дерев’яним, воно повинне бути конкурентоспроможним, щоб зберег-
ти і збільшити свою частку ринку. Під поняття конкурентоспромож-
ності входять такі аспекти, як зменшення витрат сировини, простота
постачання, економія та екологічна безпека на всіх етапах виробниц-
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тва, підвищення бар’єрних властивостей, можливість і поліпшення
технологій перероблення і регенерації.

Бар’єрні властивості паперу (картону) підвищують різними спосо-
бами, а саме: підвищенням щільності матеріалу під час каландрування;
застосуванням хімічних речовин, які вводяться до паперової маси
перед формуванням паперового полотна; за допомогою полімерних
покриттів, нанесених на його поверхню, а також шляхом створення
комбінованих (ламінованих, каширувальних) матеріалів. Основне
призначення бар’єрного покриття — створити захисний шар, що запо-
бігає міграції будь — яких речовин до вмісту упакованого продукту
ззовні чи з паперу (картону); зберегти початкову міцність у вологому
середовищі; забезпечити захисні вимоги — необхідний рівень опору
проникненню води, водяної пари, жиру, олії, газу, запахів; зберегти
форму і зовнішній вигляд паковання тощо.

Бар’єрні властивості оцінюють за опором проникненню води,
пари, за жиро- та водостійкістю та за іншими показниками, в залеж-
ності від призначення, умов застосування паковання і виду продукції
(твердий чи рідкий стан), для якого воно використовується.

До матеріалів, що застосовуються для упакування харчових продук-
тів, висуваються більш високі вимоги, включаючи зовнішній вигляд,
схоронність запаху і смаку продукції, виключаючи проникнення сто-
ронніх запахів, схоронність і захист вмісту паковання від зовнішніх
впливів. Особливі вимоги висуваються до матеріалів і паковання, що
вимагає транспортування, тривалого зберігання, складування — вони
повинні бути стійкими до згинання і ударів, зберігаючи при цьому
захисні властивості

Застосування для пакування харчових продуктів комбінованих мате-
ріалів, до складу яких входять різні полімери і фольга, гостро порушує
питання щодо екологічної чистоти цих матеріалів і їхньої утилізації.

Аналізуючи вітчизняний і зарубіжний досвід застосування таких
матеріалів у харчовій промисловості, слід відзначити деякі напрямки
розвитку індустрії пакувальних матеріалів, паковання і технологічних
процесів фасування продуктів харчування: зниження витрати напівфаб-
рикатів зі збереженням корисного обсягу виробництва таких матеріалів;
зниження маси 1 м2 матеріалів зі збереженням чи навіть підвищенням
їхніх міцнісних характеристик; підвищення бар’єрних власти востей шля-
хом сполучення з полімерами чи з алюмінієвою фольгою; підвищення
технологічності шляхом сполучення з термопластами для здійснення тер-
мозварювання; удосконалення способів формування пакувальних виро-
бів, у тому числі одержання багатошарових ламінатів співекструзією, спі-
вінжекцією; розроблення паковань, що активно сприяють технологічним
процесам оброблення і зберігання харчових продуктів, придатних для
мікрохвильового нагрівання (введення співсцепторів), включення
антиокислювачів, водопоглиначів та інших добавок; розроблення
зручного для споживачів паковання (швидке розкриття, застосування
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як посуд та ін.); підвищення декоративності шляхом нанесення бага-
токольорового друку; застосування багатооборотної тари; удоскона-
лення процесу збирання відходів, їх сортування та утилізації; розроб-
лення матеріалів, що деструктуються під впливом кисню, вологи,
мікроорганізмів світла, атомів кисню.

За своєю структурою непроникні види паперу розділені або на рос-
линний пергамент, або на під пергамент, які традиційно застосовують-
ся як універсальне паковання для харчових продуктів, коли від нього
вимагають жиронепроникності, зберігання ароматів, а також часто і
вологоміцності. Процеси виготовлення пергаменту та підпергаменту
істотно відрізняються один від одного.

ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА І ЕКОЛОГІЯ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Шемчук С. О.
IV курс, група ТП — 41, спеціальність «Технологія розроб-

лення, виготовлення та оформлення паковань» 
Науковий керівник: Л. А. Коптюх, д.т.н., професор.

Екологія є з грецького — уikos — будинок, житло, місце перебуван-
ня і логія — наука про стосунки рослинних і тваринних організмів з
навколишнім середовищем.

Об’єктами Екології можуть бути популяції організмів, види, спів-
товариства, екосистема і біосфера в цілому. В XXI столітті у зв’язку з
забрудненням навколишнього середовища та посиленими інтенсив-
ними діями людини на природу Екологія відіграє особливе значення.
Вивчення загальних закономірностей взаємовідношень природи,
людини і суспільства виокремлюються в особливий напрямок —
Екологія людини.

В умовах сучасного існування суспільства та бурхливого розвитку
життєдіяльності людства, екологічний процес, критичний стан навко-
лишнього середовища, що загрожує здоров’ю та безпеці людини,
викликані хижацьким(варварським) використанням головних при-
родних ресурсів(води, повітря, ґрунту, рослинного і тваринного світу) і
забрудненням довкілля.

Бажання змінювати природу виникало у людей постійно, від само-
го початку існування людської цивілізації. Та лише у XX столітті науко-
во-технічна революція дала можливість робити це з розмахом: видобу-
вати гори корисних копалин, спалювати гігантські об’єми палива,
перегороджувати могутні річки, повертати їхню течію, осушувати
величезні масиви боліт, зволожувати сухі степи, розорювати цылинны
землы, будувати атомні станції, освоювати космос.
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Масштабні експерименти людини з природою виявилися такими
небезпечними, що змусили вчених замислитися над проблемами
захисту довкілля та перспективами існування цивілізації.

У 60 — х роках XX ст.. на замовлення «Римського клубу» — відомо-
го об’єднання політиків і вчених,— кілька груп незалежних експертів
здійснили глобальні прогнози розвитку людської цивілізації. Їхні
результати виявилися вражаючими: якщо людство і далі розвивати-
меться попередніми темпами і способами, воно припинить своє існу-
вання вже у XXI столітті.

Отже, науковці дійшли висновку, що заради майбутнього, люди
мають відмовитися від експлуатації природи і перейти до сталого роз-
витку, який задовольняє потреби сьогодення, але не за рахунок інтен-
сивного споживання природних ресурсів і руйнування екосистем. З
цього моменту, якщо не взяти під особливий контроль негативні емоції,
що переповнюють нас, кардинально нічого не змінювати відносно оці-
нювання ризиків, людству слід побоюватись реального апокаліпсису. 

А тому, екологічна освіта необхідна для формування екологічної
свідомості й активної природозахисної позиції, бережного відношення
до оточуючого нас навколишнього середовища. 

СПОСОБИ ВИГОТОВЛЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ КРЕЙДОВАНОГО ПАПЕРУ

Ященко М. В.
4 курс, група ТП — 41, спеціальність «Технологія розроб-

ки, виготовлення і оформлення паковань»
Науковий керівник : Л. А.Коптюх, д.т.н., професор

У зв’язку з зростанням випуску образотворчої продукції стали
широко застосовувати крейдований папір, використання якого забез-
печує ілюстративність і барвистість таких видань, як художні репро-
дукції, журнали, проспекти, каталоги, етикетки, книжки, плакати.
Крейдований папір — це папір-основа з покривним шаром мінераль-
них суспензій або водорозчинних паст. Як пігмент підвищеної білості
використовують двоокис титану, крейду та інші речовини. Покривні
шари з урахуванням синтетичних полімерів дають змогу одержувати
структуру поверхні крейдованого паперу з різноманітною вбирною
здатністю. Існує кілька способів крейдування: машинне, позамашинне
і лите, з яких лише перший здійснюється безпосередньо на паперороб-
ній машини, для двох інших необхідно окреме обладнання.

Залежно від призначення, папір та картон може проходити крейду-
вання в один або кілька шарів. Багатошаровість покриття забезпечує
привабливий зовнішній вигляд, білість і глянець поверхні. Розрізняють
папір з одностороннім чи двостороннім покриттям крейдованого шару.
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Покривний шар має бути міцно закріпленим і не повинен вириватися
за нормальних умов друкування стандартними фарбами, готується на
таких плівко-отримувачах, як казеїн чи синтетичний латекс. У суспен-
зію вводять пластифікатори та інші зв’язуючі добавки. Покривний шар,
може бути забарвленний у різні відтінки одного чи іншого кольору на
зразок, узгодженим між видавництвом і паперовою фабрикою.

До офсетного крейдованого паперу висуваються підвищені вимоги
до вологостійкості крейдованого шару. Низька вологостійкість
покривного шару неминуче викликає забруднення гумового офсетно-
го полотна, і навіть форми. Покривний шар не повинен вищипувати-
ся фарбами за швидкісного друку. Вологостійкість може бути гаранто-
вана використанням у композиції шару крейди, наприклад латексної
дисперсії. Надмірна лужність покривного шару може викликати дуже
небажане явище в офсетному способі друку — емульсійні фарби.

Крейдований папір, як інші види паперу має відповідати наступним
загальним вимогам: мати рівномірну структуру — щільність, просвіт,
міцну, рівну, зімкнуту поверхню, добре сприймаючу фарбу; бути одно-
рідним за товщиною: коливання за товщиною між мінімальним і макси-
мальним її значеннями не має перевищувати 14 % від мінімального зна-
чення товщини; мати суворо прямокутну форму з рівним і чистим
обрізом країв; мати максимально білий колір, а, по відтінку і допустимі
відхилення маю відповідати зразкам, погодженням постачальником і
споживачем; не повинно бути складок, зморщок, ворсистості і матових
смуг, брудних і просвічувальних плям, надривів, візуально визначених
отворів та підвищеної проти правил; бути міцною у процесі друкування
і користування готовим поліграфічним виробом споживачем; мати глад-
кість, яка відповідає вимогам до роздільної здатності цього виду паперу,
і виробленого видання; не порошити, мати необхідний ступінь напов-
нення мінеральними речовинами; бути волого непроникникним; мати
капілярно-пористу структуру, що забезпечує швидке закріплення фарб
відповідною швидкістю друкування і типу виготовленого видання; мати
структурно-механічні властивості, відповідні типу видання і обраної
технології друкарського процесу.

Крейдований картон вигідно відрізняється від звичайного, перш за
все, зовнішнім виглядом, крейдування надає йому майже дзеркальний
глянець, знижує пористість лицьового шару, що гарантує найкращий
результат під час нанесення друку: на поверхні картону залишається
якісне яскраве зображення.Завдяки своїм властивостям, крейдований
картон широко використовується для виготовлення найрізноманітні-
ших виробів: наборів для дитячого розвитку і творчості, настільних
ігор, поліграфічної продукції. І, звичайно, одним із напрямків вико-
ристання крейдованого картону є виробництво тари і паковання.

етикеткової та пакувальної продукції Секція 6
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ
ЗА ЗАКОНОМ

Авраменко О. С.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 
к. тел. (066) 72-83-957

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Виникнення права власності та розвиток шлюбно-сімейних відно-
син зумовили потребу відповіді на питання щодо долі майна, яке зали-
шається після смерті людини. Можливість визначити долю майна
після смерті і передати його в спадщину — є однією із найважливіших
гарантій стабільності відносин приватної власності. Значення спадку-
вання полягає насамперед у тому, що кожному членові суспільства
гарантується, що доля надбаних ним за життя матеріальних благ буде
визначена ним особисто: або вони перейдуть до найближчих йому
осіб, або за його волею стануть надбанням всього суспільства. 

Спадкування за законом має місце тоді, коли воно не змінене запо-
вітом, тобто спадкодавець у заповідальному розпорядженні не призна-
чив спадкоємців особисто. У цьому випадку спадкове майно розподі-
ляється між особами, які названі у числі спадкоємців у відповідних
статтях Цивільного кодексу України. Такі особи називаються законни-
ми спадкоємцями або колом спадкоємців за законом.

Секція 10 Правове регулювання
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Питання щодо того, якими критеріями має керуватися законода-
вець, визначаючи коло спадкоємців за законом, одне із найбільш спір-
них у цивілістичній літературі. 

У чинному законодавстві України встановлено п’ять черг спадко-
ємців за законом. До них законодавець відносить: дітей спадкодавця,
подружжя, яке його пережило, батьків, братів та сестер, бабу, діда,
дядька, тітку, членів сім’ї спадкодавця, родичів до шостого ступеня
споріднення та утриманців спадкодавця.

При визначенні осіб, які належать до дітей подружжя, батьків, а
також дитини померлого, яка народилася вже після його смерті, слід
керуватися нормами сімейного законодавства. 

Сьогодні набуває особливої актуальності питання щодо встанов-
лення батьківства і материнства при штучному походженні дитини. З
часом випадки народження дітей за таких обставин не будуть пооди-
нокими і тому виникає запитання: чи тотожні поняття «біологічна
дитина» і «спадкоємець»?

До дітей спадкодавця прирівнюються і усиновлені діти, які спадку-
ють саме після свого усиновителя і вже не вважаються спадкоємцями
за законом рідних батьків. Спірною є думка, що не виникає ніяких
прав та обов’язків між усиновленими та іншими дітьми усиновителя
тому дитина усиновителя і усиновлена дитина не перебувають у право-
вих відносинах брата або сестри. 

Проблемним питанням в галузі спадкування за законом визнаєть-
ся також можливість спадкування між фактичним, а не юридично
зареєстрованим подружжям. Згідно з законодавством України подруж-
жя визнається спадкоємцем за законом лише у тих випадках, коли
воно перебувало у зареєстрованому шлюбі з померлою особою. 

У Цивільному кодексі України значно розширене коло спадкоємців
за законом, причому цей термін поширюється на осіб не лише за озна-
кою родинних чи сімейних зв’язків, а й за ознакою членства у сім’ї.
Однак, чинне законодавство не містить визначення поняття «член сім’ї».
Офіційне тлумачення цього поняття спробував дати Конституційний
Суд України, у рішенні якого зазначено, що природа сімейних право-
відносин визначається кровними (родинними) зв’язками або шлюб-
ними відносинами; спільним постійним проживанням; веденням
спільного господарства. Варто зазначити, що введення в п’яту чергу
спадкування за законом родичів шостого ступеня споріднення прак-
тично позбавляє державу так званої від умерлої (вимороченої) спадщи-
ни. Якщо перехід вимороченої спадщини до держави є несправедли-
вим, то чи доцільною є пропозиція, за якою цю саму спадщину замість
держави отримуватимуть далекі родичі. До числа спірних питань спад-
кового права традиційно відносять поняття « утриманець », але оскіль-
ки спадкодавець за життя турбувався про ту чи іншу особу, то позбав-
лення її засобів існування після смерті спадкодавця означає
спотворення волі спадкодавця. 

господарської діяльності Секція 10
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СПІВУЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Александрова Марина Вікторівна,
ІІІ курс, група П-ІІІ(д), спеціальність «Правознавство»,

Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Фомічов Костянтин Сергійович, к.ю.н.,

тел.. 0997875820

Однією з найбільш небезпечних тенденцій розвитку злочинності в
Україні є консолідація злочинного середовища та утворення в ньому
організованих злочинних угруповань — стійких об’єднань осіб , орієн-
тованих на тривалу спільну протиправну діяльність, метою яких зде-
більшого є отримання значних доходів незаконним шляхом.
Діяльність цих угруповань становить зміст одного з найбільш небез-
печних видів сучасної злочинності — організованої. Про співучасть
можна говорити, спираючись на сукупність відповідних норм у загально-
му кримінально-правовому значенні , у значенні, що розкрито в розділі
6 Кримінального кодексу України (Загальної частини) та значенні норм
Особливої частини. Зокрема, у ст. 26 КК (від 5 квітня 2001р.) при визна-
ченні поняття співучасті зроблені окремі уточнення у порівнянні
з раніше діючим законодавством. 

У теорії кримінального права був поширений погляд , відповідно до
якого інститут співучасті цілковито ототожнювався зі ст.19 Кримі-наль-
ного кодексу України 1960 р. (зміст цієї норми частково відтворено в
статтях 26 і 27 чинного КК України). Так, Н.О. Гуторова [3, с.34], вислов-
люючись із приводу загального значення інституту співучасті, зауважує,
що інститут співучасті поширює свою дію на всі випадки умисного спіль-
ного вчинення злочину, встановлюючи об’єктивні та суб’єктивні ознаки
співучасті, межі кримінальної відповідальності співучасників та особли-
вості призначення їм покарання. Заслуговує на увагу міркування П.Ф.
Тельнова [4, с.56] Він вважає, що визначення співучасті, що містить
Загальна Кримінального кодексу. За його змістом, на думку
П.Ф.Тельнова, про співучасть може йти мова тільки тоді, коли встанов-
лено факт умисної спільної участі двох і більше осіб у вчиненні злочину. 

У теорії кримінального права у працях Р. Р. Галіакбарова [4, ст.78]
було здійснено спроби обґрунтувати можливість групового вчинення
злочину за участі у його скоєнні лише однієї особи, що відповідає
ознакам суб’єкта злочину. Автор обґрунтовував свою позицію, вико-
ристовуючи так званий груповий спосіб вчинення злочину, визнаючи
при цьому, що в таких випадках ознаки співучасті відсутні. Зазначена
спроба розв’язання проблем, що розглядаються, підлягає сумніву
передусім у зв’язку з тим, що такі кваліфікуючі ознаки, як учинення
злочину за попередньою змовою групою осіб та вчинення злочину гру-
пою осіб, передбачають співучасть у злочині.
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Таким чином, прихильники визнання співучасті лише за наявнос-
ті двох осудних осіб, які спільно умисно скоюють злочин, як зазнача-
лося вище, у своїх роботах взагалі не зачіпають питання помилки в
юридичних ознаках співучасника. Інші ж порушують це питання,
проте їхні пояснення, які, зрозуміло, мають відповідати загальній кон-
цепції співучасті, не витримують критики. Для кримінальної відпові-
дальності взагалі та для кримінальної відповідальності за співучасть у
злочині зокрема необхідно, щоб особа, яка скоїла суспільне небезпеч-
ні дії, була здатна: оцінювати фактичні обставини, за яких вона діє,
характер, значення і наслідки своїх дій; свідомо використовувати певні
обставини для досягнення своєї мети; вибирати певну поведінку за тих
реальних можливостей, які є в конкретній ситуації. Іншими словами,
особа має досягти віку кримінальної відповідальності й бути осудною,
тобто мати всі ознаки суб’єкта злочину.
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ВИВЧЕННЯ СТАТИСТИКИ ПРОЦЕСІВ ВИДАЧІ,
АНУЛЮВАННЯ ТА ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ

НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦЯ

К. М. Ахундова, К. О. Черненко
7 курс, група ДД-71-12 (з), спеціальність

«Документознавство та інформаційна діяльність»,
Вінницький соціально-економічний інститут,

тел. (067)4298220
Науковий керівник: Ільницький М. П., доц.

Дозвіл на працевлаштування іноземця — документ суворої звітнос-
ті, який надає роботодавцю право тимчасово використовувати працю
іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді. Дозвіл на
працевлаштування (рис. 1) оформляється іноземцю або особі без гро-
мадянства, яка має намір займатися в Україні трудовою діяльністю, за
умови, що в країні (регіоні) відсутні працівники, спроможні виконувати
цей вид роботи, або є достатні обґрунтування доцільності використання
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праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачене міжнародними
договорами України.

Дозвіл на працевлаштування іноземця видається Державним цен-
тром зайнятості, та обов’язок його оформлення покладено на робото-
давця. Рішення про надання дозволу на працевлаштування або відмо-
ву в ньому приймається у термін не пізніше 30 днів з дня одержання
комплекту документів.

Дозвіл на використання праці іноземця є підставою для отримання
іноземцем візи відповідного типу, реєстрації місця тимчасового про-
живання в Україні та оформлення посвідки на тимчасове проживання
на строк дії дозволу[3]. Дострокове розірвання контракту з роботодав-
цем, встановлення факту повідомлення ними неправдивих даних під
час одержання дозволу тягне за собою анулювання дозволу на працев-
лаштування. Дозвіл на працевлаштування видається терміном до
одного року. Цей термін може бути продовжений, за умови звернення
роботодавця до відповідного центру зайнятості не пізніше, ніж за
місяць до закінчення терміну дії попереднього дозволу [1]. 

Дослідження статистики процесів анулювання, продовження дії
дозволу на працевлаштування іноземців було зроблено на основі
вибірки даних по двох аналогічних періодах (перше півріччя 2011 та
2012 років) роботи Вінницького обласного центру зайнятості (Таблиця
1) та вибірки даних за перше півріччя 2012 року за результатами робо-
ти інспекції по контролю законодавства про зайнятість населення
Вінницького обласного центу зайнятості (Таблиця 2)

Таблиця 1

Дані Вінницького обласного центру
зайнятості I півріччя 2011р. Iпівріччя 2012 р.

Видано дозволів на
працевлаштування іноземця 11 16

Продовжено термін дозволу на
використання праці іноземця 14 14

Анульовано дозволів на
використання праці іноземця 13 9

Відмовлено в оформленні
продовження строку дії дозволу 1 1
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Таблиця 2

* Інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість насе-
лення надає роботодавцям приписи про усунення порушень в результаті перевірок
у випадках порушення порядку за умови, коли іноземець не приступає до роботи в
зазначений контрактом час без поважних причин, або роботодавець протягом 3-х
робочих днів з дати початку та припинення роботи іноземця не повідомляє про це
в письмовій формі центр зайнятості. За використання праці іноземців без дозволу
Державного центру зайнятості передбачено застосування штрафних санкцій згідно
чинного законодавства. Дозвіл на працевлаштування іноземного громадянина збе-
рігається в особовій справі іноземця на підприємстві, в установі, організації та при
закінчені строку його дії повинен бути повернений до центру зайнятості [2].

Отже, за результатами дослідження встановлено, що в першому
півріччі 2012 р. видано на 5 дозволів більше та анульовано на 4 дозво-
ли менше, ніж за аналогічний період 2011 року. У першому півріччі
2012 року не виявлено фактів використання праці іноземців без дозво-
лу, проте винесено 11 приписів, щодо порушень. 

Список використаних джерел:

1. http: www.dcz.gov.ua
2. http: www.trud.gov.ua
3. http:www.rada.gov.ua

АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ

ДОСЛІДЖЕННЯХ

Бабенко К. А., 
кандидат юридичних наук, доцент, Національний універ-

ситет «Острозька академія» (м. Київ)

Необхідність аналізу методів правового регулювання виникає тоді,
коли постає питання стосовно способу дії такої специфічної групи

Дані інспекції по контролю за додержанням
законодавства про зайнятість Вінницького ОЦЗ

I півріччя 2012 р.

Перевірено суб’єктів господарювання 20

Виявлено фактів використання праці
іноземців без дозволу

0

Винесено приписів щодо порушень * 11
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правових норм як норми, що встановлюють правила. Доволі часто
серед методів, які застосовуються для конституційного регулювання,
одним з перших називають дозвільний метод. Але, говорячи про
дозвільний метод, необхідно пам’ятати про два важливі з позицій кон-
ституційного права аспекти.

По-перше, дозвільний метод в сфері конституційного регулюван-
ня передбачає не лише існування норм-правил, які встановлюють
можливість реалізації того чи іншого права, того чи іншого способу
дій, але й подальше конституційне регулювання, яке стосується тих
політико-правових інститутів, які покликані забезпечувати реалізацію
того чи іншого конституційно-регулятивного дозволу. Так, якщо звер-
нутись до змісту щойно згаданої статті 36 Конституції України, слід
згадати, що в частині 2 цієї статті регулюється порядок діяльності полі-
тичних партій, які виступають одним з тих інститутів, які сприяють
реалізації громадянами права на об’єднання та захист своїх інтересів.
Водночас, закріплення цієї норми в Конституції України передбачає
наявність спеціального конституційного закону, який би врегульову-
вав статус політичних партій в Україні. В цьому контексті норма час-
тини 5 статті 36 вказує не лише на принцип законності, але й на необ-
хідність прийняття такого закону, який би визначив права, порядок
організації і діяльності різних об’єднань громадян, включаючи й таку
специфічну форму об’єднання як політичні партії.

По-друге, дозвільний метод може застосовуватись й по відношен-
ню до визначення прав, що належать тим чи іншим органам державної
влади. Хоча, у цьому випадку варто пам’ятати, що на відміну від гро-
мадян, на яких розповсюджується загально дозвільний принцип, для
держави та органів державної влади діє інший принцип: «дозволено
лише те, що передбачено законом» (стаття 19 Конституції України).
Тому застосування дозвільного методу у випадку регулювання прав і
повноважень окремих органів державної влади може мати негативні
наслідки, що спричинятимуть не лише політичну нестабільність, але й
розхитування основ конституційної організації політичної системи і
політико-правових відносин.

Наступний важливий метод конституційного регулювання, який
широко застосовується в сучасних конституціях — це метод охорони.
Причому він реалізується як по відношенню до прав і свобод людини і
громадянина, так і стосовно основних принципів організації держав-
ної влади і правової системи. Тісно пов’язаними з ним є методи
зобов’язання та заборони. Обидва названі методи регулюють політи-
ко-правові відносини як між органами державної влади, так і по відно-
шенню до сфери функціонування громадянського суспільства.
Непоодинокі приклади їх застосування можуть бути легко знайдені в
тексті Конституції України. Щоправда, говорячи про метод зобов’я-
зання, слід відзначити, що деякі сучасні автори наголошують на спе-
цифіці його застосування в сфері конституційного права. Так, в нормах
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конституційного права часто міститься визначення тих наслідків, які
матиме порушення тих чи інших конституційних норм. Це дає підста-
ви висновувати про існування окремого й самостійного виду правової
відповідальності, якою є конституційна відповідальність.

Отже, сучасне конституційне регулювання здійснюється за допо-
могою цілого ряду методів, що властиві як для правового регулювання
в цілому, так і для конституційного регулювання зокрема. Зрозуміло,
що разом з актуалізацією досліджень конституційно-правового регулю-
вання в цілому, постійно зростає теоретична значущість аналізу методів
цього регулювання, який поступово набуває одного з пріоритетних
місць в загальній системі сучасних правових досліджень в Україні та за
її межами.

ДОКУМЕНТ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ОЗНАКИ,
КЛАСИФІКАЦІЯ

В. В. Батуринська, 
здобувач кафедра теорії та історії держави і права

Інститут права та суспільних відносин
університет «Україна»

Науковий керівник: О. Г. Мурашин д.ю.н., професор,
член-кореспондент НАПрНУ

Теорія держави та права та інші юридичні науки пов’язують виник-
нення правовідносин із юридичними фактами, тобто конкретними
життєвими обставинами передбаченими нормами права. Але юридич-
ні факти можуть міститися не лише в нормах права, а в певного роду
паперах (угоди, договори, різного роду акти, заяви, розписки, дору-
чення тощо). Зазначені папери об’єднуються терміном «документ»,
який крім юриспруденції використовується й іншими галузевими
науками та видами діяльності, а саме інформатикою, бібліотеко-, біб-
ліографо-, архіво- та музеєзнавством, історією, археололгією і т. ін.
Звідси наявність та багатозначність різних за своїм змістом визначень
цього поняття. У свій час розробкою питань щодо визначення поняття
«документ» та його змісту займалися такі провідні вітчизняні вчені як
Асєєв Г.В., Виноградова О.Б., Кавторєва Я.Ю., Котдієва Я.І., Митяев
К.Г., Блощинська В.А. та деякі інші. Разом із тим, до сьогоднішнього
дня ця проблема залишається поза увагою вчених-юристів, і це при
тому, що зазначений термін за роки незалежності України неодноразо-
во використовувався у назвах законодавчих та нормативно-правових
актів (Закон України «Про електронні документи та електронний
документообіг», Розпорядження КМ України від 9.09 2009 р. № 1087
«Деякі питання організації електронного документообігу та звітності»,
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Постанова Національного Банку України № 72 від 20.03.97 «Про захо-
ди щодо врегулювання та скорочення документообігу в системі
Національного банку України та про необхідність удосконалення орга-
нізації діловодства» тощо) та вживається вченими-юристами в науко-
вих трактатах та працях.

Вперше законодавче визначення поняття «документ» було зробле-
не у 1992 році в законі України «Про інформацію» (ст. 27), відповідно
до якого документом вважалась «передбачена законом матеріальна
форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації
шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або
на іншому носієві», але в подальшому в новій редакції закону від
13.01.2011 року використовується спрощене визначення цього «понят-
тя», тобто під документом розуміється матеріальний носій, що містить
інформацію, основними функціями якого є її збереження та переда-
вання у часі та просторі (ст. 1). На міжнародному рівні визначення
документу розроблене та затверджене Міжнародною організацією зі
стандартизації (ISO) за участю Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій, Міжнародної федерації з документації, Міжнародної ради
архівів, Міжнародної організації з інтелектуальної власності, за яким
документом вважається інформація записана будь-яким способом
фіксування відомостей, тобто не лише за допомогою знаків письма,
але й зображення, звук і т. ін.

Основними ознаками документу є: 1) наявність змісту, який пере-
дається будь-якими послідовними та пов’язаними знаками (букви,
цифри, малюнки, байти інформації, кадри тощо); 2) стабільна матері-
альна (речова) форма, яка може забезпечити йому довготривале збері-
гання й надати можливість багаторазового використання та перемі-
щення інформації в просторі й часі; 3) соціально-комунікативне
призначення, тобто документ є носієм інформації, спеціально створе-
ною людиною для забезпечення певних комунікаційних цілей;
4) завершеність інформації, тобто інформація, яка міститься в ньому є
кінцевою, а не фрагментарною.

Класифікація документів — це їх поділ на класи за найбільш загаль-
ними ознаками, яка дозволяє з’ясувати їх схожі риси та визначити від-
мінності. Мета здійснення класифікації полягає в підвищенні опера-
тивності роботи апарату управління та рівня відповідальності
виконавців. Документи розрізняють за такими ознаками: за призначен-
ням (організаційні, розпорядчі, інформаційно-довідкові, обліково-роз-
рахункові, нормативні); за способом створення (первинні і вторинні);
способом виготовлення (рукописні, машинописні, друковані, елек-
тронні ін.); за типом змісту (текстові, графічні, аудіо- та мультимедійні,
ідеографічні схеми, карти, ноти); за назвою (накази;положення;прото-
коли;розпорядження;вказівки;інструкції;правила;статути;звіти;орде-
ри;плани;службові листи;заяви і т. ін.); за місцем видання (внутрішні,
зовнішні); за напрямком руху (вихідні, вхідні); за способом розповсюд-
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ження (опубліковані, неопубліковані, проміжні); за рівнем секретності
(несекретні, секретні, з різним ступенем секретності); за необхідністю
використання технічних засобів (сприймаються людиною особисто або
з використанням технічних засобів) та за іншими підставами.

РОЛЬ МІЛІЦІЇ В ОХОРОНІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

Бачу Андрій Андрійович,
група П-3(д), спеціальність «Правознавство»,

Кіровоградський інститут розвитку людини
Науковий керівник: Манжула Андрій Анатолійович,

к.ю.н., доцент, тел. 0997875820

Матеріальне право про проступки і відповідальність у сфері пуб-
лічної влади складається із загальної та особливої частин. У загальній
частині закріплюються поняття проступку проти громадського поряд-
ку, окремі елементи об’єктивних і суб’єктивних ознак складу проступ-
ку, поняття і види стягнень і загальні правила їхнього накладання.

Кількість проступків проти громадського порядку, що вчиняються
суб’єктами права, є надзвичайно великою. Тому необхідність законодав-
чого закріплення поняття та структурних елементів складу проступків,
їх обов’язкових і факультативних ознак не викликав сумнівів, адже за
кожною справою криється конкретна особа. І лише встановлення всіх
елементів складу проступку проти громадського порядку, доведеність
вини правопорушника дозволяють назвати особу винною у вчиненні
протиправно-караного діяння та застосувати передбачені законом сан-
кції чи заходи впливу. Стягнення накладаються компетентними органа-
ми і посадовими особами шляхом видання спеціальних індивідуальних
актів управління, що мають примусовий характер. Примусовий вплив
повинен бути справедливим, відповідати характеру проступку й особи
правопорушника. Його тяжкість залежить від тяжкості проступку [8].

У юрисдикційній практиці штраф — домінуючий вид стягнення.
Насамперед це пояснюється тим, що він передбачений як єдиний або
альтернативний захід за більшість проступків проти громадського
порядку.. Штраф у сфері проступків, що посягають на громадський
порядок, передбачається за вчинення правопорушень передбачених
статтями 173-184 КпАП. Але поряд з іншими видами стягнень існують,
такі які не відповідають сучасним реаліям демократичного суспільства.

За чинним законодавством адміністративний арешт передбачаєть-
ся за вчинення таких проступків: дрібне хуліганство (ст. 173); розпи-
вання спиртних напоїв у громадських місцях і поява у громадських
місцях у п’яному вигляді (ч. З ст. 178) [1].

Призначається адміністративний арешт тільки судом (суддею) на
термін до 15 діб. Його не застосовують до вагітних жінок, жінок, що
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мають дітей віком до 12 років, осіб, які не досягли 18 років, інвалідів 
1 і 2 груп (ст. 32), а також військовослужбовців, призваних на збори
військовозобов’язаних, осіб рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ (ст. 15). Винятковість адміністративного арешту
означає, що можливість застосування до правопорушника альтерна-
тивних заходів впливу старанно вивчена і визнана недоцільною.
У цьому зв’язку характерними є санкції ст. 173 «Дрібне хуліганство»;
ст. 178 «Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява
у громадських місцях у п’яному вигляді» [9, с.2].

Такими, стягненнями, що свідчать про кримінально-правовий
характер проступків, є: конфіскація: предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом проступку; грошей, одержаних
внаслідок вчинення адміністративного проступку (ст.ст. 174, 1772, 181,
182) ; виправні роботи (ст. 1731); адміністративний арешт (ст.ст. 173,
1732,, 178). Отже, існує необхідність перегляду змісту та видів стяг-
нень. Ними повинні залишитися лише попередження, штраф та
позбавлення спеціального права, наданого особі (права керування
транспортними засобами, права полювання тощо). 

Висловлюючи власне бачення розв’язання проблеми співвідно-
шення термінів правопорушення та проступок, вважаємо, що при
цьому мають враховуватись такі обставини: 1) проступок проти гро-
мадського порядку — категорія похідна від правопорушення; 2) визна-
чальним фактором щодо розмежування й формулювання цих понять
мають стати відповідні положення Конституції України. «Проступок»
та «правопорушення» слід розглядати як окреме та загальне, диферен-
ційовано закріплюючи у законодавстві систему відповідних адмініс-
тративних стягнень, порядок їх накладення та виконання юрисдикцій-
ними органами.
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З’ясування проблеми походження держави як політичного інсти-
туту має актуальне значення, оскільки у процесі її виникнення виявля-
ються її головні функції та специфіка. Знаючи обставини, які обумо-
вили появу держави, стає можливим прогнозувати зміни її функцій,
структур, і розвитку. Актуальність з’ясування цього питання полягає
ще й в тому, що процес утворення держав ще не закінчився.

Держава — це об’єднання людей що підкорюються законам права.
На сьогоднішній день, в науковій площині існує 6 видів причин
виникнення держави у середньовічному суспільстві. Зокрема:

Розподіл праці, тобто виникнення серед мисливських і землероб-
ських племен — тваринницьких. Тваринницькі племена займались
вирощуванням тварин для потреб людей (молоко, м’ясо) та також
використання їх як засобів праці (орали землі, тягали вози). Звідси
з’явився обряд - першого вигону худоби на пасовище.
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Відокремлення ремесла від землеробства. Поступово ремесло
починає відокремлюватися від землеробства цим самим сприяє роз-
витку нової галузі у господарстві. Ремесло не може існувати без голов-
ного компоненту відносин — торгівлі.

Торгівля. Спочатку торгівельний обмін здійснювався в середині
племені, місцеві ремісники виготовляли певні речі обмінюючи їх у
колективі на цінні або потрібні їм речі. З поступовим розвитком тор-
гівлі, з’являється вже не просто обмін в середині племені певними
речами, але й зовнішні торги. Торгівельні відносини з іншими племе-
нами надавали досить широкого розвитку в економічній галузі, ранніх
додержавних утворень. Племена з високим розвитком сільського гос-
подарства збагачувались що призвело до надлишкового продукту.

Надлишковий продукт зосереджувався у руках вождів, що призвело
до виникнення майнової нерівності. З’явилася патріархальна родина,
на зміну жінці як голові сім’ї прийшов чоловік. В цей період нерівності
почало активно розвиватися рабовласництво. Хто не мав ніяких майно-
вих статків — просто ставали рабами, яких продавали та використову-
вали як знаряддя праці.

Не просто майнова нерівність, а цілісний поділ людей на класи,
суспільні групи в котрих були як спільні інтереси так і протилежні кон-
флікти. Виникали між класові конфлікти, що призводило до війн між
племенами.

Тодішня влада була не спроможна врегульовувати конфлікти у сус-
пільстві — це призвело до виникнення як політичної організації пуб-
лічної влади зі своєю системою соціальних органів. Виникли такі соці-
альні органи як: 

– армія (надавало державі могутності у разі конфлікту з іншими
державними утвореннями чи мало розвинутими племенами);

– суд (суворою системою покарань зменшував ризик конфліктів,
вбивств, гра біжок в середині держави);

– органи управління (було не зручно керувати державою одній
особі, тому призначалися органи управління, які виконували владу на
місцях) [4, с. 59].

Сучасний рівень знань дозволяє зробити висновок, що на процес
формування держави діють три групи чинників.

– суспільний поділ праці;
– виникнення приватної власності, експлуатації та класів;
– історичні зміни у відтворенні самої людини.
Отже на відміну від інших інститутів і організацій політичної сис-

теми, державі притаманні такі ознаки: особлива група людей, яка зай-
нята управлінням усього суспільства, охороною його економічних та
соціальних структур; примусова монополія влади, що поширюється на
всіх жителів держави; особливе право видавати обов’язкові для всіх
закони й розпорядження; державно-організована територія, захист
якої здійснюють інститут влади, особливо армія, право реалізувати
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зовнішню політику у всіх сферах міжнародних відносин; монопольне
право встановлювати обов’язкові для всіх податки і формувати дер-
жавний бюджет.

На сучасному етапі загальноцивілізаційною тенденцією є поступо-
ве перетворення держави на орган вияву потреб та інтересів суспіль-
ства в цілому, не виключаючи пріоритетів економічно пануючих соці-
альних груп.

Отже, нині формується загально цивілізаційний підхід до аналізу
причин виникнення держави. Визначення суті держави, її місця та ролі
в економічній системі суспільства. Завдань і функцій. Його мета —
подолати обмеженість і недоліки позакласово підходів і забезпечити
науковий аналіз державності.
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Національного університету «Острозька академія»
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Реалізація правоохоронної діяльності, маючи своєю метою охоро-
ну конституційно визнаних і проголошених прав людини і громадяни-
на, передбачає виконання ряду завдань. Серед завдань, що стоять
перед правоохоронною діяльністю виділяють основне, навколо якого
формується своєрідне «дерево цілей» правоохоронної діяльності.
Таким основним завданням є охорона кожного члена суспільства від
несправедливого поводження з боку інших осіб. Не сперечаючись 
з доцільністю виділення при аналізі сутності та специфіки правоохо-
ронної діяльності певного «основного завдання», варто зауважити, що
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більш продуктивним видається інший спосіб. Справді, цілком виправ-
даною є спроба виділити не якесь одне пріоритетне завдання правоо-
хоронної діяльності, а дві загальні групи завдань, що реалізуються
у процесі правоохоронної діяльності, які позначаються як головні та
допоміжні завдання. З цього погляду, до головних правоохоронних
функцій можемо віднести наступні: профілактичну, захисну, охоронну
(охорона громадського порядку, громадської безпеки і власності),
ресоціалізаційну, оперативно-розшукову, розслідування злочинів,
судового розгляду справ, розгляду справ про адміністративні правопо-
рушення, розгляду справ про фінансові та адміністративно-господар-
ські правопорушення, виконання вироків, рішень, ухвал і постанов
судів, постанов органів дізнання і досудового слідства та прокурорів.

На відміну від головних правоохоронних функцій, до групи допо-
міжних можна віднести: контрольно-наглядову, дозвільну, право-
роз’яснювальну, аналітично-методичну, інформаційну, координаційну,
нормотворчу. При цьому чи не найбільше суперечок виникає стосовно
контрольно-наглядова функція, що була віднесена до допоміжних. На
перший погляд, це може здатися дещо суперечливим, оскільки у діяль-
ності деяких правоохоронних органів державної влади (наприклад, для
органів прокуратури) вона відіграє одну з центральних ролей. Зовсім
невипадково прокуратуру часто відносять до окремої гілки державної
влади, яку визначають як контрольно-наглядову. Утім, причина, за
якої контрольно-наглядова функція була включена до групи допоміж-
них правоохоронних функцій полягає у тому, що наслідками контролю
та нагляду далеко не обов’язково є застосування засобів примусу до
правопорушників. У цьому сенсі, діяльність прокуратури суттєво різ-
ниться від функціонування деяких інших правоохоронних органів, для
яких реалізація контрольно-наглядової функції передбачає лише збір
інформації з метою її узагальнення, розробки тих чи інших соціальних
програм тощо.

Таким чином, окреслюючи структуру правоохоронної діяльності
на основі узагальнення групи основних завдань, що ставляться в про-
цесі цієї діяльності, можна зробити висновок, що вона складається з
чотирьох основних видів діяльності, якими є: а) діяльність державних
органів з реалізації та забезпечення правосуддя; б) діяльність органів
прокуратури; в) діяльність з виявлення, запобігання та розслідування
злочинів; г) діяльність із захисту державної безпеки, державного кор-
дону та охорони правопорядку. При цьому поняттям «правоохоронна
діяльність» охоплюється функціонування тих органів, які мають у
сфері своєї компетенції реалізацію однієї (або більше) з основних пра-
воохоронних функцій. Якщо ж, той чи інший орган державної влади
має повноваження стосовно декількох допоміжних функцій, але не
виконує жодної з головних правоохоронних функцій, то а не він сам не
повинен характеризуватись як правоохоронний орган, а ні його діяль-
ність не повинна бути окреслена як правоохоронна.
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ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО В УКРАЇНІ

С. В. Білань ПЗ-41, Інститут права
та суспільних відносин

О. Г. Мурашин, д.ю.н., професор кафедри теорії та історії
держави і права ІПСВ

Громадянство є основою правового статусу особи як у державному,
так і в міжнародному праві. «Громадянство, — сказано в преамбулі
закону України «Про громадянство України», — визначає постійний
політико-правовий зв’язок особи і Української держави, що знаходить
вияв у їх взаємних правах і обов’язках». Громадянство — це належність
особи до даної держави, внаслідок якої на особу поширюються суве-
ренні права держави і забезпечується захист її прав і законних інтересів
як всередині країни, так і за її межами.

Переважна більшість держав світу встановлюють сьогодні єдине
громадянство — адже саме цей принцип забезпечує однаковий право-
вий зв’язок кожного громадянина зі своєю державою. Україна сьогод-
ні входить до числа таких країн. У міжнародній правовій практиці
зазвичай виокремлюють три головні підстави для застосування при-
нципу подвійного громадянства:

1) при народженні дитини від громадян держави, яка застосовує
при визначенні громадянства принцип «права крові» на території дер-
жави, що застосовує принцип «права ґрунту»;

2) при шлюбі жінки з іноземцем, якщо за нею за законом однієї
держави залишається власне громадянство, а за законом іншої — авто-
матично надається громадянство чоловіка;

3) при зміні громадянства шляхом натуралізації, коли цей процес не
супроводжується обов’язковою відмовою від попереднього громадянства.
Можливо, саме останній випадок становив би інтерес для тієї частини
населення України, яка шукає сьогодні заробітку за кордоном. Введення
інституту подвійного громадянства дало б їм можливість натуралізуватися
в країні перебування без втрати українського громадянства, однак лише за
умови того, що країна так само визнає принцип подвійного громадянства.
Натомість число таких країн постійно скорочується. Біпатризм (одночас-
не перебування особи в громадянстві двох або більше держав) стає прак-
тикою, до якої у більшості країн відносяться негативно, адже інститут
подвійного громадянства породжує кількісні суперечності і правові колі-
зії, спричинені різними обсягами прав і свобод, якими особи із кількома
громадянствами можуть користуватися у країні перебування, і на які
мають право відповідно до законів своєї батьківщини. Окрім того, подвій-
не громадянство - це не лише можливість користуватися всіма правами в
обох державах, але й необхідність нести подвійне навантаження обов’яз-
ків та зобов’язань перед цими державами (приміром податкових, чи вій-
ськових). Як свідчить міжнародна юридична практика, нерідко виника-
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ють ситуації, коли необхідність виконувати закони одночасно двох дер-
жав призводить до суперечностей і людина опиняється перед складним
вибором: закон якої країни порушити, щоб не порушити законів іншої.

У випадку введення інституту подвійного громадянства виникає і ряд
інших проблем, як то проблеми із дипломатичним і консульським захис-
том біпатрида, із реалізацією виборчого права тощо. Зрештою, подвійне
громадянство формує загрозу втручання однієї держави у внутрішні спра-
ви іншої під виглядом захисту інтересів своїх громадян. Біпатридам реко-
мендується вибір якогось одного громадянства, а особа повинна нести
військову службу лише в тій державі, державною приналежністю якої
вона володіє і на території якого постійно проживає. Наразі, у більшості
розвинутих країн сьогодні розроблено систему заходів попередження
подвійного громадянства, заснованих, насамперед, на міжнародних уго-
дах. Незважаючи на це, в країнах «третього світу» біпатризм залишається
досить поширеною практикою. Це пов’язано, насамперед, із посиленою
міграцією населення, а також із розходженнями у законодавстві різних
держав у питаннях про порядок набуття і втрати громадянства.
Впровадження інституту подвійного громадянства загрожує посиленням
деяких небажаних, з точки зору національної безпеки, тенденцій. 

Наразі проблема впровадження інституту подвійного громадянства
в Україні залишається дискусійною і важко сьогодні говорити про
можливість, про доречність його впровадження. Чи готова Україна
сьогодні покласти на себе зобов’язання по врегулюванню колізій, які
можуть виникнути внаслідок відповідної зміни законодавства, якщо і
по-сьогодні остаточно не врегульоване питання про захист громадян
України, які знаходяться за межами батьківщини? Чи в змозі буде дер-
жава забезпечити єдиний правовий статус для всіх громадян України та
однаковий правовий зв’язок кожного громадянина з державою? Чи
зможе держава запобігти реалізації можливих загроз національній без-
пеці у випадку застосування принципу подвійного громадянства. Так
чи інакше, з боку виконавчої влади, говорити про програму впровад-
ження цього принципу зарано, тим більше у ситуації невизначеності 
з реальними стратегічними орієнтирами держави.

УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНИХ
ПРОВАДЖЕННЯХ

Благовісна Ганна Станіславівна 
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права університету «Україна»
науковий керівник: Заросило В. О., д.ю.н., професор

В юридичній літературі до сьогодні не визначено статус прокурора
в адміністративному процесі. Ряд вчених зазначають, що прокурор є
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учасником адміністративного процесу, інші — те що він є суб’єктом
адміністративно-юрисдикційних проваджень.

Перш за все треба визначитися чи є прокурор суб’єктом адмініс-
тративного права. В більшості досліджень ми можемо зустріти визна-
чення «органи держави» та «державні установи», які вважаються учас-
никами адміністративно-правових відносин. Теоретично прокурор
може відноситися до згаданих категорій. Проте в жодному норматив-
ному акті і жодному дослідженні ми не зустрічаємо визначення проку-
рора як самостійного елемента адміністративно-правових відносин.

До суб’єктів адміністративного права як відомо відносяться орга-
ни державної влади, які поділяють на органи виконавчої влади та
законодавчої влади. Прокурор до суб’єктів адміністративного права
не відноситься.

Цікавим є й те, що участь прокурора в адміністративних проваджен-
нях нормативно не закріплена жодним нормативним актом. Окремі
вчені доводять, що і саме адміністративне провадження у справах про
адміністративні правопорушення не визначене в законодавстві. Ми не
погоджуємося з цим твердженням, адже в Кодексі України про адмініс-
тративні правопорушення передбачено що його завданням, а власне зав-
данням і адміністративних проваджень є охорона прав і свобод громадян,
власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів під-
приємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення
законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі
точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги
до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного
виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Ми не можемо погодитися і з тим, що адміністративні проваджен-
ня у справах про адміністративні правопорушення класифікуються як
юрисдикційні провадження. Звичайно, ми можемо віднайти зв’язок
між юрисдикцією державних органів, які розглядають справи про
адміністративні правопорушення та самими провадженнями, проте
чим відрізняється юрисдикція державного органу, який видає паспорт
громадянину від адміністративної комісії, яка розглядає справу про
адміністративні правопорушення. 

Виходячи з таких міркувань ми можемо запропонувати поділ адмі-
ністративних проваджень на конфліктні та неконфліктні, а участь про-
курора визначити тільки у конфліктних провадженнях. Адже тільки 
у конфліктних провадженнях ми спостерігаємо виникнення конфлік-
ту між фізичними та юридичними особами та встановленими норма-
тивними приписами, тобто порушення таких встановлених приписів. 

В даному випадку треба довести чи мало місце власне порушення
приписів, чи державні органи при розгляді справ про адміністративні
правопорушення не порушують права громадян, а також юридичних
осіб. Тут ми чітко бачимо завдання для прокурора, який згідно з зако-
ном України «Про прокуратуру» повинен наглядати за відповідністю
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актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами,
організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України
та чинним законам; додержанням законів про недоторканність особи,
соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи громадян,
захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший поря-
док захисту цих прав, а також додержанням законів, що стосуються
економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього
середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності.

В даному випадку невирішеним є питання чіткого визначення
участі прокурора в адміністративному процесі, проте зазначене визна-
чення це справа законодавців, які мають внести зміни і доповнення до
законів та інших нормативних актів.

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ

О. В. Василенко,
ПЗ-52, Інститут права та суспільних відносин

Н. В. Сухицька,
к.ю.н.,доцент кафедри теорії та історії держави і права 

інституту права та суспільних відносин

Юридична практика, як елемент правової системи, поняття бага-
томанітне та складне. Елементами змісту юридичної практики (діяль-
ності) є суб’єкти та її учасники; об’єкт та предмет правових дій; зав-
дання, мета, функції, способи та результати юридичної практики;
внутрішня організація діяльності юридичної практики; зовнішня
форма юридичної практики; внутрішні та зовнішні зв’язки, що харак-
теризуються її соціальною цінністю, призначенням, результативністю
та ефективністю.

Однак у юридичній літературі немає єдиного погляду на визначення
цього терміна. Деякі вчені (І. Дюрягін, В. Кнапп) під юридичною прак-
тикою вбачають саме юридичну діяльність. Інші дослідники, наприклад
С. Алєксєєв, визначають юридичну практику як результат, об’єктивова-
ний досвід юридичної діяльності. Третя група авторів, такі як В. Леушин,
розглядають юридичну практику в нерозривній єдності правової діяль-
ності з сформованим за її результатами юридичним досвідом.

Два перших визначення юридичної практики по суті є правильни-
ми, але неповними, оскільки відображають лише один бік юридичної
практики. Третє визначення найбільш всебічно характеризує сутність
цього явища проте, на наш погляд, вимагає певного уточнення.

Сутність юридичної практики виявляється у наступних змістовних
ознаках, притаманних цій правовій діяльності:

— юридична практика є частиною суспільної практики, відповідно
їй притаманні загальні риси, що характеризують будь-яку суспільну
практику;
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— юридична практика має суспільний характер, оскільки вона обу-
мовлена іншими типами соціальної практики, будь-яка правова діяль-
ність припускає певну взаємодію суб’єктів суспільства, отриманий
правовий досвід та сформовані на його підставі соціальні моделі дій;

— юридична практика є свідомою діяльністю, припускає обізнаність
і усвідомлення соціального суб’єкта про існуючі в суспільстві досвід,
моделі дій для отримання результату, якого бажає досягти цей суб’єкт;

— юридична практика здійснюється у межах існуючих правових і
соціальних норм і положень;

— юридична практика впливає на оточуючу дійсність, сприяє змі-
нам у суспільному житті. Здійснювана у межах правових норм вона
разом з тим заповнює прогалини у праві, врегульовує нерегламентова-
ні правом суспільні відносини, усуває суперечності, колізії у праві,
створює прецеденти та формує звичаї у суспільстві;

— юридична практика є одним з вагоміших елементів правової
системи суспільства. Без юридичної практики неможливі виникнення,
розвиток і функціонування правової системи. Юридична практика
поєднує нормативно-правові й індивідуально-правові приписи,
суб’єктивні права і юридичні обов’язки, правові ідеї з рішеннями, що
приймаються на їх реалізацію;

— юридична практика є частиною культури суспільства;
— юридична практика впливає на всі сторони життя суспільства та

є критерієм істинності права і правової діяльності.
З огляду на викладене можна визначити юридичну практику як

сформовану в суспільстві діяльність соціальних суб’єктів, яка забезпе-
чує найбільш ефективне і оптимальне досягнення цими суб’єктами
бажаного суспільного чи особистого результату.

Отже, юридична практика являє собою сукупність юридично зна-
чущих дій, діяльність, що здійснюється суб’єктами юридичної діяль-
ності, та має результатом правові наслідки.

ПРЕДМЕТ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: 
ЙОГО ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Вель В. М.
IV курс, група ПЗ-43, спеціальність «Правознавство»,

Коледж «Освіта» ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: Долгий С. А., магістр права, викладач

кафедри цивільного, господарського та кримінального права

Визначення предмета галузі права взагалі та аграрного права зок-
рема необхідне для здійснення ефективної та якісної кваліфікації пра-
вовідносин.
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Предмет агарного права досліджували наступні вчені : О.О.
Погрібний, Н.І. Титова та С.С. Алєксєєв.

Дискусія з питань існування сільськогосподарського (аграрного)
права, яка відбувалася в 70-х рр., була зумовлена начебто відсутністю
у нього власного предмета правового регулювання. Проте при цьому не
бралося до уваги те, що для комплексних галузей права однорідність сус-
пільних відносин як предмета правового регулювання є відносною. Це
пояснюється тим, що комплексна галузь права охоплює первинні норми
інших галузей права, спеціалізуючи їх відповідно до галузевого об’єкта
правової регламентації та їх суб’єктного складу, і водночас має «власні»
специфічні (здебільшого — інтегровані) норми. Незважаючи на такий
поліструктурний склад норм комплексних, спеціалізованих та інтегро-
ваних галузей права, яким є аграрне право, воно все ж складає системну
цілісну сукупність правових норм. Остання здебільшого зумовлена спе-
цифікою єдиної сфери виробництва сільськогосподарської продукції.
Саме цим чинником визначається єдина предметно-змістовна спрямо-
ваність норм аграрного права та їх спеціалізований характер. Тому, як
зазначає С. С. Алексеев, комплексні утворення є досить міцною право-
вою спільністю, що складається із спеціальних норм.

Отже, предмет правового регулювання є основою виокремлення
аграрного права в комплексну, спеціалізовану та інтегровану галузь у
системі права.

Комплексність аграрного права означає, що частина його норм —
похідні від норм основних профільних галузей права: цивільного,
адміністративного, трудового та ін. Тому в системі аграрного права є
норми, які регулюють майнові, трудові, управлінські й інші відносини.

Спеціалізованість аграрного права означає, що норми основних
профільних галузей не механічно переходять до його складу, а зазнають
глибокої аграрної спеціалізації. Внаслідок цього вони стають аграрно-
майновими, аграрно-трудовими, аграрно-управлінськими та ін.
Характер спеціалізації значною мірою зумовлений особливостями
правового статусу суб’єктів аграрних відносин. Так, наприклад, для
таких поширених суб’єктів, як фермерські господарства та сільсько-
господарські кооперативи, ці норми регулюють відповідні членські
відносини (майнові, трудові, управлінські та ін.).

Інтегрованість норм аграрного права означає узагальнене або
єдине правове регулювання відносин різних аграрних суб’єктів.
Підставою для інтегрованого правового регулювання аграрних відно-
син цих суб’єктів є те, що всі вони — користувачі земель сільськогос-
подарського призначення як основного й незамінного засобу вироб-
ництва в процесі здійснення ними виробничої та пов’язаної з нею
іншої діяльності.

До системи аграрного права належать і власні первинні норми, які
регламентують суспільні відносини, комплексний характер котрих
лише генетично походить від основних профільних галузей, а за своєю
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суттю вони є аграрно-правовими. До цієї профільної частини аграрно-
правових норм належать норми, які регулюють відносини з викорис-
тання земель сільськогосподарського призначення.

Отже, предмет аграрного права України можна визначити як і сукуп-
ність комплексних, інтегрованих і спеціалізованих суспільних і аграрних
відносин, які за своїм змістом є земельними, трудовими, і майновими,
організаційно-управлінськими, а також соціальними; вони функціону-
ють у процесі здійснення різними аграрними суб’єктами сільськогоспо-
дарської виробничої та пов’язаної з нею іншої діяльності.

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ В ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

В. І. Вишковська
викладач Циклової комісії правознавства

Дубенська філія, к. тел. (097)840-44-80

З набуттям Україною незалежності, у країні розпочалися демокра-
тичні перетворення, спрямовані на формування громадянського сус-
пільства, розбудову соціальної, правової держави, у якій згідно з
Конституцією України визначено головний зміст і спрямованість її
діяльності — забезпечення прав і свобод людини та громадянина, ство-
рення належних гарантій їх реалізації.

Сучасні автори виділяють два головних принципи правової держа-
ви (як дві сторони сутності): 1) найбільш повне забезпечення прав та
свобод людини і громадянина, створення для особистості режиму пра-
вового стимулювання (соціальна сторона); 2) найбільш послідовне
поєднання за допомогою права державної влади, формування для дер-
жавних структур режиму правового обмеження (формально-юридична
сторона) [2, с.146]. Отже, як на нормативному, так і на доктринально-
му рівні акцент робиться на необхідності забезпечення правореаліза-
ційних процесів, а разом з цим на посиленні правового захисту гаран-
тованих на конституційному рівні прав і свобод.

Проте, поряд з основними принципами правової держави набуває
нового звучання принцип реальності прав і свобод, що має безпосе-
редній зв’язок з проблематикою удосконалення інституту правового
захисту. Нажаль, у сучасній науковій літературі ще недостатньо уваги
приділено саме цьому інституту. Основною проблемою у цій сфері
досліджень є неуважність дослідників до критеріїв розмежування
таких видів діяльності як правовий захист та правова охорона. За осно-
ву беруться окремі нормативно-правові акти, в яких дається незавер-
шений перелік суб’єктів правоохоронної діяльності. Правовий захист
при цьому охоплюється змістом правової охорони або навпаки.
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При цьому захист іноді згадується як процесуальна функція учасників
судового провадження і не сприймається як окремий вид діяльності
професійних юристів. На нашу думку, функція охорони за критерієм
змісту та ролі у юридичному процесі відрізняється від функції захисту.
Відповідним чином мають відрізнятися і аналогічні види професійної
діяльності. Суб’єкти, які виконують охоронну або захисну функцію
також мають бути розмежовані.

Методологічною основою у виокремленні характеристик названих
вище двох видів діяльності може бути сучасна теорія юридичної діяль-
ності, пізнавальний потенціал якої дозволяє здійснити структурно-
функціональний аналіз, провести співставлення, сформулювати від-
повідні поняття, в яких би було відображено найсуттєвіші риси
згаданих явищ. Таким чином, науково-теоретичне осмислення інсти-
туту правового захисту дозволить перенести ідеальну модель на умови
реальної дійсності, запропонувати не тільки риси відмінності, але й
зрозуміти алгоритм функціональної гармонії невід’ємних від правопо-
рядку двох видів юридичної діяльності.

Принцип реальності прав, свобод, обов’язків та законних інтересів
людини і громадянина, разом з принципами верховенства права і поді-
лу влади, становить основу правової держави. Значний внесок у впро-
вадження цього принципу зробили Д. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, І. Кант.
Вказаний принцип отримав своє закріплення у ч. 1 ст. 3 Конституції
України, де говориться, що людина, її життя і здоров’я, честь та гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю [1]. Стаття розвиває відповідні положення преамбули та ст. 1
Конституції України про те, що Україна є суверенною і незалежною,
демократичною, соціальною, правовою державою, закріплює загально-
людське гуманітарне підґрунтя Української держави, гуманітарний
вимір у здійсненні її влади. Відповідно до змісту цієї статті, надійний
захист прав людини — це фундаментальна конституційна засада, реалі-
зація якої є міцним підгрунтям подальшого формування правової дер-
жави в Україні, розвитку інститутів громадянського суспільства.

Таким чином, основною умовою розвитку та функціонування пра-
вової держави є втілення у практичну площину життя цілого ряду
умов, засад, зокрема, принципу реальності прав, свобод та законних
інтересів людини і громадянина, що неможливо здійснити без фун-
кціонування належних механізмів захисту та охорони. 

Список використаних джерел:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. —
1996. - № 30. — Ст. 141. 

2. Гусарєв С.Д. Теорія права і держави / Гусарєв С.Д., Олійник
А.Ю., Слюсаренко О.Л. — К., Правова єдність. 2008. — 270с.
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ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНІХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ У
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОМУ ВЧЕННІ Г. ГРОЦІЯ

Волинець В. В., 
кандидат політичних наук, доцент, Київський універси-

тет туризму, економіки і права (м. Київ)

Усталено одним з перших імен, з яким пов’язується становлення
державно-правової науки Нового часу є ім’я видатного голландського
юриста Гуго Гроція. Безпосередньо до сфери реалізації державних фун-
кцій, тобто там де державна влада реалізується завжди, він відносив
такі дії як: укладання миру, оголошення війни, розробка міждержавних
угод, введення державних податків та реалізація всіх інших прав, де
державі належить верховенство по відношенню до окремих громадян.

Зрозуміло, що з огляду на ті цілі, які Г. Гроцій ставив перед собою
приступаючи до написання трактату «Про право війни та миру»,
основну увагу він приділив питанням зовнішніх функцій держави. При
цьому в окремих книгах він надає доволі ретельно розроблену класи-
фікацію різних видів діяльності держави, що пов’язані з її зовнішніми
функціями. Головними ознаками зовнішніх функцій держави він вва-
жав наступні. По-перше, суб’єктом цих функцій виступає держава в
цілому, а не той чи інший орган державної влади. По-друге, всі зов-
нішні функції пов’язані з міжнародним правом, оскільки в процесі їх
реалізації діють норми не внутрішнього (національного), а саме між-
народного права в основі яких лежить «право війни та миру». По-
третє, всі зовнішні функції держави пов’язані з такою взаємодією,
коли її другим суб’єктом виступає інша держава. Тобто специфіка зов-
нішніх функцій держави, за Г.Гроцієм, полягала у тому, що в ході їх реа-
лізації ми засвідчуємо не зв’язок між суб’єктом та об’єктом, а зв’язок
між одним суб’єктом та іншим суб’єктом. Причому кожен з цих двох
(або більше) суб’єктів прагне реалізувати свої власні цілі.

Отже всі зовнішні функції держави Г.Гроцій поділяв на дві основні
групи: а) ті, що стосуються реалізації права війни та миру; б) ті, що сто-
суються ведення міжнародної торгівлі. Будучи в цілому прихильником
дотримання мирних угод, він, тим не менш, вважав, що час від часу, під
впливом зовнішніх обставин держави мусять вести війни. У разі виник-
нення таких обставин держава зобов’язана відстоювати свої інтереси і
виконувати військову функцію: або оборонятись, або змушувати силою
інших суб’єктів міжнародних відносин виконувати свої обов’язки.
Доволі часто від успішності реалізації цієї функції залежить не тільки
матеріальний добробут держави, але й сам факт її існування. В проце-
сі реалізації цієї функції, держава повинна мати повноваження не
лише оголошувати війни, але й укладати мирні угоди, оскільки метою
війн, Г. Гроцій вважав не самі насильницькі дії щодо інших держав,
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а отримання певної вигоди, яка юридично може бути зафіксована і
закріплена тільки шляхом укладання мирних угод. Так само одним з
елементів цієї функції він називав участь у різних міждержавних мир-
них або військових союзах. 

Іншою зовнішньою функцією, яка видавалась Г.Гроцію невід’єм-
ною ознакою будь-якої сучасної йому держави була функція забезпе-
чення міжнародної торгівлі. Ця функція могла реалізовуватись або без-
посередньо державою, або у формі захисту торгових інтересів різних
приватних осіб, які діють на користь держави в цілому. Причому з
огляду на історичні реалії та активну морську політику тогочасних
європейських держав, Г.Гроцій поділяв ці функції ще й залежно від
того, де саме вони реалізовуються: на суші, або на морі. Фактично, та
увага, яку Г.Гроцій приділяв зазначеній функції міжнародної торгівлі
може бути пояснена загальною зміною політичного та економічного
розвитку тогочасних європейських держав. Адже, Г.Гроцій, ясно усві-
домлював те, що стан торгівлі безпосередньо впливає на силу держави
та її економічну міць, а загроза зовнішній торгівлі подекуди може ста-
новити для держави навіть більш небезпеку, ніж порушення державних
кордонів та ведення локальних військових дій.

УКРАЇНА НА МЕЖІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ВИБОРУ

Л. В. Волкотруб,
Старший викладач,

кафедри цивільного, господарського та кримінального права
Інституту права та суспільних відносин

Глобалізаційні процеси на зламі століть охопили різноманітні сфери
діяльності людини, нації та держави, і спонукають до визначення пріори-
тетів суспільного розвитку як усередині країни, так і на міжнародній арені.
Простежується поєднання двох тенденцій: зростаюча роль національних
держав та міжнародних організацій у світовій системі. По-перше, куль-
турно-духовно-моральну складову як пріоритет відносно економіко-
політичних напрямів розвитку суспільства і держави; національну
єдність, утворення держав-націй.По-друге,підвищення політико-право-
вої значущості міжнародних організацій як нових суб»єктів міжнародно-
го права; добровільних об»єднань держав, які переслідують певну мету на
світовому чи регіональному рівнях. Зокрема, ООН та її спецустанови;
ЛАД,НАТО,ОВД,ЄС, СНД та ін. і саме їх активна діяльність і призвела до
глобальної економічної інтеграції, і далі - до глобальної соціальної єднос-
ті, формуванню світового громадянського суспільства.
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В цих умовах постала незалежна Україна, яка має потребу в одно-
часному процесі становлення, адаптації і подальшого самостійного роз-
витку власної, національної державності та пошуку свого місця і при-
значення у світовому співтоваристві. Україна обрала європейський шлях
розвитку і більшість міжнародно-правових зобов»язань стосуються не
тільки державних органів та їх посадових осіб, а й кожного громадянина
зокрема. Це особливо стосується молоді, яка навчається й оволодіває
майбутнім фахом та професійними навичками, проходить духовно-
моральне змужніння; є найактивнішими суб»єктами розбудови грома-
дянського суспільства та держави. Тому, без знань міжнародно-правової
матерії, конституційно-державницьких та інших правових наук в ціло-
му, а також поваги до Священного Писання як морально-етичного дже-
рела міжнародного права- така місія молоді буде нездійсненна.

Оволодіння знаннями та навичками залишаться технократични-
ми, якщо не буде їх поєднання з культурно-духовним надбанням
національної спадщини та у процесі їх примноження разом із загаль-
нолюдськими, європейськими цінностями прав людини, захисту її
інтересів, демократії, соціальної і юридичної справедливості, принци-
пів верховенства права. Саме, такий шлях України є перепусткою у
Європу, до Європейського Союзу як мінімальні, але необхідні умови,
які європретендент повинен виконати.

Такі основні завдання стоять перед державою і її молодими грома-
дянами, бо саме вони розуміють, що це є не тільки показник загальної
культури, а і невід»ємна умова прийняття у співтовариство, його
подальшого розвитку і можливості просування українських національ-
них інтересів. А культурно-духовна опора спонукатиме молодих фахів-
ців до самостійного мислення та пошуку оптимальних варіантів для їх
здійснення.

Водночас, необхідно констатувати, що сучасна Україна не подола-
ла в собі розриви історичної пам»яті, помилкової інтерпретації та полі-
тизації подій. Зі шкільної лави та в студентській аудиторії замість
об»єктивного знання вводяться різні міфологеми, утверджуються ідеї
хуторянства, паралізується можливість національно-патріотичного
дозрівання молоді, її доступу до дійсних європейських демократичних
цінностей, власної історичної спадщини та розуміння і поваги до куль-
турно-духовних спрямувань народів-сусідів тощо.

Безнаціональний характер уявлень про українську державу в пра-
вових документах призводить до того, що держслужбовці можуть пере-
йти до захисту іншої держави, яка виникне на місці існуючої, а це вже
аспект національної безпеки України.

Отже, цивілізаційний, стратегічний вибір України робити саме
інтелектуальній молоді, спираючись на національно- історичну, куль-
турно-духовну спадщину, зміцнену християнською етикою.



ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ
НЕЗАКОННОМУ ОБІГОВІ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ В

УКРАЇНІ

О. М. Волонтьорова
аспірант кафедри конституційного

та адміністративного права Інституту права 
та суспільних всідносин

Відкритого міжнародного університету
розвитку особистості людини «Україна

Науковий керівник: Олефір В. І., д.ю.н., професор,
член-кореспондент НАПрНУ,

Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, недопущення
розвитку таких антисоціальних явищ, як наркоманія та наркотизм
є рисою розвиненого демократичного суспільства. Для подолання
зазначеного негативного явища в чинному законодавстві України
наявна ціла низка законодавчих актів, а також розгалужений ряд під-
законних нормативно-правових актів різних міністерств, державних
комітетів, відомств, а також рішень та постанов органів місцевої влади
та місцевого самоврядування. Разом із тим, зазначені нормативно-
правові акти не уніфіковані в єдину систему законодавчих актів по
боротьбі із незаконним обігом наркотичних засобів. В них подекуди
дублюються нормативно-правові приписи, іноді містяться суперечли-
ві положення, а часом вимоги щодо боротьби із незаконним обігом
наркотиків, які конфліктують із положеннями міжнародно-правових
актів, ратифікованих Україною. Зазначене дає підстави приділити
увагу дослідженню нормативно-правової основи протидії незаконно-
му обігу наркотиків.

Діяльності державних органів у боротьбі із незаконним обігом
наркотичних засобів, крім їхньої систематизації нормативних актів за
юридичною силою, на нашу думку, може бути здійснена за їх предмет-
ним призначенням а саме:

• законодавчі та нормативно-правові акти загального характеру —
містять концептуальні положення протидії незаконному обігу нарко-
тичних засобів, а також законодавчі акти, що регулюють правовідно-
сини у сферах, які безпосередньо не стосуються боротьби із незакон-
ним обігом наркотиків, але нормативні положення яких можуть бути
прямо чи опосередковано використані у цій сфері. До них можна від-
нести такі, як Основи законодавства України про охорону здоров’я:
Закон України від 19 листопада 1992 року, Господарський кодекс
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України, Цивільний кодекс України, Кодекс України про адміністра-
тивні правопорушення, Кримінальний кодекс України Закони
України «Про міліцію», «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності», «Про лікарські засоби», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від
інфекційних хвороб»та деякі інші;

• спеціалізовані законодавчі та нормативно-правові акти, тобто
такі, які безпосередньо містять нормативні положення, що регулюють
відносини у сфері обігу наркотичних засобів та протидії їх незаконно-
му обігові, встановлюють: права та обов’язки відповідних державних
органів та недержавних організацій у цій сфері; процедури, правила,
порядок, приписи і т. ін. щодо одержання та використання ліцензій,
дозволів на здійснення будь-якої діяльності у сфері обігу наркотичних
засобів тощо. При цьому їх можна поділити на дві підгрупи: норматив-
но-правові акти матеріального права та нормативно-правові акти про-
цедурно-процесуального характеру. До них можна віднести такі, як
Закони України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, пси-
хотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними», Указ Президента України № 457/2011 «Питання
Державної служби України з контролю за наркотиками», Постанови
КМ України: «Про затвердження переліку наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів», Розпорядження КМ України «Про
схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речо-
вин і прекурсорів» тощо;

• законодавчі та нормативно-правові акти відновлюваного
характеру, тобто такі, що спрямовані на врегулювання правовідно-
син, які виникають в процесі подолання негативних наслідків неза-
конного обігу наркотичних засобів та реабілітації осіб, які зловжива-
ють наркотичними засобами. До них можна віднести такі, як
Постанову КМ України № 1238 «Про обов’язковий профілактичний
наркологічний огляд і порядок його проведення», Наказ МОЗ
України, МВС України, Генеральної прокуратури України, Мін’юсту
України № 306/680/21/66/5 «Про затвердження Інструкції про поря-
док виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають
наркотичні засоби або психотропні речовини» та ін.

Наведений перелік законодавчих та нормативно-правових актів
містить незначну частку нормативних документів, які містять поло-
ження щодо регулювання правовідносин у сфері боротьби із незакон-
ним обігом наркотичних засобів, а це підкреслює необхідність подаль-
шої наукової роботи щодо створення дієвої класифікації та
систематизації законодавчих та нормативно-правових актів у сфері
протидії незаконного обігу наркотиків.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ
ПРОЦЕСІ

Гамагін О. В. 
6курс, група ПЗ — 61, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних та суспільних відносин,
тел.0975159384

М.Г. Марченко, старший викладач кафедри цивільного, господар-
ського права та кримінального права Університету «Україна», науко-
вий керівник.

Формування процесуальних строків відбулось враховуючи практику
судового розгляду та розвиток господарського судочинства на Україні.
Ефективність захисту порушених прав та законних інтересів підпри-
ємств, організацій, установ та громадян-підприємців у сфері економіч-
ної, підприємницької діяльності в порядку господарського судочинства
істотно залежить від часового фактора, тобто швидкості розгляду спору.
Значення фактора часу усе більш зростає в умовах ринкової економіки,
коли важливого значення набуває швидкість оборотності коштів. У цій
ситуації господарські суди зобов’язані забезпечити не тільки правильне,
але і своєчасне вирішення господарських спорів, що надходять до них.

Встановлення в законодавчому порядку строків для процесуальної
діяльності господарського суду та здійснення процесуальних дій сто-
ронами й іншими учасниками господарського процесу є гарантією
забезпечення швидшого відновлення порушених прав або охоронюва-
них законом інтересів підприємств, установ, організацій. Швидке
вирішення спорів вносить визначеність у господарські відносини,
сприяє ліквідації заборгованості, прискорює оборотність коштів.

На ефективність захисту порушених або оспорюваних прав і закон-
них інтересів учасників підприємницької і господарської діяльності
у порядку господарського судочинства суттєвий вплив справляє фактор
часу з точки зору швидкості розгляду спору, надання зацікавленим осо-
бам можливості максимально результативно брати участь у процесі вирі-
шення справи. Тому правове регулювання строків розгляду і вирішення
справ у господарських судах, виконання рішень суду, здійснення певних
процесуальних дій набувають важливого значення. Важливим засобом
забезпечення захисту прав у момент розгляду справи господарським
судом є період часу, протягом якого здійснюється судовий розгляд. Цей
період часу називають процесуальними строками.

Процесуальний строк — це встановлений законом або судом про-
міжок часу, протягом якого повинна або може бути здійснена та чи
інша процесуальна дія або закінчена певна частина провадження по
справі (слід відрізняти строки, встановлені господарським проце-
суальним законодавством від строків, встановлених матеріальним пра-
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вом, наприклад, строків позовної давності, встановлених Цивільним
кодексом України).

Процесуальні дії вчиняються у строки, встановлені ГПК. У тих
випадках, коли процесуальні строки не встановлено, вони признача-
ються господарським судом.

Строки для вчинення процесуальних дій визначаються точною
календарною датою, зазначенням події, що повинна неминуче наста-
ти, чи періодом часу. В останньому випадку дію може бути вчинено
протягом всього періоду.

Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, місяцями
або днями, починається наступного дня після календарної дати або
настання події, якими визначено його початок.

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і
число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяця-
ми, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк
закінчується в останній день цього місяця.

У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий
день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним
робочий день.

Процесуальна дія, для якої встановлено строк, може бути вчинена
до 24-ї години останнього дня строку. Якщо позовну заяву, відзив на
позовну заяву, заяву про перегляд рішення та інші документи здано на
пошту чи телеграф до 24-ї години останнього дня строку, строк не вва-
жається пропущеним.

ЩОДО ОКРЕМИХ ПРИЧИН КОНФЛІКТІВ У
СУСПІЛЬСТВІ

Глоба Данило Маркович 
здобувач кафедри конституційного  адміністративного та

фінансового права університету вільного
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Заросило В. О.
доктор юридичних наук, професор

В більшості конфліктів причинами їх виникнення є питання щодо
розподілу багатства, обсягу влади та встановлення престижу та гідності.

Якщо розглянути конфлікти, які виникають з приводу багатства,
то слід зазначити, що багатство і власність в сучасному українському
суспільстві набули особливого значення. Відбулися зміни у масовій
свідомості, які свідчать про зміну колективістських напрямів, тобто
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«всі рівні і всі бідні» на індивідуалістські, тобто можливість усвідомлю-
вати себе заможною, незалежною, багатою людиною, яка може собі
дозволити привілейований відпочинок, навчання дітей в престижних
школах, вживання їжі, яку інші не можуть собі дозволити та т. ін. 

Проте отримати багатство, власність, капітал, цінні папери, просто
гроші, коштовності та інше, що дає можливість виділитися над усіма не
так просто. Багатство можна дістати у спадок, можна вкрасти, зароби-
ти якимось шляхом починаючи від шахрайства до вбивства, тому воно
є основною причиною багатьох конфліктів в суспільстві і буде такої до
тих пір доки існуватиме людське суспільство. Навколо багатства роз-
гортаються безперервні конфлікти, які є досить жорстокими і вони
завжди лежать у площині юридичних конфліктів, тому що багатство
повинно бути закріплене офіційно за власником, а всяке організоване
суспільство має певний набір законів, які спрямовані на закріплення
багатства за певною особою. В Україні ми можемо чітко орієнтуватися
на Конституцію України, яка проголошує, що право приватної влас-
ності набувається в порядку визначеному законом і ніхто не може бути
позбавлений протиправно права власності, воно є непорушним.

Іншим джерелом конфліктів, яке також створює у людини почуття
виключності, обраності, вседозволеності та зверхності є влада. Тим
більше в Україні влада тісно пов’язана з багатством. У владних струк-
турах немає бідних людей. Корупція, яка є зараз однією з визначальних
рис нашого суспільства дає можливість перебуваючи при владі придба-
ти, вкрасти, надбати шляхом шахрайства та іншими способами певні
багатства, які в свою чергу забезпечують виключність та індивідуаль-
ність. Крім того влада дає можливість оголошувати про себе, виступа-
ти по телебаченню, в пресі та інших засобах масової інформації. Для
окремих осіб така психологічна привабливість влади є дуже важливою.
Крім того конфлікти у сфері розподілу влади є здебільшого політични-
ми конфліктами, а для того щоб перетягнути на свій бік більшість
населення треба перш за все «опікуватися національними інтересами
та створення щасливого суспільства для всіх».

Наступним джерелом конфліктів вважається престиж. Особа хоче
бути впливовою, популярною, відомою та т. ін. Для того щоб здобути
престижне положення в суспільстві використовується і багатство і
влада і конфлікти. Кожна особа, яка живе в суспільстві має свою мету
досягнення престижу, проте часто інтереси осіб перетинаються і тому
виникають конфлікти

Людська гідність є також джерелом конфліктів, які виникають
внаслідок приниження людини. Особливо питання людської гідності є
важливим в міжнаціональних відносинах. Представники однієї нації
вважають, і небезпідставно, що інша нація домінує не створює певних
умов для розвитку іншої нації, примушує представників меншої нації
виконувати непрестижну роботу та т. ін. Боротьба за гідне ставлення до
інших націй є джерелом безперервних конфліктів в історії людства.
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ПРОБЛЕМИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
В УКРАЇНІ

Головата К. С.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 
к. тел. (099) 718 49 06

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Одним із важливих показників стану репродуктивного здоров’я
населення є безплідність. Проблема безплідності актуальна в усьому
світі, і Україна тут не виняток. Противники сурогатного материнства
вважають, що воно перетворює дітей на товар, а жінку на інкубатор для
його виробництва. У результаті одні називають сурогатне материнство
бізнесом або торгівлею людьми, інші — дивом і останнім шансом.

Правове забезпечення сурогатного материнства є одним із законо-
давчо неврегульованих й найскладніших питань у галузі сімейного
права в України. Його актуальність обумовлена відсутністю достатньо-
го нормативного регулювання здійснення процедури сурогатного
материнства в Україні та необхідністю вирішити проблеми, що вини-
кають на практиці при реалізації програми сурогатного материнства.

Існування розбіжностей у розумінні сутності сурогатного материн-
ства викликає необхідність виявлення проблемних питань та встанов-
лення особливостей їх вирішення правом окремих держав з метою
подальшого вдосконалення сімейного законодавства України та пра-
вової освіти суспільства.

Конститутивною ознакою сурогатного материнства, як відзначає
М. В. Антокольська, є укладення до моменту зачаття дитини договору
про виношування дитини сурогатною матір’ю з метою подальшого
встановлення батьківських правовідносин між цією дитиною та особа-
ми, які уклали даний договір з сурогатною матір’ю.

Істотне значення має те, що такий договір повинен укладатися
саме до моменту зачаття дитини, оскільки, безумовно, договір про
уступку вже зачатої або народженої дитини повинен визнаватися нік-
чемним як такий, що суперечить моральним засадам суспільства.

Діти можуть бути виношені сурогатною матір’ю лише з об’єктив-
них причин неможливості народження дитини самою матір’ю, а не
через те, що вона втратила фігуру, кар’єру, привабливість. Сурогатна
матір, тобто фізично здорова жінка, яка погодилась виносити та наро-
дити дитину з метою подальшої передачі подружжю за певну плату або
безоплатно. У медичній практиці звичними є такі вимоги до жінок —
кандидаток сурогатного материнство: вік 20 до 40 років, наявність
власної здорової дитини, психічне і соматичне здоров’я.
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У договорі має бути зафіксоване положення, що сурогатна матір за
жодних обставин не може залишити народжену дитину у себе, оскіль-
ки дала письмову нотаріально посвідчену згоду на використання її як
своєрідного донора, який забезпечив зародку захист від зовнішнього
впливу та необхідний розвиток.

Таки чином, сімейне законодавство України не допускає можли-
вості оспорювання материнства жінкою, яка виконувала функції суро-
гатної матері та не зберігає за нею права залишити дитину. Сурогатна
мати після передачі дитини його батькам втрачає усі права на дитину.

З огляду на викладене можна зробити висновки, що національне
законодавство України не містить спеціального закону щодо захисту
репродуктивних прав людини, а загальні законодавчі нормативні акти
не можуть вирішити всіх питань щодо сурогатного материнства.

Так, через законодавчі прогалини в правовому регулюванні суро-
гатного материнства на практиці можуть виникнути небажані життєві
ситуації, пов’язанні з відмовою віддати дитину, шантажем перериван-
ня вагітності, вимогами додаткових грошей, погрозами розголошення
інформації про народження дитини, про те, хто її виношував, або ж
відмовою біологічних батьків виплатити сурогатній матері обіцяну
грошову компенсацію.

Тому постає питання у необхідності прийняття такого закону, у
якому б ці питання вирішувалися у відповідності з існуючими міжна-
родними стандартами. Вказані проблеми можуть бути розв’язані
насамперед шляхом подальшого проведення наукових досліджень у
даній сфері та розробці на цій основі науково — теоретичних і прак-
тичних рекомендацій з удосконалювання правового регулювання від-
носин сурогатного материнства в Україні.

ВИСВІТЛЕННЯ ЗМІН В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ
РЕГУЛЮВАННІ СИСТЕМИ НОТАРІАТУ УКРАЇНИ

О. О. Горковлюк, О. О. Жеребець
7 курс, група ДД-71-12 (з), спеціальність

«Документознавство
та інформаційна діяльність»

Вінницький соціально-економічний інститут,
тел. (098)8301204

Науковий керівник: Красиленко В. Г., к.т.н., проф.

Останніми роками система нотаріату в Україні набуває нового
якісного значення, тому актуальним є аналіз правових засад станов-
лення системи українського нотаріату, враховуючи зміни та доповнен-
ня до законів, для гармонізації з міжнародним правом. 
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Розглянемо спочатку загальні поняття: «нотаріат», «латинський
нотаріат » та «вільний нотаріат». Законодавство України дає таке визна-
чення поняття «нотаріат»: це система органів і посадових осіб, на які
покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юри-
дичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законом, з
метою надання їм юридичної вірогідності. У правовій системі нотаріат
відіграє значну роль як орган безспірної цивільної юрисдикції та пре-
вентивного правосуддя. Вчинення нотаріальних дій в Україні поклада-
ється на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах,
державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються
приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси) [1] . 

Латинський нотаріат є системою, за якої нотаріус здійснює публіч-
ну функцію, отримавши від держави частинку влади, але організовує
свою роботу як особа вільної професії. Держава регламентує порядок
призначення на посаду нотаріуса, бере участь у визначенні їх кількос-
ті, встановлює ставки стягнутої мита і кримінальну відповідальність за
істотні порушення в професійній діяльності, контролює дотримання
законів та інших правових актів, встановлює ряд обмежень. Також в
обігу дефініція «вільний нотаріат», скорочена форма від визначення
«нотаріат, що діє у формі вільної професії». Вільний нотаріат практи-
кується в більшості країн світу. На міжнародній арені Латинський
нотаріат представлений Міжнародним союзом нотаріату, що об’єднує
понад 80 держав світу та базується на традиціях римського права.
Вільний нотаріат є єдиною формою нотаріату, яка відповідає потребам
демократичної держави [2]. 

Наша держава також прагне перейти до системи латинського нота-
ріату та поступово робить перші кроки в цьому напрямку, а саме:

1. Наказ Міністерства юстиції України від 17.04.2007 № 186/5 [3], що
встановлює порядок посилення охорони та збереження нотаріальних
документів, спрямований на підвищення інтересу до професії нотаріуса
і розширення можливостей для діяльності приватного нотаріуса. 

2. Наказ Міністерства юстиції України від 03.05.2007 № 218/5 [4],
що спрямований на збільшення кількості приватних нотаріусів у нота-
ріальних округах, та й можливо на поступове зменшення частки дер-
жавних нотаріусів, а в перспективі й на їх ліквідацію або ж реорганіза-
цію у приватні нотаріуси.

3. Закон України «Про нотаріат» зі змінами та доповненнями від
01.10.2008 № 614-VI (614-17) визначає, що державна нотаріальна конто-
ра розділяє свої повноваження із приватними, хоча ще нещодавно Закон
України «Про нотаріат» чітко розмежовував для них права на вчинення
нотаріальних дій. Це дало свої позитивні наслідки: розвантаження дер-
жавного нотаріуса, зручність для громадян, сплата податків державі і т.д.

Отже завдяки прийнятим доповненням було зроблено перші кроки
до переходу України в систему Латинського нотаріату. Проте, хоча
вони і принесли свої позитивні зміни, деякі питання залишились неуз-

господарської діяльності Секція 10

65



годженими. Звичайно, щоб здійснити повну зміну системи нотаріату
України, слід перш за все провести узгодження українського нотарі-
ального законодавства з міжнародним, у зв’язку з чим особливої акту-
альності набуває питання врахування закордонного досвіду.
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ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЇ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ
ЮРИСДИКЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ

АРБІТРАЖНИХ СУДІВ

П. А. Григанська,
ІV курс, група ПЗ-41, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних відносин ВМУРоЛ
«Україна», к.тел. 097-491-68-53

В. І. Олефір, д.ю.н., професор, науковий керівник

Необхідною умовою при розгляді інвестиційної арбітражної спра-
ви є визначення судом своєї юрисдикції. Основним елементом у
визначенні їх юрисдикції є доведення існування або не існування
інвестиції. Зазначене неможливе без аналізу практики інвестиційних
арбітражних судів, утворених відповідно до Конвенції про порядок
вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особа-
ми (надалі–Конвенція), або відповідно до Арбітражного Регламенту
ЮНСІТРАЛ, що й ставить за мету наша доповідь.

Так, творці Конвенції залишили основне питання для своєї юрис-
дикції на розсуд державам. В типових двосторонніх інвестиційних дого-
ворах під поняттям «інвестиція» розуміється «будь-яке майно будь-якої
форми, інвестоване (що перебуває у власності) інвестором на території
другої сторони (договору) у відповідності до законодавства останньої».

Об’єктивні критерії інвестиції в їх класичному розумінні були
сформульовані в справі Salini Construttori SpA v. Kingdom of Morocco.
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Серед цих критеріїв зазвичай виділяють наступні чотири позиції:
майно, яке має економічну цінність; певна тривалість; певний ризик;
сприяння економічному розвитку держави, в якій здійснена інвести-
ція. Що стосується першого критерію, він є базовим і не викликає
особливих спорів у сторін та арбітрів. Фактично він співпадає з типо-
вим визначенням інвестиції, яке наводиться в багатьох двосторонніх
інвестиційних договорах. Другий критерій викликав певні суперечнос-
ті між сторонами та арбітрами. В класичній справі Salini Construttori
SpA v. Kingdom of Morocco арбітри прийшли до висновку, що в цілому
достатньою вважається тривалість інвестиції від двох до п’яти років.
Третій критерій вважається досить невизначеним і широким для розу-
міння. Певні ризики можуть бути пов’язані і з правовим регулюванням
держави, в якій здійснювалась інвестиція, і з певними форс-мажорни-
ми обставинами, і з нестабільністю влади. Останній з них є найбільш
спірним і критикується в наукових колах. 

Необхідно зазначити, що звичною є практика звернення до об’єк-
тивних критеріїв інвестиції не лише для ІКСІД, а й для трибуналів,
створених за арбітражними правилами ЮНСІТРАЛ. Так, можна навес-
ти приклад справи Romak S.A. v. Uzbekistan.

Арбітри підкреслювали, що при перевірці певного майна на відпо-
відність поняттю інвестиції існує уявний поріг („a benchmark«), який
відділяє все майно, що не є інвестицією, від того, що нею являється.
Цей поріг є об’єктивною межею, визначити яку можна лише звернув-
шись до певних критеріїв. 

При аналізі критеріїв інвестиції варто звернутися ще до одного
рішення, яке відіграло важливу роль в розвитку окремих положень
інвестиційного права не лише в міжнародній площині, а й для України
безпосередньо. Це, насамперед, справа GEA Group Aktiengesellschaft v.
Ukraine. Трибунал в даній справі визначив, що інвестиція сама по собі
має об’єктивні критерії (сформульовані при вирішенні попередніх
інвестиційних спорів), що випливають зі ст. 25 Конвенції, і які не
можуть бути відкинуті через наявність відповідного положення в тако-
му правовому інструменті, як двосторонній інвестиційний договір. 

Разом з тим можна стверджувати, що при визначенні наявності
інвестиції за двома напрямками — відповідність об’єктивним критері-
ям на основі ст. 25 та положенню двостороннього інвестиційного дого-
вору - між ними не може бути суперечності. 

Навпаки, саме наявність цього вибору в договорі передбачає, що
держави-учасниці мали намір тлумачити поняття «інвестиція» в об’єк-
тивному ключі. Адже було б дивним уявлення про те, що надаючи
вищезгаданий вибір вони уповноважують сторони спору тлумачити
дане поняття в зручний для них спосіб, звертаючись до того чи іншого
виду арбітражу. 

Як висновок, необхідно ще раз підкреслити, що хоча визначення
інвестиційним трибуналом своєї юрисдикції (тобто наявності чи відсут-
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ності інвестиції) є в кожному випадку індивідуальним рішенням і суп-
роводжується детальним аналізом всіх обставин справи, все ж відкидати
наявність певних незалежних ознак (критеріїв) інвестиції не можна. 

КОДИФІКОВАНІ ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
НІМЕЧЧИНИ 

Григоренко А. К.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність »Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 
к. тел. (050) 580-21-37

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Цивільний кодекс 1896 р. став перший в історії Німеччині загаль-
ногерманською кодифікацією цивільного права. До прийняття всегер-
манского ЦК в країні налічувалося понад 30 діючих партикулярних
правових систем. Окрім партикулярного права в окремих областях
Німеччини діяло так зване «Загальне право».

До його складу входили імперські(нечисленні) закони і пандектне
римське право, яке мало у ряді областей Німеччини субсидіарне
(додаткове) значення, заповнюючи пропуски місцевого германського
права. Територіально пандектне право залишалося таким, що діє для
16,5 млн. чоловік в західних прусських землях, значної частини Баварії.

У іншому великому територіально-правовому просторі Німеччини
першої половини XIX ст. панувало систематизоване місцеве право. Тут
формально не признавалася юридична сила пандектного права. Проте
багато його принципів і інститути вже було інтегровано в германські
земські кодифікації. До відомих германських партикулярних правових
зведень відносилися:Прусське земське укладення(Прусський лан-
дрехт) 1794 р. і Саксонський цивільний кодекс 1863 р.

Сфера дії Прусського земського укладення поширювалася на 21 млн.
німців. Під дію норм найбільш сучасного для Німеччини другої полови-
ни XIX ст. Саксонського цивільного кодексу 1863 р. підпадало 3,5 млн.
жителів саксонського королівства. Нарешті, в якості чинного цивільного
законодавства у ряді областей Німеччини(князівства на лівому березі
Рейну і у Бадене) слід згадати і Кодекс Наполеона 1804 р. у сфері його дії
мешкали 8,6 млн. чоловік.

Такиv чином, Німеччина 50-60-х рр. XIX ст. відрізнялася глибокою
відокремленістю норм цивільного права. Але не лише множинність і
фрагментарність правових систем гальмували економічний і правовий
розвиток країни. Численні інститути і норми пандектного(римсько-
го)права і партикулярного (германського) законодавства були явно
застарілими, не відповідали новим капіталістичним стосункам. Серед
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них виділялися норми, що охороняють привілеї королівських і князів-
ських сімей, права дворянської власності і інші.

На початку XIX ст. окремі представники германської буржуазії і
найбільш прогресивні юристи виступали за єдність і кодифікацію
цивільного права Німеччини. Проте спроби підготовки всегерман-
ського цивільного кодексу потерпіли в першій половині XIX ст. крах. 

Новий етап у боротьбі за створення всегерманського цивільного
кодексу настає з часу політичного об’єднання германських держав під
верховенством Пруссії і утворення єдиної Германської імперії в
1871р.,які створювали об’єктивно сприятливі умови для кодифікації.

Питання про шляхи кодифікації цивільного права Німеччини із
самого початку набуло не лише юридичного, але і політичного, і соці-
ального характеру. Початок був покладений скликанням так званої
«Попередньої комісії ». Вона повинна була встановити загальний план
реформи по уніфікації цивільного права Німеччини. 

Перша комісія працювала в умовах суворої секретності. Тільки
через тринадцять років, в 1887 р., комісія оголосила про завершення
роботи. Проект був опублікований і впродовж двох подальших років
піддався публічному обговоренню. Його критика ставала усе більш різ-
кою. Негативні відгуки на проект лунали з найрізноманітніших полі-
тичних і юридичних сфер. Проти виступила група вчених-юристів на
чолі з О.Гирке. Гострій критиці піддався проект з боку провідних діячів
і юристів германської соціал-демократії. 

Проект було вирішено переробити докорінно. Була сформована
друга комісія, в числі якої були представники промисловців, банкірів,
провідних політичних партій і вчених. Підготовлений комісією новий
проект усунув безліч положень суто римського походження і ввів ряд
принципів і правил, почерпнутих з германських джерел. Деякі частини
проекту були перероблені заново. 

Отже,на рубежі XIX - XX вв. Німеччина отримала свій Цивільний
кодекс. Багатовікове застосування пандектного права було нарешті
припинене.

«АРАБСЬКА ВЕСНА» ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНА
СКЛАДОВА 

Гринкевич О. Й.
к.філос.н., професор кафедри міжнародної інформації

Інституту права та суспільних відносин, доцент, с.н.с.,
к.тел. (093)-6549269

Розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) створює можливості для рішення актуальних проблем людства
але і генерують численні ризики, які за участю суб’єктивного фактору
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переростають у виклики, що згодом можуть набувати характеру дійс-
них загроз і навіть перетворюватися у реальні соціальні небезпеки.

На жаль, в світі все ще діють сили, що націлені на організацію безлад-
дя, захоплення влади у всьому світі, а на підґрунті цього на зміну життя на
засадах різкого збільшення розривів у добробуті і соціальному стані людей
та на знищення значної більшості з існуючого населення планети.

Глибока фінансово-економічна криза 2007-…., що зараз руйнує
капіталістичний спосіб виробництва та відповідну йому фінансову сис-
тему, одночасно веде до масового знищення середнього класу, котрий
кілька десятиліть був підґрунтям того, що зветься західною демократією. 

Не можна скидати з розрахунку, що значно зростають можливості
(особливо інформаційними засобами) закордонного втручання вище
позначених сил у внутрішні справи незалежних держав, в тому разі, під
гаслами «обов’язку захищати» населення, якими зараз виправдовують-
ся «гуманітарні інтервенції». 

Аналіз характеру і технологій ініціації та закордонного забезпе-
чення події «арабської весни» 2011 р. (та їх подовження схоже до
«арабської осені» у 2012-2013 рр.) дозволяє викрити механізми, засо-
би та важелі такого «ефективного» втручання у життя ряду до того
незалежних країн. 

Намічається «жертва» - керівник тієї або іншої непокірної (неугод-
ної) країни, його особа і діяльність демонізується засобами інформа-
ційної війни. 

В країні з-за кордону всіляко стимулюються і підтримуються опо-
зиційні, сепаратистські, або будь-які інші антиурядові сили. Що
характерно, «ядро» майбутнього опозиційного руху заздалегідь (за
кілька років до часу «Ч») готується в ході різноманітних шкіл, семіна-
рів, курсів і т.п., а також цим силам надаються засоби і технології ІКТ,
що забезпечують принципово нові можливості впливу на великі маси
людей та надоперативні можливості організації і, навіть, самоорганіза-
ції осіб, що не задоволені владою.

При цьому діяльність влади націлена на відновлення порядку і ста-
більності, яка, як правило, ведеться старими силовими засобами, об’яв-
ляється надмірно жорстокою, реальні жертви заворушень всіляко
перебільшуються, матеріали щодо «злочинів» проти власного народу
легітимної влади широко тиражуються і навіть фальсифікуються.
Взагалі, деякі «події» (такі, що не мали місця у реальному житті) штуч-
но фабрикуються засобами ЗМІ та ЗМК.

Схоже, що жоден з повалених у 2011 р. політичних режимів не вия-
вився здатним вести боротьбу за своє існування на інформаційному
фронті, засобами адекватними сучасним міжнародним інформацій-
ним відносинам.

Пулом провідних західних ЗМІ за підтримкою своїх урядів напо-
легливо і цілеспрямовано формується «громадська» думка щодо
неприпустимості продовження владарювання чергового «останнього
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диктатора». Інформація альтернативна «офіційній» в інформаційний
простір не допускається.

З представників країн сателітів великих західних держав (при всі-
лякій підтримці з боку останніх) створюються група (коаліція) «друзів
Лівії» (або «друзів Сирії»), що прагне легітимізувати хоч якусь відо-
мість організованої опозиції діючому режиму. Організується та або
інша гуманітарна допомога «постраждалим», а головне — противни-
кам режиму, їм же надається зброя, західні інструктори в спеціальних
таборах навчають, дисциплінують, сколочують загони, які начебто
репрезентують озброєний спротив «народу». 

Коли ж і цього виявляється недостатнім, то в додаток до західних
бойових літаків у повітрі, що блокують та знищують сили урядової
армії, на терені країни-жертви висаджуються підрозділи спецназу
великих країн Заходу…

А населенню світові демонструють кадри «радісної зустрічі визво-
лителів» штучно відзняті в Катарі на побудованих там макетах «Зеленої
площі» Тріполі.

ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Гунжер Олександр Сергійович,
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,

Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна», к.тел. 099-7507594.

Науковий керівник: Попов Анатолій Андрійович, 
канд. юр. наук, доцент.

Зміни у шлюбно-сімейному законодавстві, вплив науки та практи-
ки зарубіжних країн, де звичайно сімейні відносини є предметом регу-
лювання цивільного права, відсутність одностайності стосовно цієї
проблеми серед вітчизняних вчених-правознавців робить досить акту-
альними дослідження кола сімейних правовідносин, їх особливостей
порівняно з цивільно-правовими.

Характеристика особливостей правового регулювання сімейних
відносин знаходиться у прямій залежності з визначенням предмету
правового регулювання. На сьогодні питання про предмет сімейного
права є дискусійним. Деякі правознавці розглядають сімейне право як
складову частину цивільного права, а сімейні відносини — як різновид
цивільних відносин. Так, С. Погрібний взагалі ставить під сумнів необ-
хідність існування поряд з Цивільним кодексом окремого Сімейного
кодексу, оскільки, на його думку, Сімейний кодекс у переважній біль-
шості своїх приписів регулює такий різновид цивільних відносин,
як сімейні відносини [1, с.86]. На нашу думку, це може бути пов’язано
із тим, що більша частина нормативного матеріалу шлюбно-сімейного
законодавства присвячена саме майновим відносинам.
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Проте більшість науковців вважає, що сімейне право — це само-
стійна галузь. Ми приєднуємось до такої думки і вважаємо, що сімей-
ні відносини не є різновидом цивільних і становлять предмет регулю-
вання сімейного права як окремої галузі права.

Ще І. А. Загоровський підкреслював, що сімейні відносини схожі
з іншими відносинами цивільного права — майновими, внаслідок при-
ватноправового характеру як тих, так і інших, але суттєво відрізняються
від останніх. Він вказував на те, що у основі цивільних майнових відносин
лежать господарські потреби, в основі сімейних — потреби фізичної при-
роди та моральні почуття [2, с.3]. Сімейні права ставлять у певну особис-
ту залежність одного члена сім’ї від іншого та створюють відповідне поло-
ження для них, — а майнові права виявляються у пануванні над річчю;
майнові відносини можна легко підрахувати, а у сімейних відносинах міра
та рахунок ускладнені; зміст майнових відносин визначається сторонами,
зміст сімейних відносин, як правило, визначається самою природою,
веління якої право тільки освящає; виникнення та припинення майнових
прав вільне, виникнення сімейних прав іноді вільне (шлюб), іноді ні
(союз батьків та дітей), а припинення залежить від приватної волі.

На нашу думку майнові правовідносини виникають лише за наявнос-
ті особистих немайнових відносин та обслуговують їх. Що стосується ци-
вільного права, то значна більшість правовідносин у ньому все ж таки є
майновими. Крім цього, майнові відносини, які регулює цивільне право,
за своєю суттю виражають майнову відособленість їх учасників, незалеж-
ність один від одного, автономію волі, частіше за все мають оплатний
характер. Сімейні ж майнові правовідносини — це відносини батьків та
дітей по спільному володінню та користуванню майном одне одного, відно-
сини подружжя по здійсненню права власності на спільне майно, відносини
безоплатної матеріальної допомоги неповнолітнім та непрацездатним
повнолітнім членам сім’ї. Також необхідно брати до уваги і той факт, що знач-
ний обсяг сімейних відносин знаходиться за межами безпосереднього право-
вого впливу і регулюється нормами моралі, а також звичаєвими нормами.

Таким чином, сімейні відносини суттєво відрізняються від цивільних,
хоча разом з тим ці дві групи суспільних відносин, та, відповідно, дві галу-
зі права - цивільне та сімейне - є досить близькими, що робить можливим
субсидіарне застосування цивільно-правових норм до сімейних відносин.
На нашу думку, сімейні правовідносини являють собою особливий вид
правовідносин, які слід відрізняти від цивільних правовідносин.
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ПРЯМИЙ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК ПРАВОВОЇ
КУЛЬТУРИ ОСОБИ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

СУСПІЛЬСТВА

Дімітрієва Олена Леонідівна,
студентка першого курсу, групи П-1д,

спеціальності «Правознавство», 
Кіровоградський інститут розвитку людини

Науковий керівник старший викладач кафедри
цивільного та господарського права Кіровоградського

інституту розвитку людини
Терещенко Леся Олександрівна

тел.. 0997875820

Жити в суспільстві і бути вільним від суспільства не можна. Кожен
живе в певному суспільстві включений в систему норм, культурних
традицій. Від вимог суспільства сховатися не можна. Проте, це не
означає, що людина втрачає будь-яку самостійность, може чинити так,
як їй здається потрібним і справедливим. Суспільство впливає на її
правосвідомість, сприяє засвоєнню правових знань та навичок, фор-
мує її правову культуру.

Зараз особливо актуальним є питання про зміцнення високої куль-
тури кожного громадянина. Саме висока культура дій і вчинків, почут-
тів і спонукань повинна бути головним результатом розвитку особис-
тості громадянина нашого суспільства.

Правова культура — це якість правового життя суспільства і сту-
пінь гарантованості державою і суспільством прав і свобод людини,
а також знання, розуміння і дотримання права кожним окремим чле-
ном суспільства.

Під правовою культурою ми розуміємо певний рівень правового
мислення і почуттів, сприйняття правової дійсності, а також належну
ступінь знання населенням законів і високий рівень поваги норм
права, їхнього авторитету. Правова культура включає в себе специфіч-
ні способи правової дійсності (робота правоохоронни хорганів, кон-
ституційний контроль і т.д.), закони і системи законодавств, судова
практика як результат правової діяльності.

Правова культура передбачає оцінку всіх сторін правової практики.
Стикаючись з явищами навколишнього середовища людина повинна
визначити не тільки моральний, але і правовий зміст (відповідно до
закону або протизаконно), вміти оцінити їх з юридичної точки зору.

Правова культура суспільства багато в чому залежить від якості
розвитку правотворчої діяльності зі створення законодавчої основи
життя суспільства. Правотворчість та правозастосування компетен-
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тними органами вимагають достатньо високий теоретичний рівень
правової культури, яка у свою чергу виробляється колективними
зусиллями вчених-філософів, соціологів, юристів, суспільним досві-
дом практичних працівників.

Правотворчістю повинні займатися компетентні в юридичному
відношенні особи, з дотриманням демократичних принципів. Варто
уточнити, що правозастосування — це владна діяльність державних
органів, що здійснюють індивідуальне регулювання суспільних відно-
син, на основі закону, з метою його реалізації, і є важливим чинником
формування правової культури товариства. 

Зазначимо на дуже важливу правову тонкість, розуміння якої під-
вищує нашу правову культуру. Правові норми, закони можуть застарі-
ти (частково або повністю), відстати від вимог життя. Тому законодав-
ство постійно удосконалюється (зауважимо, не змінюється корінним
чином). І поки норми не перетворено, вони все одно залишаються
законами, обов’язковими для виконання. Абсолютно неприпустимо в
цих випадках намагатися вирішувати справи, посилаючись на
«совість», «корисність», «практичну доцільність» і т.д. Адже порушен-
ня закону ніколи не буває доцільним.

Кожне суспільство виробляє свою модель правової культури, стан
розвитку якої визначає якість правової системи суспільства.

На нашу думку, правова культура суспільства є найбільшим
надбанням людства, вона має постійно вдосконалюватися з метою
забезпечення гармонійного та прогресивного розвитку суспільства та
окремих осіб. І навпаки — прогресивний розвиток суспільства безпо-
середньо впливає на рівень його правової культури. Складовими дано-
го прогресу є створення та охорона правових цінностей, що збагачують
особу, як і інших цінностей в суспільстві; правових норм, що забезпе-
чують безконфліктне існування суспільства; запобігання протиправній
діяльності суб’єктів суспільних відносин тощо.
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ТЕРМІН «КРАЙНЯ НЕОБХІДНІСТЬ»У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ.

Професор кафедри цивільного, господарського
та кримінального права Дадерко Л. Ф.

У теорії кримінального права існують різні думки науковців з при-
воду визначення терміну «крайня необхідність». Але основний термін
крайньої необхідності встановлений законодавцем у Кримінальному
кодексі України.

Крайня необхідність — це такий збіг обставин, за якого виникла
безпосередня небезпека для певного об’єкта, зберегти який можна,
лише заподіявши шкоду іншому, менш цінному об’єктові. Інакше
кажучи, правомірним вважається заподіяння шкоди одним цінностям,
які теж охороняються правом.

Стан крайньої необхідності виникає за наявності відповідної під-
стави, що складається з двох елементів:

1) небезпеки, яка безпосередньо загрожує правоохоронюваним
інтересам особи, суспільства або держави;

2) неможливості усунення цієї небезпеки іншими засобами, крім
заподіяння шкоди цим інтересам.   На нашу думку, перший елемент під-
стави крайньої необхідності — це наявність небезпеки, що може бути
викликана різними джерелами. Таким джерелом може бути недбале
поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими, радіоактив-
ними, легкозаймистими, їдкими речовинами та іншими предметами,
яким властива внутрішня об’єктивна спроможність уражати людину,
спричиняти їй смерть або заподіювати тілесні ушкодження, руйнувати,
ушкоджувати або знищувати майно чи інші цінності. Небезпеку можуть
становити стихійні сили природи (повені, обвали, зсуви, зливи тощо),
напади тварин і ін. Небезпечність заподіяння шкоди може викликатися
також різноманітними процесами: технологічними, виробничими,
патологічними (наприклад, тяжке поранення потерпілого, що загрожує
смертю), фізіологічними, що відбуваються в організмі людини (голод
або холод), та загрожують загибеллю людей тощо.

Другим елементом підстави крайньої необхідності є відсутність реаль-
ної можливості усунути небезпеку, що загрожує, іншими засобами, ніж
вчиненням дії, що підпадає під ознаки якогось діяння, передбаченого КК.

Неможливість усунення небезпеки іншими засобами свідчить, що
особа в обстановці, яка склалася, вимушена заподіяти шкоду, оскільки
інші можливості усунути безпосередню небезпеку відсутні. Інакше кажу-
чи, заподіяння шкоди повинно бути єдино можливим засобом захисту
від такої небезпеки. Тому, якщо в особи є декілька засобів усунення
небезпеки, у тому числі і не пов’язаних із можливістю заподіяння шкоди,
то це означає, що вона не знаходиться в стані крайньої необхідності, а
значить, і заподіяну нею шкоду не можна визнати правомірною. 
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Незлочинність (правомірність) заподіяння такої шкоди визнається
за умови, що поведінка особи відповідала певним ознакам, що харак-
теризують: 1) її мету; 2) характер дій цієї особи; 3) об’єкт заподіяння
шкоди; 4) своєчасність і 5) співмірність заподіяної нею шкоди.

Метою дії особи в стані крайньої необхідності є усунення небезпе-
ки. Так, особа уявляє, яким чином небезпека буде усунута: шляхом зни-
щення або ушкодження джерела небезпеки, перевезення людей у без-
печне місце за допомогою узятого без дозволу чужого транспорту тощо.

Своєчасність заподіяння шкоди полягає в тому, що вона може бути
заподіяна лише протягом часу, доки існує стан крайньої необхідності.
Якщо ж такий стан ще не виник, або, навпаки, уже минув, то заподіян-
ня шкоди в цьому випадку (так зване «передчасне» та «спізніле» заподі-
яння шкоди), може тягнути відповідальність на загальних підставах.

Шкода, заподіяна у стані крайньої необхідності, згідно зі ст. 445
Цивільного кодексу повинна бути відшкодована особою, яка її запо-
діяла. При цьому суд, враховуючи обставини, за яких була заподіяна
шкода в стані крайньої необхідності, може покласти обов’язок її від-
шкодування на третю особу, в інтересах якої діяла особа, котра завдала
шкоди, або звільнити від відшкодування шкоди повністю чи частково
як цю третю особу, так і того, хто заподіяв шкоду.

ПРИВАТНА НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Дзюба Ірина Володимирівна,
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,

Луцький інститут розвитку людини Університету
«Україна», к.тел. 050-6275798.

Науковий керівник: О. К. Костюкевич, канд. юр. наук,
доцент кафедри «Право» Луцького інституту розвитку

людини Університету «Україна».

Конституція України (ст.59) гарантує кожному громадянинові
право на отримання кваліфікованої правової допомоги [1]. Нотаріат
поряд з іншими інститутами забезпечує реалізацію цього конституцій-
ного права громадян; предмет його діяльності обмежений рамками
безспірної цивільної юрисдикції. 

На сучасному етапі дослідження питань нотаріальної діяльності, роз-
робка основних понять та категорій знаходить розвиток у працях вітчиз-
няних вчених, серед яких, зокрема, В. Баранкова, М. Бондарєва, Г.
Гулєвська, А. Єрух, Ю. Козьяков, І. Мельник, К. Осматескул, Л. Ясінська
та ін. Хотілось би особливу уваги звернути на праці С. Я. Фурси, які
присвячені як теоретичним, так і практичним питанням в галузі нота-
ріату, правовим засадам становлення системи українського нотаріату
з урахуванням здобутків українського правознавства.
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Іноді нотаріальну діяльність називають за її змістом засвідчувальною
діяльністю, що справді розкриває її функціональне призначення та сут-
ність як окремого виду юридичної роботи. Так, на думку А. М. Єруха,
нотаріальна діяльність забезпечує виконання засвідчувальної та
контрольно-реєстраційної функції під час вирішення юридичних
справ [2, 110].

Основним суб’єктом приватної нотаріальної діяльності є власне
приватний нотаріус. Відповідно до ст.1 Закону України «Про нотаріат»
вчинення нотаріальних дій покладається на нотаріусів, які працюють у
державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах
(державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяль-
ністю (приватні нотаріуси) [3]. При правильному визначення статусу
приватного нотаріуса найбільш значним є такі два аспекти: приватний
нотаріус здійснює свою діяльність від імені держави, яка делегує йому
спеціальні повноваження і наділяє його певним обсягом прав та
обов’язків, при цьому приватний нотаріус не перебуває у штаті дер-
жавного апарату, а організовує свою діяльність самостійно: орендує
або придбаває приміщення, наймає та оплачує працю робітників, тех-
ніку та інше обладнання. При вчиненні нотаріальних дій і державні, і
приватні нотаріуси рівною мірою реалізують усі функції нотаріальної
діяльності: забезпечення безспірності та доказової сили документів,
законності вчинюваних актів, сприяння фізичним та юридичним осо-
бам у здійсненні їх прав та законних інтересів.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться Головним
управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, управліннями юстиції обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій за заявою особи, яка
має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Приватний
нотаріус на підставі реєстраційного посвідчення виготовляє печатку із
зображенням Державного Герба України із зазначенням посади, свого
прізвища, імені та по батькові, а також нотаріального округу і відкриває
розрахунковий та інші рахунки в установах банків. 

Припинення приватної нотаріальної діяльності регулюється ст. 30
Закону України «Про нотаріат». Із припиненням приватної нотаріальної
діяльності реєстраційне посвідчення анулюється, і особа перестає бути
приватним нотаріусом. Частина 1 ст. 30 Закону встановлює перелік
випадків, коли приватна нотаріальна діяльність особи припиняється [3].
Цей перелік є вичерпним і не підлягає розширеному тлумаченню.

Нотаріальні дії завжди вчинюються від імені держави і мають дер-
жавно-публічний характер - тільки цим забезпечується виконання нота-
ріальних функцій, і тільки це є гарантом доказової сили нотаріальних
документів. Держава наділяє приватно практикуючого нотаріуса певни-
ми повноваженнями, що в сукупності складають його компетенцію.

Роль приватного нотаріату в Україні суттєво зростає. Це обумовлю-
ється розвитком цивільного обігу розширенням кола об’єктів приватної

господарської діяльності Секція 10

77



власності та зростанням потреби у ефективній та високопрофесійній
діяльності нотаріусів. У правовій системі нотаріат відіграє значну роль як
орган безспірної цивільної юрисдикції та превентивного правосуддя.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

Дикуха С. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099) 21-72-829

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Особливої уваги у сфері захисту права інтелектуальної власності
займає реалізація положень законодавства України «про авторське
право». Видається за необхідне розмежовувати поняття охорони авто-
рських і суміжних прав та їх захисту. Розмежовуючи їх, слід зазначити,
що охорона є встановленням всієї системи правових норм, спрямова-
них на дотримання прав авторів, суб’єктів суміжних прав та їхніх пра-
вонаступників. А захист — це сукупність заходів, метою яких є віднов-
лення і визнання цих прав у разі їх порушення.

Порушення авторських і суміжних прав може відбуватися як у
рамках договору, укладеного між правоволодільцем і користувачем,
так і в разі позадоговірного використання твору або об’єкта суміж-
них прав, коли відсутня згода володільця і не сплачено відповідну
винагороду.

За загальним правилом захист авторських і суміжних прав і охороню-
ваних законом інтересів здійснюють у судовому порядку. Якщо обома
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учасниками спірних правовідносин є юридичні особи, виниклий між
ними спір належить до компетенції господарського суду. Засобом судо-
вого захисту авторських і суміжних прав і охоронюваних законом інтер-
есів є позов, тобто звернена до суду вимога про здійснення правосуддя з
одного боку і звернена до відповідача матеріально-правова вимога про
виконання покладеного на нього обов’язку або про визнання наявності
чи відсутності правопорушення з іншого. Якщо авторське і суміжне
право порушено або оспорено, суд зобов’язаний прийняти і розглянути
позовну заяву. Спеціальною формою захисту авторських і суміжних прав
і охоронюваних законом інтересів слід визнати адміністративний поря-
док їхнього захисту. 

Одним із важливих питань є забезпечення ефективного захисту
прав інтелектуальної власності в судовому порядку. Треба зазначити,
що Державний департамент інтелектуальної власності тісно співпра-
цює з Верховним Судом України, Вищим господарським судом
України та Академією суддів. На сьогодні в Україні в системі господар-
ських судів створено спеціалізовані колегії суддів та судові палати з
розгляду справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.
Запроваджено також відповідну спеціалізацію суддів у місцевих госпо-
дарських судах. З метою забезпечення всебічного, повного та об’єк-
тивного розгляду справ про порушення прав інтелектуальної власнос-
ті Держдепартамент також бере участь у вирішенні питань, пов’язаних
з удосконаленням експертного забезпечення судочинства, зокрема у
практичній підготовці судових експертів. Ще одним напрямом діяль-
ності Держдепартаменту є підвищення кваліфікації суддів з питань
інтелектуальної власності.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» передбачає,
крім зазначених санкцій, стягнення штрафу в розмірі 10 відсотків від
суми, присудженої судом на користь позивача. Сума штрафів направ-
ляється в установленому порядку до Державного бюджету України.
Це вже є покарання за вчинення порушення авторського права
і суміжних прав.

Ефективність захисту прав у сфері інтелектуальної власності зале-
жить від досконалості нормативно-правової бази, сформованої
інфраструктури та дієздатності національної системи правової охоро-
ни інтелектуальної власності, ефективності підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців їх правосвідомості та право моральності, а також
інформаційного забезпечення її діяльності. 

Найважливішими аспектами державної політики щодо набуття,
використання та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності
повинна стати координуюча діяльність органів виконавчої влади,
пов’язана із забезпеченням правової охорони новітніх технологій, у
тому числі в іноземних державах, удосконалення механізмів правового
регулювання важливих питань стосовно комерційного використання
об’єктів інтелектуальної діяльності.
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ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН У РИМСЬКОМУ
ПРИВАТНОМУ ПРАВ

Долгий Станіслав Аркадійович
викладач кафедри цивільного, господарського

та кримінального права Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»

Актуальність даної теми полягає у тому, що питання функціону-
вання об’єднань громадян за законодавством Стародавнього Риму
досліджене фрагментарно та поверхнево. Крім того відсутності ґрун-
товні праць про діяльність об’єднань громадян в Римській державі.
Відповідно автором здійснюється спроба систематичного, повного та
об’єктивного дослідження правового регулювання діяльності об’єд-
нань громадян у римському приватному праві.

Правовий статус об’єднань громадян у римському приватному
праві досліджували: О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов та Д.В. Дождєв.

Суб’єктом правовідносин може бути не тільки фізична особа,
окрема людина, але і об’єднання осіб, що виступають в цивільному
обороті як одне ціле. Такими соціальними одиницями, які мають права
приватних осіб у римському праві вважаються об’єднання громадян у
вигляді професійних, релігійних та благодійних корпорацій.

Діяльність об’єднань громадян у Римі було вперше врегульовано
царем Солоном. За законодавством Солона діяльність об’єднань грома-
дян регулювалася лише внутрішніми статутами. У період вище згадано-
го царя існувала велика кількість корпорацій та колегій різних типів.

Імператор Август обмежив типи об’єднань громадян. Пізніше
діяльність професійних, релігійних та благодійних корпорацій була
врегульована постановами сенату та імператорськими конституціями.

Після Міланського едикту 313 р. н.е. особливим об’єднанням гро-
мадян стає християнська церква. Поступово церковне майно набуває
рис самостійної юридичної особи. 

У 422 році н.е. в Римській імперії існували наступні типи об’єднань
громадян:

• колегії поруч живучих людей (попередники ОСББ, будинкових
та вуличних комітетів );

• корпорації торгівців;
• благодійні корпорації;
• поховальні колегії;
• релігійні колегії (попередники сучасних релігійних організацій).
Наслідком тривалого розвитку ідеї об’єднань громадян було визна-

чення римським правом таких ознак цього суб’єкта: в галузі приватно-
правових відносин корпорації та колегії прирівнюються до фізичних
осіб; вихід із складу об’єднання окремих осіб не впливає на його юри-
дичне становище; корпорація та колегія від власного імені має право
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вступати у правовідносини з фізичними та юридичними особами.
Мінімальна кількість, необхідна для функціонування об’єднання

громадян — 3 людини. 
Діяльність громадського об’єднання припинялася в таких випад-

ках: досягнення мети; діяльність організації набувала незаконного
характеру; після вибуття всіх її членів.

Отже із зазначеного вище можна зробити висновок, що сучасне
законодавство про діяльність громадських об’єднань бере свій початок
із часів Римської держави. 

Римське приватне право розробило перші законодавчі основи для
діяльності сучасних добровільних громадських формувань демокра-
тичних європейських країнах. 

РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ
ЛЮДИНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Драган Н. О.
ІІІ-курсу ПЗ-31 Інституту права

та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: д.ю.н., професор Галюнько В. В.

Закріплення в Конституції України соціального і правового принци-
пів держави передбачає всю повноту політичних, соціально-економіч-
них, культурних та інших прав і свобод людини і громадянина. Відтак
метою сучасного розвитку українського суспільства є утвердження прав
людини і громадянина, забезпечення умов для їх повної реалізації.

Для того щоб детально проаналізувати окреслену нами тематику
слід прослідкувати теоретико-правовий аналіз розвитку європейських
стандартів прав людини.

Український вчений Ю.С. Размєтаєва досить влучно у своїх наукових
працях зазначає, що сучасний етап розвитку українського суспільства
і держави може бути охарактеризований як трансформаційний, у якому
наявні дві тенденції розвитку: прагнення створення громадянського сус-
пільства та забезпечення максимальної реалізації прав і свобод людини й
громадянина. У зв’язку з цим загострюється актуальність дослідження
прав людини як фундаментальної цінності громадянського суспільства,
особливостей реалізації останніх, правової активності носіїв прав. При
цьому постає потреба у виділенні окремих аксіологічних властивостей,
притаманних правам людини, які відбивали б пов’язаність останніх із
духовними складовими суспільства, включення у систему цінностей,
як на загальносоціальному, так і на індивідуальному рівні. Це зумовлює
необхідність розширення наукових уявлень про права людини, заснова-
них на подвійності їх морально-правової природи, співвідношенні
загальносоціальних та юридичних аспектів у правах.
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Запроваджуваний підхід дасть змогу по-новому звернутися до
розв’язання існуючих проблем правової реальності. Йдеться, зокрема,
про проблеми механізму реалізації та захисту прав і свобод людини й
громадянина; правового регулювання взаємодії названих прав з інсти-
туціями громадянського суспільства; співвідношення універсального
та культурно-особливого у правах; правової культури та правосвідо-
мості, через які переломлюються об’єктивні ціннісні властивості пра-
вової дійсності в цілому і прав людини зокрема.

Слід зазначити, що незважаючи на сплеск інтересу до тематики
прав людини та громадянського суспільства, у наукових працях існу-
ють поодинокі спроби теоретичної розробки ціннісного виміру прав
людини у такому суспільстві. Існуючі дослідження у цій сфері часто
характеризуються фрагментарністю, спрямованістю на окремі аспек-
ти, що породжує необхідність звернення на монографічному рівні до
проблем громадянського суспільства у цілому та до розгляду в його
контексті питань тлумачення і захисту прав людини. Майже поза ува-
гою правознавців залишаються аксіологічні властивості прав людини,
недостатньо повно досліджено правову активність носіїв прав у грома-
дянському та трансформаційному суспільствах, реалізація прав люди-
ни часто висвітлюється лише на рівні законодавчих механізмів.

Для правильного розуміння поняття ефективності національного
юридичного засобу захисту права людини важливими також є правополо-
ження Суду, сформульовані ним при застосуванні й ст.35 Конвенції, яка
встановлює обов’язок особи вичерпувати усі лише ефективні національні
юридичні засоби захисту перед тим, як звертатись зі скаргою до нього.

Отже, акцентуємо увагу, що для того щоб Україна зайняла гідне
місце на міжнародній арені та стала повноправним членом такої прес-
тижної та впливової міжнародної організації, як Європейський Союз,
досить важливе значення має, на наш погляд, не тільки теоретико-пра-
вовий аналіз розвитку європейських стандартів прав людини а й реаль-
не втілення «їх в життя», тобто в сучасне правове поле нашої держави.

ІНТЕРНЕТ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Драч С. О.
4курс, група МІ-41,спеціальність «Міжнародна Інформація»,

Науковий керівник: Дабіжа В. В.

Широке застосування нових інформаційних та комунікаційних
технологій є незворотньою тенденцією світового розвитку та науково-
технічної революції омтанніх десятирічь. Особлива роль в цьому про-
цесі належить глобальній мережі Інтернет, котра, являючись специ-
фічним інтерактивним засобом масової комунікації, вже активно
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впроваджується в процесах проведення міжнародної політики держав,
кидаючи виклики традиційним інститутам і механізмам.

Найважливішими якісними показниками нової віртуальної реаль-
ності являються її глобальність та інтерактивність. Інтернет не визнає
умовностей державного суверенітету, форм політичного устрою, ієрар-
хічних структур, політичних партій та інших інституційних суб’єктів між-
народних та політичних відносин. Політичні наслідки використання
мережі Інтернет суперечливі і неоднозначні. З одного боку, інтернет
дозволяє знімати географічні та структурні обмеження прямої політичної
участі, колективної участі, ліквідує дистанцію між громадянами та впов-
новаженими, які приймають рішення, розширювати культурні горизон-
ти держав світу. З іншого боку, необхідно враховувати, що сучасні інфор-
маційні технології, по мірі розширення їхньої сфери використання в
повсякденному житті роблять суспільство більш вразливим перед полі-
тичним контролем сприяють збільшенню й модернізації інструментарію
політичного панування, створюють потенціальну можливість авторитар-
ної соціалізації та маніпуляційного впливу на особистість. Більш того,
в певній мірі розвиток нових інформаційних технологій на сьогоднішній
день кидає виклик інтересам громадської та державної безпеки.
Багатостороння проблема регулювання цих процесів має технічні, полі-
тичні, моральні, єкономічні, правові та міжнародно правові аспекти.

Проникнення web — технологій в міжнародні відносини це склад-
ний та суперечливий процес. Умоано його можна розділити на два
етапи. Перший етап — інформаційний. Його суть полягає в проникнен-
ні міжнародної (в тому числі політичної) інформації в мережу Інтернет.
Загалом, це сайти політичних партій і громадських організацій, окремих
політичних лідерів, сайти газет, журналів, а також виключно електронні
видання аналітичних дослідницьких організацій. Другий єтап зв’язаний
з медіатизацією політики та спробою використання Інтернету в якості
інструмента політичної комунікації та політтехнологій.

Интернет змінив політичний радіус діялльності окремих суб’єктів
міжнародної діяльності та громадські організації, а також і політичні
партії. Завдяки комунікації в режимі on-line та її відносно дешевій вар-
тості, можна створювати віртуальні громади, які охоплюють весь світ,
так звані «недеференційовані громади». Вони можуть об’єднувати
однодумців та тих, хто ставить перед собою ідентичні цілі. Їх члени
допомагають один одному, обмінюючись інформацією, розробляючи
чи реалізовуючи на практиці стратегію дій. Разом, в широких рамках
акції «місцева проблема» — це «глобальна проблема», тож вони можуть
створювати необхідний вплив на уряд. Інтерент полегшує досгнення
згуртованості и, тим самим, сприяє побудові глобального світового
міжнародного громадянського співтовариства.

Все частіше інтернет використовується в цілях ефективного інфор-
маційного протесту в зв’язку з проведення важливих міжнародних зус-
трічей та конференцій. Наочним чином це демонструє конференції
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Всесвітньої торгової організації, Міжнародного валютного фонду,
Всесвітнього банку, а також саміти «Великої вісімки». В даному аспек-
ті Інтернет являє собою новий, у вищій мірі ефективний інструмент ,
який містить міжнародний або навіть глобальний потенціал. Цей
потенціал з урахуванням поставленої проблеми та характеру коаліції
дозволяє шляхом тиску на світову спільноту та на уряди різних держав
по можливості, якомога більшої кількості країн блокувати. чи навпа-
ки, допомагати проводити ту чи іншу політику.

Підводячи підсумки аналізу взаємодії Інтеренту та міжнародних
відносин (включаючи політичні) в сучасному світі, можна зробити
висновок, що інтернет технології представляють в міжнародній сфері
грандіозні можливості, хоча ще й досі існують проблемні питаняя в
реалізації цих можливостей в життя.

СИСТЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ДИТЯЧОГО ДОРОЖНЬО-
ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ В УКРАЇНІ

Дудник О. В.
здобувач кафедри тактико-спеціальної підготовки

Національної академії внутрішніх справ
науковий керівник: Заросило В. О., д.ю.н., професор

Питання профілактики дитячого дорожньо-транспортного трав-
матизму неодноразово розглядалося в юридичній літературі, але вони
не визначали рівнів проведення профілактики, відповідальних за про-
ведення такої роботи, не пропонувалися шляхи нормативного забезпе-
чення та практичної організації виконання поставлених завдань.

В цілому в Україні необхідно говорити про відсутність системи
профілактики. Кожен державний орган, кожен підрозділ окремих дер-
жавних органів які працюють у зазначеній сфері планує свої дії без вра-
хування дій інших. Крім того, слід зазначити, що в основному питан-
нями профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму
опікуються лише працівники Державної автомобільної інспекції. Всі
інші державні органи та й органи місцевого самоврядування згадани-
ми питаннями не цікавляться.

Особливо незрозумілою є позиція навчальних закладів, які повин-
ні займатися питаннями профілактики дитячого дорожньо-транспор-
тного травматизму в першу чергу. Одним з напрямів підвищення рівня
профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, на
нашу думку, є створення системи роботи з профілактики.

Перш за все треба прийняти державну програму профілактики
дитячого дорожньо-транспортного травматизму, яка б передбачала
системне проведення заходів з профілактики дитячого дорожньо-
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транспортного травматизму, незалежно від політичних сил, які знахо-
дяться при владі. Така програма має бути розрахована на десятиліття
і передбачати конкретні кроки, що мають здійснюватися різними дер-
жавними органи та громадськими формуваннями.

Основний напрям програми повинен передбачати формування
системи навчання дітей і підлітків безпечному поводженню на вулицях
і дорогах і в цілому попередженню дитячого дорожньо-транспортного
травматизму.

Така система має починатися з дитячого садка і закінчуватися
після закінчення університету. В дитячих садках та в перших класах
середньої школи навчання безпечному поводженню на вулицях і доро-
гах повинно проводитися найбільш інтенсивно. 

Але навчанням самих дітей така програма не повинна обмежувати-
ся. Сюди треба включити навчання батьків неповнолітніх дітей,
навчання водіїв транспортних засобів різних типів та навіть складання
ними додаткових іспитів.

Треба також передбачити введення нових напрямів профілактики
дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Це можуть бути різ-
номанітні плакати про небезпеку неправильного поводження на вули-
цях і дорогах, активна кампанія з профілактики дитячого дорожньо-
транспортного травматизму в засобах масової інформації, які треба
зобов’язати робити згадану роботу та т. ін.

Для цього треба перш за все внести зміни і доповнення до Закону
України «Про телебачення і радіомовлення», де передбачити обов’яз-
кове висвітлення під час трансляції питання профілактики дитячого
дорожньо-транспортного травматизму. При цьому ті телевізійні та
радіоканали, які не здійснюють такої трансляції повинні притягатися
до адміністративної відповідальності.

Необхідно підвищити активність у проведенні профілактики дитя-
чого дорожньо-транспортного травматизму і органів місцевого само-
врядування, які взагалі до цього питання не торкаються.

Кожен із суб’єктів профілактики повинен забезпечувати свою
дільницю роботи і тоді загальна система профілактики буде ефектив-
ною і дієвою.

ВІДВОДИ СУДУ ТА УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ

Д’яченкo А. В.
ІІІ курс, групa П3-31, Інститут права

та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: М. Г. Марченко, ст. викладач 

Відвід — це заявлена неможливість брати участь у справі для учас-
ників процесу, які не беруть участь у справі, які вже всту пили у справу,
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або вирішувати справу для судді, який вже прийняв справу.Відповідно до
ст. 2, 8 ЦПК, цивільні справи вирішуються на основі закону, за умов, що
виключають сторонній вплив на них. Процесуальною гарантією забезпе-
чення безсторонності та об’єктивності суду є право відводу. Можливість
заявити відвід суду має забезпечити надійний захист процесу від ймовір-
ного негативного впливу з боку упередженого суду. Метою відводу судді є
недопущення до вирішення справи упередженого судді.

Відвід поділяється на: самовідвід - коли особа самостійно заявляє
про відмову в участі у справі; відвід судом за заявами інших учасників
процесу.

Відведеними можуть бути: суддя, секретар судового засідан ня, екс-
перт, спеціаліст та перекладач.

Відповідно до статті 20 Цивільно-процесуального кодексу
України,суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відво-
ду (самовідводу), у випадках:

1) якщо під час попереднього вирішення цієї справи він брав
участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представ-
ник, секретар судового засідання;

2) якщо він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгля-
ду справи;

3) якщо він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружи-
на, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат,
сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун
чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або
інших осіб, які беруть участь у справі;

4) якщо до складу суду входять особи, які є членами сім’ї або близь-
кими родичами між собою;

5) суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстан-
ції, не може брати участі в розгляді цієї самої спра ви в судах апеляцій-
ної і касаційної інстанцій, у перегляді справи у зв’язку з винятковими
обставинами, а так само у новому розгляді її судом першої інстанції
після скасу вання попереднього рішення або ухвали про закриття про-
вадження в справі;

6) суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеля ційної
інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах
касаційної і першої інстанцій, у перегляді справи у зв’язку з винятко-
вими обставинами, а також у новому розгляді справи після скасування
ухвали чи но вого рішення апеляційного суду;

7) суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касацій ної
інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в суді пер-
шої чи апеляційної інстанції; 8) суддя, який брав участь у перегляді
справи у зв’язку з винятковими обставинами, не може брати участі у
розг ляді цієї самої справи в суді першої, апеляційної чи каса ційної
інстанції; 9) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктив -
ності та неупередженості судді.
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Пряма чи побічна заінтересованість судді у результаті розгляду спра-
ви може бути підставою як для відводу, так і для самовідводу. Заінтере-
сованість може мати юридичний або побутовий характер. Юридична
заінтересованість судді має місце, якщо від результату вирішення спору у
нього виникнуть, зміняться або припиняться певні права або обов’язки.
Побутова або фактична заінтересованість полягає в тому, що рішення
суду може мати вплив на особисті стосунки судді з оточуючими.
Наприклад, суддя може заявити самовідвід з цієї підстави, якщо він або
його близькі родичі у тій чи іншій мірі залежні від однієї з сторін. 

Відвід судді вирішується, як то не парадоксально, самим суддею, що
розглядає справу і причому ухвала про розгляд відводу не підлягає оскар-
женню. Тобто якщо і є підстави вва жати, що суддя неупереджено розгля-
дає справу, відвести його майже неможливо, оскільки жодний з суддів не
скаже віднос но себе, що справа дійсно ведеться ним неупереджено.

На нашу думку більш вдалою та логічною була процесуальна кон-
струкція, яка існувала до 21 червня 2001 року в «старій» редакції ЦПК
України, за якою питання про відвід судді вирішується головою суду.
Іншим варіантом подолання цього питання є передача заяви про відвід
суду вищої інстанції. Такі варіанти вирішення цієї недосконалості ми
вважаємо найдоцільнішими.Крім цього необхідно чітке визначення
можливості чи не можливості оскарження ухвал про задоволення чи
незадоволення заяв про відвід судді. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КРАДІЖКИ
У РИМСЬКОМУ ПРАВІ

Євдокименко М. В.
І курс, група ПЗ-11, спеціальність «Правознавство»,
Інститут права та суспільних відносин Відкритого

міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Науковий керівник: Долгий С. А., магістр права, 

викладач кафедри цивільного, господарського 
та кримінального права Відкритого міжнародного

університету розвитку людини «Україна»

Римське право в історії людства посідає виняткове місце. Воно
залишило глибокий слід у правосвідомості громадян та в юриспруден-
ції. Його покладено в основу сучасного сімейного, цивільного, при-
ватного законодавства багатьох країн світу.

Досліджували поняття крадіжки в римському праві такі вчені:
Орач Є. М., Тишик Б. Й., Підопригора О. А., Харитонов Є. О. та
Дождев Д. В.

Головними поняттями з є: делікт, furtum, furtum manifestum, furtum
pes manifestum.
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Делікт — правопорушення, тобто незаконна дія, проступок, зло-
чин, тобто вчинення дії, що суперечить законові, яка завдає шкоди
суспільству, державі або особі.

Furtum. Цей термін часто перекладають як «крадіжка». Однак
поняття «furtum» не збігається з теперішнім трактуванням крадіжки.
Це поняття охоплювало не тільки всяку крадіжку чужого майна, але й
будь-яку розтрату і користування річчю з метою одержання прибутку.
Римська юриспруденція до furtum відносила не тільки таємне викра-
дення речей, а й привласнення чужої знайденої речі. Навіть втеча раба
розглядалася як furtum, оскільки, здійснюючи втечу, він ніби сам себе
крав у свого володаря.

Наслідки крадіжки були різні і залежали від того, чи був схопле-
ний злодій на місці злочину. Якщо особа схоплена на місці злочину
(furtum manifestum), то за Законами XII таблиць на нього чекала тяжка
кара і могли навіть вбити, якщо furtum було здійснено зі зброєю або
вночі. В інших випадках злодія віддавали на розправу потерпілому.
Він утримував його протягом 60 днів як боржника. Якщо злодія ніхто
не викупляв, потерпілий мав право за своїм вибором або вбити, або
продати його в рабство.

А якщо злодій не був схоплений на місці злочину (furtum пес mani-
festum), то за Законами XII таблиць на нього за позовом покладався
обовґязок сплатити подвійну вартість привласнених чужих речей.

Ці норми Законів XII таблиць продиктовані не розумом, а почуття-
ми. Закон керувався не тими чи іншими соціально-політичними мірку-
ваннями, а враховував психологію потерпілого. Якщо злодій схоплений
на місці злочину, то гнів потерпілого зразу виявлявся у вигляді природ-
ної для примітивної людини помсти, і законам нічого іншого не зали-
шалось як визнати, що вбивство за таких обставин не є злочинним.

Якщо ж злодія не схоплено на місці злочину і крадіжка виявлена
тільки згодом, почуття потерпілого вже дещо вгамовуються і замість
безкорисного для нього вбивства він схильний вступити в угоду зі зло-
дієм про викуп. Закони XII таблиць, враховуючи і цю психіку потерпі-
лого, встановлюють, що такий викуп є обов’язковим і визначають його
розмір у вигляді подвійної вартості викраденої речі.

Якщо злодій втік з місця злочину, сховавшись у своїй оселі, то єди-
ним засобом його виявлення був обшук. Проте проведення обшуку
означало вторгнення в дім підозрюваного, а це було заборонено. І все
ж Закони XII таблиць, встановлюючи норми про крадіжку, містять
окремі норми про обшук. Оскільки обшук залишається справою
потерпілого, то він, маючи намір провести його, повинен був увійти в
дім підозрюваного голим, лише з пов’язкою на бедрах, щоб не обража-
ти жінок, які знаходилися в домі, і тримати в руках чашу із водою.
Голим необхідно бути для того, щоб не приховати в одязі і не підкину-
ти нібито викрадену річ, а чаша в руках потрібна для того, щоб поклас-
ти туди викрадену річ, якщо вона буде знайдена. 
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ЗМІНИ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» ТА
ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ПРОКУРАТУРИ

Євчук Тетяна Володимирівна
здобувач кафедри адміністративного права та організації

адміністративної діяльності
науковий керівник: Грохольський В. Л., д.ю.н., професор 

18 вересня 2012 року Президент України підписав Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
удосконалення діяльності прокуратури», в якому передбачено багато
змін в діяльності прокуратури. Слід зазначити, що в організаційному
плані згадані зміни можна вважати дуже важливими. Важливість таких
змін полягає в тому, що у згаданому законі вперше зменшено обсяг
повноважень прокуратури і вона не може тепер при здійсненні нагля-
ду вирішувати питання про зупинку або відміну актів, які прийняті
іншими органами влади чи місцевого самоврядування. Всі питання
щодо відміни актів, які прийняті відповідними чи припинення їхньої
дії вирішуються виключно судом.

В цілому такі зміни можна вважати революційними, адже з часів
Радянського Союзу в законодавстві про прокуратуру існували такі понят-
тя як протест прокурора та припис, які виокремлювали органи прокура-
тури та ставили їх вище всіх учасників процесуальних відносин. Це сто-
сувалося і адміністративного процес і кримінального і цивільного.

Як було визначено у статті 21 Закону України «Про прокуратуру»
прокурор мав право заявити протест на акт, що суперечить закону, орга-
нізації установі чи іншому органові який його видав, або до вищестоя-
щого органу. Також ним міг бути принесений протест на незаконні
рішення чи дії посадової особи організації, установи чи підприємства.

У протесті прокурор ставив перш за все питання щодо скасування
прийнятого акту або приведення його у відповідність з законом. В про-
тесті також ставилося питання припинення незаконних дій посадових
осіб та вимога про поновлення порушеного права громадян чи юри-
дичних осіб.

Головним було те, що принесення протесту зупиняло дію опротес-
тованого акта і він підлягав обов’язковому розгляду органом, який
його прийняв або посадовою особою у десятиденний строк після його
надходження з прокуратури. Обов’язковою вимогою було також пові-
домлення прокурора про наслідки розгляду протесту.

В жодній правовій системі такого поняття не існувало, а тим біль-
ше в країнах розвиненої демократії. Україна, оскільки вона проголоси-
ла метою своєї діяльності інтеграцію до Європейського союзу повинна
була відмінити зазначену норму, що й було зроблено.
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Крім протесту, який мав право виносити прокурор існувала норма
про принесення припису прокурора. Припис вносився прокурором,
його заступником до органу чи посадової особи, які допустили пору-
шення закону або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу
чи посадовій особі, які мали повноваження усунути порушення.

Припис вносився у тих випадках, коли порушення закону мало
очевидний характер і могло завдати шкоду інтересам держави, підпри-
ємств, установ, організацій, а також громадянам. Припис вимагав
негайного усунення виявлених порушень. Про виконанян припису
необхідно було повідомити прокурора.

В новій редакції Закону України «Про прокуратуру» залишилася
тільки норма, яка дає можливість прокурору вносити подання. Як
зазначено в новій редакції згаданого закону подання - це акт реагуван-
ня прокурора на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) які
стосуються:

- усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;
- притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності;
- відшкодування шкоди, яка була спричинена незаконними діями

державних органів чи посадових осіб цих органів;
- скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або

приведення його у відповідність із законом;
- припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службо-

вих осіб.
Аналіз даного визначення дає можливість побачити, що в новій

редакції закону враховані всі питання щодо протесту і припису проку-
рора, проте вони об’єднані в одному нормативному акті і не виділяють
органи прокуратури, тобто не ставлять їх над усіма органами правовід-
носин в Україні.

ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ
СУДІВ

Марченко М. Г.
старший викладач Желтікової О. А.

Студентки V — курсу, групи ПЗ-51
Інститут права та суспільних відносин

Університету «Україна»

Однією з демократичних, альтернативних форм вирішення цивіль-
но-правових спорів є інститут третейського судочинства, який дозво-
ляє цивілізованим шляхом врегулювати виникаючі конфлікти між
суб’єктами конкретних правовідносин.
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Згідно з Законом України «Про третейські суди» від 11 травня 2004
р., третейський суд — недержавний незалежний орган, що утворюєть-
ся за угодою або відповідним рішенням заінтересованих фізичних
та/або юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодав-
ством, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господар-
ських правовідносин. Разом з тим даний спосіб вирішення спорів не
настільки популярний у нашій країні, а головна причина полягає в
тому, що рішення третейських судів сьогодні виконується не завжди
або їх виконання супроводжується рядом проблем.

Після дослідження і з’ясування всіх обставин у справі третейський
суд виносить рішення. Сторони добровільно довіряють третейському
суду винесення рішення у своїй справі та наперед зобов’язується під-
корятися йому. 

Однією з важливих ознак третейського суду є те, що його рішення
є остаточними і не підлягають оскарженню. Вони повинні виконува-
тися сторонами добровільно у строк, встановлений судом, а якщо в
рішенні термін його виконання не встановлений, воно підлягає негай-
ному виконанню згідно Закону «Про третейські суди». У разі ж неви-
конання такого рішення в добровільному порядку воно підлягає при-
мусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом України
«Про виконавче провадження».

Примусове виконання рішень третейських судів — одна з актуаль-
них проблем, що виявила себе за час існування третейського судочин-
ства. Адже якщо сторона виявилася недобросовісною і ухиляється від
виконання рішення третейського суду, то немає іншого виходу, як
звертатися до державного суду із заявою про видачу виконавчого листа
і тоді вся процедура ризикує розпочатися заново.

Проте саме у виконанні рішень третейського суду і полягає одна
з головних його проблем. Якщо при розгляді заяви про видачу виконав-
чого листа буде встановлено, що рішення не відповідає законодавству
або прийнято за недослідженими матеріалами, державний суд повертає
справу на новий розгляд до третейського суду, що прийняв рішення.

Якщо справу в тому ж третейському суді розглянути неможливо,
позовна вимога може бути подана до господарського суд відповідно до
встановленої підсудності. Такий підхід можна визнати обґрунтованим
тоді, коли рішення приймає третейський суд, що обирається сторона-
ми для розгляду конкретної суперечки. Він може бути непрофесійним,
не бути юридичною особою і не відповідати за якість винесеного
рішення. Проте навряд чи можна вважати виправданим, щоб третей-
ські суди «ad hoc» і постійно діючі третейські суди, що працюють на
професійній основі, в питанні реалізації ухвалених ними рішень були
поставлені в однакові умови. Якщо в першому випадку можливість
примусового виконання рішень третейського суду важко уявити, то
безумовне виконання рішення постійно діючого третейського суду, на
мою думку можливе.
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На даний час, на нашу думку виконання рішень третейських судів —
одна з гострих проблем практичного характеру, що вимагає законодав-
чого вирішення. Аналіз законодавства показує, що в нормах чинного
Цивільного процесуального кодексу не передбачені ефективні юридичні
механізми виконання рішень третейського суду. Тому усунення прогалин
у праві уявляється необхідним. І проблема виконання рішень третей-
ських судів не в розхожій думці, що документ, обов’язковий до виконан-
ня при розгляді суперечок, може бути виданий тільки державним орга-
ном. Можливо, вся справа в тому, що держава все ще не довіряє
третейським судам.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ЗА ЧИ ПРОТИ?

Желудкова А. М.
ІІІ курс, група МІ-31,

спеціальність «Міжнародна інформація»,
Інститут права та суспільних відносин

Науковий керівник: Гринкевич О. Й., к. філос.н.,с.н.с.,доцент

Спілкування в соціальних мережах Інтернету набуває все більших
масштабів. Це пояснюється тим, що на сьогодні звичайне спілкування
відходить на другий план під тиском глобальних і могутніх систем
інтернет-комунікацій. Однак, чи добре це? 

В якості інтернет-сервісу соціальна мережа може розглядатися як
платформа, за допомогою якої, люди можуть здійснювати зв’язок між
собою,використовуючи при цьому відео, чати, зображення, музику,
блоги та інше.

Термін «соціальна мережа» з’явився задовго до появи Інтернету у
1954 році і означав тісні взаємовідносини між двома і більше людьми.
Його запропонував соціолог, Джеймс Барнс. Прийнято вважати, що
першим є американський веб-портал «Classmates.com», створений у
1995 році Ренді Конрадом. 

Згодом звичайна потреба у комунікації між людьми набула зовсім
інших рис. Створені у США в 2003-2004 рр. Такі сервіси, як
«MySpace» и «Facebook», мали на меті сприяти індивідуальному само-
вираженню людини. 

Сьогодні як в Україні, так і в Росії діють такі найпопулярніші соціаль-
ні гіганти, як «Odnoklassniki» і «Vk». З самого початку ці соціальні мережі
позиціонувалися як сайти для спілкування між студентами і випускника-
ми вищих навчальних закладів. Нині їх контингент охопив людей від 12 до
40 років, а то і вище. Але, найпопулярнішим сайтом станом на 1 лютого
2013 року визнано «Google», найбільшу пошукову систему .

Бум соціальних мереж проник у всі куточки планети. Однак, влада
Китаю, наприклад, заборонила деякі світові соціальні мережі, пояс-
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нюючи це тим, що цей крок є частиною пакету заходів, які захищати-
муть особисту інформацію. Але критики вважають, що уряд у такий
спосіб намагається обмежити свободу слова, через те, що інтернет та
соціальні медіа використовувалися у країні для організації масових
акцій протесту, а користувачі мережі критикували деяких партійних
високо посадовців. 

Також є відомим, що соціальні мережі в Інтернеті контролюються
спецслужбами двох країн. Російська ФСБ через створення паралель-
них інтерфейсів та повну інформацію про всі так звані ключі доступу
нелегально володіє мережами «Odnoklassniki», «Vk». А ЦРУ, відповід-
но, розпоряджається мережами «Facebook» та «Twitter». Але спецслуж-
би не тільки аналізують гігантські масиви інформації, а й самі створю-
ють ці масиви в широкому світі, допомагають їх зростанню, щоби
потім використати їх для власних потреб.

Отже, приведемо аргументи:

Отже, соціальні мережі залишаються найбільш місткими і доступ-
ними зберігачами інформації, які дають нам змогу бути в центрі інфор-
маційного простору, тим самим надаючи нам безліч пізнавальних та
реалізаційних можливостей. Саме тому, ми повинні рухатися у
напрямку технологічного та інформаційного прогресу, який веде нас за
собою у світ майбутнього.

«За» «Проти»

1.джерело інформації, де легко
знайти важливу новину чи контакт.

1.джерело недостовірної
інформації

2.надає свій особистий простір
2.формує певну залежність
та відволікає від реальності

3.корисні знайомства
та цікаве спілкування

3.використання особистих даних
без вашого дозволу

4.спосіб підтримки зв’язку 4.злочинність

5.розвиток бізнесу 5.погіршення здоров’я (зору,осанки)

6.отримання допомоги з різних
питань

6.цензура

7.реалізація бажаних якостей,
прагнення до самовдосконалення

8.економія часу
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ЗАПОВІТУ
НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

Задорожня Ю. Ю.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Спадкове право являє собою сукупність правових норм, що вста-
новлює порядок переходу прав та обов’язків померлої особи (спадко-
давця) за правом спадкування до однієї або кількох осіб (спадкоємців). 

Цивільний кодекс (ЦК) України наголошує, що право на заповіт має
фізична особа з повною цивільною дієздатністю, тобто особа, яка досяг-
ла 18 років. Як показує практика, реалізація цих положень потребує вирі-
шення ряду проблемних питань: чи не обмежує ЦК права неповнолітніх
осіб стосовно можливості укладення заповіту; чи відповідає ця норма ЦК
вимогам міжнародного права щодо дотримання прав людини тощо.

ЦК України передбачає, що спадкування здійснюється двома шляха-
ми: за заповітом і за законом. В повсякденному житті перевага надається
спадкуванню за заповітом, оскільки воно безпосередньо пов’язане із
повноваженнями власника - правом розпорядження. Заповіт, як особли-
вий вид правочину передбачає правові наслідки, які пов’язані як зі смер-
тю заповідача, так і з волею осіб, які названі у ньому спадкоємцями.

Законодавець зазначає, що заповіт має відповідати загальним ви-
могам щодо його дійсності, а саме: заповідач має бути дієздатним на
момент укладання заповіту; зміст заповіту не повинен суперечити ви-
могам закону і має відображати дійсну волю заповідача; заповіт пови-
нен бути вчинений у визначеній законом формі, а його умови мають
бути здійсненими.

Дослідник правового режиму майна членів сім’ї, в Україні І. Жи-
лінкова, зауважує, що неповнолітні мають право розпоряджатися своїм
заробітком, стипендією, іншими доходами, то, відповідно, «передача
такого майна за заповітом є одним із способів такого розпорядження». Як
бачимо, у даному випадку виникає колізія: з одного боку, неповнолітній
має право розпоряджатися своїм заробітком, стипендією, а з іншого — 
у нього немає можливості розпорядитися зазначеними коштами шляхом
складання заповіту. Поділяючи погляди вчених, на думку яких неповно-
літні у віці від 14 до 18 років мають право заповідати свій заробіток, сти-
пендію, авторський гонорар, майно набуте за рахунок цих джерел, оскіль-
ки законодавець надає їм можливість розпоряджатися ними, даний
аргумент можна використати, надаючи таку ж можливість складати запо-
віт малолітнім віком до 14 років щодо належних їм грошових вкладів.

Заповіти малолітніх є недійсними, оскільки законодавство перед-
бачає досить жорсткі межі самостійності даної категорії осіб цивільно-
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го права: укладення дрібних побутових угод і розпорядження ними
грошовими вкладами. Неповнолітні згідно з вимогами законодавства
не мають права складати заповіт, навіть якщо на це є згода піклуваль-
ника, оскільки коло правочинів, які можуть вчиняти неповнолітні за
згодою піклувальників, визначено законом.

Зрозуміло, що для укладення заповіту 14-річним неповнолітнім,
який згідно з рішенням суду уклав шлюб і став повністю дієздатним,
існуватимуть перешкоди суто практичного характеру, оскільки відпо-
відно до п. 2 Положення про паспорт громадянина України, цей доку-
мент видається особі по досягненню нею 16-річного віку. Такий непов-
нолітній не зможе посвідчити свою особу при виявленні бажання
скласти заповіт. У даному випадку мова може йти про складання запо-
віту громадянином України, який досяг 16-річного віку.

З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що питання
спадкування за заповітом неповнолітніх потребує подальшого вдоскона-
лення в сучасних соціально-економічних умовах. В результаті розвитку
ринкових відносин, закріплення за фізичними особами права приватної
власності на майно, коло суб’єктів, які можуть переходити в порядку
спадкового правонаступництва, значно розширяється. В свою чергу
потребує удосконалення сучасна нормативна база України щодо спадко-
вих відносин, яка має адаптуватися до законодавства країн Євросоюзу.

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ

Зайцев І. Ю.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (063) 124-18-23

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач 

Недружні поглинання або рейдерські захоплення підприємств вже
стали нормою ведення бізнесу по-українськи. Звісно, це значно дешевше,
ніж купувати чи створювати нове підприємство. Сценарії таких захоплень
доволі різноманітні. У світовій практиці такий термін використовується
для позначення поняття придбання контрольного пакету акцій без згоди
та відома менеджменту господарського товариства; при цьому, набуття
права власності на пакет акцій відбувається з дотриманням вимог законо-
давства про цінні папери. Але не слід забувати, що за своєю суттю рейдер-
ство є комплексом неправомірних дій, більшість із яких підпадають під
сферу дії Кримінального кодексу. Більше того, саме завдяки сприянню
державних органів рейдерські схеми стають ефективними.

Самі ж рейдери використовують недосконале законодавствота корум-
повану судову систему. Рейдерство на сьогодні — поняттяне юридичне,
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оскільки ні в національному законодавстві, ні в юридичній науці воно не
визначене. З англійської мови слово theraid означає захоплення.

Існують такі способи захоплення підприємства.
Закупівля акцій. Реалізується шляхом добровільної купівлі-прода-

жу акцій для отримання блокую чого або контрольного пакета акцій.
Банкрутство (затратний спосіб поглинання). Для його здійснення

потрібне «придбання» кредиторської заборгованості у бізнес-партне-
рів, укладання договорів з банківськими та іншими фінансовими орга-
нізаціями, формування конкурсної комісії.

Реприватизація (юридичний спосіб поглинання). Суть її полягає у
скасуванні рішення суду з наступним переглядом приватизації. Позов
може бути пред’явлений і акціонерам, і представникам держави (для
подальшого перерозподілу власності).

Корпоративний шантаж (гринмейлерство, юридичний терор,
послуга, що сприяє поглинанню або рейдерству). Найчастіше це само-
стійний високоприбутковий вид бізнесу, що не передбачає здійснення
контролю над компанією.

Допемісія — головний спосіб перехоплення управління на підпри-
ємстві (проводиться для позбавлення небажаного мінори тарного
акціонера).

Силове захоплення — залучення силових структур (спеціальних під-
розділів правоохоронних органів, приватних охоронних структур) та
застосування сфальсифікованого судового рішення.

Здійснення контролю над менеджментом (використовується до дер-
жавних підприємств, господарських товариств, основним акціонером
яких є держава, реалізується шляхом підкупу, шантажу або погроз на
адресу керівництва компанії).

Фіктивне банкрутство (порушення чинного законодавства про
банкрутство, фіктивне створення податкової та кредиторської забор-
гованості, висунення кандидатури власного керівника).

Корупція (необхідна умова рейдерства). Спосіб особливо актуаль-
ний під час здійснення перерозподілу державної власності.

Методологія проведення рейдерських операцій має такий вигляд:
Збір інформації-----Атака-----Піар рейдера-----Протистояння під-

приємства-жертви і рейдера-----Легалізація рейдера-----Завершення
перехоплення управління-----Результати захоплення-----Підсумки
рейдерської роботи.

Універсального способу захисту підприємства від рейдерства немає.
Утім, шанси рейдера на успішну атаку значно знижуються, якщо власник
вчасно вибудує кілька ліній оборони, ретельно структурує систему влас-
ності, розробить способи прийняття рішень. Практика показує, що най-
ефективнішим від захоплення підприємства рейдерами є захист превен-
тивного характеру. Його стратегічна мета — максимальне підвищення
вартості захоплення підприємства для того, щоб зробити атаку рейдерів
нерентабельною, а отже — недоцільною.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО СУТНОСТІ

Заросило Наталія Володимирівна
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права університету «Україна»
науковий керівник: Білоус В .Т., д.ю.н., професор

При розгляді питання адміністративно-правового забезпечення
страхування слід зазначити, що в сучасному світі всі страхові правовід-
носини чітко визначаються правом.

Об’єктами страхування можуть бути майнові інтереси, які пов’яза-
ні з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страху-
вальника або застрахованої особи (особисте страхування), володінням,
користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування).
Регулювання страхових правовідносин здійснюється у сфері адмініс-
тративного права.

Слід зазначити, що до видів особистого страхування починають
відносити такі види страхування як страхування окремих частин тіла
спортсменів, немайнових прав суб’єктів, наприклад, прав на музичний
твір та т. ін. Щодо майнового страхування то з’явилися нові види стра-
хування такі як страхування об’єктів, які є віртуальними, наприклад,
сайтів в Інтернеті та т. ін.

Страхування — це один з видів забезпечення економічної безпеки
та сталого матеріального стану певних суб’єктів. 

Сучасне страхування як вважають окремі дослідники виникло в
Італії і було пов’язане з морським судноплавством. Банкіри оголошу-
вали про укладення угоди про позику купцеві судновласнику і брали на
себе відповідальність за окремий рейс та корабель на протязі певного
часу. Після закінчення перевезення вантажу всі вимоги банкіра до
купця припинялись, тобто угода вважалася виконаною. Купець платив
банкіру певну суму, яка зараз зветься страховою премією. Якщо кора-
бель виконував рейс без втрат, то банкір мав певний прибуток, якщо ж
корабель потопав, то відповідальність ніс банкір, який повинен був
відшкодувати суму, про яку сторони домовлялися раніше.

В Росії та Україні перші страхові компанії виникли для страхуван-
ня майна від пожеж. Проте особливістю страхування в Росії було те,
що в більшості випадків страхування було пов’язане з державою, тобто
держава давала можливість працювати страховим компаніям та гаран-
тувала їх прибутки.

Страхування є необхідним елементом виробничих відносин, воно
пов’язане з відшкодуванням втрат у процесі суспільного виробництва. 

Зміст страхування складає мінімізація втрат при настанні неспри-
ятливих умов, які пов’язані з втратами. Проте страхування не може
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допомагати при будь-яких умовах, коли мають місце майнові або інші
збитки, необхідно настання деяких додаткових умов, які роблять мож-
ливою страхову допомогу.

Страхова подія повинна бути або випадковою або закономірною,
але вона повинна відбутися в певний період часу, адже страхова угода
укладається на певний період. Випадковість події означає, що вони
може відбутися і може не відбутися. Тільки таким чином може уклада-
тися угода про страхування.

Слід зазначити, що останнім часом проводяться певні спроби
виокремити страхове право, як одну з галузей права. Мабуть така пози-
ція є правильною, проте необхідно зазначити, що в спробах виділити
страхове право треба враховувати, що більшість правовідносин страху-
вання відносяться до цивільного та фінансового права, а всі дії страху-
вальників та страховиків визначаються адміністративним правом. 

Ми можемо говорити про страхове право, коли мова йде про
обов’язкове страхування, а коли мова йде про добровільне страхування
то воно регулюється в більшості випадків нормами цивільного права. 

ЩОДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В

УКРАЇНІ

Заросило Віталій Володимирович
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права університету «Україна»
Науковий керівник: Білоус В. Т.

доктор юридичних наук, професор

В Україні, після проголошення незалежності різко зросла кількість
масових заходів, спрямування яких буває політичним, економічним та
навіть соціально-культурним. Разом з тим в багатьох випадках під час
проведення таких заходів порушуються як права громадян, що беруть
участь у проведенні згаданих заходів так і норми, які передбачають
дотримання відповідного громадського порядку та охорони громад-
ської безпеки.

Реалізація громадянами України права на мирні зібрання та прове-
дення мирних масових заходів, підвищена небезпечність правопору-
шень, адміністративних проступків та екстремальних ситуацій, які
нерідко виникають під час проведення масових заходів зумовлюють
необхідність чіткого та всебічного регулювання правовідносин, які
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виникають під час їх проведення. Треба розробити комплекс адмініс-
тративно-правових норм, які б чітко регулювали права громадян в
процесі використання своїх прав на проведення масових заходів та
права правоохоронних органів, які покликані забезпечувати громад-
ський порядок та громадську безпеку під час їх проведення. У зв’язку з
цим гостро постало питання щодо ухвалення закону, який би регла-
ментував порядок організації і проведення масових заходів, організації
охорони громадського порядку та громадської безпеки під час їх про-
ведення та попередження порушень прав громадян. 

Назва згаданого закону може бути різною, проте основними
напрямами зазначеного закону повинні стати такі аспекти:

— визначення масових заходів, які можуть бути: а) політичними
тобто такими, які організовуються і проводяться політичними партія-
ми, окремими групами народних депутатів чи ініціативними групами і
мають політичну мету; б) економічними забастовки, страйки, пікету-
вання, тобто такими, які вимагають відповідних дій представників
влади або власників підприємств, установ та організацій і можуть пере-
рости в масові безпорядки; в) соціальними, які теж спрямовані на
досягнення певних результатів і які також повинні бути чітко врегу-
льованими; г) культурними або культурно-видовищними, які в при-
нципі не можуть нести великої загрози для суспільства, при тому, що
вони не носять політичної мети, а спрямовані на розваги та відпочинок
громадян; д) релігійними, які мають різні спрямування, тобто ті які
спрямовані наприклад, на святкування паски чи іншого релігійного
свята або на вимоги звільнити церковні або інші приміщення і які
можуть носити політичний характер та т. ін.

— чітке розподілення прав та обов’язків учасників та організаторів
масових заходів, а також визначення відповідальності за порушення
громадського порядку та громадської безпеки під час їх проведення;

— організаційні аспекти проведення масових заходів, які докумен-
ти треба готувати для їх проведення, у який термін, хто має давати
дозвіл на проведення масових заходів, як оскаржується відмова про
надання дозволу на проведення масових заходів та т. ін.

— заміну нормативних актів колишнього Радянського Союзу, які
були прийняті 1 1988 році «Про порядок організації і проведення збо-
рів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» та «Про відпо-
відальність за порушення встановленого порядку організації та прове-
дення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій»;

— визначення рівнів відповідальності працівників правоохорон-
них органів, які мають забезпечувати охорону громадського порядку та
громадської безпеки під час проведення масових заходів, а також їх
права в разі переростання масових заходів в масовий безлад; 

В цілому закон може носити назву «Про мирні зібрання громадян»
або іншу, але зазначені вище аспекти повинні в ньому відображатися.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ

Звонарьов С. А.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (095) 853-10-63

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Проблема злочинності неповнолітніх була і залишається однією з
найбільш болючих для суспільства будь-якої держави в різні історичні
епохи. Особливої актуальності вона набуває в період кризових етапів
розвитку певного суспільного утворення. Адже в час, коли втрачають-
ся стабільні ціннісні орієнтири, діти найпершими реагують на ці
зміни, що впливає на їхню свідомість і поведінку. 

Неповнолітні у кримінальному процесі мають (принаймні повинні
мати) специфічне становище. Будь-який неповнолітній, безвідносно
до майбутньої ролі (індивідуального кримінально-процесуального ста-
тусу), наділяється загально-процесуальними правами (наприклад,
правом на недоторканність особи тощо.  Останнім принципом, що
застосовувався відносно неповнолітніх, був принцип здатності до
сприйняття виховного впливу, який істотним чином позначився як на
концепції застосування покарання, так і на процесі вирішення питан-
ня про його застосування. Він базувався на двох ідеях, по-перше, під-
літки за рівнем свого розвитку не здатні в повній мірі усвідомлювати
свої вчинки, щоб відповідати за це в повній мірі, по-друге, вони ще
піддаються впливу та їх можна перевиховувати.

У праві поступово набула визнання важливість особливого підходу
до вирішення питань покарання неповнолітніх та їх судового захисту.
Це починалося із часткового виведення найменших вікових груп цих
осіб з під карального меча держави (прощення, виправдане неповно-
літтям), через встановлення можливості неповнолітнім усвідомлювати
протиправність своїх дій (принцип розуміння), до майже повної замі-
ни самої парадигми впливу на тих неповнолітніх, які порушили закон
(принцип сприймання виховного впливу

Теоретична модель кримінально-процесуального статусу неповно-
літніх, що скоїли злочин, повинна врахувати:

— особливості прояву психофізіологічного рівня розвитку непов-
нолітніх відносно їх участі у кримінально-процесуальній діяльності;

— правові наслідки, що з одного боку пов’язані з існуючими пра-
вовими обмеженнями, а з другого - зі встановленням додаткових юри-
дичних засобів захисту прав і законних інтересів таких осіб;

— існування зв’язку «загальне-спеціальне» у тому сенсі, що непов-
нолітні у кримінальному процесі, поряд із загально-процесуальними
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правами, обов’язками (як суб’єкти кримінального процесу), повинні
наділятися і спеціально-процесуальними правами, обов’язками (саме
неповнолітніх як суб’єктів кримінального процесу).

Підсумовуючи вищевикладене, процесуальний статус неповноліт-
нього, що скоїв злочин, повинен являти собою змінений кримінально-
процесуальний статус звичайного (повнолітнього) підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного, який відповідає можливостям його
сприйняття, усвідомлення (на інформаційному рівні), реалізації саме
неповнолітнім, і відповідно, включати не тільки загально відомі про-
цесуальні права та обов’язки, а й виключно - спеціальні (скажімо так:
спеціальні-неповнолітні).

Таким чином, підсумовуючи вище викладене, провадження в кри-
мінальних справах про суспільно небезпечні діяння, вчинені неповно-
літніми, визначається як особливим підходом до захисту їх прав, так і
колом обставин, які необхідно обов’язково встановити, а також особ-
ливостями їх особистісного та вікового статусу.

ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ. ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ

Т. В. Зіневич
ПЗ -32, Інститут права та суспільних відносин

Науковий керівник: А. О. Соколюк, с.т. викладач кафедри
теорії та історії держави і права

Актуальність даної теми полягає перш за все у великій ролі систе-
матизації прав людини та громадянина, їх гарантованості, забезпече-
ності та правовій реалізації.

Права людини являють собою історично мінливу категорію права,
яка еволюціонує разом із суспільством і державою. Багатогранність лю-
дини породжує невичерпність її прав. Разом з людиною, її рівнем роз-
витку та значення у соціумі постійно змінюються і її права, їх пріорите-
ти. З урахуванням зазначеної особливості права юридична наука
повинна завжди бути готовою для будування сталої системи прав люди-
ни та громадянина. Права людини можна поділити за різноманітніши-
ми підставами. Традиційними і сталими на сьогоднішній день в теорії
прав та свобод людини є виділення трьох поколінь права. Перше поко-
ління являє собою громадські і політичні права, які беруть свій початок
ще в ХVII — XVIII столітті, а саме періоду після англійської, американ-
ської та французької революцій. Ці права кваліфікуються як система
негативних прав, які зобов’язують державу утримуватися від втручання
в сфери, що регулюються цими правами. Друге покоління — соціально-
економічні права, ідея яких з’являється на початку ХІХ ст., виникло
після соціалістичних революцій. Це скоріше позитивні, ніж негативні
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права, які вимагають для їх реалізації участі держави. Третє покоління
прав розглядається як продукт розвитку національної держави кінця
ХІХ століття. Права третього покоління відрізняються від прав двох
попередніх поколінь тим, що перебувають у стадії становлення як
юридично обов’язкові норми. На мою думку — це найбільш вдала кла-
сифікація оскільки вона, базуючись на самому змісті, охоплює велику
кількість різноманітних прав та свобод людини і тим самим дозволяє
чітко визначити правовий статус особистості.

Ідея прав людини у своєму формуванні пройшла дуже складний
і довгий шлях. Вона набувала певних особливих рис в залежності від роз-
витку людського суспільства, тобто, коли відбувалися зміни у громад-
ському ладі та державному устрої, - це відповідно впливало і на права
людини, призводило до виникнення нових більш досконалих відносин
між особою і державою. Відповідно до цих змін, поступово виникло
питання про покоління прав людини, завдяки якому, у якійсь мірі, стало
можливим систематизувати всю систему прав людини та громадянина.

У XXI ст. можна говорити про становлення четвертого покоління
прав людини, котре пов’язане з науковими відкриттями в галузі мікро-
біології, медицини, генетики тощо. Ці права є результатом втручання
у психофізіологічну сферу життя людини (наприклад, право людини
на штучну смерть (евтаназію); право жінки на штучне запліднення
і виношування дитини для іншої сім’ї, вирощування органів людини
з її стовбурових клітин та ін.), яке, однак, не є безмежним (заборона
клонування людини та встановлення інших правових меж).

Отже, кожне покоління прав відображає історичну послідовність
виникнення прав людини, їх усвідомлення різними верствами насе-
лення, допомагає дослідити, які права людини були актуальними у той
чи інший період часу. До того ж, чітке уявлення про історичний розви-
ток прав людини, поділ цих прав на історичні покоління сприятиме
більш детальному визначенню послідовності, у якій ці права та свобо-
ди були включені до міжнародно-правових актів.

ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Зіневич Т. В.
III курс, група ПЗ-32, спеціальність „Правознавство»,

Інститут права та сустільних відносин 
Університету „Україна»

Науковий керівник: Марченко М. Г., ст. викладач.

Актуальність даної теми полягає в тому, що необхідність захисту прав
та охоронюваних законом інтересів виникає не тільки у тих випадках,
коли права та інтереси порушуються чи оспорюються. Інколи з’являєть-
ся потреба у встановленні таких обставин, що є лише підставою для
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здійснення суб’єктивних прав. Особа, яка має певне право, не може його
здійснити через те, що факти, які це право підтверджують, не є очевид-
ними і потребують перевірки та підтвердження відповідними доказами.
Тому у цивільному процесі існує такий вид судочинства, який дозволяє
заінтересованій особі встановлювати у судовому порядку юридичні
факти для подальшого здійснення відповідних суб’єктивних прав та охо-
ронюваних законом інтересів. Ним є окреме провадження.

Правова природа справ окремого провадження у теорії процесуально-
го права визначається порізному. Одні вчені вважають, що в справах окре-
мого провадження відсутній спір про право, інші виділяють мету проце-
суальної діяльності суду, що спрямована на захист охоронюваних законом
правових інтересів громадян і організацій, а треті основну увагу звертають
на предмет окремого провадження, який полягає в установленні юридич-
ного факту чи певної обставини. За загальним правилом всі справи окре-
мого провадження розглядаються суддею одноособово. Що стосується
справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання
фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізич-
ної особи, визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її
померлою, усиновлення, надання особі психіатричної допомоги в приму-
совому порядку, обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного
закладу, то вони розглядаються судом у складі одного судді і двох народ-
них засідателів, що закріплено статтею 234 частиною 2 Цивільно-проце-
суального кодексу України. Ознаками окремого провадження є, насампе-
ред, його несумісність із спором про право. Якщо у ході розгляду справи
виявиться, що предметом судового розгляду справи є спір про право, суд
повинен залишити заяву без розгляду (якщо справа підлягає розгляду у
порядку цивільного судочинства) або закрити провадження у справі,
якщо предметом судового розгляду і вирішення виявиться спір про право
адміністративне або господарське, які можуть бути предметом розгляду у
порядку відповідного адміністративної та господарської судової юрисдик-
цій. Судові рішення у справах окремого провадження не підлягають при-
мусовому виконанню. Вони є підставою для оформлення майнових або
особистих немайнових прав громадян. Провадження по кожній справі,
що віднесена до окремого провадження, утворює певний синтез загаль-
них правил цивільного судочинства, правил, що притаманні окремому
провадженні в цілому, а також правил, що характеризують виключно
певну категорію справ. Специфіка провадження по кожній окремо із
категорії справ регулюється шляхом встановлення до загального порядку
розгляду справ визначених процесуальних винятків та доповнень.

Таким чином, окреме провадження в цивільному процесі відіграє
значну роль. Судові органи мають можливість розширити свою діяль-
ність по виконанню правоохоронної функції і сприяти зміцненню
законності в діяльності органів держави і місцевого самоврядування, а
громадяни та організації — використати судовий порядок для захисту
своїх суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів. 
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ВПЛИВ КІБЕРТЕРОРИЗМУ НА ІНФОРМАЦІЙНУ
БЕЗПЕКУ

Зініна О. В. 
II курс, група МІ-21, cпеціальність «Міжнародна інформація»,

Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Дабіжа В. В

Перехід на методи електронного управління технологічними проце-
сами дає підстави для появи принципово нового виду тероризму — кібер-
тероризму. Кіберзлочинність не обмежується рамками злочинів, скоєних
у глобальній мережі Інтернет. Вона розповсюджується на всі види злочи-
нів, вчинених в інформаційно - телекомунікаційній сфері, де, інформа-
ція, інформаційні ресурси, інформаційна техніка можуть бути предметом
злочинних посягань, середовищем в якому скоюються правопорушення.

Кібертероризм є однією з форм маніпулятивного впливу на сус-
пільну свідомість, коли для досягнення своїх політико-ідеологічних
цілей і установок терористи використовують комп’ютери, спеціальне
програмне забезпечення, телекомунікаційні мережі, а також сучасні
інформаційні технології.

Постійно зростає кількість хакерських атак на різні Інтернет-
ресурси, локальні мережі урядів різних країн, корпорації, які займа-
ються виробництвом зброї,підводних човнів і атомних реакторів.

Сьогодні, жодна країна незастрахована від втручання кібертеро-
ристів. Жодна з існуючих систем зв’язку: від факсу, телефонів та елек-
тронної пошти наразі незахищені від шпигунської мережі. Але шпи-
гунство було, є і буде завжди. Єдиний спосіб мініманілізувати втрати —
вдосконалювати вже існуючі і розробляти нові системи інформаційно-
го захисту. Цим і займаються нині всі розвинені країни.

Проблема кібертероризму найбільш актуальна для країн — лідерів
таких як Америка. Кібератаки на секретні інформаційні системи завдають
більше шкоди, аніж діяльність безлічі шпигунів, що працюють старими
методами. Активним хакерським нападам постійно піддаються ресурси
Пентагону, збройових корпорацій, підводних човнів і атомних об’єктів.
Не виключено, що кіберхакери працюють на спецслужби своїх країн.

Терористи можуть блокувати роботу метрополітену, паралізувати
роботу залізничного і повітряного транспорту з метою спричинення
економічних збитків державі, проникати в локальні мережі державних
структур з метою зміни чи знищення інформації, блокувати роботу
копм’ютерів, викрадати кошти тощо.

Інформаційна революція торкнулася практично всіх галузей народ-
ного господарства,всього суспільства. Проблема інформаційної безпе-
ки виявилася нерозривно пов’язаною з усіма іншими аспектами безпе-
ки, зокрема, особистою безпекою, безпекою держави і суспільства.
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Інформаційна зброя, яка зараз тільки з’являється і розвивається,
може стати дуже небезпечною. Вона може діяти вибірково, застосову-
ватися через транскордонні зв’язки, що зробить неможливим виявлен-
ня джерела атак. Тому інформаційна зброя стає ідеальним засобом для
терористів, а інформаційний тероризм — загрозою існування цілих
держав, що робить питання інформаційної безпеки важливим аспек-
том національної та міжнародної безпеки.

Таким чином проаналізувавши значимість цього явища у сучасних
міжнародних відносинах ми можемо сказати, що загроза кібертерориз-
му на сьогодні є дуже серйозною проблемою, причому її актуальність
збільшується по мірі розвитку та розповсюдження інформаційно-теле-
комунікаційних технологій. Так як сучасне суспільство не можу обходи-
тися без електронних носіїв інформації і цифрових методів її зберігання
і обробки, кібертероризм представляє одну з найбільших загроз існуван-
ню та регулювання соціальних процесів. Саме тому, подальше вивчення
цього виду злочинів, є необхідним для успішної боротьби з сучасними
загрозами та викликами. У світі не існує держави, яка була б повністю
захищена від атак кібертерористів. А кібернапад організувати не так вже
важко — достатньо залучити декілька грамотних комп’ютерників інже-
нерів, придбати техніку. Протистояти кібертероризму люди можуть
виключно суспільними зусиллями.

ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ
АРБІТРАЖНИХ РІШЕНЬ

Зіняк Н. І.
V курс, група Пр-1.1 (м), спеціальність «Правознавство»

ЛІРоЛ Університету «Україна», 
Науковий керівник: А. А. Попов, к.ю.н., доцент.

За загальним правилом арбітражне рішення, незалежно від того, в
якій країні воно було винесене, підлягає добровільному виконанню сто-
ронами цього рішення. Добровільність виконання арбітражного рішен-
ня цілком відповідає правовій природі міжнародного комерційного
арбітражу, оскільки сторони, що добровільно обрали арбітраж як спосіб
врегулювання спору, передбачають ще на стадії укладання арбітражної
угоди добровільність виконання прийнятого арбітражного рішення.
Проте на практиці дуже часто виникає ситуація, коли сторона, проти
якої винесено рішення, ухиляється від його добровільного виконання.

Однією з переваг міжнародного комерційного арбітражу, що спри-
яє розвитку та популяризації цього альтернативного способу вирішен-
ня зовнішньоекономічних спорів, є міжнародно-правове забезпечення
примусового виконання арбітражних рішень, основу якого становить
Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних
арбітражних рішень, прийнята 9 липня 1958 р.
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На сьогодні учасниками Нью-Йоркської конвенції є 145 держав світу, у
тому числі й Україна, для якої Конвенція набула чинності з 8 січня 1961 р.

Особливістю Нью-Йоркської конвенції є те, що вона не встановлює
однакового для всіх країн порядку визнання і виконання арбітражних
рішень, не визначає орган «компетентної влади», який розглядає клопо-
тання про визнання та виконання арбітражного рішення. Натомість вона
дає можливість кожній державі - учасниці встановлювати власні правила
в рамках закріплених у статтях III-V і ст. VII Конвенції головних принци-
пів, що спрямовані на забезпечення однакового порядку визнання та
виконання арбітражного рішення незалежно від того, в якій країні воно
було винесено та в якій повинно виконуватися [3, с.160-161].

Як правило, норми, що стосуються національного порядку визнан-
ня та виконання арбітражних рішень, містяться в національних законах
про арбітраж та/або в цивільних процесуальних кодексах [3, с.161].

В Україні загальні положення про визнання та виконання арбіт-
ражних рішень містяться у статтях 35, 36 Закону України «Про міжна-
родний комерційний арбітраж», які повністю відповідають Нью-
Йоркській конвенції [1].

Практика свідчить, що підписуючи арбітражну угоду, сторони нерід-
ко прямо зазначають в ній, що рішення арбітражу за їх спором буде оста-
точним і обов’язковим для виконання. Аналогічні норми містяться і у
більшості арбітражних регламентів. Внаслідок цього виникає ситуація,
коли арбітражне рішення стає неможливим оскаржити у якусь більш
високу арбітражну інстанцію на кшталт судового оскарження рішення.

Найпоширенішою формою такого контролю, як зазначалось, є
судовий контроль, який зазвичай здійснюється судовими органами: у
місці винесення арбітражного рішення та у вигляді визнання та вико-
нання в певній державі іноземного арбітражного рішення.

Правовою підставою здійснення такого контролю є положення п. І
«е» ст. V Нью-Йоркської конвенції, за якою у визнанні та виконанні
іноземного арбітражного рішення може бути відмовлено, якщо воно
було скасовано чи призупинено виконанням компетентною владою
держави, в якій це рішення було винесено, або держави, закон якої
було застосовано у процесі вирішення спору [2].
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183.

ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Іллюшка Є. В.
3 курсу групи ПЗ-31 Інституту права

та суспільних відносин, Університету «Україна»
Науковий керівник: М. Г. Марченко ст.викл. кафедри

цивільного, господарського та кримінального права

Фіксування цивільного процесу — це офіційна діяльність суду по
послідовному відображенню ходу судового розгляду, закріпленню про-
цесуальних дій, вчинених учасниками судового процесу. 

Детальне фіксування цивільного судочинства є однією з гарантій
захисту прав, свобод та інтересів осіб. Фіксування цивільного процесу
відбувається у трьох взаємопов’язаних формах; за допомогою техніч-
них засобів, шляхом ведення журналу судового засідання та складання
протоколів про окремі процесуальні дії.

Хід судового засідання фіксується у протоколі судового засідання,
у якому зазначаються: рік, місяць, число і місце проведення судового
засідання; час початку судового засідання та інші важливі відомості
передбачені у ЦПК.

У протоколі судового засідання відображаються всі істотні момен-
ти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали місце у судо-
вому засіданні.

Протокол складається секретарем судового засідання, він повинен
бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем судового
засідання.

Фіксування судового процесу технічними засобами — це технічний
запис судового засідання за допомогою комплексу з фіксування судо-
вого процесу, що включає в себе створення аудіофонограми судового
засідання. Повноваження для звукозапису судових засідань, створення
архівних та робочих копій фонограм покладаються на секретаря судо-
вого засідання або працівника, визначеного головою суду. Технічне
фіксування судового процесу починається з моменту відкриття судо-
вого засідання. Протягом судового засідання секретар повинен вести
журнал за допомогою спеціальної програми звукозапису.

Під час звукозапису секретар здійснює поточний контроль якості
запису. У разі виявлення ознак непрацездатності обладнання комплек-
су звукозапису секретар доповідає голові про неможливість подальшо-
го фіксування судового процесу.

Після закінчення судового засідання секретар зберігає журнал судо-
вого засідання,підписує журнал та створює архівну та робочу копії
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фонограми. Архівна копія повинна здаватися архіваріусу до кінця робо-
чого дня, а робоча копія зберігається разом зі справою. Примірники
фонограм записуються на окремі компакт-диски. Для кожної судової
справи виділяються два компакт-диски: один — для архівної копії, дру-
гий – для робочої копії. 

Одночасно з проведенням фіксування технічними засоба ми секре-
тарем судового засідання ведеться журнал судового засідання. Журнал
судового засідання - це основний процесуальний документ, в якому
відображаються всі процесуальні дії учас ників судового засідання.
У журналі судового засідання зазначаються такі відомості: рік, місяць,
число і місце судового засідання; найменування суду, який розглядає
справу і інші відомості, визначені ЦПК. Журнал судового засідання
ведеться секретарем судового засідання. Для цього у приміщенні суду
повинно бути обладнано ро боче місце для прослуховування фонограм
судових засідань особами, які беруть участь у справі. Таке робоче місце
повинно складатися з комп’ютера зі звуковою картою, навушниками,
пристроєм CD-R та спеціальної програми

На нашу думку процедура фіксування судового засідання є досить
сучасною з технічної точки зору, досить досконало організованою,
науково організованою і добре підходить для послідовного відобра-
ження ходу судового розгляду, тому не підлягає змінам. Однак може
бути модернізована з технічної сторони.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИФАМАЦІЇ 
У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Кабанова Ю. В.
ІІІ курс, група П-34, спеціальність «Правознавство»,

Миколаївський міжрегіональний інститут
розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»,

к.тел. (066)-4747635
Науковий керівник: Кравченко Ю. В., ст.викладач, доц.каф.

В умовах сьогодення можемо говорити про новий вид зловживан-
ня правом — зловживання правом на інформацію. Найбільш яскраві
приклади надає політичне життя, в якому за допомогою електронних
ЗМІ, Інтернету політичні і громадські діячі відточують майстерність.
Обмін «валізами компроматів» або розповсюдження дезінформації
серед політиків під час виборів; компрометація за допомогою ЗМІ
конкурента по бізнесу, та ще чи малий перелік видів і форм зловжи-
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вання правом, яке в наш час набуло свого вищого якісного рівня і
удосконалюється із розвитком суспільства щомиті. 

Вступивши 9 листопада 1995 р. до Ради Європи і ратифікувавши
Законом України від 17 липня 1997 р. Конвенцію про захист прав
людини і основних свобод (далі - Конвенція) і Перший протокол та
протоколи № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції, Україна визнала її чинність в
національній правовій системі та обов’язковість рішень
Європейського Суду з прав людини (далі - Суд), що сто суються тлума-
чення і застосування Конвенції. Закон України про ратифікацію
Конвенції був підписаний 11 вересня 1997 р. і з цього часу для грома-
дян України та інших осіб відкрито доступ до європейської системи
захисту прав і свобод.

Саме з цього часу проблеми забезпечення відповідності національ-
ного законодавства європейським стандартам стали особливо активно
об говорюватися, оскільки зазначені вище події поклали на Україну
певні міжнародно-правові зобов’язання, у тому числі й ті, що пов’яза-
ні з реалізацією положень ст. 10 Конвенції щодо свободи вираження
поглядів, як однієї з основних опор демократичного суспільства, одні-
єї з основопо ложних умов для прогресу та розвитку кожної людини. 

Постає питання: чи правомірне таке поєднання та чи є різниця між
дифамаційним правом і відповідним національним законодавством?
Чому судова практика не сприймає цей термін і допускається помилок
при розгляді справ щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, де,
зазвичай, відповідачем є ЗМІ? Відповідь наступна: тому, що застосовує
національне законодавство, не вра ховуючи при цьому правові позиції
Суду або неправильно їх розуміє.

Аналіз рішень Європейського Суду щодо тлумачення ст. 10 Кон-
венції, на мою думку, свідчить, що таке розуміння дифамації є не зовсім
вірним. Крім того, згідно з Радянським енциклопедичним словником,
Великим ілюстрованим словником іноземних слів дифамація — це пуб-
лічне поши рення відомостей (дійсних чи вигаданих, неправдивих), що
порочать кого-небудь. Цей термін має латинське походження — «diffa-
matio». Від нього походять англійське «defamation», німецьке «diffamati-
on», французьке «difamacion», що у перекладі означає «порочить». 

Враховуючи викладене вище, слід дійти висновку, що інститут
дифамації значно ширший і багатогранніший меж захисту честі, гіднос-
ті та ділової репутації, передбачених національним за конодавством.
Так, відповідно до статей 297,299 ЦК фізична особа має право зверну-
тися до суду з позовом про захист її честі, гідності та ділової репутації. У
контексті даної публікації зазначені особисті немайнові права най-
більш часто можуть порушуватись шляхом поширення про особу
недостовірної інформації. 

Тобто, на законодавчому рівні дано чітке ро зуміння того, що ото-
тожнювати відомості про факти і оціночні судження неможливо. Але ж
судова практика зіштовхнулась з питаннями вірного розмежовування
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оціночних суджень та стверд жень про факти і в юридичній літературі,
яка доступна суддям, дані певні критерії такого розме жування.

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Калиновська А. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (050) 650 59 39

Науковий керівник: Сапронов В. М.,
ст. викладач, науковий керівник

Актуальність теми обумовлена тим, що молодь — головна рушійна
сила сучасного світу. Вона перебуває в центрі міжнародних, соціальніх,
економічних і політичних подій. Завдяки високому інтелектуальному
потенціалу, мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість
впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства,
держави та світового співтовариства. Одним з перспективних напрям-
ків залучення молоді в суспільні процеси країни є забезпечення моло-
ді робочими місцями.

Працевлаштування молоді в Україні в сучасних умовах потребує гли-
бокого аналізу з точки зору правовового регулювання. Особливий акцент
необхідно зробити на з’ясуванні питання щодо реалізації трудових прав
молоді в умовах трансформації українського суспільства, а також визна-
чити шляхи вдосконалення чинного трудового законодавства.

Питанням аналізу правовідносин щодо працевлаштування молоді
в науці трудового права завжди приділялася увага, про що свідчать
праці О.О. Абрамової, М.Г.Алєксандрова, Б.К. Бегичева, Л.Я. Гінцбурга,
О.О. Голованової, Д.О. Карпенка, Є.О. Монастирського, Ю.П. Ор-
ловського, О.І. Процевського. 

Питання забезпечення зайнятості молоді є важливим для суспіль-
ства і держави, тому визначає особливі завдання для правового регу-
лювання в цій сфері. Ігнорування вказаної проблеми може призвести
до відсутності кваліфікаційного кадрового потенціалу в країні, підви-
щення рівня незайнятості.

Молодь в нашій країні є особливо соціально незахищеною катего-
рією, через відсутність практичного досвіду, правових і професійних
знань, в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці. Різниця між рів-
нем домагань молодої людини високого рівня життя та можливостями
його досягнення, між особистими сподіваннями та труднощами часто
призводить до дезадаптації молодої людини, що зрештою може спри-
чинити поведінку протиправного характеру, тобто до злочинності,
алкоголізму, наркоманії тощо.
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Така ситуація виникає через те, що ринок праці сам по собі не ство-
рює гарантій здійснення права на працю, а особливо для молоді, яка з
об’єктивних причин не здатна на рівних конкурувати з досвідченими
працівниками. Роботодавці віддають перевагу спеціалістам з досвідом,
а кандидатам без досвіду пропонують мізерну заробітну плату або
вакансію, дуже далеку від набутого фаху, тому молодій людині працев-
лаштуватися нині доволі непросто. Тому сьогодні зростає необхідність
підвищення соціально-правового захисту права на працю молоді шля-
хом зміни характеру та умов праці в новітніх соціально-економічних
умовах, введення нових та перегляду діючих норм умов праці й надан-
ня додаткових гарантій щодо трудових прав молоді.

Аналізуючи статистичні відомості центрів зайнятості, можна конста-
тувати, що кожен другий клієнт - молода людина. Основними ж катего-
ріями молоді є випускники навчальних закладів різних рівнів акредита-
ції, які не мають досвіду та є претендентами на перше робоче місце.

Важливою проблемою зайнятості молоді є відмова роботодавця в
наданні першого робочого місця. Молоді люди, які бажають працев-
лаштуватися, як правило, не мають досвіду роботи, наявність якого є
найбільш поширеним аргументом для відмови.

Бажання роботодавця отримати досвідченого і кваліфікованого
фахівця можна пояснити, адже прийнявши на роботу особу, що не має
досвіду, роботодавець має забезпечити отримання робітником необхід-
них у майбутньому навичок та вмінь, а це може бути пов’язане з пев-
ним ризиком, наприклад, заподіяння збитків підприємству внаслідок
псування обладнання через брак досвіду молодих працівників, а також
додатковими затратами на навчання молодого фахівця.

Таким чином, виникає проблема, при якій молоді люди опиняють-
ся в ситуації, коли їх не беруть на роботу, оскільки вони не мають
досвіду; в той же час вони не можуть набути цього досвіду, оскільки
вони ніколи не працювали.

ПРОБЛЕМИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Кара С. І.
VI курс, група ПР 1.1(м.), спеціальність «Правознавство» 

Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна» 

Науковий керівник: А. А. Попов, к.ю.н., доцент

Доказування та докази є одними з найважливіших проблем юри-
дичної науки і судової практики. Особливу увагу їм приділяють вчені
та практики у науці цивільного процесуального права. Оскільки саме
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при розгляді та вирішенні цивільних справ однією з головних складо-
вих процесуальної діяльності була і є доказова діяльність.

З прийняттям 18 березня 2004 р. нового Цивільного процесуального
кодексу України (далі — ЦПК України), а також проведенням судової
реформи у 2010 р., актуальність дослідження у сфері доказування зрос-
ла. Суттєво змінилися підходи до проблематики судового доказування,
використання засобів доказування[1, с. 43]. 

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить про те,
що питання доказів і доказування у цивільному процесі привернуло
увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців Ю.А. Тихомиров,
Є.В. Васьковський, М.С. Фурса, С.В. Комаров, та інші [2, с. 245]. 

Значення результатів досліджень науковців для правової науки
важко переоцінити. Більшість наукових здобутків сучасності ґрунту-
ються саме на висновках, проведених у їхніх дослідженнях. Проте
деякі аспекти проблематики доказування і особливо питання недоліків
у цивільно-процесуальному законодавстві у сфері доказування зали-
шилися поза увагою або були недостатньо розроблені. Мова йде про
проблематику сучасного регулювання судового доказування та вико-
ристання засобів доказування у цивільному процесі [3, с. 118].

Як зазначає чимало вчених, поняття доказування є нині проблем-
ним (дискусійним), оскільки є доволі багато підходів до визначення
цього поняття і не існує єдиної концепції. Характерним є положення,
що в дореволюційному законодавстві та теорії цивільного процесу
також було відсутнє визначення поняття «доказування». Однак не
будемо аналізувати всі концепції вчених, а дослідимо лише ті, які
мають суттєві відмінності від загальноприйнятих положень.

Так, існує пропозиція щодо необхідності на законодавчому рівні
визначити поняття «судове доказування». Ця позиція має позитивні
риси для українського законодавства, оскільки конкретизуватиме
положення Цивільного процесуального кодексу, в якому застосовуєть-
ся термін «доказування», але не розкривається його зміст. Тому на
питання, які характерні ознаки можна включити до поняття доказу-
вання, різні вчені відповідають по різному. Але ж норми процесуаль-
ного законодавства мають сприйматися як конкретний і чіткий меха-
нізм врегулювання певних правовідносин. І тому вважається
некоректним суто формально підходити до викладення окремої
норми, тобто без конкретних і ґрунтовних пропозицій. Про законодав-
чу техніку Ю.А. Тихомиров писав, що це система правил і прийомів
підготовки найбільш досконалих за формою та структурою проектів
нормативних актів, що забезпечують максимально повну і точну від-
повідність форми нормативних приписів їх змісту, доступність, про-
стоту і легкий огляд, вичерпне охоплення питань, що регулюються.
Таким чином, пропозиція стосовно регламентації поняття судове
доказування має бути конкретною, а не декларативною [4, 126].
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УСТРОЮ ТА ФОРМИ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Карабілов Юрій Борисович,
студент першого курсу, групи П-1д,

спеціальності «Правознавство», 
Кіровоградський інститут розвитку людини 

Науковий керівник старший викладач кафедри
цивільного та господарського права Кіровоградського

інституту розвитку людини
Терещенко Леся Олександрівна

Форма державного правління є суттєвою характеристикою будь-
якої держави як способу соціальної організації, упорядкованого й
керованого улаштування суспільства.

Організація державної влади великою мірою залежить від форм
держави. Розрізняють форму правління, форму державного устрою,
форму державно-правового режиму. 

Під формою правління будь-якої держави розуміється структура
і повноваження вищих органів державної влади, порядок їхнього утво-
рення і характер взаємовідношень між ними, ступінь і форми участі гро-
мадян у формуванні вищих органів влади, ступінь впливу населення на
прийняття державних рішень, тривалість повноважень і характер зміню-
ваності вищих органів влади, способи легітимізації державної влади. 

Форми державного правління розрізняють залежні від того, ким
здійснюється державна влада: однією особою чи колегіальним вибор-
чим органом. За формою державного правління усі держави поділяють
на монархії та республіки. Монархія є найстародавнішою формою
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правління, яка існувала впродовж багатьох століть. У сучасному світі
монархія як форма правління існує у 34 країнах. Традиційно на основі
поняття форма правління проводиться аналіз вищих (верховних) орга-
нів державної влади як цілісної підсистеми держави.

Також поряд з формою правління у тісній взаємозалежності існує
така правова категорія, як форма державного устрою. Форма держав-
ного устрою дає можливість з’ясувати з яких частин (адміністративно-
територіальної одиниці, автономії чи суверенні держави) складається
внутрішня структура держави. Також, визначає який правовий статус
цих складових частин і характер їх співвідношення. Окрім цього,
характеризує, як будуються відносини між центральними і місцевими
державними органами та в якій формі виражаються інтереси кожної
нації, яка проживає на території країни.

Щодо політичного режиму, то це поняття можна трактувати як у вузь-
кому, так і широкому сенсі. У вузькому сенсі під «політичним режимом»
мається на увазі державний режим — сукупність прийомів і методів здійс-
нення державної влади. У широкому змісті політичний режим являє
собою всю політичну сферу суспільства, яка утворюється взаємодією дер-
жавної влади з іншими політичними силами й інститутами суспільства.

Політичний режим — це характеристика не тільки держави, але й
всієї політичної системи. Відносини між людьми з приводу державної
влади й відносини людей з державною владою, які формують зміст
політичного режиму, розгортаються саме у сфері політичної системи.
Оскільки остання є одним із рівнів громадянського суспільства, то
корінні соціально-економічні й культурні основи цього суспільства
зумовлюють характер держави не безпосередньо, а втілюючись в особ-
ливостях політичного режиму.

В сучасній Україні існує і специфічний «змішаний» політичний
режим, в якому поєднуються ознаки всіх основних чистих різновидів
політичних режимів: демократичного, авторитарного, автократично-
го, диктаторського, тоталітарного, анархічного, охлократичного.
Передбачити направлення подальшої еволюції політичного режиму
сучасної України досить складно, тому що характер еволюції залежить
від надто величезної кількості факторів, і внутрішніх, і зовнішніх. 

Отже, розглянуті три сторони форми держави (форма правління,
форма державного устрою, політичний режим) хоч і різні, але все-таки
відносяться до одного явища, вони мають єдність, органічно зв’язані
між собою, взаємообумовлені в їхніх ознаках. Залежносто від конкрет-
но історичних умов розвитку класова боротьба може розгортатися
навколо тієї чи іншої сторони форми організації державної влади. 
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ПРАВОВІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ
З АНТИКОНКУРЕНТНИМИ ДІЯМИ У СФЕРІ

ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Киричук С. — студентка V курсу 
Луцького інституту розвитку  людини університету «Україна»

Сьогодні майже не існують галузі та сфери економіки, на розвиток
та функціонування яких не впливала б ринкова конкуренція.
Конкуренція на сьогоднішній день потребує чіткого організаційно-
правового захисту, що пов’язано зі зростанням таких негативних явищ,
як антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання, зловжи-
вання монопольним становищем, порушення прав споживачів тощо. 

Антиконкурентними діями в економічній конкуренції згідно із
Законом «Про захист економічної конкуренції» є два види дій: анти-
конкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання та антиконкурен-
тні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-гос-
подарського управління та контролю [2, п.1-3 ст.6].

Проаналізувавши чинне законодавство та праці науковців щодо
засобів захисту конкуренції, можна виділити наступну систему бороть-
би з такими діями: попереджувальні (превентивні) заходи [4, с.679],
каральні [6, с.154] та відновлювальні заходи [3, с.256].

Розглянемо застосування адміністративної відповідальності за вчи-
нення органами державної влади антиконкурентних дій. Необхідно
зазначити, що частіше суб’єкти таких правопорушень є юридичними осо-
бами. Для забезпечення потреб ефективного застосування заходів адмі-
ністративної відповідальності необхідно використовувати різноманітність
підстав адміністративної відповідальності юридичних осіб [5, с. 15].

Важливими є наслідки антиконкурентних дій органів влади, вони
спрямовані на заборону, перешкоджання або унеможливлення діяль-
ності суб’єктів господарювання [2, 3 п.1ст.48 Закону].

Враховуючи викладене, можна зробити такі висновки.
В Україні історично склалось так, що відносини між органами дер-

жавної влади та підприємствами потребують правового регулювання
для уникнення недопущення, усунення, обмеження або спотворення
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конкуренції на ринку. Як показує досвід, є низка проблем відносно
державного регулювання в сфері конкуренції в Україні, які потребують
дослідження та їх вирішення. Наприклад, незважаючи на масштаби
шкоди, які можуть бути від таких правопорушень, передбачена відпо-
відальність, що на сьогодні має низький ступень ефективності.

Отже, для ефективності державного регулювання щодо боротьби з
антиконкурентними діями органів влади, місцевого самоврядування,
адміністративно-господарського управління та контролю наявний
правовий механізм потребує вдосконалення, тобто створення таких
умов, які призведуть до зменшення кількості правопорушень та
подальшого розвитку конкуренції в Україні.
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ВЛАСНОСТІ В ІНТЕРНЕТІ
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5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Сьогодні Інтернет став найбільш важливим джерелом інформації,
ніж періодичні друковані засоби масової інформації. 

Актуальність проблеми визначається тим, що добра половина всіх
авторських творів, доступних в мережі, опинилася там на незаконних
підставах, тобто, саме з порушенням прав інтелектуальної власності.
Численним є і недобросовісне ставлення до знаків, доменних імен. До
того ж, і самі друковані ЗМІ не нехтують розміщенням статей з мережі
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на шпальтах своїх видань та копіюванням фото, що потім видаються за
знімки власних кореспондентів. І якщо авторство на друкований твір
ще можна довести, то з величезним інформаційним простором —
Інтернет ситуація значно гірша. 

Інша причина незаконного обігу творів полягає в елементарній
відсутності привабливих варіантів легального отримання необхідних
творів за наявності нелегальних. Очевидно, що окремі правовласники
не в змозі відслідковувати поширення об’єктів, що охороняються, в
цифрових мережах та їх використання при створенні продуктів муль-
тимедіа. Правовласники фактично позбавлені можливості захищати
свої права в цифровому середовищі тими ж способами, що і при зви-
чайному використанні охороняються авторським правом об’єктів.

Існує ряд помилкових суджень щодо законності використання тво-
рів у мережі. Одна з них — розміщення творів на сайті за усним погод-
женням з автором. Відповідно до Закону «Про авторське право та
суміжні права» форма авторського договору, на підставі якого повинні
бути передані майнові права, повинна бути письмовою. Звичайно,
недотримання письмової форми договору не тягне його недійсність, а
лише позбавляє сторони права посилатися на показання свідків.
Однак, у зв’язку з особливостями авторського договору усна домовле-
ність майже ніколи не тягне передачу авторських прав. Як наслідок
використання твору стає незаконним і дає можливість автору або його
правонаступнику подавати до суду. 

Дуже важливим є питання правової оцінки розміщення будь-якого
зображення на сторінці веб-сайту, тобто встановлення того, чи є це
використанням твору. Законодавство України чітко визначає, що роз-
міщення зображення на веб-сайті — це вже є його відтворення. А тому
суб’єкт авторського права має можливість відповідно до ч. 1 ст. 440
Цивільного кодексу України застосовувати свої майнові права інтелек-
туальної власності на твір, тобто «виключне право дозволяти викорис-
тання твору і право перешкоджати неправомірному використанню
твору, в тому числі — забороняти таке використання».

Порушення прав інтелектуальної власності викликає необхідність
застосування норм ЦКУ, ГКУ, ККУ, а також КУпАП. Захист права на
кожний об’єкт інтелектуальної власності визначено в ЗУ «Про авторське
право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо. Але, завдяки
інтегруванню України у європейську спільноту, розвитку законодавства,
судової практики, простіше та економічно вигідніше діяти правомірно,
домовившись із власником про використання, володіння та розпоряд-
ження об’єктом інтелектуальної власності. Прикладом цього є укладання
ліцензійних договорів і ліцензій, договорів комерційної концесії (фран-
чайзинг), договорів передачі виключних прав та ін. 

Дивлячись на наших зарубіжних колег ми можемо вдосконалити
існуючі норми, враховуючи нові прецеденти, юридичну, судову практику
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та інші надбання суспільства, та створити власну модель цивілізованого
ринку інтелектуальної власності в українському секторі мережі Інтернет.
Основою її мають стати своєрідні копірайт-центри, що займатимуться
видачею ліцензій на використання творів, матимуть власну базу даних та
контролюватимуть отримання авторами винагороди. Отож, особа чи
організація, що хоче отримати право на використання певного автор-
ського твору, може звернутися до цього центру, який, у свою чергу, буде
контактувати із авторськими товариствами. Але реалізація такої системи
неможлива без створення всесвітньої бази даних та обміну інформацією
на державному рівні. Над розробкою загальної мережі, що дозволить
країнам використовувати єдину пошукову стратегію та обмінюватися
інформацією вже працюють патентні відомства США, Японії та ряду
країн Європи. Наші російські колеги розглядають у найближчому май-
бутньому можливість створення веб-депозитарію — спеціалізованого
архіву для об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені в електрон-
ному вигляді в мережі Інтернет. Це дасть можливість автору у випадку
виникнення суперечки підтвердити свої права на твір. 

Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток глобальних
комп’ютерних мереж сприяє виникненню проблеми дотримання прав
інтелектуальної власності. Адже, Мережа цілковито складається із різно-
манітних інформаційних джерел, що містять у собі об’єкти авторського
права. Всі вони надзвичайно уразливі, тому що в Інтернеті практично все
знаходиться в режимі відкритого доступу та вільно копіюється. Тому,
оскільки порушене питання є невирішеним в усьому світі, відповідному
правовому регулюванню має передувати дослідження та узагальнення
міжнародного досвіду. Про що можна говорити з впевненістю, це про
необхідність підготовки проекту закону про порядок створення та орга-
нізації діяльності засобів масової інформації в мережі Інтернет.

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ
АГРАРНОГО ПРАВА

Ковальчук Л. О.  IV курс, група ПЗ-44,
спеціальність «Правознавство» коледж «Освіта»,

Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»

Науковий керівник: Долгий С. А., магістр права,
викладач кафедри цивільного, господарського

та кримінального права

Актуальність доцільності історичного дослідження та осмислення
розвитку науки аграрного розвитку у плині часу полягає у необхідності
імплементації чинного законодавства у галузі сільського господарства
до європейських демократичних стандартів.
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Історичний розвиток української науки аграрного права досліджували
наступні вчені : О.О. Погрібний, Н.І. Титова, В. С. Шелестов та інші.

Процес розвитку науки «колгоспне право СРСР» — «аграрне право
України» особливо складний. Він розпочався ще в умовах колишнього
СРСР у 60-70-х рр. ХХ ст.

Українські учені - з В. З. Янчук, Н. І. Титова, В. І. Семчик, В. С. Ше-
лестов, Ц.В. Бичкова(Боцян). Вважали, що замість колгоспного права
повинна бути нова широка спеціалізована галузь аграрного права.

Активний розвиток і значне розширення аграрного законодавстваі
формування на його базі комплексної інтегрованої і спеціалізованої галу-
зі аграрного права стимулювали й формування наприкінці 1960-х — по-
чатку 1970-х рр. Нової галузі юридичної науки — науки аграрного права.

Дослідження у сфері колгоспного та земельного права створили
наукову базу для розробки теорії аграрного законодавства та одной-
менної правової галузі та окремих інститутів.

В юридичній науці думку про існування нової комплексної галузі
аграрного права висловлено в 1967 р. У травні 1972 р. У Флоренції про-
водився радянсько-італійський «круглий стіл» з питань аграрного
права, де доповіді радянських учених були присвячені проблемам аграр-
ного законодавства, формування аграрного права як галузі права та пра-
вової науки, керівництва та управління сільським господарством та ін.
В 1974 році розглядалося питання удосконалення правового регулю-
вання сільськогог господарства.

Наприкінці 70 -х і на початку 80-х рр. ХХ ст. ученими-юристами
колишнього СРСР було розроблено значну кількість праць, присвяче-
ним теоретичним проблемам аграрного права, його предмету, методу, а
також аграрному законодавству як основі формування відповідної
галузі права та ін.

Важливим внеском у розвиток української аграрно-правової науки
стало видання 1996 р. першого в Україні підручника за редакцією В. З.
Янчука — «Аграрне право України».

Дослідники аграрного права України виділяють чотири етапи ста-
новлення української науки аграрного права:

перший — кінець 60-х — початок 70-х. рр. — становлення аграрно-
правової науки — характеризується аналізом переважно загально тео-
ретичних проблем сільськогосподарського права;

другий — початок 70-х — початок 80-х рр. — розвитку української
науки аграрного права — супроводжується дослідженням теоретичних
проблем аграрного законодавства, розробкою перших аграрно-право-
вих інститутів;

третій — початок 80-х — початок 90-х рр. — активного розвитку укра-
їнської науки аграрного права та формування її як цілісної комплексної
системи знань - характеризується розширенням предмета аграрно-пра-
вової науки, поглибленням загально теоретичних її розробок, всебічним
обґрунтуванням багатьох правових інститутів аграрного права;

господарської діяльності Секція 10

119



четвертий — початок 90-х — й донині — інтенсивного розвитку
аграрно - правової науки на якісно новій основі в умовах незалежної
Української держави .

Отже із наведеного вище слідує, що розвиток української науки
аграрного права почався ще у СРСР та активно продовжується по
теперішній час. Варто зазначити що поняття «аграрне право» у СРСР
не існувало і було сформоване у цілісну науку лише після видання у
1996 році першого в Україні підручника за редакцією В. З. Янчука —
«Аграрне право України».

ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКРУТСТВА 

Ковальчук Ольга Олегівна,
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,

Луцький інститут розвитку
людини Університету «Україна», к.тел. 095-8211937.

Науковий керівник: О. К. Костюкевич, к.ю.н. 

Одним з найважливіших питань, що мають пріоритетне значення
при дослідженні інституту банкрутства, є визначення самого поняття
«банкрутства». Якщо звернутися до етимологічного змісту цього термі-
на, то буквально він у перекладі з італійської означає ослін, зламаний.
Сам термін «банкрутство» походить від італійського bаnсаrоtа — «зла-
мана огорожа, лава» [1, с.36]. В первісному смислі банкрутство означає
фінансовий крах боржника, який стає неспроможним виконати май-
нові зобов’язання перед своїми кредиторами.

У світовій практиці законодавство про банкрутство розвивалося за
двома принципово різними напрямками. Один з них базувався на при-
нципах британської моделі, коли банкрутство розглядалося як спосіб
повернення боргів кредиторам за рахунок основних, оборотних і всіх
інших наявних засобів шляхом ліквідації боржника-банкрута. Інший
напрямок закладений в американській моделі. Основна мета її полягає
в тому, щоб через санації реабілітувати компанію, відтворити її платос-
проможність. У сучасних умовах у законодавстві розвинутих країн
простежується лінія на зближення й інтеграцію обох напрямків.

З економічної точки зору банкрутство є неспроможністю продов-
ження суб’єктом своєї підприємницької діяльності внаслідок її еконо-
мічної нерентабельності, безприбутковості. На думку В.К.Мамутова,
неспроможність виражається перевищенням затрат на виробництво
продукції над виручкою від її реалізації [2, с.603]. Багаторазове повто-
рення такої ситуації ставить підприємство перед фактом виживання.

Юридичний аспект банкрутства полягає насамперед у тому, що в
суб’єкта є кредитори, тобто особи, що мають документовані майнові
вимоги до нього як до боржника. У ст. 1 Закону України «Про відновлення
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платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під банкрут-
ством розуміється визнана господарським судом неспроможність боржни-
ка відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом
вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процеду-
ри [3]. Наведене визначення банкрутства має кілька важливих моментів.

По-перше, факт банкрутства встановлюється виключно господар-
ським судом. Тобто, ніхто не може бути визнаний банкрутом до вине-
сення господарським судом відповідної постанови.

По-друге, банкрутство настає тільки у випадку неможливості бор-
жника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідацій-
ної процедури. Таким чином, вже у самому визначенні банкрутства
існує пріоритет збереження боржника як суб’єкта господарювання
перед можливістю його ліквідації. Ліквідація боржника можлива тіль-
ки у тому випадку, коли заходи, спрямовані на відновлення платоспро-
можності боржника не дали певних результатів.

По-третє, банкрутство визначається як неможливість відновити
платоспроможність. Поняття платоспроможності немає у тексті
Закону, але воно, на нашу думку, може бути визначено, як протилежне
неплатоспроможності. Якщо неплатоспроможність — це неспромож-
ність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настання
встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредито-
рами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов’язання
щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як
через відновлення платоспроможності, то платоспроможність - це
здатність суб’єкта підприємницької діяльності виконати після настан-
ня встановленого строку їх сплати грошові зобов’язання перед креди-
торами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов’язан-
ня щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Варто відзначити, що банкрутство є дуже важливим аспектом рин-
кового механізму та одним із найважливіших інститутів права у високо
розвинутих країнах. Можливо, на перший погляд це звучить парадок-
сально, але одним із виходів із кризового стану економіки є застосу-
вання процедури банкрутства - необхідно дати можливість померти
хворим підприємствам, щоб вижили здорові.

Список використаних джерел:

1. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні
аспекти / М.І.Тітов. — Х., 1997. — 192 с.

2. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К.Мамутова. — К.:
Юринком Интер, 2002. — 910 с.

3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом : Верховна Рада України; Закон від 14.05.1992 № 2343-XII
[Електронний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОБМАН
ПОКУПЦІВ ЧИ ЗАМОВНИКІВ

Колоша С. Г.
асистент кафедри цивільного, господарського 

та кримінального права
Науковий керівник: Галунько В. В.: д.ю.н., професор

Кожного дня ми вступаємо у відносини з продавцями товарів і
послуг як покупці або замовники певних товарів чи послуг. І отримую-
чи відповідні товари чи послуги не дуже прискіпливо перевіряємо їхню
кількість або якість, покладаючись на добросовісність реалізаторів. 

Закон захищає нас від обману з боку продавців, але не захищає,
якщо ми самі не турбуємося про свій добробут, не перевіряючи товар
(наприклад його кількість, комплектність, відповідність за маркою чи
моделлю чи іншими параметрами) чи послугу (використання невідпо-
відних матеріалів для здійснення послуги, завищення тарифів при її
оплаті або замовленні).

Вітчизняні вчені постійно приділяли увагу цьому питанню, але
нещодавно з ініціативи Президента України пройшли зміни у сфері
відповідальності при порушенні правил торгівлі чи надання послуг.
Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації від-
повідальності за покарання у сфері господарчої діяльності» від
15.11.2011 року яким скасувалось кримінальне покарання за обман
покупців та замовників (ст.225) та деякими іншими статтями
Кримінального кодексу України. Надалі відповідальність за подібні
діяння настають у відповідності із Кодексом про адміністративні пра-
вопорушення (КпАП), тобто суспільна небезпека таких діянь зменше-
на. Але чи відповідає таке рішення сучасним вимогам суспільства?

Для початку слід зазначити, що відповідальність за обман покупця
чи замовника за ч.1 ст.1552 наступає при спричиненні матеріальної
шкоди, що не перевищує 3 неоподатковані мінімуми доходів громадян
(НМДГ) та за ч.2 ст.1552 при спричиненні матеріальної шкоди, що
перевищує 3 неоподатковані мінімуми доходів громадян.
Законодавець вказує, що матеріальна шкода при обмані має обчислю-
ватись стосовно кожного окремого покупця чи замовника. Для визна-
чення такої шкоди застосовується податкова соціальна пільга, що
наразі становить 50% від прожиткового мінімуму (тобто 573,5 грн.).
Отже, максимальну матеріальну шкоду становитиме будь-яка сума
менше, ніж 1720.5 грн. Неоподаткований мінімум доходів громадян
становить 17 грн. Ця сума застосовується при обчисленні розміру
покарання застосовується неоподаткований мінімум доходів грома-
дян, що станом на 01 січня 2013 року становить 17 грн. Враховуючи
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максимальний розмір стягнення за ч.1 ст. 1552 воно становитиме 17 х
15 = 255 грн. На мою думку, має місце неспіврозмірність спричиненої
шкоди та відповідальності за неї.

За ч.2 ст.1552 відповідальність настає за дії, передбачені частиною
першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчи-
нені у великих розмірах. У примітці вказано, що великий розмір має
місце, коли обман спричинив громадянинові матеріальну шкоду у
сумі, що перевищує три неоподатковуваних мінімуми доходів грома-
дян(1720.5грн). Розмір стягнення за вказані дії становитиме від 347 грн
до 857 грн. Хочеться додати, що розмір мінімальної заробітної плати у
2013 році становить 1176 грн. Проаналізувавши співвідношення між
розміром можливої вигоди, яку може отримати правопорушник
(>1720,5 грн.) і розміром можливого покарання( не більше 857 грн) я
вбачаю неспіврозмірність завданої шкоди до стягнення, оскільки втра-
чає актуальність превентивна функція КпАП. 

На основі викладеного, вважаю за доцільне:
Збільшити розмір стягнення за ч.1 та ч.2 ст.1552 КпАП (наприклад

до 20-40 НМДГ та 50-120 НМДГ відповідно).
Додати ч.3 ст.1552 КпАП: Дії, передбачені частиною першою цієї

статті, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась адмініс-
тративному стягненню за обман покупця чи замовника, - тягнуть за
собою накладення штрафу від ста двадцяти до двохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСТУПНОСТІ
ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

С. О. Короєд 
к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського та кри-

мінального права Інституту права та суспільних відносин
Відкритого міжнародного університету розвитку людини

«Україна», к.тел. (044) 428-74-12.

Доступність і ефективність правосуддя — актуальні проблеми сьо-
годення. Необхідність звернення до проблем доступності і ефектив-
ності правосуддя в цивільних справах в судах загальної юрисдикції
зумовлена тим, що саме в цій системі розглядаються і вирішуються
справи, які зачіпають інтереси мільйонів громадян, яких держава
визнає найвищою соціальною цінністю. Проблема доступності право-
суддя має багато аспектів. Вона залежить від побудови судової систе-
ми, підготовки суддів, їх кваліфікації, процесуального регламенту від-
правлення правосуддя, надання малозабезпеченим безоплатної
правової допомоги та звільнення їх від сплати судового збору тощо.
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Безумовно, важливим елементом забезпечення доступності правосуд-
дя є її процесуальний аспект, який в загальній формі може бути сформу-
льований як стан функціонування судової системи, який задовольняє
потребу суспільства в якісному і швидкому правосудді та відображає
адекватність процесуального законодавства і практики його застосуван-
ня судами рівню заінтересованості громадян в отриманні ефективного
судового захисту.

Для того, щоб правосуддя було доступним, вимагається належний
процесуальний регламент порядку порушення справи, її розгляду
і вирішення. Це складова функціональна частина правосуддя. Регла-
мент встановлює, як громадяни або організації звертаються до суду,
визначаються можливості суду, визначаються судові витрати, проце-
суальні дії сторін тощо. Такий регламент потрібен для того, щоб учас-
ники процесу розуміли наслідки вчинюваних ними процесуальних дій.
Тому дуже важливо виробити законодавчо такий цивільний процес,
який би визначав якості доступного ефективного правосуддя. 

В сучасній доктрині цивільного процесу доступність судового захис-
ту у широкому розумінні пов’язується з рядом обставин, найважливіши-
ми з яких, на наш погляд, визнаються такі: можливість безперешкодно
звернутися до суду за судовим захистом порушеного або оспорюваного
права, охоронюваного законом інтересу (гарантоване право на звернен-
ня до суду в чітко зрозумілому законом порядку); простота і зрозумілість
процедури порушення і розгляду справи, а також реалізації ухваленого
рішення; розумні строки судового розгляду; територіальна наближеність
судів до осіб, які звертаються за судовим захистом (наближеність суду до
населення); наявність системи процесуальних пільг при сплаті судових
витрат (розумні судові витрати з можливістю звільнення від їх сплати
малозабезпечених); можливість скористатися юридичною допомогою
при веденні справи в суді (для малозабезпечених — безоплатно); обґрун-
товане навантаження на суддів.

Тобто, доступність судового захисту має розглядатися як гаранто-
вана можливість в будь-який момент з мінімальними витратами часу і
матеріальних ресурсів звернутися до процедури захисту порушених або
оспорюваних прав.

Правосуддя в загальних судах має бути дійсно доступним, тобто
таким, що підходить для всіх громадян і юридичних осіб як в сенсі лег-
кості для розуміння принципів побудови і функціонування судових
установ, так й в плані можливості користування ним з метою захисту
порушених або оспорюваних суб’єктивних цивільних прав. 

Засобами, які забезпечують доступність правосуддя, слугують
право на захист, цілі і завдання судочинства, децентралізація судових
інстанцій, здешевлення й прискорення процесів, диференціація судо-
вих процедур, розвиток несудових форм захисту прав тощо. 

Зазначене свідчить про актуальність проблеми доступності право-
суддя в цивільних справах та визначає подальші напрямки не лише
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теоретичних засад забезпечення доступного ефективного судочинства,
але й вдосконалення цивільного процесуального регулювання відно-
син в сфері здійснення правосуддя в цивільних справах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ РАБА У
РИМСЬКОМУ ПРАВІ

Кравцов Т. І.
ІІ курс, група ПЗ — 21, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права 
та суспільних відносин ВМУРоЛ Україна

Науковий керівник: С. А. Долгий, магістр права,
викладач кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права 

У ранній період історії Римської держави правове становище рабів
випливало з домашнього патріархального рабства. Рабство в цей час
ще не було прямою основою виробництва. Влада домовладики над
рабом освячувалася релігією. Жорстоке поводження з рабом вважало-
ся справою негідною. Особливістю раннього рабства було те, що влада
домовладики над рабом була по життєвою.

У кінці республіканського періоду і з початком принципату раб з члена
великої патріархальної сім’ї, хоч і обмеженого в правах, перетворюється в
просту власність. Його правове становище визначається формулою: «раби
є речами» - servi res sund. Тепер раб не міг за своєю волею мати сім’ю, влас-
ність, право звертатися до суду, служити в армії. Влада рабовласників над
рабами була безмежна і характеризувалася повним свавіллям.

Жорстока експлуатація рабів призводила до повстань. Державою
встановлюються певні рамки відносин між рабовласниками і рабами,
зокрема: за безпідставне вбиство власного раба рабовласник ніс таке ж
покарання, як за вбиство чужого раба; віддати раба в гладіатори рабов-
ласник міг лише з дозволу магістрату; раб, якого покинув власник
через старість або хворобу, набував свободу; від нестерпної жорстокос-
ті рабовласника раб міг знайти притулок у храмі;

Поряд із заходами, скерованими на обмеження жорстокості рабов-
ласників щодо рабів, вишукуються способи більш ефективної експлуа-
тації праці і здібностей рабів. З цією метою у Римі вже в республікан-
ський період установився звичай надавати рабу певну майнову
самостійність, щоб він міг розвивати свою господарську діяльність на
користь господаря. 

Говорячи про поширення правоздатності рабів, важливо брати до
уваги й те, що ставлення деяких рабів до засобів виробництва поступово
змінюється. Уже в II - І ст. до н.е. в середовищі міських рабів відбувається
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диференціація. У привілейованому становищі перебувають раби 83
цінних професій, освічені раби. 

В умовах кризи рабовласницького ладу вкрай загострюються соці-
альні протиріччя і, боячись повстань з боку рабів, правителі знову
почали до них застосовувати найжорстокіші покарання. Жорстоко
каралася втеча раба від рабовласника, за надання втікачеві-рабу при-
тулку з винного стягувався штраф, рівний вартості раба.

Борючись з виступами рабів, уряд вдавався не тільки до репресій,
але й змушений був йти на деякі поступки. Була встановлена, наприк-
лад, кримінальна відповідальність за умисне вбивство раба. По-друге,
раб одержує право самостійно, не виставляючи замість себе представ-
ника, виступати в суді у справах про свободу.

Прагнення рабовласників піднести зацікавленість рабів у результатах
праці привело, як вже. було зазначено, до виділення пекулія. Раби, які
володіли пекулієм, часто досягали значної матеріальної самостійності
і мали своїх рабів. Усе це приводило до зміни їх правоздатності. Такі раби
викуповувалися на волю, що свідчить про розплад античного рабства.

У Римі відомі різні способи обернення в рабство. Раби здобували
свободу різними способами (оголошення магістратом, відпуск раба
господарем при свідках та ін.). Магістрат оголошує раба вільним після
урочистої заяви рабовласника перед магістратом про свою волю звіль-
нити раба. У Римі були певні обмеження відпуску рабів на волю. 

ЗАСТОСУВАННЯ ГУМОВИХ КИЙКІВ ТА
СЛЬОЗОТОЧИВИХ ЗАСОБІВ ДРАТІВЛИВОЇ ДІЇ
ПРАЦІВНИКАМИ ІЗОЛЯТОРІВ ТИМЧАСОВОГО

ТРИМАННЯ

Крюк Сергій Вікторович, 
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права університету «Україна»
Науковий керівник: Заросило В. О.

доктор юридичних наук, професор

До спеціальних засобів, які можуть застосовуватися при затриман-
ні правопорушників, а також для припинення опору працівникам мілі-
ції та ліквідації загроз, які виникають внаслідок протиправної поведін-
ки затриманих та заарештованих відносяться: гумові кийки,
сльозоточиві та інші речовини дратівливої дії в аерозольних упаковках,
наручники, засоби зв’язування та електрошкові пристрої. В окремих
випадках може застосовуватися табельна газова зброя

Правила застосування згаданих спеціальних засобів визначені відом-
чими наказами МВС України, проте вони не включають цілого ряду
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обставин і не регламентують чітко дії працівників ізоляторів тимчасового
тримання, які також мають право застосовувати згадані спеціальні засоби.

Як визначено в законодавстві України гумовий кийок застосову-
ється після того як вичерпані засоби профілактичного впливу, мається
на увазі вимоги припинити протиправну поведінку, роз’яснення норм
законодавства щодо відповідальності за протиправну поведінку та т. ін.

Працівники ізоляторів тимчасового тримання можуть застосовува-
ти гумові кийки в разі:

• вчинення злісної непокори вимозі або розпорядженню праців-
ників міліції, яке було чітко висловлено правопорушнику. Працівники
патрульної служби і працівники ізоляторів тимчасового тримання
можуть застосовувати гумові кийки під час виконання ними своїх
службових обов’язків, а не в будь-яких випадках;

• в разі здійснення затримання правопорушника при виконанні
судових рішень або при виконанні рішень інших органів, які давали
розпорядження щодо затримання особи, яка чинить опір;

• для затримання особи, яка чинить злісний опір чи намагається
втекти з під варти, стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою;

• в разі виникнення загрози для життя і здоров’я громадян чи праців-
ників міліції, якщо правопорушник своїми діями створює такі загрози.

Застосуванню гумового кийка, як і будь-якого спеціального засобу
повинно передувати чітке попередження про намір його використан-
ня. В разі ж раптового нападу на громадян чи працівників міліції під
час конвоювання затриманих та заарештованих гумовий кийок засто-
совується без попередження. 

Працівники ізоляторів тимчасового тримання повинні застосову-
вати гумові кийки з силою достатньою для припинення протиправної
поведінки та встановлення порядку. Гумовий кийок забороняється
застосовувати для ударів по голові, шиї, статевих органах, животі та
інших життєво-важливих органах.

Щодо застосування сльозоточивих речовин дратівливої та іншої дії
то вони також застосовуються коли вичерпані всі інші заходи профілак-
тичного впливу, роз’яснені норми законодавства щодо відповідально-
сті за протиправну поведінку та висловлені вимоги щодо припинення
протиправної поведінки. Сльозоточиві речовини застосовуються
в таких випадках:

• коли використані всі засоби впливу на порушників режиму, але
вони не підкоряються вимозі або розпорядженню працівників міліції,
яке було їм чітко висловлено;

• коли є необхідність затримання особи, яка чинить злісний опір
чи намагається втекти з під варти і стосовно якої обрано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою;

• у разі виникнення загрози для життя і здоров’я громадян чи праців-
ників міліції, якщо правопорушник своїми діями створює такі загрози
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Застосування сльозоточивих речовин, як і будь-якого спеціально-
го засобу повинно передувати попередження, крім випадків раптового
нападу на працівників міліції, які конвоюють затриманих чи заареш-
тованих або проводять інші передбачені нормативними актами дії.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРАКТ
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ

УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА
МІЖНАРОДНИМ НОРМАМ

Кулик О. Б.
V курс, група Пр-1.1 (м), спеціальність «Правознавство»

ЛІРоЛ Університету «Україна», к. тел. (096)-18-56-306
Науковий керівник: А. А. Попов, к.ю.н., доцент

Зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу є одним із най-
більш широко використовуваних цивільно-правових інструментів. У
науковій літературі цей документ визначається як угода двох осіб, згід-
но з якою особа, яка є резидентом однієї держави (продавець), при-
ймає на себе зобов’язання передати зазначений об’єкт, який перемі-
щується через державний кордон на території іншої держави, у
власність іншої особи (покупця), який, як правило, є резидентом
іншої держави, а покупець приймає на себе зобов’язання прийняти
цей об’єкт і сплатити певну суму [2, с.48-51].

Проблеми міжнародного контракту неодноразово підкреслювала-
ся в працях багатьох вітчизняних дослідників, а зокрема Багрова І.В.,
Гетьман О.О., Власюк В.Є., Кириченко М. та ін.

Як і всяка цивільно-правова угода, зовнішньоекономічний контракт
купівлі-продажу має відповідати ряду загальних вимог (умов), додер-
жання яких є необхідним для дійсності угоди. Ці вимоги виводяться
доктринальним шляхом із норм чинного законодавства. Крім загальних
умов, зовнішньоекономічні контракти підпорядковуються й певним
спеціальним вимогам. Йдеться насамперед про суб’єктний склад дого-
вору. Сторонами в ньому є, з одного боку, суб’єкт зовнішньоекономічної
діяльності України, а з другого — іноземний контрагент.

Недодержання форми і порядку підписання зовнішньоекономічного
контракту купівлі-продажу іноді є предметом спору між його сторонами,
який передається на вирішення компетентного органу [3, с. 214-216].

Загалом, права та обов’язки сторін за зовнішньоекономічним дого-
вором (контрактом) визначаються правом країни, обраної сторонами
під час укладення договору (контракту) або внаслідок подальшого погод-
ження. За відсутності такого погодження застосовується право країни, де
заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сто-
рона, яка є продавцем у договорі купівлі-продажу [1, c. 131-139].
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Проте, на практиці ми бачимо, що міжнародні угоди є джерелом,
яке має перевагу перед національним законодавством.

При наявності великого масиву нормативно-правових актів, дово-
лі часто виникає проблема у їх належному застосуванні. Відсутність
уніфікованої правової бази або при наявності прогалин в уніфікації
виникає проблема вибору між різними зацікавленими у врегулюванні
укладеного контракту правопорядками.

Також в процесі уніфікації нерідко вдається належним чином вра-
хувати інтереси продавця та покупця зовнішньоторгівельного обороту,
котрі зазвичай мають суперечливий характер. У результаті — стає важ-
ливим виробити більш вдале регулювання зазначених відносин, ніж
воно існує на тому чи іншому національному рівні [4, c. 146].

Отже, як видно, відносини купівлі-продажу набувають стрімкого
розвитку на фоні розвитку суспільних відносин загалом. Міжнародний
товарообмін хоч і набув у деякій мірі повсякденний характер, проте,
укладення зовнішньоекономічних контрактів (договорів) зумовлює
гостру необхідність чіткого нормативного регулювання відносин, які
виникають. Розрізненість правових норм держав, а також перебування
їх під впливом різних правових систем, ще більше загострює проблему. 
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СУЧАСНІ МЕДИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

А. В. Курбатова
ПЗ -31, Інститут права та суспільних відносин

Науковий керівник: Н. В. Сухицька, к.ю.н, доцент 

Науково-технічний прогрес справляє величезний вплив на всі сфери
діяльності людини. Цей процес неминуче зачіпає і таку специфічну
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галузь людської діяльності, як боротьба зі злочинністю. Одним з дійо-
вих засобів поліпшення цієї роботи є продумане і планомірне викорис-
тання даних природних і технічних наук у діяльності щодо розкриття
злочинів і запобігання їм. При здійсненні правосуддя велику допомогу
слідству і суду надає використання при дослідженні речових доказів
і обставин справи спеціальних знань. В криміналістиці використання
спеціальних знань має назву — судова експертиза. Вона і є засобом
отримання доказів.

Криміналістична експертиза — це процесуальна дія, що полягає в
дослідженні експертом за дорученням суду (слідчого) або в обов’язко-
вому порядку речових доказів та інших матеріалів з метою встановлен-
ня фактичних даних і обставин, що мають значення для об’єктивного
вирішення справи. Висновки експерта мають однакове процесуальне
значення порівняно з іншими доказами по справі. Отже, судові екс-
пертизи можуть розподілятись на обов’язкові, що передбачено чинним
законодавством, і необов’язкові, що призначаються на власний розсуд
особи, яка веде досудове слідство (або судді). Такі експертизи викону-
ються одним або групою експертів. Дослідження, що виконане групою
експертів, називають комісійною експертизою. У свою чергу, остання
може бути одно предметною (в її проведенні беруть участь експерти
однієї спеціальності) і багатопредметною, комплексною (дослідження
проводять експерти різних спеціальностей).

В останні роки поширилась думка, що серед спеціальних  знань,
використовуваних в кримінально-процесуальному судочинстві, має
право бути так звані синтетичні експертизи, коли один з експертів,
який найбільш обізнаний в галузі методології й методики судово-екс-
пертного дослідження, може синтезувати висновки інших експертів і
вирішити завдання встановлення тотожності, а також класифікаційні,
діагностичні й ситуаційні завдання.

Науковою основою вирішення зазначених завдань прихильники
наведеної точки зору вважать теорію криміналістичної ідентифікації.
Ідея  синтетичної експертизи не має теоретичної основи, хоча на пер-
ший погляд може здатися дуже корисною для практики. Справа в тому,
що не має такої науки, яка б дала змогу на об’єктивних даних обґрунту-
вати частоту, з якою зустрічаються комбінації часток та слідів різного
походження й характеру, і ступінь суттєвості цих комбінацій з точки зору
теорії ідентифікації. Такі закономірності не охоплюються предметом
криміналістики. Практично висновки про тотожність у «синтетичних»
експертизах виходять за межі спеціальних знань експерта і ґрунтуються
на інтуїтивній статистиці й здоровому глузді. Такі «підстави» не можуть
бути визнані об’єктивними і надійними.

До комплексних експертиз відносяться так звані ситуаційні екс-
пертизи. Для вирішення питань, наприклад, встановлення взаємного
положення  того, хто стріляє, і потерпілого в конкретних умовах місця
події, правомірність цих експертиз не викликає сумнівів. З точки зору
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ступеня  індивідуалізації  досліджуваних  об’єктів експертизи  можуть
бути  ідентифікаційними  і   класифікаційними. 

З метою забезпечення правосуддя незалежною, кваліфікованою
і об’єктивною експертизою, орієнтованою на  максимальне використан-
ня досягнень науки і техніки, згідно законодавчих актів України в нашій
державі створені спеціальні експертні установи. Судово-експертну  діяль-
ність  в  Україні  здійснюють  державні спеціалізовані установи та відомчі
служби, що утворюють собою систему судово-експертних установ.

ПОНЯТТЯ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Курбатової Антоніни Володимирівни
3 курсу, групи ПЗ-31, 

Інститу права та суспільних відносин Університету 
Науковий керівник: Л. Ф. Дадерко професор, к.ю.н. 

Поділ кримінального права України на Загальну і Особливу части-
ни зумовлений, перш за все, тим, що такий поділ має місце в Кри-
мінальному кодексі України - основному нормативно-правовому акті,
який «представляє» цю галузь права в правовій системі держави.
У свою чергу поділ КК на Загальну і Особливу частини є традиційним
для так званої континентальної системи (сім’ї) права, починаючи з
Кримінального кодексу Франції 1791 р.

У навчальній літературі з кримінального права зазначається: що до
Загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи
та основні інститути кримінального права. Ці норми містяться в
Загальній частині КК. Особлива частина кримінального права містить
у собі норми, які описують конкретні види злочинів з вказівкою видів
покарання і тих меж, в яких вони можуть бути призначені за вчинен-
ня даних злочинів. Норми Особливої частини зосереджені в Особливій
частині КК. При цьому підкреслюється нерозривний зв’язок норм
Загальної та Особливої частин кримінального права, неможливість їх
окремого застосування.

У загальній теорії права виділяють два різновиди правових норм:
норму-припис (нормативний припис) і логічну норму.

Нормативний припис - це елементарне, логічно завершене дер-
жавно-владне веління, безпосередньо виражене в тексті нормативного
юридичного акта.

Логічна норма - це загальне правило, яке виявляється логічним
шляхом і втілює в собі органічні зв’язки між кількома нормативними
приписами, що можуть міститися в різних частинах, розділах (главах)
відповідного нормативного юридичного акта чи навіть у кількох окре-
мих нормативних юридичних актах.
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За своїм змістом основний вид нормативних приписів Особливої
частини кримінального права України передбачає специфічні ознаки
злочинів певних видів (окремих різновидів таких злочинів) та види і
межі покарань за їх вчинення. Однак крім зазначеного основного виду
нормативних приписів, Особлива частина кримінального права
України включає принаймні ще два види: а) нормативні дефініції, в
яких розкриваються вживані в Особливій частині КК поняття і термі-
ни; б) нормативні приписи, в яких передбачені умови звільнення від
кримінальної відповідальності за злочини певних видів (так звані спе-
ціальні види звільнення від кримінальної відповідальності). До остан-
нього виду нормативних приписів слід віднести і положення.

Нормативні приписи Особливої частини кримінального права
України можуть міститися не лише в Особливій частині КК. Відповідні
кваліфікуючі ознаки можуть бути сформульовані - за межами КК -
окремі кримінально-правові норми — дефініції (особливо що сто-
сується бланкетних норм).

З урахуванням цих уточнень Особлива частина кримінального
права України в її нормативному значенні може бути визначена як сис-
тема нормативних приписів, які містяться в Особливій частині КК та
інших нормативних актах і передбачають специфічні ознаки злочинів
певних видів, види та межі покарання за них, розкривають значення
окремих понять і термінів, що вживаються в зазначених нормативних
актах, а також встановлюють умови звільнення від кримінальної від-
повідальності за злочини певних видів. Система Особливої частини
кримінального права являє собою науково обґрунтоване розташуван-
ня норм, які визначають відповідальність за ті чи інші злочини, за пев-
ними групами (розділами) залежно від спільності родового об’єкта, а
також один відносно одного усередині кожної групи (розділу).

Систематизація всіх злочинів за родовим об’єктом має велике зна-
чення. Саме місце розділу в Особливій частині визначає порівняну
важливість відносин, що охороняються її нормами, а отже, характер і
ступінь суспільної небезпечності вказаних у ній злочинів. 

ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Курбатової Антоніни Володимирівни
3 курс, група ПЗ-31,

Інстит права та суспільних відносин, Університет «Україна»,
Науковий керівник: М. Г. Марченко старший викладач

Доказування має багатовікову історію, яка веде відлік від виник-
нення судового процесу. В усі часи воно було основою процесуального
права, а тому постійно зберігало інтерес до себе з боку правничих кіл.
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З прийняттям 18 березня 2004 р. нового Цивільного процесуально-
го кодексу України (далі — ЦПК України), а також проведенням судо-
вої реформи у 2010 р., актуальність дослідження у сфері доказування
зросла. Цивільний процес став більш змагальним: суттєво змінилися
підходи до проблематики судового доказування, використання засобів
доказування. Однак, не зважаючи на закріплення принципу змагаль-
ності, на практиці він реалізується ще не в повному обсязі. Особливо
це стосується процесу доказування, оскільки поки не створено належ-
них умов для повноцінної реалізації процесуальної активності сторін.
Недосконалість деяких положень законодавства призводить до поми-
лок у судовій практиці, що має наслідком скасування судових рішень
судами вищих інстанцій. Крім того, норми ЦПК України, які регулю-
ють доказування, мають загальний характер і недостатньо розтлумаче-
ні судовою практикою. Водночас рівень розвитку й удосконалення
сучасного регулювання доказування у цивільному процесі визначає
рівень справедливості і демократичності судочинства, його здатності
реально захищати гарантовані Конституцією України права і свободи
людини і громадянина.

Доказування як інститут цивільного процесуального права — це
сукупність норм цивільного процесуального права, що регулюють пред-
мет і межі доказування, права і обов’язки осіб, які беруть участь у проце-
сі доказування, повноваження суду у цьому процесі, зміст стадій процесу
доказування, поняття, види та порядок дослідження засобів доказуван-
ня, умови належності, допустимості, достовірності та достатності дока-
зів. Доказування як процес — це діяльність осіб, які беруть участь у спра-
ві щодо подання доказів, доведення їх переконливості, дослідження їх
спільно із судом, а також діяльність суду щодо оцінки цих доказів.

Доказуванню підлягають лише ті обставини, щодо яких у сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Обставини, які
ніхто не оспорює, доказувати не належить. У разі визнання однією зі
сторін обставини, заявленої іншою стороною, вона вважається без-
спірною. Визнання є результатом волевиявлення особи і може виража-
тися у формі дії чи бездіяльності. Але в українському судочинстві
визнання може бути лише активне — відображене в письмовій або
усній формі. Водночас для забезпечення своєчасного вирішення спору
необхідно закріпити у ЦПК України презумпцію визнання стороною
обставини, яка нею не заперечується. Потребує врегулювання також
питання доказування обставин, заявлених однією зі сторін, з якими
інша сторона не може погодитися і які, з об’єктивних причин, не може
заперечити, оскільки вони їй невідомі. Такі сумнівні обставини не
можна вважати безспірними, а тому їх повинна доводити особа, яка на
них посилається.

Для полегшення суддям завдання з оцінки доказів потрібно запро-
вадити універсальні стандарти доказування, які можуть бути застосова-
ні при попередній та остаточній оцінці. У національному судочинстві
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слід запровадити два стандарти оцінки доказів — «ймовірність» (припу-
щення можливості існування або відсутності певного факту) та «перекон-
ливість» (упевненість в існуванні або відсутність певного факту). Стандарт
«ймовірність» доцільно застосовувати у деяких випадках при попередній
оцінці доказів, коли немає необхідностів тому, щоб докази переконували
в існуванні або відсутності певної обставини, а лише дозволяли припустити
певний висновок (наприклад, при вирішенні питання про забезпечення
позову чи забезпечення доказів). Водночас при остаточній оцінці доказів
суддя має дотримуватися стандарту «переконливості», адже при ухвален-
ні судового рішення докази мають переконувати (впевнювати) суддю
в існуванні або відсутності певної обставини. Якщо є докази на користь
протилежного твердження — про відсутність таких обставин, то вони не
повинні породжувати вагомих сумнівів у тому, що ці обставини дійсно
були. Інакше суд має зробити висновок про недоведеність певної обста-
вини. Але при цьому потрібно враховувати законодавчі презумпції, відпо-
відно до яких певну обставину потрібно вважати встановленою, якщо не
буде наведено переконливих доказів щодо відсутності цієї обставини.

Посилаючись на усе вище викладене можна зробити висновок, що
інститут доказування в цивільному процесі - складний та спірний для
української правової науки. Доказування та докази є одним з цен-
тральних положень цивільного процесу, на яке опирається законне та
обґрунтоване рішення суду.

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Кушнірчук Наталія Олександрівна,
студентка першого курсу, групи П-1д,

спеціальності «Правознавство», 
Кіровоградський інститут розвитку людини 

Науковий керівник: старший викладач кафедри
цивільного та господарського права Кіровоградського

інституту розвитку людини
Терещенко Л. О.

Взаємовідносини держави і громадянського суспільства виявля-
ються найбільш важливим фактором розвитку організму в цілому.
Розуміння комплексу відносин цих контрагентів означає пошук мож-
ливостей трансформації суспільної системи, її здатності до оновлю-
вання і розвитку. Задача такого роду набуває великої особливості саме
в Україні, котра переживає перехідний період, коли і формування
нової державності, і становлення повноцінного державного суспіль-
ства найбільш залежать від вдалого функціонування.
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Держава виділилася з суспільства на певному ступені його зрілості
і залежить від розвиненості суспільства. Яке суспільство, така й держа-
ва. В міру розвитку суспільства, переходу його від нижчого ступеня до
вищого, змінюється і держава. З удосконаленням суспільства держава
стає демократичною (у ній здійснюються народовладдя, економічна
свобода, свобода особи), а з формуванням громадянського суспільства
держава стає правовою.

Водночас держава не може існувати поза суспільством. Вона похід-
на від громадянського суспільства, і призначення її полягає в тому, щоб
слугувати йому. Громадянське суспільство є противагою державі у її
постійному прагненні до панування над суспільством. 

Важливо також акцентувати увагу на основних ознаках (рисах)
громадянського суспільства — у його співвідношенні з державою. По-
перше, громадянське суспільство не існує до держави і поза державою.
По-друге, воно не включає державу, а розвивається самостійно — без
безпосереднього втручання держави. По-третє, громадянське суспіль-
ство складається із суб’єктів — вільних і рівноправних громадян і
об’єднань, що добровільно сформувалися і знаходяться у відносинах
конкуренції і солідарності. По-четверте, воно має певний пріоритет
перед державою, проте зацікавлено в добробуті держави і сприяє її роз-
витку. По-п’яте, громадянське суспільство справляє вплив на створен-
ня і функціонування державних органів у власних інтересах. Також,
воно має право жадати від держави захисту життя, здоров’я, безпеки
громадян, не допускаючи її втручання в їх приватні інтереси. 

Формою взаємодії держави і громадянського суспільства є політич-
ний режим як система методів і засобів здійснення політичної влади, а
різні типи політичних режимів — демократичний, авторитарний і тота-
літарний — є різними способами цієї взаємодії. Найповніше зв’язок
громадянського суспільства й держави проявляється через права і сво-
боди особи. З одного боку, конституційне проголошення і закріплення
прав і свобод особи є політико-правовою основою розмежування гро-
мадянського суспільства й держави. З другого боку, права і свободи є
найголовнішою ланкою, котра з’єднує громадянське суспільство й
державу; завдяки наявності у громадян політичних прав вони підпо-
рядковують державу своєму впливові та здійснюють контроль над нею.
Оскільки реальність прав і свобод особи є одночасно однією з основ-
них ознак правової держави і найважливішим надбанням громадян-
ського суспільства, то це означає, що вони — правова держава і грома-
дянське суспільство — взаємно передбачають одне одного. речей
розвиток громадянського суспільства буде неможливо [2, с. 29].

Отже, приймаючи до уваги все перераховане вище, можна припус-
тити, що процес формування громадянського суспільства в нашій
країні буде тривалим і багато в чому хворобливим. Зі світової практи-
ки основні напрямки його розвитку відомі: становлення демократич-
ного механізму політичної влади на основі чіткого поділу її функцій,
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що виражає інтереси різноманітних шарів населення; створення необ-
хідних умов для переходу до ринкової економіки як основі громадян-
ського суспільства; підпорядкування всіх державних, господарських
органів, структур усіх політичних партій закону, забезпечення його
верховенства; роздержавлення власності в самих різних формах і утво-
рення різних рівноправних економічних суб’єктів; досягнення необ-
хідного рівня громадянської культури, поступове формування навичок
соціально-політичної діяльності в демократичних умовах життя. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. І. Лебеденко 
професор кафедри цивільного, 

господарського та кримінального права
Інституту права та суспільних відносин

університету «Україна»

Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських
відносин, які здійснюють господарську або господарсько-комерційну
(підприємництво) діяльність в певній організаційно-правовій формі.
Крім цього, їм притаманні такі ознаки, як наявність відокремленого
або закріпленого за ними майна у формі основних фондів, оборотних
коштів або інших цінностей. Вони несуть відповідальність за протип-
равні дії, в тому числі і матеріальну, але в межах цього майна, крім
випадків, передбачених законодавством, а також наділені господар-
ською правосуб’єктністю (можливість набувати від свого імені майно-
ві та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, виступати у
судових органах тощо) та компетенцією (сукупністю господарських
прав та обов’язків) (ст. 55 ГК України).

Водночас із законодавчо закріпленим правовим статусом підприєм-
ства, його господарська та інша компетенція прописані в його установчих
документах (установчий договір), статуті державного або іншого під-
приємства, положеннях про міністерство або державний комітеті т. ін.,
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які визначають мету та предмет діяльності суб’єкта господарювання,
формулюють структурно-функціональні способи та участь працівни-
ків в управлінні його діяльністю, конкретизують права та обов’язки
самого підприємства, його засновників та інших осіб, які мають відно-
шення до його діяльності тощо. Права та обов’язки суб’єкта господа-
рювання можна розділити на загальні, які притаманні всім суб’єктам
господарювання, та спеціальні — характерні лише для певних видів
суб’єктів господарювання.

Права суб’єктів господарювання можна класифікувати відповідно
до їхнього змісту та суб’єктів, які ними наділені, а саме: засновницькі
права (основа — право власності та належать власнику), які включають
в себе право вибору виду діяльності, організаційно-правової форми під-
приємства тощо; права в галузі управління підприємством (регулюється
статутними документами та правилами внутрішнього розпорядку), до
яких відносяться право самостійно визначати структуру підприємства,
приймати та змінювати статут, інші установчі документи, затверджувати
положення про структурні підрозділи, формувати органи управління
тощо; майнові права, які поділяються на загальні та спеціальні. Загальні
— це право мати основні фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість
яких відображається на самостійному балансі підприємства, розпоряд-
жатися цим майном, розпорядження одержаним прибутком і т. ін.
Спеціальними є такі, як випуск та обіг цінних паперів (акції, облігації,
приватизаційні папери, ощадні та інвестиційні сертифікати тощо).

Аналогічним чином кореспондуються та систематизуються обов’яз-
ки підприємства, а саме до загальних можна віднести обов’язок реєстру-
ватися як суб’єкти підприємницької діяльності у встановленому законом
порядку, отримувати ліцензію для здійснення тих видів господарської
діяльності, щодо яких закон це передбачає; забезпечувати необхідну
якість продукції, робіт, послуг; вести бухгалтерський облік і надавати
статистичну та іншу звітність; дотримуватися вимог антимонопольно-
конкурентного законодавства; сплачувати податки та інші обов’язко-
ві платежі; дотримуватися безпеки виробництва (пожежної, радіацій-
ної, санітарно-епідеміологічної та ін.); додержуватися вимог
трудового законодавства — у разі використання найманої праці; вико-
нувати свої договірні зобов’язання; не порушувати права та законні
інтереси інших осіб, утримуватися від зловживання своїми правами;
нести відповідальність у разі порушення вимог законодавства, дого-
вірної дисципліна та/або завдання шкоди іншим особам. Спе-
ціальними обов’язками суб’єктів господарювання є такі, що залежать
від наступних чинників: спеціалізація на певних видах господарської
діяльності (банківська та біржова діяльність тощо), здійснення певних
операції (інвестиції, страхування, лізинг тощо), діяльність на терито-
ріях зі спеціальним правовим режимом (державний кордон,
Чорнобильська зона, виключна морська зона) чи в специфічних
умовах (надзвичайний стан).

господарської діяльності Секція 10

137



На правовий статус суб’єктів господарювання також суттєво впли-
вають пільги, які надає їм держава у певних випадках. Наприклад, при
оподаткуванні, надання дотацій та субсидій, митні пільги, пільги при
повернені ПДВ тощо.

Наведене вище у своїй сукупності обумовлює та розкривають зміст
правового статусу суб’єктів господарювання та гарантують встанов-
лення дієвого правового господарського порядку в Україні.

ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ
З РОЗГЛЯДОМ СПРАВИ В СУДІ

Лига Олексій Олександрович
3 курсу, ПЗ-31, Інституту права та суспільних відносин

Університету «Україна», м.
Київ,вул..Львівська,23,тел.(044) 409-27-68

Науковий керівник: Марченко М. Г. старший викладач

1. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’яза-
них з розглядом справи. 2. Розмір судового збору, порядок його сплати
і звільнення від сплати встановлюються законом. 3. До витрат, пов’яза-
них з розглядом судової справи. Законодавець визначив це статтею 79
Циільно процесуальним кодексом України(далі ЦПК).За викликани-
ми до суду свідками, експертами та перекладачами зберігається їх
середній заробіток за місцем роботи. Якщо зазначені особи не є пра-
цівниками підприємств, установ, організацій, їм виплачується винаго-
рода за явку до суду або виконану роботу. Винагорода виплачується за
відрив від звичайних занять з урахуванням їх характеру від 20 до 30 від-
сотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за один день.
При виконанні ними процесуальних обов’язків свідка, експерта, пере-
кладача за межами постійного місця проживання, їм відшкодовуються
витрати, понесені у зв’язку з переїздом до місця виклику і назад, най-
мом житла і добові. Свідкам виплачується винагорода в розмірі 12 від-
сотків мінімального розміру заробітної плати на день.

Перекладачам, експертам і спеціалістам, які виконують свої фун-
кції не в порядку службового доручення, за виконану роботу виплачу-
ється винагорода, що визначається залежно від кваліфікації і склад-
ності завдання в межах від 5 до 10 відсотків неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян за одну годину роботи. При проведенні
експертизи особливої складності розмір винагороди збільшується на
25 відсотків.

Перекладачам залежно від їх кваліфікації встановлені такі розміри
винагород:
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— за письмові переклади — від 10 до 15 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян за один авторський аркуш (40 тис. друкованих
(рукописних) знаків);

— за усні переклади — від 5 до 10 відсотків неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян за одну годину роботи.

— переклади з рідкісних мов, з писемністю вяззю, власною графі-
кою, ієрогліфами, клинописом, а також з стародавніх мов, як і перекла-
ди на іноземні мови, віднесені до рідкісних мов, що мають писемність
вяззю, власну графіку, написання ієрогліфами, клинописом, оплачуєть-
ся із збільшенням ставок на 25 відсотків (пп. 8-10 Інструкції) 4.

За правилом кошти, необхідні на оплату свідків, експертів, а також
на проведення огляду на місці, вносить наперед сторона, яка поруши-
ла відповідне клопотання. Якщо виклик цих осіб або огляд на місці
провадиться за клопотанням обох сторін або з ініціативи суду, потріб-
ні для цього кошти вносяться обома сторонами порівну. Перелічені
суми не вносяться стороною, звільненою від оплати судових витрат. В
таких випадках оплата провадиться з коштів, що відпускаються за
кошторисом.

Виплата винагороди свідкам, експертам, перекладачам, а також
відшкодування їм витрат у зв’язку з явкою провадиться за ухвалою
судді негайно після виконання ними своїх процесуальних обов’язків
незалежно від стягнення з сторін сум, необхідних для цього.

Відшкодування витрат військовослужбовців, які викликаються до
суду як свідки, законні представники потерпілих, експерти, перекла-
дачі (проїзд, витрати по найму жилого приміщення, добові), прова-
диться за вимогою військових частин за встановленими нормами.
Самим військовослужбовцям ніякі витрати не відшкодовуються.

Окремий порядок передбачено для стягнення витрат, пов’язаних з
розшуком відповідача, місце фактичного перебування якого невідоме,
і що можливо як за ініціативою суду, так і за заявою позивача. Для
цього суд (судця) виносить ухвалу, покладаючи розшук відповідача на
органи внутрішніх справ, витрати котрих стягуються з відповідача на
користь держави в розмірі до п’яти мінімальних заробітних плат 5.

До витрат, пов’язаних з розглядом справи, відносяться інші витра-
ти, які ст.79 ЦПК.

1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення; 
2) витрати на правову допомогу;
3) витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду; 
4) витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекла-

дачів та проведенням судових експертиз; 
5) витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх

знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи; 
6) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик

відповідача. 
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ШЛЯХ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ІСТИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ- ДОКАЗУВАННЯ

Лузгіна М. В.
5 курс, група 5-Ю-1,спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к.тел (099) 236-66-27

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Судове доказування — це процесуальна діяльність осіб, які беруть
участь у цивільній справі щодо подання, дослідження та оцінки дока-
зів, а також це діяльність суду щодо дослідження та оцінки доказів, а за
клопотанням осіб, які беруть участь у справі — витребування та забез-
печення доказів.

Судове доказування розглядається як процес, що складається з
п’яти ступенів (стадій).

1.Твердження про факти.
2.Зазначення доказів.
3.Подання доказів.
4.Сприяння суду у витребуванні та забезпеченні доказів.
5.Дослідження доказів.
Висловлена думка, що оцінка доказів є шостим ступенем не під-

тверджується аналізом здійснення оцінки доказів судом та сторонами.
Суб’єкти доказування поділяються на обов’язкові та факультативні.
Обов’язкові суб’єкти доказування: сторони, треті особи, що заявляють
самостійні вимоги, суд.

Факультативні суб’єкти доказування: інші особи, які беруть участь
у цивільній справі: треті особи, що не заявляють самостійні вимоги,
прокурор, органи державної влади і місцевого самоврядування, пред-
ставник тощо.

Зміст доказової діяльності суду: дослідити, оцінити, а в разі клопо-
тання сторін — витребувати та забезпечити докази.

Відповідно до ст. 179 ЦПК предметом доказування під час судового
розгляду є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення
або мають інше значення для вирішення справи (причини пропуску
строку позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухва-
ленні судового рішення. Предмет доказування визначається виходячи
із характеру спірних правовідносин і правової норми, яка їх регулює. 

Види предмета доказування:
- предмет доказування позивача, відповідача, інших осіб, які

беруть участь у цивільній справі;
- предмет доказування у суді першої, апеляційної та касаційної

інстанції, а також підчас перегляду рішень за ново виявленими та
винятковими обставинами.
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Згідно принципу змагальності, кожна сторона зобов’язана довести
ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і запе-
речень, крім випадків, встановлених законом. Відповідно до ст. 61
ЦПК не підлягають доказуванню:

- обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть
участь у справі . Визнання повинно бути безумовним. Слід розрізняти
визнання позову і визнання фактів, оскільки це не тотожні поняття.
Обставина не підлягає доказуванню лише у тому випадку, якщо вона
визнана усіма особами, які беруть участь у справі;

- обставини, визнані судом загальновідомими. Загальновідомі
обставини — це достовірні, об’єктивні обставини, відомі більшості
мешканців певної території, суду та учасникам процесу;

- обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господар-
ській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не дока-
зуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи
або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Ці факти називаються
преюдиційними;

- вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або
постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’яз-
кові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій
особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи
мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

Отже, відповідно до ст. 57 ЦПК доказами є будь-які фактичні дані,
на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які
мають значення для вирішення справи.

ХАРАКТЕР ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ
ЦИВІЛЬНИХ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН

У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Максименко В. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Важливим є дослідження відображення сучасного стану розвитку
правового регулювання цивільних майнових відносин в рамках
Європейського Союзу, зокрема, диференціації регулювання.

Намагання гармонізувати цивільне право в рамках права ЄС все ще
мають вигляд фрагментарної гармонізації з метою попередження викрив-
лень у конкуренції або усунення бар’єрів у торгівлі або коли гармонізація
цивільного права є частиною окремої «політики’’ Співтовариства.
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По суті, такий стан речей є поміркований варіантом, проміжним між
повною відокремленістю європейських національних правих систем та
перспективною ідеєю Європейського кодексу приватного права .

На сьогодні поки що залишається діюча структура цього інституту,
яка включає дві групи законодавчих актів — ті, що гармонізують, і ті,
що уніфікують, причому спостерігається тенденція до підвищення ролі
процесів уніфікації

Останнім часом поширюється активність ЄС з метою відповісти на
виклики нової технології та комерційних інновацій, зокрема
комп’ютерних технологій, які породжують серйозні проблеми відпо-
відності праву інтелектуальної власності — захист комп’ютерного
забезпечення та захист баз даних.

Закріплення регулювання конкретних цивільних майнових відно-
син законодавчими актами ЄС також поки що проявляться лише в
певних аспектах та питаннях: захист прав споживачів, захист прав
інтелектуальної власності, агентські відносини та інші.

Гармонізація цивільного права, на думку європейських правників,
виступає як частина соціальної політики ЄС, до якої входить спожив-
ча політика та право споживачів, зокрема, контрактне та деліктне
право споживачів.

Варто відзначити, що, незважаючи на подекуди фрагментальний
характер, законодавче регулювання з боку інституцій ЄС навіть в окре-
мих напрямах сприяє формуванню єдиних правових понять європей-
ського цивільного права, і перш за все - уніфікованого права комер-
ційних контрактів.

Звертають на себе увагу практика та перспективи застосування
«м’якого» інструменту уніфікації норм, що регулюють «горизонталь-
ні», контрактні відносини цивільно - правового характеру.

Незважаючи на квазінормативний характер подібних проектів,
вони мають суттєве практичне значення. Так, у контексті українського
законодавства ( ст. 627 ЦК України ) сторони ( наприклад, українська і
«європейська» ) є вільними у визначені умов договору, а отже, можуть
використати PECL у якості погодженого взірця.

Незважаючи на скептичну позицію Європейської комісії щодо
створення кодексу, у Комітеті Європейського парламенту з внутріш-
нього ринку та захисту споживачів продовжують схвалено ставитися до
ідеї створення у майбутньому Європейського зобов’язального кодексу
або навіть «повнорозвинутого» Європейського цивільного кодексу.

Перш за все, Суд ЄС гармонізує практику тлумачення і застосу-
вання термінів, понять і категорій національного права країн - членів.

Отже, у процесі наближення законодавства України до правових
умов внутрішнього ринку ЄС варто брати до уваги, що реалії сьогоден-
ня ставлять перед acquis ЄС нові завдання розвитку у ринковій сфері,
в тому числі завдання формування основ «наднаціонального» регулю-
вання цивільно - правових відносин.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ
ЗА ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ПОЛІЦІЮ»

Малишко Катерина Олександрівна
Студентка II курсу спеціальності «Правознавство»

Кіровоградського інституту розвитку людини.
Науковий керівник: Кондратенко В. М.,

ст.. викл. кафедри кримінального
та адміністративного права

Кіровоградського інституту розвитку людини

Протягом останніх років у нашій державі відбулися суттєві зміни в
усіх сферах життя. Змінилися соціально-економічні відносини. Закон
України «Про міліцію» не відповідає сучасним реаліям і не в змозі
ефективно регулювати правовідносини у сфері протидії правопору-
шенням та злочинності. За таких умов, постає питання реформування
Мініс-терства внутрішніх справ України, структура якого сформувала-
ся ще за радянських часів. Також потребують нових підходів надмірна
централізація, мілітаризація, бюрократизм, авторитарно-дисциплі-
нарна модель управління, що превалювали в управлінському механіз-
мі українською міліцією.

Саме тому проектом Закону України «Про поліцію» [1] пропону-
ється змінити основні підходи до діяльності поліції, замінивши прева-
лювання її каральної функції на профілактичну. На противагу методу
адміністративного примусу у діяльності поліції надано пріоритет
застосуванню методу переконання. Введено нову функцію діяльності
поліції — надання послуг населенню. Враховуючи викладене, а також
те, що іншим шляхом врегулювати питання зміни організаційної
структури та завдань органів внутрішніх справ неможливо, розроблено
проект Закону України «Про поліцію».

Законопроектом передбачається суттєве покращання нормативно-
го регулювання діяльності поліції, максимальне виключення бланкет-
них норм та концентрації основних норм у єдиному законі; створення
необхідних нормативних засад для ефективної протидії злочинності;
виключення паралелізму і дублювання функцій різними службами і
підрозділами поліції; позбавлення зайвих функцій, посилення соці-
ально-правового захисту працівників поліції; покращання рівня їхньо-
го матеріально-технічного забезпечення; впровадження новітніх тех-
нологій у діяльності поліції; створення умов для належної взаємодії
поліції з громадськістю у здійсненні заходів із забезпечення правопо-
рядку; реалізація публічно-сервісної функції поліції з надання послуг
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населенню, значного посилення громадського контролю за діяльністю
поліції; гарантуванні гласності, відкритості та співпраці із засобами
масової інформації, громадськістю, органами державної влади та міс-
цевого самоврядування [2].

Проектом Закону відповідно до Конституції України визначено
функції та завдання, принципи діяльності, обов’язки, права та відпо-
відальність працівників поліції, порядок взаємодії з органами дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, населенням, засобами
масової інформації; порядок проходження служби; правовий та соці-
альний захист; фінансове та матеріально-технічне забезпечення;
відомчий і громадський контроль, прокурорський і судовий нагляд за
діяльністю поліції [4].

Зазначений проект Закону містить конкретні норми, спрямовані
на посилення мотивації служби в органах поліції: оплату праці, жит-
лове забезпечення, врегулювання часу відпочинку та відпусток,
посилення громадського контролю за діями адміністрації органів
поліції, притягнення до дисциплінарної відповідальності здійсню-
ється за погодженням з дисциплінарною комісією, яка складається
на паритетних засадах з призначених адміністрацією працівників
поліції та обраних профспілковим органом представників профспіл-
ки поліції.

Прийняття зазначеного проекту закону надасть можливість поси-
лити захист прав, свобод, інтересів фізичних і юридичних осіб, сприя-
тиме підвищенню рівня цивільного контролю за діяльністю поліції,
посилить боротьбу з корупцією, в цілому позитивно вплине на безпе-
ку держави.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ТА НЕДОПУЩЕННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ТА МАСОВИХ БЕЗПОРЯДКІВ

Мамай Катерина Вікторівна
здобувач кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права університету «Україна»
науковий керівник доктор юридичних наук, 

професор Заросило В. О. 

Якщо ставити питання про організаційні заходи органів внутріш-
ніх справ, щодо попередження та припинення групових порушень гро-
мадського порядку та масових безпорядків то ми повинні враховувати
різні аспекти. Мається на увазі підготовка і проведення організаційних
заходів, їх планування, тип масових заходів, які можуть перерости у
групові порушення громадського порядку та масові безпорядки, кіль-
кість осіб, які беруть участь у проведенні масових заходів, основна мета
проведення заходу та багато інших. 

На забезпечення громадського порядку та організацію охорони
громадського порядку і громадської безпеки при проведенні масових
заходів впливає ряд специфічних факторів, які також треба враховува-
ти при планування профілактики групових порушень громадського
порядку та масових безпорядків. До них відносяться: характер прове-
деного заходу; зосередження великої кількості людей па обмеженої
території (фактор юрби); динаміка і різка зміна подій, що відбувають-
ся; швидка зміна оперативної обстановки; специфічний контингент
присутніх (представники опозиційних партій, агресивно набудовані
угруповання болільників, особи в нетверезому стані та т. ін.); особли-
вості розташування спортивно-видовищних і інших об’єктів прове-
дення масових заходів; необхідність призупинення роботи деяких чи
підприємств зміни руху міського транспорту на час проведення масо-
вого заходу; обов’язковий облік погодних умов на момент проведення
масового заходу та інші.

Таким чином організаційні заходи органів внутрішніх справ України
повинні враховувати всі згадані вище фактори. Крім того при плануван-
ні організаційних заходів спрямованих на попередження групових пору-
шень громадського порядку та масових безпорядків треба враховувати і
фактори, які характеризують особовий склад підрозділів, які мають бути
задіяні у проведенні згаданих заходів, їхній психологічний стан, наяв-
ність молодих співробітників та таких які мають достатній досвід робо-
ти в органах внутрішніх справ та у проведенні профілактичних заходів,
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яким чином мають проводитися профілактичні заходи, чи ознайомле-
ні всі працівники з планом їх проведення, чи відпрацьовувалися такі
заходи на навчаннях та т. ін.. 

Основними задачами органів внутрішніх справ при забезпеченні
правопорядку і безпеки під час проведення масових заходів є: забезпе-
чення успішного проведення заходів; суворе дотримання учасниками
заходів і глядачами встановлених правил поведінки; попередження і
припинення можливих злочинів і порушень громадського порядку та
громадської безпеки; надання допомоги іншим державним органам у
забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки; недопу-
щення зниження рівня охорони громадського порядку на інших тери-
торіях міста під час проведення масових заходів та т. ін.

Врахування всіх перерахованих факторів є основним напрямом
діяльності штабних підрозділів МВС України при плануванні і прове-
денні заходів спрямованих на попередження групових порушень гро-
мадського порядку та масових безпорядків.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Дмитро Вікторович Мартинюк
Луцький інститут розвитку людини 

Університету «Україна»

Конституція України у ст. 13 встановлює, що земля, її надра, при-
родні ресурси є об’єктами права власності Українського народу.
Враховуючи природу цієї статті, український народ вважається само-
стійним суб’єктом права власності нарівні з державою та окремими
особами тощо. Серед фахівців виникає питання, чи не призведе
визнання права власності на землю народу в цілому, і окремої особи на
окрему ділянку землі до подвійного права власності та до порушення
права власності. Зокрема, В.В. Носік вважає, що земля як об’єкт права
власності Українського народу пов’язана з тим, що суверенітет
України поширюється на всю її територію (ст. 2 Конституції України),
а носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ (ст. 5
Конституції України) [1, с. 156]. Як зазначає Я.М. Шевченко, поєд-
нання належності права власності українського народу і водночас його
здійснення від імені власника органами державної влади дає змогу
робити висновок, що власність українського народу є водночас дер-
жавною власністю [2, с. 219]. На думку автора, необхідно розрізняти
випадки, коли право власності на землю стосується інтересів суспіль-
ства в цілому, і випадки, коли згідно з Конституцією людині належить
і гарантується право власності на землю.
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Одна із важливих природних властивостей земель, що використову-
ються у сільськогосподарському виробництві є їх здатність підвищувати
свою родючість при правильній організації використання. Тому при
використанні землі власник землі, землекористувач, орендар зобов’яза-
ний використовувати такі способи і методи обробки землі, які не тільки
не погіршували б її природні властивості, але і вели до їх покращення.
У разі порушення цих вимог відповідно до ст.ст. 141, 143 Земельного
кодексу України користувачі і власники земельної ділянки в примусово-
му порядку можуть бути позбавлені права користування чи права влас-
ності на земельну ділянку. Зокрема, у випадку забруднення та/або засмі-
чення земель, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту тощо.

Важливим є досвід здійснення правової охорони земель у зарубіж-
них країнах. Так, зокрема, Земельний кодекс Молдови дає державі право
конфіскувати землю у випадку її невикористання або зниження родю-
чості ґрунтів, а також застосування методів обробки землі, які супере-
чать місцевим планам боротьби з ерозією. В Італії та Франції закони, що
регулюють питання використання землі, передбачають відносно м’які
міри покарання за її нераціональне використання або невикористання
взагалі (землі можуть бути засаджені кущами з метою боротьби з ерозі-
єю). В Японії існують більш жорсткі заходи проти землевласників, які не
обробляють сільськогосподарські землі або обробляють їх неефективно
(примусовий продаж або передача в оренду) [4, с. 114].

Підбиваючи підсумки, можна дійти наступних висновків.
Конституція України, закріплюючи верховенство народу на всій тери-
торії, яку займає Україна і яка обмежена кордонами з іншими країна-
ми, відображає ставлення (право) Українського народу до землі як до
території держави, як до об’єкта природи, а не до конкретних ділянок,
розмежованих на земельній території держави для спеціального вико-
ристання. Необхідно розрізняти випадки, коли право власності на
землю торкається інтересів суспільства в цілому — тоді земля визнача-
ється як об’єкт права власності Українського народу, і випадки, коли
згідно з Конституцією України особі належить і гарантується право
власності на землю.

Список використаних джерел

1. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу. — К.,
Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.

2. Цивільний кодекс України: Коментар. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2003. —
856 с. 

3. Дмитренко І.А. Екологічне право України. — К., 2001. — 352 с.
4. Хом’яченко С.І. Правова охорона земель і державний контроль за

використанням і охороною земель // Держава і право: зб. наук. пр.
Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. — К.: Ін-т держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, 2003. — С. 112–115.

господарської діяльності Секція 10

147



ОСОБЛИВОСТІ ДОБОРУ КАНДИДАТІВ В СУДДІ:
ПРОФЕСІЙНИЙ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

М. Г. Марченко старший викладач
кафедра цивільного, господарського та кримінального права

Інститут права та суспільних відносин
Відкритий міжнародний університет

розвитку особистості людини «Україна»
Науковий керівник: В. І. Лебеденко,

к.ю.н., доцент, професор кафедри

Конституція України закріплює принцип поділу влади на самостій-
ні гілки: законодавчу, виконавчу та судову. Сьогодні суддя наділений
значними повноваженнями, оскільки він не лише застосовує положен-
ня закону при здійсненні правосуддя, а й розвиває його, і як свідчить
практика декотрих держав, при необхідності, корегує його зміст. При
цьому, судова влада, що діє в сфері соціальних і міжособистісних кон-
фліктів, використовується як необхідний компонент системи засобів
упередження, стримування, гальмування та протидії процесам, що дес-
табілізують життя суспільства. За цієї обставини судова влада повинна
виправдовувати ті надії, що покладаються на неї суспільством у бороть-
бі із протиправними діяннями та бути відповідною високим морально-
етичним вимогам, що пред’являються до її представників. Зазначене, на
нашу думку, передбачає необхідність створити нормативне та морально-
етичне підґрунтя для формування суддівського корпусу. Водночас із
цим, діяльність судді повинна ґрунтуватись на додержання таких
моральних домінантах, як справедливість, рівність усіх перед законом та
судом, неупередженість, тактовність, ввічливість тощо. Слід виходити з
того, що суддя-професіонал — це особа високих моральних якостей, з
безсумнівною репутацією, відсутністю особистих симпатій та антипатій
до учасників процесу, яка у своїй діяльності суворо дотримується вимог
матеріального та процесуального права, чинних морально-етичних цін-
ностей. Крім цього, професіоналізм судді проявляється і в умінні не
створювати своїми діями конфліктів, бути стриманим, врівноваженим,
холоднокровним та поміркованим в різних ситуаціях. Ці якості потрібні
судді для прийняття неупереджених та законних рішень.

Добір кандидатів на посаду судді здійснюється у відповідності до
вимог статей 53, 64 та 65 Закону України від 07.07.2010р. «Про судоус-
трій та статус суддів». У відповідності до законодавства спеціальними
вимогами, що пред’являються до майбутнього судді є обов’язкове гро-
мадянство України, вік — не молодший 25 років, наявність вищої юри-
дичної освіти та стаж роботи в галузі права не менш як три роки, про-
живання в Україні не менш як 10 років, володіння державною мовою,
а також не повинен бути визнаний судом обмежено дієздатними або
недієздатними, не здатним за станом здоров’я виконувати обов’язки
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судді, що підтверджено медичним висновком, мати непогашену суди-
мість. Суддя також не може належати до політичних партій і рухів або
матеріально їх підтримувати, входити до керівного складу будь-яких
громадських об’єднань, а також в майбутньому поєднувати свою діяль-
ність з підприємницькою або адвокатською діяльністю чи будь-якою
іншою оплачуваною роботою (крім викладацької, наукової і творчої
діяльності. Крім цього, на посаду судді призначаються особи після
проходження спеціальної підготовки та складення кваліфікаційного
іспиту. Як бачимо законодавством не передбачено з’ясування мораль-
но-етичних та ділових якостей майбутнього судді у процесі відбору на
цю посаду, що на нашу думку є прогалиною законодавства, яка нега-
тивно позначається на якісному складі суддів.

Вважаємо за доцільне у процесі добору осіб на посаду судді зако-
нодавчо закріпити необхідність проведення психологічного тестуван-
ня кандидатів, з метою з’ясування наявності у кандидата можливих
негативних моральних якостей. Що повинно враховуватись в майбут-
ньому при призначенні на посаду. Крім цього, при доборі кандидата на
посаду судді повинні з’ясовуватись такі його особисті моральні якості,
як особиста чесність, обов’язковість, компетентність, принциповість,
доброта, милосердя, скромність, великодушність, доброзичливість,
гідність, відповідальність тощо та в чому і коли вони проявлялись.

Приватне життя судді безпосередньо пов’язане із виконанням ним
своїх професійних обов’язків, тому на стадії добору вивченню підлягає
і найближче оточення кандидата на посаду судді, серед якого не
повинно бути осіб раніше засуджених за корисливо-насильницькі зло-
чини, таких, які ведуть аморальний спосіб життя, систематично пору-
шують громадський порядок та правила поведінки у суспільному житті
і т. ін. Підсумовуючи наведене можна зазаначити, що відповідні
моральні та ділові якості, знання та компетентність судді, його профе-
сіоналізм в повному обсязі втілюються у крилатому виразі Марка Тулія
Цицерона: «Суддя — це закон, що говорить, а закон — це німий суддя».

РОЗВИТОК ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Матлашевська А. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

У книзі 4 Цивільного кодексу України, присвяченій проблемам
регулювання відносин інтелектуальної власності, право інтелектуаль-
ної власності трактується як право особи на результат інтелектуальної,
творчої діяльності або інший об’єкт інтелектуальної власності. 

господарської діяльності Секція 10

149



На сьогодні в Україні зроблено важливі кроки на шляху формування
та розвитку інституту інтелектуальної власності, створення відповідного
законодавчого поля, гармонізованого з міжнародними вимогами. Аналіз
ситуації, яка склалась у сфері інтелектуальної власності показує, що
в Україні створено відповідне законодавче середовище, достатньою мірою
гармонізоване з міжнародними вимогами. Чинне на сьогодні законодав-
ство України включає значний перелік нормативних актів у сфері інте-
лектуальної власності, але, водночас, на думку багатьох вітчизняних
фахівців, законодавство України з питань інтелектуальної власності лише
продекларувало перетворення інтелектуальних продуктів на товари, що
мають споживну вартість та суспільну потребу, але не запровадило ефек-
тивного механізму комерціалізації «відносин інтелектуальної власності,
чітких «правил гри» у цій сфері, що робить встановлені на сьогодні норми
фактично недієздатними і на даний момент це є найбільш вагомою про-
блемою у формуванні права інтелектуальної власності в Україні.

Що ж стосується тенденції розвитку права інтелектуальної власності:
тут, враховуючи наявність відносно самостійної сукупності норм та інсти-
тутів, що регулюють сферу однорідних суспільних відносин за допомогою
специфічних методів правового регулювання, можна говорити про ста-
новлення сьогодні в системі національного права України — нової само-
стійної комплексної галузі права — права інтелектуальної власності.

Її комплексний характер обумовлений низкою підстав, зокрема, на
застосуванні таких методів правового регулювання відносин, як — дис-
позитивний, імперативний, метод заохочення, метод автономії волі та
рівності сторін тощо. Тобто, юридичний інструментарій, який застосову-
ється при регулюванні суспільних відносин у галузі інтелектуальної,
творчої діяльності, не обмежується методами правового регулювання,
притаманними цивілістичним наукам. Адже для їх регулювання вико-
ристовуються також методи, що притаманні для правового регулювання
публічних галузей права. Крім того, ця галузь права представлена віднос-
но самостійними інститутами, кожен з яких має свої особливості, зумов-
лені специфікою самих об’єктів права інтелектуальної власності.

Так, до інститутів права інтелектуальної власності належать: 
1) авторське право та суміжні права; 
2) право промислової власності (патентне право); 
3) засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів

і послуг; 
4) нетрадиційні (інші) об’єкти права інтелектуальної власності; 
5) новітні тенденції в розвитку інтелектуальної власності.
Отже, з огляду на вищезазначене, можна сказати, що право інте-

лектуальної власності — це самостійна комплексна галузь права, яка
перебуває на стадії свого формування, являє собою сукупність норм
права, які регулюють суспільні відносини, пов’язані зі створенням
об’єктів права інтелектуальної власності, а також набуттям, здійснен-
ням та захистом права на ці об’єкти.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ
ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Мисак О. І.
старший викладач кафедри «Правознавство» Вінницького

соціально-економічного інституту Університету «Україна»,
Науковий керівник: Мурашин О. Г. член-кореспондент

Академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор.

Становлення та розвиток України як суверенної держави, її актив-
на інтеграція у міжнародний політичний та економічний простір
зумовлюють переосмислення змісту, функцій, значення багатьох пра-
вових явищ. Важлива роль у вирішенні цих питань належить юридич-
ній відповідальності. Побудова цивілізованого суспільства може бути
успішною лише за наявності забезпечення дієвої реалізації юридичної
відповідальності, чіткого окреслення її змісту, функцій та цілей. 

Теорія права і по сьогодні не має остаточних констант з питань юри-
дичної відповідальності. Щоб розкрити зміст цього правового явища
необхідна розробка сталого понятійного апарату, визначення форм її реа-
лізації. Серед багатоманіття наукових думок та поглядів щодо юридичної
відповідальності виділяються два абсолютно діаметральні підходи.
Розрізняють негативний (ретроспективній) та позитивній (перспектив-
ній) аспекти правової відповідальності. Негативна відповідальність вини-
кає у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням правових
норм. Характерними її ознаками є державний примус та негативні наслід-
ки для правопорушника. Концепція позитивної юридичної відповідаль-
ності ґрунтується на правовій активності суб’єктів права, втілюється у їх
правомірній поведінці. Вона пов’язана з соціалізацією особистості, тобто
процесом, що виражає зв’язок особистості із суспільством, усвідомлення
людиною соціальних норм, перетворення суспільного досвіду у власні
ціннісні орієнтири [1,с.326]. Позитивний аспект відповідальності це схва-
лення та заохочення суб’єкта права. Безу-мовно, перспективна юридична
відповідальність має різновекторну направленість, може застосовуватись
до будь-якого з суб’єктів права. Ретроспективна юридична відповідаль-
ність є вузько направленою і застосовується суто до конкретного суб’єкта
права, лише після скоєння ним правопорушення. 

На сучасному етапі розвитку права, юридична відповідальність не
повинна сприйматись лише як наслідок правопорушення, через призму
застосування до суб’єкта заходів державного примусу. Позитивна юри-
дична відповідальність є важливим явищем, адже чим активніша право-
мірна поведінка суб’єктів правовідносин тим рідше державі потрібно
застосовувати засоби державного примусу, що є вигідним і державі і сус-
пільству. У будь-якому суспільстві ці два аспекти відповідальності тісно
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пов’язані між собою і чим вищий рівень правосвідомості у активному
сенсі, тим краще дотримуються соціальні норми, рідше застосовується
відповідальність у ретроспективному значенні [2,с.14]. Отже, лише
у єдності цих двох аспектів можна у повній мірі розглядати юридичну
відповідальність як правовий феномен. Таким чином, юридична від-
повідальність це забезпечений державним примусом, пререконанням
або заохоченням юридичний обов’язок суб’єктів суспільних відносин
з дотримання приписів правових норм.

Юридична відповідальність характеризується багатогранністю.
Стрімкий розвиток взаємовідносин між державами, поглиблення гло-
балізаційних процесів спричинили потребу у підвищенні ефективнос-
ті права, вдосконаленні механізму його дії. В цьому контексті набуває
особливого значення всебічний, поглиблений аналіз юридичної відпо-
відальності, її видів що у подальшому забезпечить дотримання загаль-
нолюдських цінностей та реалізацію загальносвітового правопорядку.

Список використаних джерел:

1 Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права/
М.М.Рассолов. �  М.: Юнити, 2007. �  431 с.

2. Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г Юридическая ответственность/ Р.Л.
Хачатуров, Р.Г. Ягутян �  Тольятти: Международная академия бизнеса и
банковского дела, 1995. �  200 с.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕНЕЗИСУ
ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мірошниченко М. І.
к.і.н., доц., кафедра теорії та історії держави і права

1.Українське суспільство перебуває не перехідному етапі системної
трансформації усіх сфер життєдіяльності. Зазнає трансформації і пра-
вова система, яка, проте, володіє ресурсом для реальних альтернатив,
варіантів і моделей стратегічного розвитку. Їх вибір багато в чому зале-
жить від глибини знань про закономірності виникнення і розвитку
правової системи, тих, хто має безпосереднє відношення до її рефор-
мування. У цьому разі, головне, що характеризує суб’єктивне відно-
шення людей до закономірностей — це їх пізнання, урахування, актив-
не використання в правотворчій і правозастосовчій діяльності. 

2. В юридичній літературі традиційно закономірності правової сис-
теми як підсистеми суспільства розглядаються як такі, що певним
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чином вплетені у контекст суспільних закономірностей і традиційно
відносяться до переліку загальних закономірностей виникнення і роз-
витку права. Їх дія виявляє себе особливим (специфічним) чином в
умовах окремих суспільств з притаманними їм історичними і соціо-
культурними особливостями в розвитку. 

3. В рамках синергетичної парадигми окремі науковці
(Ю.Ю.Ветютнєв, І.С.Кривцова та ін.) наголошують, що ті сфери правової
дійсності, які не володіють безпосередньо юридичними характеристика
(правова свідомість, правова культура, правова ментальність, правовий
порядок), але прямо співвідносяться із структурно — функуціональними
характеристиками правової системи і є її елементами, підпорядковані
власним закономірностям, які у змістовому аспекті не підпадають під
поняття державно — правових. Отже пропонують виокремити їх в окрему
групу правових закономірностей еволюції і самоорганізації. 

4. Нами встановлено, що між державно — правовими закономірнос-
тями і особливими правовими закономірностями еволюції і самооргані-
зації правової системи (вони в єдності є специфічними стосовно загаль-
них закономірностей суспільства у цілому) існує системний зв’язок,
вони можуть реалізуватись лише в процесуальній динаміці. Системний
характер цього зв’язку обумовлюється закономірностями суспільства як
складної системи органічного типу, основу розвитку якої становить
взаємодія організації і самоорганізації. Отже, в умовах організаційних
процесів в механізмах суспільного регулювання домінують державно —
правові закономірності, а в умовах самоорганізаційних процесів доміну-
ють особливі правові закономірності еволюції і самоорганізації.

5. Сумарний ефект дії державно — правових закономірностей
і особливих правових закономірностей еволюції і самоорганізації пра-
вової системи забезпечують закономірності системи як такої. Останні
іманентно притаманні правовій системі, є продовженням її сутності і
залишаються дієвими в умовах безкінечного процесу трансформацій-
них змін, яких вона зазнає в процесі генезису. До їх переліку відно-
сяться закономірності цілісності, комунікативності, історичності,
самоорганізації. 

6. Державно-правові закономірності, особливі правові закономір-
ності еволюції й самоорганізації правової системи та закономірності
системи як такої в єдності складають принципово єдину категорію
об’єктивних загальних закономірностей генезису правової системи як
системної структурно — функціональної цілісності. Ці загальні зако-
номірності по відношенню до загальних закономірностей суспільства є
специфічними, бо механізм їх дії виявляє себе особливим (специфіч-
ним) чином в умовах окремо взятих суспільств з притаманними їм
історичними і соціокультурними особливостями в розвитку. Їх харак-
теризують риси системності, нелінійності, динамізму, діалогічності,
соціокультурної і психологічної обумовленості.
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ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Є. В. Мостепан,
ПЗ-51, Інститут права та суспільних відносин

Н. В. Сухицька,
к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського і кримі-
нального права Інститут права та суспільних відносин 

Реформа правоохоронної системи в Україні назріла давно, оскіль-
ки безлад, який останніми роками панує у правовій системі, порушен-
ня конституційних права грома дян, не забезпечення у повній мірі їх
потреби на захист, фактично усуває доступність пра восуддя, перекрес-
лює прозорість право суддя, ставить під сумнів його справедливість та
об’єктивність.

Не виконуються Консти туційні засади судочин ства, зокрема такі
як рівність усіх учасни ків судового процесу перед законом і судом, зма-
гальність сторін, забезпечення обвину ваченому права на захист, обо-
в’язковість рішень суду.

Відомо що, виконання судових рішень, зокрема, Європейського
Суду з прав людини є однією з найгостріших проблем захисту і понов-
лення порушених прав та свобод гро мадян. Недовіра до правоохорон-
ної системи, ставиться під великий сумнів її чесність та ефектив-
ність,це ті фактори які сприяють до того що, громадяни звертаються за
захистом своїх прав до міжнародних інституцій, зокрема, до
Європейського Суду з прав людини, за кількістю скарг у якому Україна
у числі лідерів. Аналіз звернень громадян України до ЄСПЛ дає підста-
ви зробити припущення, що за належного функ ціонування системи та
приведення українського законодавства до міжнародних стандартів
вдасться значно скоротити під стави для таких масових звернень.

Існує нагальна потреба у реформуванні досудового слідства, про-
куратури, адвокатури, що має відбуватися паралельно із реформою
судочинства, з дотриманням єдиної концепції, основою якої є неупе-
реджене слідство, надійний професійний захист, рівність сторони
обвинувачення і сторони захисту на засадах змагальності, починаючи з
порушення кримінальної справи, надання захиснику однакових із
слідчим можливостей із збирання і подання доказової інформації та,
як пропонують багато вчених і практиків, проведення «паралельного
адвокатського розслідування». 

Цілком обґрунтованою є діюча система судів, що складається з міс-
цевих, апеляційних, вищих (касаційних) судів, а також Верховного
Суду, якому відводиться роль забезпечення єдності судової практики
в Україні.

Діючий закон «Про судоустрій і статус суддів» є суттєвим кроком
до оновлення судової влади, але є потреба у реформі прокуратури,
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адвокатури з урахуванням міжнародних стандартів і світового досвіду.
Побудова нової право охоронної системи має розпочатися із повер-
нення довіри суспільства до правоохоронних органів України, забезпе-
чення високої професійної кваліфікації, чесності та принциповості
при вирішенні справ, незалежності у прийнятті рішень,забезпечувати
доступ до правосуддя, швидкого вирішення справи по суті й оператив-
ного виконання рішення.

Реформація органів має стати ефективною у разі забезпечення не
тільки високопрофесійними, а й високоморальними юристами, здат-
ними виконувати свій обов’язок. Професійна підготовка спеціаліста
починається з вивчення професії у вузі, що потребує серйозної рефор-
ми системи вищої юридичної освіти, скорочення вузів, випускники
яких мають вкрай низький рівень правових знань та навичок, низький
інтелектуальний рівень.

Суттєвим фактором ефективності правосуддя є система контролю
за фаховістю суддів, прокурорів, адвокатів, яка має відповідати при-
нципу постійного навчання юриста. Вирішення цих завдань потребує
постійній контроль за кваліфікацією спеціалістів. Особливе місце
мають займати деонтологічні кодекси, що існують у розвинутих краї-
нах. Важливим було б створення єдиного кодифікованого акту, у якому
зазначалися загальні етичні засади правової діяльності, які встановили
правила для всіх хто працює у сфері юриспруденції.

РЕАЛЬНІСТЬ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 
(ДО ПИТАННЯ СУТНІСНИХ І ЗМІСТОВНИХ

ХАРАКТЕРИСТИК )

Мурашин О. Г.
д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України

В рамках загальної теорії права правову систему розглядають як
одну із підсистем суспільства. Таке розуміння обумовлює вивчення її у
єдності і взаємодії із зовнішнім середовищем — тими соціальними
факторами, які визначають її розвиток і функціонування. У взаємодії із
зовнішнім середовищем одні елементи правової системи виконують
динамічну функцію, інші — статичну. Перші з них включають правот-
ворчість, правозастосування, правовідносини і т.п. Другі — доктрину,
інститути і норми права, структуровані як по ,,горизонталі» ( система
права), так і по ,,вертикалі» (система джерел права).

У світлі сказаного правова система є багаторівневою правовою
цілісністю. Кожний із рівнів вирізняється своїми специфічними, тільки
йому притаманними ознаками. Завдання полягає в тому, щоб, по-
перше, точно встановити комплекс таких ознак і, по-друге, деталь-
но розібратися в механізмі взаємодії правової системи і суспільства.
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Без цього достовірне розуміння правової системи як реально існуючої
правової цілісності в просторово-синхронному і процесуально-діах-
ронному вимірах навряд чи можливе.

До комплексу ознак, які характеризують правову систему відно-
сяться соціальні (загальні), юридичні (спеціальні) і соціокультурні
(сутнісні). Останні мають бути виявлені і артикульовані в процесі і на
основі об’єктивного аналізу історичного процесу становлення та роз-
витку правової системи. 

Механізм взаємодії правової системи із зовнішнім середовищем
здійснюється перш за все шляхом обміну інформацією. Це відбуваєть-
ся таким чином: правова система відображає потреби конкретного сус-
пільства. При цьому каналом впливу на неї є суспільна правосвідо-
мість, яка через правотворчість матеріалізується у нормах права.
Норми права через правовідносини, застосування, дотримання права і
т.п. втілюються у соціальних відносинах. Соціальні відносини, змі-
нюючись з часом, вимагають корегування права і т.д. У такий спосіб,
відбувається безкінечний процес (кругообіг) перетворення соціально-
го у правове, а правового у соціальне в рамках правового порядку.
Останній є кінцевою метою функціонування правової системи. 

Взята у такому аспекті правова система постає, по-перше, як
реально існуюча в просторі і часі ( а не в розмаїтті визначень і дефіні-
цій) своєрідна реляційно-інституційна, функціонально-структурна
цілісність, архітектоніка якої задається об’єктивно — потребами сус-
пільства, серед яких ключовою є потреба у справедливому правовому
порядку; по-друге, виступає могутнім каталізатором формування пра-
вової держави, громадянського суспільства, забезпечує організованість
і стабільність суспільних зв’язків, охороняє та захищає цілісність соці-
ального організму (правова держава і громадянське суспільство — це
продукт функціонування правової системи і водночас необхідна пере-
думова її подальшого функціонування та розвитку). 

У зв’язку із вище зазначеним, заслуговує на аналіз наукова пробле-
ма реальності правової системи як єдності багатозначних визначень її
компонентів у взаємній обумовленості і, головне, конкретній взаємо-
дії з урахуванням всіх взаємозв’язків. Слід підкреслити, що під таким
кутом зору правова система все ще мало досліджена.

Поняття конкретної взаємодії відображає не абстрактні зв’язки
між компонентами правової системи ( що часто є результатом суб’єк-
тивних суджень дослідників), а зв’язки, виявлені на основі інтеграції
знання про загальні закони розвитку ,,живої» правової дійсності та про
специфічні закономірності і обставини, які обумовлюють відносну
самостійність конкретної правової ситуації (ступінь розвитку законо-
давства; результативність механізму реалізації законів, ефективність
і професіоналізм правоохоронних органів; рівень і форми злочинності
та інших правопорушень; дотримання принципу прав людини; рівень
правової свідомості і правової культури тощо). 
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗБРОЇ
НЕВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У США

Мусаелян Дмитро Пушкінович
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права університету «Україна»
науковий керівник: Заросило В. О., д.ю.н., професор

У США зброя є засобом захисту особи від нападу інших осіб і це
записано в Конституції США, яка була прийнята понад 200 років тому.
До сьогодні друга поправка до Конституції США лишається незмінною.
Приводів до перегляду даної поправки та внесення змін до Конституції
США виникало і виникає багато. Наприклад, тільки в минулому році від
осіб, які страждали на психічні розлади, але в їх руках опинилася зброя
загинуло до тисячі людей. 

Президент США Барак Обома в цьому році запропонував внести
зміни до законодавства, але вони не були підтримані ні Сенатом ні
Палатою представників.

Оскільки законодавство США є досить своєрідним, адже це феде-
ральна країна, то слід розглядати як федеральні закони, які діють на
території всієї країни так і закони штатів, які в більшості випадків
дуже різні. 

Основним законом який регулює обіг зброї невійськового призна-
чення в США є Федеральний закон «Про контроль за зброєю». Він
визначає, що операції з вогнепальною зброєю без відповідної ліцензії
є незаконними. Проте, якщо особа має ліцензії то вона може продава-
ти і купувати зброю в будь-якій кількості на всій території США. Разом
з тим така ліцензія повинна бути федеральною. 

В цілому кожен громадянин США, якщо він є повнолітнім і має
документ, який посвідчує особу може придбати зброю в будь-якому
магазині, який здійснює торгівлю нею на території США.

Разом з тим існують обмеження для потенційних покупців та осіб,
які можуть передати зброю іншим особам. Ці обмеження стосуються
таких осіб:

• ті які звинувачують ся у скоєнні злочинів або злочину, за який
законами штату або федеральними законами передбачено відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі на термін більше ніж один рік;

• визнаними винними у вчиненні злочинів або злочину, за який
законами штату або федеральними законами передбачено відповідаль-
ність у вигляді позбавлення волі на термін більше ніж один рік;

• які переховуються від правосуддя;
• які використовують або вживають речовини, що обмежені

в цивільному обігу (наркотичні засоби);
• які знаходяться на території США без законних підстав;
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• які звільнені з військової служби за підставами, що вони згань-
били честь збройних сил США;

• які відмовилися офіційно від громадянства США;
• стосовно яких винесено судове розпорядження, що забороняє

турбувати, переслідувати або загрожувати статевому партнеру або
дитині статевого партнера;

• які визнані винними у вчиненні незначного правопорушення,
поєднаного з діями насильницького характеру.

Слід зазначити, що в США на сьогодні існує ефективна федеральна
система перевірки даних осіб, які хочуть придбати зброю. Продавець
повинен після того, як особа звернулася з проханням продати зброю
негайно зв’язатися за допомогою засобів електронного зв’язку до цен-
тральної бази даних і встановити, чи не є покупець особою, якій забо-
ронено продавати вогнепальну та іншу зброю. В цілому система діє на
всій території США і дає можливість за 30 секунд перевірити особу, яка
бажає придбати зброю. 

Законодавством США заборонено такі операції зі зброєю:
• володіння і перевезення кулеметів;
• виготовлення, ввіз, продаж та володіння зброєю, яка при пере-

вірці не виявляється службами безпеки аеропортів;
• виготовлення перевезення та володіння напівавтоматичною

штурмовою зброєю;
• володіння вогнепальною зброєю яка не зареєстрована. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Нагорна В. В.
аспірант ІІІ курсу, Інститут права та суспільних відно-

син ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: Фрицький Ю. О., д.ю.н., професор

Права і свободи людини, її правовий статус, визначає ступінь сво-
боди людини в суспільстві. Цей принцип відносин людина-держава
сформульований в Конституції України (ч.2 ст.3 Конституції України)
[1]. Проблема прав людини привертала і привертає увагу і залишаєть-
ся актуальною в даний час. Право на соціальне забезпечення відно-
ситься до категорії соціально-економічних прав та вперше знайшло
своє закріплення в Конституціях Франції 1793 та 1848 року, Декларації
прав людини і громадянина . «На даний час обсяг прав особи визнача-
ється не тільки конкретними особливостями того чи іншого суспіль-
ства, але й розвитком людської цивілізації в цілому, рівнем і ступенем
інтегрованості міжнародного співтовариства» [2, с. 222]. Соціальні
права знаходять своє закріплення в численних міжнародних актах. 

Секція 10 Правове регулювання

158



Однією із важливих проблем розвитку Української держави,
пов’язаних з пошуком напрямків подолання кризових явищ життя,
є вирішення проблем розвитку соціального захисту окремих категорій
громадян, зокрема, дітей з особливими потребами.

Стосовно права на соціальне забезпечення законодавець визначає,
хто визнається ще або вже не здатним до праці і відповідно таким, що
потребує соціального забезпечення; що і за яких умов він вправі отри-
мати від суспільства; за рахунок яких коштів і за рішенням яких дер-
жавних органів [3]. Тому, дитина з особливими потребами фактично
підпадає під ці ознаки. 

Н. Б. Болотіна ситуацію з неоднозначним тлумаченням понять соці-
ального захисту і забезпечення цілком переконливо пояснює тим, що
внаслідок неправильного перекладу міжнародно-правових актів у чинно-
му законодавстві виникають суттєві проблеми щодо їх праворозуміння.
«Соціальне забезпечення за стандартами Ради Європи і Європейського
Союзу включено до більш широкої за змістом системи, яка містить
окрім соціального забезпечення (через соціальне страхування), також й
інші форми соціального захисту, зокрема державну соціальну допомогу,
а також спеціальний та особливий (додатковий соціальний захист для
окремих категорій населення)». Саме таким є розуміння поняття «соці-
альне забезпечення» для національного законодавства, тому що в нашій
державі все ще немає загального закону про соціальний захист населен-
ня [4, с. 9]. Цілком підтримуючи думку вченої щодо доцільності при-
йняття такого нормативно-правового акту вважаємо, що він має стати
основою соціальної політики та визначити сферу правового регулюван-
ня та суб’єктів на яких поширюватиметься.

Відповідно поняттям «соціальний захист» охоплюються, крім
права на соціальне забезпечення, й інші соціальні права, зокрема,
право громадян, які потребують соціального захисту на отримання
житла безоплатно або за доступну для них плату (ч. 2 ст. 47 Конституції
України), право на достатній життєвий рівень (ст. 48 Конституції
України), право на охорону здоров’я (ст. 49 Конституції України),
право на безпечне для життя і здоров’я довкілля (ст. 50 Конституції
України), право на освіту (ст. 53 Конституції України) [1]. У вузькому
розумінні соціальний захист це соціально-захисна діяльність держави
щодо убезпечення населення від соціальних ризиків. Н. Б. Болотіна
підкреслює, що саме так соціальний захист розуміється у Конституції
України і стосується усієї соціальної сфери в державі [5, с. 37]. Крім
того, вона виділяє спеціальний соціальний захист передбачає встанов-
лені законодавством відмінні від загальних умов спеціальні умови
матеріального забезпечення окремих категорій осіб у разі настання
соціальних ризиків. Додатковий соціальний захист передбачає вста-
новлений законодавством підвищений (на додаток до загальних умов)
соціальний захист окремих категорій осіб [4, с. 363], зокрема і тих, що
мають статус осіб з обмеженими можливостями. 
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Отже, розвиток соціального забезпечення прав дітей з особливими
потребами потребує подальшого законодавчого вдосконалення для
того, щоб діти мали відповідні види соціальних прав як одних із видів
конституційних прав людини.
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ОБСТАВИНИ, ЩО ПОМ’ЯКШУЮТЬ ТА ОБТЯЖУЮТЬ
АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Небесенко В. Г.
Асистент кафедри теорії та історії держави і права

Особу порушника характерезують насамперед ознаки ,властиві
суб’єкту проступку ( вік, стать, службове становище, соціальний стан,
протиправна поведінка в минулому), а токож поведінка в трудовому
колективі , в побуті, ставлення до сім’ї, коллег по роботі, навчання, тощо.
Всі ці обставини повинні бути встановлені органом (посадовою особою),
який розглядає справу, щоб мати повну уяву про особу порушника.

Ступінь вини правопорушника залежить від форми вчинення про-
ступку, а токож від мотиву й мети його вчинення. Зрозуміло, що умис-
не вчинення проступку відрізняється від вчинення його з необереж-
ності. У першому випадку ступінь вини порушника вищий.

Майновий стан правопорушника також має бути врахована під час
застосування окремих адміністративних стягнень: штрафу, конфіска-
ції, позбавлення спеціального права, виправних робіт.

Обставини,що пом’якшують і обтяжують відповідальність за адмініс-
тративних правопорушення, визначено відповідно статтях 34і 35 КУпАП.
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Пом’якшуючими відповідальність обставинами визначають:
• щире розкаяння винного;
• відвернення виним шкідливих наслідків правопорушень, добро-

вільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
• вчинення правопорушення під впливом сильного душевного

хвилювання або під час збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
• вчинення правопорушення неповнолітнім;
• вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка

має дитину віком до одного року.
Цей перелік не вичерпний, відповідний орган ( посадова особа ),

який розглядає справу, може визнати пом’якшуючими й обставини, не
передбачені законом ( наприклад, бездоганну трудову діяльність,
похилий вік, наявність у порушника утриманців тощо ).

На відміну від пом’якшуючих, у ст. 35 КпАП наведено повний
перелік обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне
правопорушення. До них належать: 

• прдовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу
уповноважених на те осіб припинити її;

• повторне протягом року вчинення однорідного правопорушен-
ня, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню;

• вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;
• втягнення неповнолітнього в правопорушення;
• вчинення правопорушення группою осіб;
• вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за

інших надзвичайних обставин;
• вчинення правопорушення в стані сп’яніння. Залежно від харак-

теру адміністрвтивного правопорушення, орган ( посадова особа ),
який накладає  стягнення, може не визнати останню обставину оптяж-
ливою ( наприклад, для відповідальності за порушення правил корис-
тування електроенергією байдуже, якому стані вчинено їх порушення).

Під час накладення стягнення обставини, що пом’якшують і обтя-
жують відповідальність,враховують лише за умови, що вони передбача-
ють за межами складу правопорушення, тобто не є його складовою час-
тиною. Так вчинення дрібного хуліганства в стані сп’яніння оптяжує
відповідальність порушника, а керування ж транспортним засобом
у стані сп’яніння не обтяжує, тому що ця ознака безпосередньо входить
до складу правопорушення.

До загальних належать також правила накладення адміністратив-
них стягнень під час вчинення кількох адміністративних правопору-
шень. У ст. 36 КУпАП пердбачино, що при вчиненні однією особою
двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне
стягнення накладають за кожне правопорушення окремо. Такий поря-
док признечення стягнень обумовлений тим, що справи про адмініс-
тративні правопорушення однієї і тієї ж особи вирішують частіше за все
різні державні органи ( посадові особи ) в межах своєї підвідомчості.
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ТРИ ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

А. О. Нікітіна
ПЗ -32, Інститут права та суспільних відносин

А. М. Іваненко,
к.і.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права ІПСВ

Актуальність даної теми зумовлена тим, що права людини — це
складне багатомірне явище, що має еволюційний характер. На протязі
історичного розвитку людства вплив прав людини на всі явища та фак-
тори суспільної реальності був досить суттєвим. Вони визначили сут-
ність, зміст права, його цінність та процес функціонування. В усі часи
розвитку суспільства існували свої уявлення про права окремої особи,
про належне та заборонене в її поведінці. Усе це відповідним чином
впливало на зміст правового статусу особи, її роль та цінність у сус-
пільстві, можливості її самореалізації, ефективність та адекватність
механізму реалізації та забезпечення прав людини.

У результаті наукової систематизації прав людини в історичному
погляді з’явилася теорія трьох поколінь прав людини. Перше поколін-
ня прав людини: цивільні(особисті) права; політичні права. Друге
покоління прав людини: соціальні права; економічні права; культурні
права. Третє покоління прав людини: колективні права.

Права першого покоління. Особисті права — це права, які не можуть
надаватись людині державою, бо вони належать їй від народження.
Держава лише охороняє та гарантує їх. Ці права належать кожній люди-
ні, незалежно від того в якій країні вона народилася і в якій живе.

Ці права належать людині як члену громадянського суспільства і
вони гарантують їй незалежність, особисту свободу, захист від проявів
свавілля з боку держави або інших громадян та забезпечують особис-
тості захист життя, свободи, рівності, особисту безпеку, засоби право-
вого захисту.

Отримавши політичні права, людина водночас отримує відповідну
політичну свободу. Людина має певну міру свободи, в межах, що вста-
новлені чинним законодавством, щодо управління державою, об’єд-
нання у політичні організації. Ніхто не може нав’язувати людині якісь
погляди на ті чи інші політичні процеси, вона самостійно може діяти
за власним переконанням та бажанням.

Друге покоління прав людини. Група соціальних, економічних та
культурних прав „вимагає» від держави забезпечення певних можли-
востей, умов добробуту індивіда, а саме: право на освіту, працю, відпо-
чинок, власність, житло, здоров’я тощо. Друге покоління прав людини
ще називають системою позитивних прав. Вони не можуть реалізову-
ватися без організаційної, координуючої та інших форм діяльності
держави, спрямованих на їх забезпечення.
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Третє покоління прав людини. Ці права можна назвати солідарни-
ми(колективними), тобто правами всього людства, правами людини та
народів. Це право на мир, безпеку, незалежність, здорове навколишнє
середовище, соціальний та економічний розвиток як людини, так і
людства в цілому. Ідеться про ті права особи, що не пов’язані з її осо-
бистим статусом, а продиктовані належністю до певної спільноти (асо-
ціації), тобто є солідарними (колективними), у яких правом особи від-
водиться головне місце.

Отже, три покоління прав людини слід розглядати вцілому як такі,
що забезпечують цілковиту охорону прав людини. Також можна ствер-
джувати, що інститут прав людини буде розвиватися і в подальшому. У
наш час це пов’язано із розвитком генетики. Саме тому коло поколінь
прав людини може бути розширене і четвертим поколінням, а в
подальшому може ще й п’ятим і шостим. Проте слід зазначити, що
кожне „нове» покоління тягне за собою конфлікт зі „старими», що у
свою чергу може стати причиною зниження рівня захищеності особи.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Нікітіна А. О.
III курс, група ПЗ-32, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та сустільних відносин Університету
«Україна»

Науковий керівник: Марченко М. Г., ст. викладач.

Актуальність даної теми обумовлена великою значимістю судового
представництва з метою зміцнення гарантій конституційного права гро-
мадян на судовий захист, а також гарантій реалізації в цивільному проце-
сі принципів законності, змагальності, диспозитивності та процесуальної
рівноправності сторін під час розгляду цивільних справ у суді.

Потреба в представництві виникає тоді, коли особа, яку представ-
ляють в силу закону (наприклад через відсутність дієздатності, непов-
ноліття особи) або конкретних життєвих обставин (наприклад через
хворобу, відрядження, зайнятість), не може особисто здійснювати свої
права і обов’язки, але переважно до послуг представників звертається
заради того, щоб скористатися спеціальним знанням та досвідом пред-
ставника, заощядити свій час і засоби і т. п..

Згідно Цивільно-процесуальним кодексом України (зі змінами та
доповненнями станом на 11 вересня 2012р.) представником може бути
адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну
дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення пред-
ставництва в суді. Особи можуть брати участь в цивільній справі осо-
бисто або через представника.
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Чинне процесуальне законодавство відносить судового представ-
ника до осіб, що беруть участь в справі. Незважаючи на це, деякі авто-
ри вважають це рішення законодавця неправильним, обґрунтовуючи
свою точку зору тим, що представники діють в захист інтересів особи,
яку представляють, і тільки від його імені, а тому вони не мають юри-
дичної зацікавленості в справі, їх процесуальні права зумовлені
об’ємом прав особи, яка представлена, а це означає, що дії, які вони
виконують в процесі, не несуть самостійного характеру. З точки зору
Комарова В.В., більш переконливим є твердження про те, що представ-
ники не мають юридичної зацікавленості в справі, представляється
необґрунтованим. У судових представників відсутня особиста зацікав-
леність в справі, однак вони зацікавлені в тому, щоб суд виніс рішення
на користь особи, яка представлена ними. Зацікавленість представни-
ків зумовлена покладеним на них обов’язком надати правову допомогу
особі, яка представлена в захисті суб’єктивних прав і інтересів, що охо-
роняються законом і носить процесуально-правовий характер.

Судові представники наділяються правами і обов’язками позива-
чів, відповідачів, третіх осіб і т. д. в залежності від того, яке проце-
суально-правове становище займають суб’єкти, що представляються
ними. Повноваження представників прийнято поділяти на два види —
загальні і спеціальні. До загальних відносяться ті повноваження, без
яких не може обійтися представник, захищаючи інтереси своїх довіри-
телів. Ними охоплюється право участі в дослідженні доказів, виступи в
суперечках, право звертатися з клопотанням про залучення до справи
доказів, заявляти відведення суду і т. д. Ці повноваження не перерахо-
вуються детально в уповноважуючих документах.

Отже, можна зробити такий висновок: безпосередній захист прав
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин здійснює суд, а
представник лише представляє їх інтереси. Однак без досвідчених та
освідчених представників в сучасному змагальному цивільному проце-
сі, для участі в якому необхідно мати великий обсяг правових знань, не
обійтися. Юридично непідготовлений громадянин має мало шансів
виграти справу і захистити свої права в повній мірі.

ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЮРИДИЧНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Нортенко В. В.
1 курс, група ПР(м)-1.1, спеціальність «Правознавство»,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 

Науковий керівник: О.К.Костюкевич, канд. юр. наук, доцент
кафедри «Право» Луцького інституту розвитку людини Університету
«Україна».

Секція 10 Правове регулювання

164



Для будь-якого виду юридичної відповідальності визначення під-
став для її застосування є центральним питанням, адже їх визначення
та суворе дотримання - необхідна гарантія прав і свобод громадян.
Вітчизняні правознавці, досліджуючи підстави юридичної відповідаль-
ності одностайно говорять про таку єдину підставу, як факт скоєння
правопорушення. Так, О.В.Котюк пише, що підставами юридичної
відповідальності є склад правопорушення, деліктоздатність (осудність,
дієздатність) субўєкта, його вік і наявність законодавства [1, 122].
В свою чергу, П.М.Рабінович вважає, що юридична відповідальність
виникає з моменту вчинення правопорушення як юридичного факту,
що викликає відповідне правовідношення [2, 137]. М.С.Кельман та
О.Г. Мурашин під підставами притягнення до юридичної відповідаль-
ності розуміють: наявність правової норми, що передбачає склад пра-
вопорушення; юридичний факт — вчинення самого правопорушення;
наявність правозастосовчого акта, що набрав чинності [3, 193].

Із викладених вище позицій можна спостерігати, що зазначені автори
в аспекті підстав розглядають юридичну відповідальність через призму
ретроспективної відповідальності. Навіть ті автори, які визнають позитив-
ний аспект відповідальності, при розгляді питання щодо підстав торка-
ються лише негативного аспекту. Виходячи з цього, фактичною підставою
юридичної відповідальності є юридичний факт (саме правопорушення),
без якого неможливе виникнення правовідносин відповідальності.

Доцільно дещо відрізняти виникнення юридичної відповідальнос-
ті та притягнення до неї, яке на перший погляд здається тотожнім. Так,
на нашу думку виникнення юридичної відповідальності передбачає
сам факт правопорушення, який містить передбачений законом склад
злочину (проступку); а під притягненням до відповідальності слід
розуміти правову можливість цієї дії (процесу), яка полягає у застосу-
ванні нормативно-правових приписів (санкцій) щодо правопорушника.
Тобто, виникнення юридичної відповідальності — це момент,
а притягнення до неї — це цілий процес.

Виходячи з позиції єдності правових і матеріальних підстав юридич-
ної відповідальності однією з її фактичних підстав є склад правопору-
шення (злочину), який містить сукупність обўєктивних та субўєктивних
ознак, необхідних для визнання скоєного діяння правопорушенням
(злочином), а особи — винною в його вчиненні. Значення складу право-
порушення полягає у тому, що він єдиний і достатній показник наяв-
ності правопорушення, єдина правова підстава відповідальності. Склад
правопорушення (злочину, адміністративного чи дисциплінарного про-
ступку, цивільного правопорушення) як юридична підстава відповідаль-
ності визнається усіма вченими, але трактується як наукова (теоретична)
абстракція, оскільки не має загального законодавчого закріплення
у нормах права. Що стосується практики, то тут підстави вказаної відпо-
відальності є рівнозначними і утворюються внаслідок поєднання фак-
тичного, процесуального та правового елементів.
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Фактична, процесуальна та правова підстави юридичної відпові-
дальності знаходяться у тісному взаємозвўязку, але мають різне зна-
чення залежно від стадії відповідальності. 

На нашу думку, вбачається доцільним розмежовувати правопору-
шення як порушення норми права та правопорушення як підставу
юридичної відповідальності. Будь-яке порушення норми права завдає
шкоди нормальному функціонуванню суспільних відносин. Тому
якщо спричинено і незначну шкоду порушенням норми права — того
правила, яке законодавець визначив як загальнообовўязкове, може
йтися про наявність у діях субўєкта правопорушення. Основною під-
ставою як позитивної, так і негативної відповідальності є наявність
у законодавстві забороняючої або зобовўязуючої правової норми.
Остання надає субўєктам права знання щодо різних правових
категорій, прав та обовўязків, про заходи заохочення і умови настання
негативної відповідальності за скоєне правопорушення, тим самим
формуючи у них свідоме, поважне та відповідальне ставлення до права
і власних вчинків. А наслідком позитивної юридичної відповідальнос-
ті є правомірна поведінка.

Варто звернути увагу на те, що вивчення поняття, сутності і підстав
юридичної відповідальності як правових категорій сприяє розробці меха-
нізмів встановлення та реалізації різних видів відповідальності, які будуть
максимально забезпечувати правопорядок у державі та суспільстві.
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Професор, кандидат юридичних наук Дадерко Л. Ф.

Одним із важливих напрямів розбудови України як незалежної демо-
кратичної держави є протидія злочинності. Успіх у цій діяльності знач-
ною мірою залежить від теоретичних розробок протидії окремим видам
злочинності. При цьому важливо досліджувати як діюче кримінальне
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законодавство та практику його застосування в сучасних умовах дії
нового кримінального законодавства України, так і запобігання злочи-
нів окремих видів. 

Злочини проти власності становлять одну із найпоширеніших
і найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на
одне із найбільш цінних соціальних благ — право власності. Право
власності в Україні охороняється законом. Держава забезпечує ста-
більність правовідносин власності. Кожен громадянин України має
право володіти, користуватися і розпоряджатися майном особисто чи
спільно з іншими

Власність складає економічну основу життя суспільства, виступає
показником його добробуту і особистого благополуччя громадян, тому
охорона власності, чітке правове регулювання відносин власності,
захист прав власників від будь-якого неправомірного втручання є най-
важливішим завданням держави.

Суспільна сутність злочинів проти власності полягає в тому, що
вони руйнують, пошкоджують або навіть і зовсім знищують економіч-
ні відносини власності, позбавляють власника можливості володіти,
користуватися і розпоряджатися майном. Право власності лише юри-
дично закріплює цю суспільну належність речей і охороняє (захищає)
її. Тому право власності як державно — правова форма закріплення
економічних відносин власності злочином не пошкоджується.
Власник завжди має право вимагати повернення йому викраденого
майна. Власник завжди має право на викрадене майно, тобто право
власності завжди залишається у нього цілим і непошкодженим.

До найважливіших завдань правової держави належать як удоско-
налення кримінального законодавства і практики його застосування
на прогресивній основі, водночас охороняючи загальнолюдські цін-
ності, так і суттєве поліпшення роботи всіх правоохоронних органів та
теоретичне дослідження питань боротьби зі злочинністю. Оскільки
власність є економічною основою життя суспільства та людини, показ-
ником добробуту населення, потрібно забезпечити належний захист 
з боку держави цього середовища всіх суспільних відносин.

Ми вважаємо, що актуальність дослідження знання із галузі, із про-
блем кримінальної відповідальності за злочини проти власності дають
змогу покращити методику їх розслідувань, вдосконалити кваліфікацію
діянь і правильно вирішувати питання про кримінальну відповідальність.
Головне в економічних відносинах власності - це належність певного
фонду майна (чи певної речі) конкретній особі. Належність майна
закріплює панування власника над річчю (речами), що вимагає від усіх
інших осіб дотримуватися і не порушувати цього панування, не заподію-
вати йому шкоди у володінні, користуванні його майном. Право влас-
ності лише юридично закріплює цю суспільну належність речей і охоро-
няє її. Тому право власності як державно-правова форма закріплення
економічних відносин власності злочином не пошкоджується. Злочини
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проти власності, - права власності не порушують, не руйнують і не зни-
щують. Право власності не може бути ні викраденим, ні знищеним, влас-
ник завжди має право вимагати повернення йому викраденого в нього
майна, завжди має право на викрадене майно, тобто Право власності
залишається цілим і не ушкодженим. право власності злочином не руй-
нується і не знищується, не анулюється, тобто воно від злочину не страж-
дає і шкода йому не заподіюється, а тому право власності не є об’єктом
посягання. Злочини проти власності руйнують, пошкоджують, на час чи
назавжди, економічні відносини власності, які є об’єктами розкрадань
чужого майна, грошей.

ПРОБЛЕМА СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Остаповської Н. П.
Студентки 3 курсу, групи ПЗ-31

Інститут права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Науковий керівник : старший викладач Марченко М. Г.

На погляд, дана проблема є дуже актуальною, саме значення сторін
у цивільному процесі обумовило підвищену увагу цій вічній темі у
науці цивільно - процесуального права.

Сучасний політичний та соціально-економічний розвиток України
визначається удосконаленням законодавства, яким закріплено право-
ве становище громадян, організацій і їх об’єднань та встановлюються
гарантії реалізації, захисту їх прав і свобод, визначених конституцією й
іншими законами України. Конституційні норми в яких вони закріп-
лені, виступають основою для деталізації в галузевому законодавстві
регулювання всіх аспектів їх дій і для визначення юридичних гарантій
їх реалізації, і для встановлення процесуального порядку (процесуаль-
них норм) захисту суб’єктивних майнових і особистих немайнових
(цивільних) прав, охоронюваних законом інтересів та свобод, у тому
числі також засобами цивільного процесуального права. 

Сторони займають особливу увагу серед суб’єктів цивільно - про-
цесуального спікера у розгляді цивільної справи. Їх правове становище
різноманітно, але інтереси однаково захищаються цивільним проце-
суальним законодавством. Змістом відрізняються один від одного -
наявність юридичної зацікавленості у результаті цивільної справи.
Сторони наділені правом брати активну участь у судочинстві під час
розгляду суду всіх матеріально-правових і процесуальних питань сто-
совно справи. Через дозвіл справи жодна із сторін може отримати
матеріальне благо, а інша - його позбутися.

Отже, цивільний процес порушується у зв’язку з виникненням
спору між учасниками матеріально-правових відносин, коли немає
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можливості врегулювати виниклі розбіжності, минаючи юрисдикційні
органи, а справа віднесено до судової підвідомчості. Учасники
зобов’язальних правовідносин іменуються позивачем і відповідачем
або сторонами цивільного процесу. Наявність сторін характерно як для
позовного виробництва, але й провадження у справам, які виникають
з адміністративно-правових відносин, і окремих категорій справ особ-
ливого виробництва. Хоча їх називають не позивачем і відповідачем
проте це їхне правове становище у цивільному процесі визначається ті
самі права й обов’язки, як і у сторін позовного виробництва.

Правосуддя у справах складає змагальністі і рівноправністі сторін.
Рівність прав і обов’язків сторін у тому, що обидві сторони однаково
мають право відстоювати свої права, займаних ними позиції з судово-
му засіданні особисто або ж через своїх представників. Право позива-
ча на пред’явлення позову відповідає право відповідача на заперечен-
ня чи пред’явлення зустрічного позову до позивача з метою захисту
своїх прав. Суд зобов’язаний повною мірою сприяти сторонам їх прав,
сприяти їх здійсненню, роз’ясняти сторонам наслідки скоєння тих чи
інших процесуальних дій. 

На нашу думку ми вважаємо, що у цьому контексті проблема набуває
актуальності правового становища сторін в цивільному процесі. Особли-
ве значення мають питання визначення поняття сторін в цивільному
процесі, розкриття принципів процесуальної рівноправності сторін, їх
правами та обов’язками. Проаналізувавши викладені погляди можна
прийти до висновку, щодо висвітлення такого об’ємного та цікавого
питання, зайняття стратегічної лінії, яку займає відповідач у цивільному
процесі, що дана праця внесла хоч деяку ясність і чіткість. Хотілось би
звернути увагу, що дана тема буде актуальною завжди, так як практика
довела , що ідеального суспільства не існує, отже означають що будуть
виникати суперечності, а при виникненні суперечності завжди є дві сто-
рони в тому числі і особа, яка буде відповідати за свої поступки.

ПРОБЛЕМА У КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ
ЗАСТОСУВАННІ СЛІДЧОЇ ФОТОГРАФІЇ,

ВІДЕО ТА ЗВУКОЗАПИСУ

Н. П. Остаповська 
ПЗ -31, Інститут права та суспільних відносин

Н. В. Сухицька, к.ю.н, доцент кафедри цивільного,
господарського і кримінального права

інститут права та суспільних відносин

Серед сучасних науково-технічних засобів важливе місце займає
судова фотографія. Вона широко застосовується при проведенні опе-
ративних заходів, при впровадженні різних слідчих дій та судових

господарської діяльності Секція 10

169



експертиз. Основним процесуальним засобом закріплення матеріаль-
них ознак злочину служать протоколи, складання яких обов’язково
при досудовому впровадженні, до яких можуть бути прикладені фотог-
рафічні знімки. Таким чином, кримінально-процесуальний закон роз-
глядає фотографічну зйомку в якості додаткового способу закріплення
встановлюваних фактів. Практика правоохоронних органів, що ведуть
боротьбу зі злочинністю, підтверджує виняткову важливість і ефектив-
ність цього способу фіксації. 

Застосування в ході розслідування засобів фотографії, відео-, кіно-
зйомки і звукозапису дозволяє забезпечити наочну фіксацію процесу
розслідування, ходу і результатів процесуальних дій і має важливе зна-
чення для посвідчення отриманої слідчим або експертом інформації. В
якості засобів відеозйомки та відеозапису використовується будь-яка
сучасна, але переважно портативна відеозаписуюча апаратура.
Використовується вона слідчими і оперативно-розшуковими працівни-
ками, а іноді і експертами-криміналістами в тих же цілях, що і засоби
фотозйомки. Відповідно, багато спільного є в прийомах використання
зазначених криміналістичних засобах. Звукозаписна техніка, на відміну
від фото і відеозаписувальних засобів, використовується в криміналіс-
тичній діяльності слідчого, не тільки як засіб наочно-звуковий фіксації
ходу окремих слідчих дій (наприклад, допиту, очної ставки, перевірки
показань на місці та ін), але і як технічне засіб, що полегшує його робо-
ту по закріпленню первинної оперативної інформації про злочинному
діянні, при складанні окремих процесуальних документів (наприклад,
як засіб нагромадження інформації до початку ряду слідчих дій, а також
засіб, що заміняє рукописні чорнові начерку, що складаються при огля-
ді місця події, допиті, для подальшого складання протоколів). 

Актуальність даного виду діяльності експертів - криміналістів поля-
гає в тому, що наочно-образна фіксація процесу розслідування, окремих
його моментів і результатів слідчих дій, оперативно-розшукових заходів
і експертно-криміналістичних досліджень має важливе значення в спра-
ві посвідчення слідчої, оперативно-розшукової та експертної інформа-
ції, отриманої при криміналістичній діяльності. Найбільш поширені
засоби і методи такої фіксації, маючи велику спільність, відносяться до
області криміналістичної фотозйомки, відео - і звукозапису. 

Отже, як розділ криміналістичної техніки криміналістична фотог-
рафія являє собою систему науково розроблених методів і засобів фото-
зйомки при різних видах криміналістичної діяльності, пов’язаних з роз-
криттям і розслідуванням злочинів. Криміналістична фотографія
базується на використанні засобів і методів загальних і спеціальних
видів фотозйомки, науково узагальнених даних їхнього використання в
криміналістичних цілях, а також результатах відповідних криміналіс-
тичних досліджень. Як розділ криміналістичної техніки криміналістич-
ний відеозапис являє собою систему науково розроблених методичних
рекомендацій відеозапису за допомогою сучасних відеозаписувальних
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засобів при різних видах криміналістичної діяльності, що використову-
ються при збиранні та фіксації доказів. Криміналістичний відеозапис
базується на використанні засобів і методів відеозапису, на науково-
узагальнених даних їх використання в криміналістичних цілях і відпо-
відних науково-криміналістичних розробках.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Отченашенко М. В.
5 курс, група 5-Ю-2, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (095) 853-10-63

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

З часів прийняття Декларації про державний суверенітет України,
проголошення незалежності України та схвалення Верховною радою
України відповідної Концепції, в нашій державі триває судовоправова
реформа, головною метою якої є формування незалежної судової
влади, перебудова судової системи, створення нового законодавства і
вдосконалення форм судочинства. Ухвалений Верховною Радою
України 7 липня 2010 року в другому читанні й в цілому проект Закону
України «Про судоустрій і статус суддів», яким внесені істотні зміни до
господарського процесуального законодавства та засвідчено намаган-
ня законодавчої удосконалити господарське процесуальне законодав-
ство, безперечно покликаний започаткувати новий етап судово-право-
вої реформи в Україні, стати першим ефективним кроком на шляху
удосконалення правової та судової систем у нашій державі.

Проблеми та перспективи реформування господарського процесу
в Україні вже тривалий час вивчаються й обговорюються як суддями,
так і науковцями. Проте, враховуючи, що у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» внесено суттєві зміни
до Господарського процесуального кодексу України, існує нагальна
потреба подальшого науково-теоретичного обґрунтування проблем і
перспектив реформування й удосконалення господарського процесу.

Прийняті законодавчі новели містять чимало позитивних тенден-
цій, серед яких, зокрема, впровадження автоматизованої системи
документообігу, що повинна забезпечити об’єктивний та неупередже-
ний розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості
та рівної кількості справ для кожного судді. Цілий ряд позитивних змін
спрямований на унеможливлення зловживання своїми процесуальни-
ми правами сторонами у справі. Перш за все, це стосується порядку
розгляду відводу складу суду, який тепер же ним і розглядається, а також
зміни щодо порядку оскарження ухвал.
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Надзвичайно важливу роль у забезпеченні ефективності господар-
ського судочинства відіграють норми Господарського процесуального
кодексу України як основного процесуального закону, на підставі
якого господарський суд вирішує господарські спори. Отже, справед-
ливість, оперативність і доступність правосуддя, безумовно, залежить
від досконалості й ефективності правового регулювання господар-
ського процесу.

Ефективне розв’язання проблем і недоліків господарського судо-
чинства можливе винятково шляхом прийняття нового Господарського
процесуального кодексу, в якому слід врегульовані існуючі нині прога-
лини, а також чітко відобразити роль і повноваження господарського
суду в умовах суттєвого реформування матеріального законодавства,
судової системи та судочинства в Україні.

Безумовно, необхідною є активна участь як усього суддівського
корпусу, так і науковців, і теоретиків господарського права та процесу
у розробленні та прийнятті нового Господарського процесуального
кодексу України, який не тільки буде покликаний удосконалити про-
цедуру розгляду господарських спорів, прийняття та перегляду рішень
господарських судів і забезпечення виконання цих рішень, але й пови-
нен визначити належну, науково обґрунтовану юрисдикцію господар-
ських судів, розв’язавши тим численні проблеми розмежування різних
видів судової юрисдикції, та привнести стабільність і визначеність у
судову систему України.

ЗАПРОШЕННЯ СВІДКА ДО СУДУ

Падун Олексій Валентинович
Студент ІІІ курсу ,групи ПЗ-32

Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Науковий керівник: старший викладач
Марченко Микола Григорович

Питання «запрошення свідка до суду», на даний момент є актуаль-
ним так як часто складно викликати правильно свідка до суду та визна-
чити чи дійсно була ця особа повідомлена про виклик чи ні.

В законодавстві широко розкрите питання про виклики чи запро-
шення свідка до суду, але все одно виникають спірні моменти.

Відповідно до статті 50 Цивільного процесуального кодексу
України (далі ЦПК), визначено, що свідком може бути кожна
особа,якій відомі будь-які обставини що стосуються справи. Свідок
зобов`язаний з`явитися до суду у визначений час і дати правдиві пока-
зання про відомі йому обставини, а у разі неможливості прибуття за
викликом суду свідок зобов`язаний завчасно повідомити про це суд.
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Повідомлення свідка про час і місце розгляду справи проводиться
відповідно статті 74-76 ЦПК України,тобто судові виклики здійсню-
ються судовими повістками про виклик. В матеріалах справи повинні
бути належні докази щодо повідомлення. Якшо відповідні докази від-
сутні, то свідок не може вважатися повідомленим належним чином.

Враховуючи вимоги статті 136 ЦПК України у заяві про виклик
свідка зазначається вся необхідна інформація про свідка(зазначаються
ім’я свідка, місце його проживання (перебування) або місце його робо-
ти, обставини, які свідок може підтвердити). Заява про виклик свідка
має бути подана до або під час попереднього судового засідання. Якщо
попереднє судове засідання у справі не проводиться, то до початку роз-
гляду справи по суті. Вважаємо що заяви про виклик свідка можливо
подати і під час розгляду справи по суті.

Також свідок викликається в суд через оголошення у пресі. З опуб-
лікуванням оголошення свідок вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи. При цьому друкований орган, в якому розмі-
щуються відповідні оголошення,в якому розміщуються відповідні ого-
лошення,визначається в порядку,встановленому постановою Кабінету
Міністрів України №52 від 28 січня 2006 року.

Оголошення про виклик до суду публікується в установлені зако-
нодавством строки у друкованому засобі масової інформації загально-
державної сфери розповсюдження та в друкованому засобі масової
інформації місцевої сфери розповсюдження за останнім відомим міс-
цем проживання (перебування) на території України свідків.

Статтею 75 ЦПК України визначено,що в судовій повістці про
виклик до суду повинно міститися ім`я фізичної особи,найменування та
адреса суду та інші дані. Вважаємо за необхідність вказувати телефони та
факс суду. Також пункт 8 цієї статті викласти в такій редакції «Зазначення
обов’язку особи,яка одержала судову повістку в зв’язку з відсутністю
адресата,за першої можливості вручити її адресату та повідомити про
вручення суд». У разі якщо необхідні дані не будуть вказані,на наш
погляд повідомлення свідка не можна буде вважати належним.

Судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розра-
хунком, щоб особи, які викликаються,мали достатньо часу для явки в
суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи,але не пізніше три
дні до судового засідання.

Судові повістки вручаються під розписку. Якщо адресат відмовив-
ся одержувати судову повістку,то особа яка ї доставляє робить відпо-
відну помітку на повістці і повертає її до суду. Вважаємо що в цій
повістці необхідно зазначити обов`язковий розпис адресата про відмо-
ву отримання. Отже тоді особа, яка відмовилася одержати судову
повістку,вважається повідомленою.

Отже можна зробити висновок, що питання виклику свідка до суду
в законодавстві розкрито детально,але певні моменти потребують
доопрацювання або доповнення.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Пендюр Тетяна Анатоліївна
ІІІ курс, ЗДІ — 31, спеціальність «Документознавство

та інформаційна діяльність», Інститут філології
та масових комунікацій ВМУРоЛ «Україна»

Науковий керівник: С. А. Долгий, магістр права,
викладач кафедри цивільного, господарського

та кримінального права

Актуальність написання даних тез доповіді полягає у тому, що
навколо питання історії розвитку господарського права вже багато
років виникають спори та дискусії. Деякі учасники таких дискусій вва-
жають господарське право якимось чужорідним явищем в Україні.
Одні з них посилаються на те, що господарське право народилось у
Німеччині на початку нашого сторіччя, інші - в колишньому
Радянському Союзі, де воно ніби то обслуговувало командно-адмініс-
тративну систему. Все це нажаль є доказом прикрих непорозумінь і
недостатнього знання історії науки господарського права.

Метою даного дослідження є аналіз становлення господарського
права як юридичної науки та її місце в системі правових наук.

Проблему історичного розвитку господарського права досліджува-
ли наступні вчені: А.Н. Широков, В.М. Гайворонський, Б.Г.
Розовський та Т.В. Кашаніна.

На початку XX сторіччя концепція господарського права в різних
варіаціях отримала своє обґрунтування в Германії. Але справа в тому,
що господарське право там не тільки давня концепція, але й сьогод-
нішня реальність - воно визнане поряд з іншими галузями національ-
ного права ФРН. Крім того господарське право визнане і в ряді інших
країн Західної та Східної Європи, що каже про міжнародний характер
бізнесу. Цікавим є факт, що в Парижі існує штаб-квартира Міжнарод-
ної асоціації господарського права.

Заслуговує уваги, що в 20-30 роках і в СРСР існувала своя модифі-
кація господарського права. Її прихильники наївно вважали, що за
допомогою деяких ідей господарського права можна збудувати життя
на розумних засадах та впорядкувати господарські відносини. Але
реальність виявилась більш жорстокою. В 1938 році тодішній
Прокурор СРСР Вишинський, якому до душі було тільки цивільне
право, «заборонив» господарське право як ідеологічно вороже. Вчені,
які досліджували господарське право, були репресовані. Відродилась
ця концепція, в значно зміненому вигляді вже в часи «хрущьовської
відлиги «, але легальною, тобто законодавчо визнаною, вона не стала й
не могла стати в умовах попереднього режиму.
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Є і суто український погляд на проблему господарського права.
Щоб його зрозуміти, треба зробити деякий екскурс в історію.

Було б помилкою вважати, що Україна в минулому була «правовою
пустелею». З часів «Правди Ярослава» в історію вписано чимало яскра-
вих сторінок. Причому це одне з найвагоміших правових джерел
тодішньої Європи не могло з’явитись на пустому місці. Воно з’явився
як результат широкого розвитку торгових відносин в Давньої Русі -
йшла жвава торгівля із Заходом та Сходом. При чому в ті часи здійс-
нювався обмін не тільки товарами, але й, безсумнівно, правовими
ідеями. «Руська Правда», яку відомий історик В.О. Ключевській назвав
«кодексом торгового капіталу», здійснювала свій вплив і за межами
Київської Русі. ЇЇ норми, наприклад, у незмінному вигляді увійшли в
інше відоме джерело права - Литовський Статут.

У період XVIII - XIX ст.ст. сформувалися засади вітчизняного гос-
подарського права. Слід назвати видатних учених — господарників
того часу: С. Є. Десницький, М. А. Балуг’янський, К. Д. Ушинський та
І.І.Янжул. 

Із прийняттям 16 січня 2003 року Господарського кодексу України
починається новий якісний поворот у історії господарського права.
Серед сучасних учених — господарників слід назвати : В. К. Мамутова,
О. М. Вінник, Ю. М. Крупку та ін.

Отже, як висновок можна сказати, що господарське право почало
розвиватися одночасно з розвитком торгівлі у всіх країнах світу на
даний час, майже у всіх країнах Європи ця галузь права розвивається та
використовується що робить її особливо привабливою для досліджень.

ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ ПРИВАТНОГО
ПДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Пересунько В. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (098)727-95-89

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач 

У зв’язку з практично повною відсутністю законодавчої регламен-
тації діяльності юридичних осіб, створених в такий організаційно-пра-
вовій формі як приватні підприємства, викликає багато питань. Одним
з найбільш заплутаних і неясних є спадкування приватного підприєм-
ства після смерті його засновника.

Приватним підприємством згідно Господарського кодексу України
визнається підприємство, що діє на основі приватної власності одного
або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та їх праці або
з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство,
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що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання — юри-
дичної особи. Ось, мабуть, і все, що ми можемо дізнатися про приват-
ні підприємства з чинного законодавства. В іншому потрібно керува-
тися статутом окремо взятого приватного підприємства. І добре, якщо
статутом визначено порядок спадкування, якщо ж ні — спадкоємцям
доведеться непросто.

За великим рахунком можливі два варіанти:
- спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу;
- успадкування майнових прав засновника.
До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять

усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні
ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інвентар, сировину, продукцію,
права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше
позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або
законом. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю
і може бути об’єктом купівлі-продажу, оренди, застави та інших угод
(ст.191 Цивільного кодексу України).

У другому варіанті мова йде саме про майнові права засновника
приватного підприємства, оскільки особисті немайнові права згідно ст.
1219 ЦК у спадок передаватися не можуть. 

Процедура прийняття та оформлення спадщини у вигляді приват-
ного підприємства нічим не відрізняється від такої ж процедури при
спадкуванні інших видів майна. Протягом 6 місяців з моменту від-
криття спадщини спадкоємці повинні звернутися до нотаріальної кон-
тори із заявою про прийняття спадщини. Після закінчення 6 місяців
нотаріус повинен видати свідоцтво про право на спадщину. Крім ста-
туту та вилучення з Держреєстру, нотаріус може зажадати надати доку-
мент, що підтверджує внесення коштів або майна до статутного фонду,
а також баланс. На цьому етапі труднощі можуть виникнути з оцінкою
вартості спадщини. Якщо статутний фонд сформовано, більшість
нотаріусів задовольняються його розміром при визначенні вартості
спадкового майна. Також можливий варіант, що доведеться проводити
аудиторську оцінку підприємства як цілісного майнового комплексу.

Якщо навіть спадкоємець власника приватного підприємства зіткнув-
ся з відмовою нотаріуса оформити спадщину, не варто зневірятися, можна
звернутися в суд з позовом про визнання права власності на спадщину.

Наступним етапом для спадкоємців, які бажають вступити у свої
права з управління приватним підприємством буде державна реєстра-
ція змін до установчих документів юридичної особи.

Для цього державному реєстратору подаються такі документи:
- заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстра-

ції змін до установчих документів юридичної особи;
- оригінал або копія рішення про внесення змін до установчих доку-

ментів (рішення засновників приватного підприємства, якщо їх декіль-
ка або спадкоємця (спадкоємців) померлого одноосібного засновника);
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- оригінал старого статуту з відміткою про державну реєстрацію і
всіма змінами, які діють на момент подачі документів;

- два примірники змін до статуту у вигляді додатків або два статуту
в новій редакції;

- копія свідоцтва про смерть засновника;
- нотаріальне свідоцтво про право на спадщину або судове рішен-

ня про визнання права на спадщину;
- документ, що підтверджує сплату збору за реєстрацію.
Не пізніше наступного робочого дня з дати проведення реєстрації

змін державний реєстратор повинен передати відомості з реєстрацій-
ної картки органам статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

Петренко Олександр Сергійович
здобувач кафедри конституційного, адміністративного 

та фінансового права університету «Україна» 
науковий керівник доктор юридичних наук, 

професор Заросило В. О. 

Будь-яка діяльність державного органу, у будь-який сфері повинна
бути врегульованою нормативними актами. Якщо ми візьмемо систе-
му охорони громадського порядку та громадської безпеки в Україні то
ми побачимо, що питання організації охорони громадського порядку
та громадської безпеки розпорошено в багатьох нормативних актах.

Разом з тим в жодному нормативному акті немає визначення самої
категорії громадського порядку та громадської безпеки. 

Всі нормативні акти, які мають на меті організацію охорони гро-
мадської безпеки можна поділити на декілька рівнів. Перший рівень —
це нормативні акти, які мають безпосередній стосунок до організації
охорони громадського порядку та громадської безпеки. До таких нор-
мативних актів відноситься Конституція України та цілий ряд законів
України. До таких законів відносяться Закони України: «Про основи
національної безпеки України», «Про міліцію», «Про службу безпеки
України», «Про державну прикордонну службу», «Про захист населен-
ня і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру», «Про боротьбу з тероризмом», «Про участь громадян в охо-
роні громадського порядку і державного кордону» та ряд інших. 

Зазначені нормативні акти визначають загальні напрями діяльнос-
ті державних органів, які спрямовані на забезпечення громадської без-
пеки. Наприклад, у Законі України «Про основи національної безпе-
ки» серед загроз національній безпеці виокремлено такі : 

господарської діяльності Секція 10

177



• порушення які допускаються з боку органів державної влади та
місцевого самоврядування. Дані порушення стосуються Конституції і
законів України, прав і свобод людини і громадянина і можуть викли-
кати невдоволення громадян. До порушень відносяться також пору-
шення при проведенні виборів та недостатній контроль за дотриман-
ням вимог Конституції і законів України;

• можливість виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і між-
конфесійних відносин, радикалізація та прояви екстремізму в діяль-
ності об’єднань громадян і національних меншин, а також релігійних
громад;

• значні антропогенні порушення і техногенна перевантаженість
всієї території України, різке зростання кількості виникнення надзви-
чайних ситуацій техногенного характеру та природного характеру, яке
може бути викликане діями людей.

Ми можемо з певністю відмічати, що дані загрози безпосередньо
стосуються охорони громадського порядку та громадської безпеки.
І для їх усунення повинні працювати всі державні органи в тому числі
і працівники патрульної служби, і Державної автомобільної інспекції.

Другий рівень нормативних актів, який визначає завдання з охоро-
ни громадського порядку та громадської безпеки, це нормативні акти,
які не мають безпосереднього стосунку до охорони громадського
порядку та громадської безпеки, проте недотримання їх вимог може
призвести до порушень громадської безпеки, а відповідно і до невдо-
волення населення та виникнення надзвичайних ситуацій. Таких нор-
мативних актів багато, проте ми проаналізуємо лише нормативні акти,
які стосуються діяльності Державної автомобільної інспекції. 

До Законів України, які стосуються питань охорони громадської
безпеки, а також діяльності Державної автомобільної інспекції в дано-
му випадку відносяться закони України: «Про дорожній рух», «Про
автомобільний транпорт», «Про автомобільні дороги», Постанови
Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Правил надання
послуг пасажирського автомобільного транспорту», «Про правила
дорожнього руху» та ряд інших.

Третім рівнем нормативних документів, які регулюють діяльності
Державної автомобільної інспекції у сфері забезпечення громадської
безпеки ми можемо вважати відомчі нормативні акти МВС України.
До таких нормативних актів відносяться накази МВС України, спільні
накази МВС України та інших міністерств та відомств, інструкції, вка-
зівки та т. ін.

До таких нормативних актів відносяться Накази МВС України
«Про затвердження Положення про Центр безпеки дорожнього руху та
автоматизованих систем при МВС», «Про затвердження Правил пере-
везення небезпечних вантажів», Про організацію діяльності органів
внутрішніх справ України щодо протидії злочинам, пов’язаним з авто-
транспортом та ряд інших. 
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В даних нормативних актах конкретизуються основні напрями
роботи Державної автомобільної інспекції щодо забезпечення безпеки
в окремих сферах. Наприклад, якщо ми візьмемо наказ МВС України
«Про затвердження правил перевезення небезпечних вантажів», то він
визначає загальні положення щодо перевезення небезпечних вантажів,
підготовку до їх перевезення, маркування небезпечних вантажів, спосо-
би їх перевезення, вимоги до транспортних засобів та їх обладнання для
перевезення небезпечних вантажів, напрями підготовки водіїв та інших
осіб, які мають перевозити такі вантажі, оформленні перевізних доку-
ментів, порядок узгодження маршрутів їх перевезення та часу, заванта-
ження і розвантаження, розміщення знаків маркування про небезпечні
вантажі на автомобілях, вимоги до екіпажу, який має перевозити небез-
печні вантажі, їх обов’язки та права, а також організацію нагляду
за транспортними засобами, які мають перевозити такі вантажі.

Таким чином ми визначили одну з підстав класифікації норматив-
них актів у сфері забезпечення громадської безпеки. 

«АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК РІЗНОВИД
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ»

Пилипчук В. П., група ПЗ-51/11(м)
Інститут права та суспільних відносин

Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»

Актуальність проблематики публічних послуг зумовлюється тим,
що за сучасних умов розвитку демократичне суспільство стає дедалі
вимогливішим до посадових осіб органів державної влади. Адже
надання публічних послуг є основною функцією соціальної держави.
Категорія «послуги» у публічній сфері має ідеологічне значення діяль-
ності, спрямованої на найкраще обслуговування громадян, а не на
заробляння додаткових коштів. Таким чином, основним напрямом
наближення влади до пересічного громадянина, задоволення його
потреб, забезпечення прав і свобод мас стати упорядкування системи
публічних послуг. 

Різні аспекти цього питання були і залишаються предметом науко-
вого інтересу провідних вчених-адміністративістів в Україні: В.Б.
Авер`янова, Ю.П. Битяка, Є.В. Додіна, І.Б.Коліушко, А.О. Селіванова,
В.Н. Селіванова, Г.Й. Ткач, Л.М. Лук’янець, В.К. Шкарупи,
Ніколаенко К.В. та інших.

Виходячи з того, що публічні послуги надаються органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, державними та комунальни-
ми підприємствами установами та організаціями, пропонуємо розмежо-
вувати дер жавні, муніципальні й адміністративні послуги за певними

господарської діяльності Секція 10

179



критеріями: за суб’єктом надання відповідної послуги; за характером
повноважень суб’єкта подання публічної послуги, за видом бюджету.
Таким чином: державні послуги надаються органами державної влади
(в основному виконавчої) та державними підприємствами, установами,
організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку
виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів дер-
жавного бюджету; муніципальні послуги надаються виконавчими орга-
нами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами,
установами , організаціями за рахунок коштів місцевого бюджету; адмі-
ністративні послуги надаються органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування тобто особами, наділеними владними повно-
важеннями, за рахунок коштів державного, так і місцевого бюджету.

Щодо визначення поняття публічних послуг, то в чинному законо-
давстві воно відсутнє. Юридична наука також до останнього часу не
приділяла публічним послугам. Практично єдине визначення згадано-
го поняття запи сано Ю. О. Тихомировим: «Публічні послуги означа-
ють юридично і соціально значущі дії на користь суспільства, держави
і громадян». Як бачимо, акції понадобиться не на тому, хто надає пуб-
лічні послуги, а на тому, що вони є і в інтересах надаються. Враховуючи
те, що адміністративні послуги є видом публічних послуг,розглянемо
співвідношення категорії «адміністративна послуга» з такими катего-
ріями, як «публічна послуга», «державна послуга» та «муніципальна
послуга» та спробуємо виробити чіткі критерії для розмежування
зазначених понять.

Отже адміністративні послуги належать до публічних послуг за
такими критеріями:

1) за характером дій — являють собою юридично і соціально значу-
щі дії;

2)за суб’єктом одержання послуги — надаються фізичним та юри-
дичним ocoбaм.

Адміністративні послуги можуть бути державними, якщо відпові-
дають наступним критеріям:

1) за суб’єктом надання послуги — надаються органами виконавчої
влади;

2) за видом бюджету — надаються за рахунок коштів державного
бюджету.

Адміністративні послуги можуть бути муніципальними, якщо від-
повідають наступним критеріям:

1) за суб’єктом надання послуги — надаються органами місцевого
самоврядування;

2) за видом бюджету — надаються за рахунок коштів місцевого
бюджету.

Отже, адміністративна послуга завжди є публічною, а також може
бути як державною, так і муніципальною.
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ПОНЯТТЯ ПРО ВІК СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ

Постаченко Л. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 
к. тел. (095) 075-81-26

Науковий керівник: Сапронов В. М., ст. викладач

У теорії кримінального права загальновизнаним на сьогодні є те,
що досягнення встановленого законом віку є однією з обов’язкових
ознак суб’єкта складу злочину, а також однією з необхідних умов при-
тягнення особи до кримінальної відповідальності. Однак у криміналь-
но-правовій науці існувала інша точка зору. Так, А.Н.Трайнін та Б.С.
Нікіфоров вважали, що вік як ознаку суб’єкта злочину не можна від-
носити до ознак складу злочину, оскільки він виступає умовою настан-
ня кримінальної відповідальності за межами складу злочину. Така
позиція зазнала обґрунтованої критики і не отримала широкого
визнання серед теоретиків кримінального права.

Чинний КК України не містить спеціальної норми, що визначає
поняття «вік суб’єкта злочину», а лише вказує на вік, з досягненням
якого особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинення злочи-
ну. Так, відповідно до ст.22 КК України кримінальній відповідальності
підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять
років. Особи, що вчинили злочин у віці від чотирнадцяти до шістнадця-
ти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за окремі,
прямо передбачені КК України, злочини. У кримінально-правовій літе-
ратурі висловлюється пропозиція про те, щоб передбачити в Загальній
частині КК України окрему главу під назвою «Визначення основних
понять», де навести серед інших і визначення названого поняття.Це
унеможливить неоднозначне його розуміння і застосування.

Необхідно звернути увагу на термінологію, яка використовується у
ст.22 КК України та кримінально-правовій літературі. У назві ст.22 КК
України вживається словосполучення «вік, з якого може наставати
кримінальна відповідальність». Кримінально-правові термінологічні
словосполучення (їх ще іменують термінологічні звороти) не є довіль-
ним поєднанням слів. Терміни , які входять до термінологічного зво-
роту, перебуває у взаємозв’язку з іншими складовими частинами тако-
го звороту. Наведений термінологічний зворот сформульований дещо
некоректно, адже якщо слідувати суворим правилам буквального тлу-
мачення його змісту, то можна прийти до висновку, що йдеться про
якийсь абстрактний вік. Слід погодитись з Б.О.Кирисем, що ст. 22 КК
України «присвячена не якомусь абстрактному віку, з якого може
наставати кримінальна відповідальність, а віку, з досягненням якого
особа може бути суб’єктом злочину». У зв’язку із цим, видається, що
саме так воно і повинно бути сформульоване.
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Більшість науковців як синонім до законодавчого переважно вико-
ристовують такі словосполучення: «вік кримінальної відповідальності»,
«мінімальний вік кримінальної відповідальності», «вік настання кримі-
нальної відповідальності», «вікові межі кримінальної відповідальності».
Так, О. Є. Сапожнікова вважає, що у наукових доробках можна викорис-
товувати словосполучення «вік кримінальної відповідальності» як скоро-
чену форму «вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність».
Попри це, автор вживає ще й такі словосполучення, як «віковий критерій
кримінальної відповідальності» та «вік суб’єкта злочину». На думку
Г. В. Назаренко, доктринальне поняття «вік настання кримінальної відпо-
відальності» фактично точно відповідає законодавчому поняттю.
Подібних поглядів дотримується і А. А. Байбарін. Така термінологічна різ-
номанітність змушує замислитись над тим, чи є всі вищеназвані терміни
тотожними за змістом, і, відповідно, чи можуть вони застосовуватись.

У кримінально-правовій літературі звертається увага на те, що при
поєднанні термінів у термінологічні звороти спостерігається їх взаємов-
плив. Якщо буквально тлумачити зміст словосполучень «вік криміналь-
ної відповідальності», «мінімальний вік кримінальної відповідальності»,
«вік настання кримінальної відповідальності», «вікові межі криміналь-
ної відповідальності», то можна прийти до висновку, що такому інститу-
ту кримінального права, як кримінальна відповідальність притаманний
певний вік. У зв’язку із цим уявляється некоректним вживання названих
словосполучень. У кримінальному праві вивченню підлягає та особа ,
яка вчинила злочин, тобто суб’єкт злочину. Тому видається, що най-
більш прийнятним є словосполучення «вік суб’єкта злочину».

ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА ЯК САМОСТІЙНІ
СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Приймаченко А. О.
1 курс, група ПР(м)-1.1, спеціальність «Правознавство»,

Луцький інститут розвитку людини
Університету «Україна», к.тел. 093-5282488.

Науковий керівник: О. Є. Рязанцев, канд. юр. наук, доцент
кафедри «Право» Луцького інституту розвитку людини

Університету «Україна».

Правове регулювання господарських товариств та їх підприємницька
діяльність були і є предметом наукових досліджень вчених, представни-
ків науки цивільного та господарського права. Дані дослідження про-
водяться з метою виявлення проблем та особливостей функціонування
господарських товариств (як позитивних, так і негативних) і відповідно
подальшого вдосконалення на цій основі законодавства України щодо їх
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правового регулювання. Закон України «Про господарські товариства»
створив правове підгрунтя для формування ринкової інфраструктури,
хоча сьогодні світовий досвід ринкового господарювання свідчить про
необхідність розробки ще більш досконалого законодавства, спрямова-
ного на залучення інвестиційних ресурсів, котрі сприятимуть відновлен-
ню та подальшому забезпеченню зростання виробництва, в тому числі і
завдяки господарським товариствам.

Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991
року, визначив поняття господарського товариства - юридична особа,
статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасника-
ми. Господарськими товариствами цим Законом визнаються підпри-
ємства, організації, установи, створені на засадах угоди юридичними
особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна та підприємниць-
кої діяльності з метою одержання прибутку [1].

Всі господарські товариства є юридичними особами, діють на під-
ставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні
назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства.
Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльніс-
тю, яка не суперечить законодавству України.

Згідно з Цивільним кодексом України господарські товариства існу-
ють в таких формах: повне товариство, командитне товариство, акціо-
нерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, а також
товариство з додатковою відповідальністю [2]. Кожна з цих форм госпо-
дарських товариств має власні особливості та відмінності один від одно-
го і в той же час їм всім притаманні спільні риси, що об’єднують їх 
в одну, цілісну сферу суспільних відносин. Під час здійснення підприє-
ницької діяльності господарськими товариствами, відбувається чітка
взаємодія їх органів з іншими учасниками економічного життя суспіль-
ства і чим кращим є цей зв’язок, тим ефективніше відображаеться це на
житті як всієї держави вцілому, так і на кожній окремій особі.

Господарське товариство (за винятком повного і командитного това-
риств) може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасни-
ком. Права та обов’язки учасників господарських товариств не є вичер-
пними та однозначними. Свої дослідження розглядуваній проблематиці
присвячували таці вчені цивілісти та господарники як О. Кібенко,
В. Кравчук, В. Посполітак, О. Регурецька, І. Спасибо-Фатєєва,
О. Швиденко, О. Щербина та інші. В свої працях вони обумовлюють та
невиключають можливість виникнення та існування в процесі здійснен-
ня господарськими товариствами підприємницької діяльності та отри-
мання прибутку і інших прав та обов’язків учасників товариства, які б
поглиблювали та розширювали саму сутність таких взаємовідносин,
створюючи при цьому ще більш досконалу базу для функціонування гос-
подарських товариств — об’єднань осіб підприємницької діяльності.

Вибір конкретного виду господарського товариства залежить від
цілей і намірів його засновників, а також у ряді випадків передбачений
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законодавством. На сьогоднішній день найбільшою популярністю в
Україні користуються товариства з обмеженою відповідальністю (зав-
дяки простоті створення, обмеженої відповідальності учасників, при-
датності для організації як малого, так і великого бізнесу), а також
акціонерні товариства — як приватні, так і публічні.

Основна мета господарських товариств - отримання прибутку -
досягається шляхом промислу - систематичного виконання на профе-
сійній основі господарської діяльності (виготовленні продукції (това-
рів), здійснення робіт, надання послуг) не для власних, а для чужих
(суспільних) потреб [3, 177].

Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної
реєстрації. Державна реєстрація товариства проводиться за правила-
ми, встановленими законодавством України, а саме Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підпри-
ємців» [4]. Управління товариством здійснюють його органи, склад і
порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду
товариства. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом
його злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення або ліквіда-
ції з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Вдосконалення правового регулювання діяльності господарських
товариств пов’язане з врегулюванням діяльності всіх суб’єктів підпри-
ємницької діяльності.
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НЕПОВНОЛІТНІ, ЯК СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ В
АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ЇХ

ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТА ДІЄЗДАТНІСТЬ 

Продиус A. C., здобувач 
науковий керівник: Заросило В.О., д.ю.н., професор

В адміністративному праві України немає чіткого визначення спе-
ціальних суб’єктів, але в юридичній літературі наявність спеціальних
суб’єктів визначається цілим рядом авторів. Основними ознаками
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спеціальних суб’єктів в адміністративному праві України є належність
до певних соціальних груп, вік, стать та т. ін. Найбільш виразно в адмі-
ністративному праві України виокремлено неповнолітніх, як спеці-
альних суб’єктів. 

В Кодексі України про адміністративні правопорушення виділено
спеціальну статтю де зазначено, що до осіб віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення,
застосовуються заходи впливу, передбачені окремою статтею Кодексу.

До таких стягнень включено: зобов’язання публічно або в іншій
формі попросити вибачення у потерпілого; попередження; догана
або сувора догана, а також передача неповнолітнього під нагляд
батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному
або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам
на їх прохання.

Це говорить, що неповнолітні вже визнаються спеціальними
суб’єктами і вони мають свого роду обмежену деліктоздатність.

Що стосується правоздатності та дієздатності неповнолітніх як
суб’єктів адміністративного права, то існуючи законодавчі норми
встановлюють також обмежену дієздатність та правоздатність для
неповнолітніх.

Законодавством України передбачено винятки для осіб, які є
неповнолітніми, але вони можуть мати повну цивільну дієздатність та
правоздатність. 

Наприклад при реєстрації шлюбу особі, яка не досягла 16 річного
віку, може бути надана повна дієздатність та правоздатність. Повна
правоздатність та дієздатність може бути надана також особі, яка пра-
цює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записа-
на батьком або матір’ю дитини.

В адміністративному праві на відміну від кримінального права, яке
допускає притягнення неповнолітніх до кримінальної відповідальності
вже з 14 років за окремі види злочинів, в адміністративному праві існує
універсальне правило: адміністративний відповідальності підлягають
лише особи, які досягли 16 річного віку. В даному випадку передбача-
ється, що особи, які досягли такого віку вже можуть усвідомлювати, що
таке адміністративне правопорушення, розуміти неприпустимість його
вчинення і тому нести за нього адміністративну відповідальність.

Разом з тим при вчиненні правопорушень особами віком від шіс-
тнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень,
передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами першою, другою і
третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями
173, 174, 185, 190-195 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, вони підлягають адміністративній відповідальності на загаль-
них підставах. 

Таким чином ми знову можемо говорити, про те, що неповнолітні
є спеціальними суб’єктами в адміністративному праві України.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС НОТАРІУСА У ПРОЦЕСІ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Пупкової Людмили Миколаївни 
Студентки V курсу, групи ПЗ-51

Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник доцент кафедри цивільного, господар-

ського та кримінального права А. Л. Терещенко

Актуальність дослідження правових проблем реєстрації прав на
нерухоме майно пов’язана найперше із тим, що будь-яка правова дер-
жава з підвищеною увагою ставиться до здійснення угод із нерухоміс-
тю, які є соціально надзвичайно значущими, та намагається контро-
лювати обіг нерухомості, оскільки державна реєстрація вирішує
проблему забезпечення та гарантування прав на нерухоме майно. Як
зазначають фахівці, розвинений ринок нерухомого майна є основою
функціонування будь-якої економіки. Оптимізація обігу нерухомості є
одним із головних завдань держави в сфері економічної політики.

Важливим кроком на шляху до вдосконалення законодавчої бази
у цій сфері стало підписання Президентом України Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоско-
налення та спрощення процедури державної реєстрації земельних діля-
нок та речових прав на нерухоме майно» (далі — Закон), розробленого
Кабінетом Міністрів України та прийнятогоВерховною Радою України
04 липня 2012 р. Слід зазначити, що Закон був розроблений на вико-
нання п.80.1.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвер-
дженого Указом Президента України від 12 березня 2012 р.№ 187.

Закон спрямований на вдосконалення та спрощення процедури дер-
жавної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно,
зокрема: передбачено можливість подання документів на державну реєс-
трацію прав як у паперовій, так і в електронній формі шляхом запровад-
ження механізму їх подання державним кадастровим реєстратором; наді-
лення нотаріусів повноваженнями спеціального субґєкта державного
реєстратора прав на нерухоме майно, які виникають у результаті вчи-
нення нотаріальних дій, а саме — здійснення нотаріусами державної
реєстрації прав власності, реєстрація яких була проведена відповідно до
законодавства, що діяло на момент їх виникнення, а також державної
реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з такими об’єкта-
ми; можливість отримання витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно особам, які мають речові права на чуже нерухоме майно,
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а також інформації про наявність іпотеки та обтяжень речових прав на
нерухоме майно;звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати дер-
жавного мита при проведенні державної реєстрації прав, які виникли та
зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визна-
ченому Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень». Визначено порядок взаємодії органів
державної реєстрації прав з органами державної виконавчої служби.

Законом урегульовані також питання електронної та інформаційної
взаємодії компетентних органів у сфері реєстрації речових прав на неру-
хоме майно та їх обтяжень. Відповідно до Закону,починаючи з 2013 р.,
реєструвати майнові права і на землю, і на споруди буде новостворена
Державна реєстраційна службаУкраїни (Укрдержреєстр), яка має вести
Державний реєстр речових прав та їхобтяжень на нерухоме майно.

Окремо варто зупинитись на положеннях Закону, що вносять
зміни до Закону України «Про нотаріат», якими передбачено визна-
чення нотаріуса спеціальним суб’єктом, на якого покладаються фун-
кції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до
вимог Закону України«Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».

Таким чином, надавши нотаріусам повноваження реєстратора
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нотаріусу нада-
ється можливість оперативно отримувати інформацію та здійснювати
реєстрацію речових прав на нерухоме майно фізичних та юридичних
осіб одночасно з вчиненням нотаріальної дії щодо цього майна шля-
хом отримання/внесення необхідних відомостей (записів) з/до вказа-
ного реєстру. Як вже зазначалося раніше, функції щодо реєстрації
речових прав, перехід яких відбувався на підставі, зокрема, вчиненої
нотаріальної дії, були покладені на відповідні підприємства бюро тех-
нічної інвентаризації у межах визначених адміністративно-територі-
альних одиниць. Зазначені підприємства діяли у межах повноважень,
передбачених Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майна
та їх обтяжень і Порядком надання витягів з Державного реєстру речо-
вих прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 22.06.2011 р. № 703.

ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПРИ РЕФОРМУВАННІ ГАЛУЗІ

Руснак Л. М.,
старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін 

Буковинського університету, здобувачка кафедри конституційно-
го, адміністративного та фінансового права Університету «Україна»
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Питання реформування сфери охорони здоров’я залишається
відкритим з моменту проголошення незалежності нашої держави і
цілком відповідає реаліям суспільного життя як відповідної реакції
на стагнацію адміністративно-правової моделі системи охорони здо-
ров’я. При цьому внутрішня еволюція системи охорони здоров’я та
методи регулювання її життєдіяльності підпорядковані законам сус-
пільного розвитку. Виходячи із цих об’єктивних законів, що, з одно-
го боку, визначають сутність системи охорони здоров’я як специфіч-
ної галузі державного устрою, а з іншого — формують науково
обгрунтовані методи її регулювання, забезпечення та практичне
здійснення конкретних планів розвитку системи можливе.
Нагальною для України є потреба формування державної політики
зумовлене визнанням незмінної актуальності національної системи
охорони здоров’я як важливої складової забезпечення життєдіяль-
ності суспільства. Але на сучасному етапі спостерігається супереч-
ність і непослідовність державної політики щодо регулювання сфери
охорони здоров’я. Держава, з одного боку, приділяє недостатньо
уваги забезпеченню конституційних прав громадян на охорону здо-
ров’я, прагнучи майже цілком перекласти свої функції щодо надан-
ня безоплатної медичної допомоги на громадян та на органи місце-
вого самоврядування, з іншого — не створила відповідних умов
щодо правової та організаційної свободи суб’єктів господарювання,
що надають медичні послуги.

Дослідження проблем здійснення господарської діяльності в різ-
них галузях займають вагоме місце в роботах науковців усіх напрямків
права, а саме — О.Вінник, Д.Задихайло, І.Замойського, В.Пашкова,
В.Мамутова, В.Щербини та ін. У той самий час у роботах українських
правознавців розгляд проблем здійснення господарської діяльності у
сфері охорони здоров’я, у тому числі у контексті Програми економіч-
них реформ та останніх змін законодавства, не знайшла достатньо
повного висвітлення.

Актуальність проблеми полягяє в дослідженні здійснення госпо-
дарської діяльності закладами охорони здоров’я у контексті програми
економічних реформ на 2010 — 2014рр. [1].

Програма охоплює широкий набір стратегічних перетворень.
Серед інших у Програмі заслуговують на увагу розділи, присвячені
реформі ме-дичного обслуговування та реформі міжбюджетних відно-
син. Вважа-ється, що реформи, передбачені у Програмі спрямовані на
побудову сучасної, стійкої, конкурентоспроможної у світовому мас-
штабі економіки, формування професійної й ефективної системи дер-
жавного управління, врешті-решт — на підвищення добробуту україн-
ських громадян [2, с.55-58].

Аналіз Програми економічних реформ дозволяє зробити такий
висновок, що основною метою реформи медичної сфери є поліпшен-
ня здоров’я населення, забезпечення рівного та справедливого досту-
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пу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості.
Для досягнення цього необхідно розробити комплекс законодавчих і
нормативних документів для формування територіальної мережі
медичних закладів, створення госпітальних округів, підвищити якість
медичних послуг(шляхом створення незалежних центрів оцінювання
та розроблення системи індикаторів), запровадження інституту
обов’язкового медичного страхування, зміни системи оплати праці
медичних працівників, поліпшити ефективність державного фінансу-
вання, створити стимули для здорового способу життя населення
та здорових умов праці.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
ТА СТВОРЕННЯ НОРМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА
І ЙОГО ІНСТИТУТІВ

Саліта Ігор Григорович
здобувач кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права
університету «Україна»

науковий керівник: Заросило В. О., д.ю.н., професор

Якщо говорити про діяльність органів місцевого самоврядування у
сфері забезпечення громадської безпеки то нормативних актів, які б
визначали напрями такої діяльності в Україні практично немає.
Законом України «Про місцеве самоврядування» передбачено ряд
напрямів діяльності у сфері забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. 

До них відносяться підготовка і внесення на розгляд ради пропо-
зицій щодо створення місцевої міліції, підготовка і внесення на роз-
гляд ради пропозицій щодо створення відповідно до законодавства
комунальної аварійно-рятувальної служби, що утримується за раху-
нок коштів місцевого бюджету, вирішення питань про проведення
зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видо-
вищних та інших масових заходів та здійснення контролю за забез-
печенням при їх проведенні громадського порядку, розгляд справ
про адміністративні правопорушення, віднесені законом до відання
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органів місцевого самоврядування та утворення адміністративних
комісій і комісій з питань боротьби зі злочинністю, спрямування їх
діяльності та ряд інших.

Разом з тим питання щодо утворення місцевої міліції не вирішено
жодним органом місцевого самоврядування в Україні, адже це сто-
сується перш за все фінасування, яке органи місцевого самоврядуван-
ня не можуть здійснювати.

Вирішення питання про створення комунальної аварійно-ряту-
вальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету
також не завжди здійснюється позитивно, адже знову всі проблеми
стосуються фінансування.

Щодо вирішення питання про проведення зборів, мітингів, мані-
фестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових
заходів та здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні
громадського порядку, то практично вони вирішуються тільки у надан-
ні згоди про проведення масових заходів, а хто буде охороняти громад-
ський порядок в рішеннях не вказується, або там вказуються підрозді-
ли міліції, тобто державні органи.

Мабуть є необхідність доповники згаданий закон щодо обов’язків
органів місцевого самоврядування самостійно забезпечувати охорону
громадського порядку під час проведення масових заходів. Можливо є
необхідність дозволити органам місцевого самоврядування створюва-
ти спеціальні фонди з цією метою, яік б дозволяли оплачувати роботу
місцевих жителів, які будуть брати участь в охороні громадського
порядку та громадської безпеки прід час масових заходів. Такий фонд
може створюватися за рахунок відрахувань від проведення масових
заходів, а також коштів спонсорів.

Для охорони громадського порядку та громадської безпеки є
доцільним залучати місцеві аварійно-рятувальні служби, громадські
формування з охорони громадського порядку та громадської безпеки
та пересічних громадян.

Що стосується прункту про розгляд справ про адміністративні пра-
вопорушення, віднесені законом до відання органів місцевого само-
врядування, то мабуть треба підготувати і внести ряд змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення з тим, щоб дозволити
адміністративним комісіям та іншим органам, які розглядають питан-
ня про притягнення до відповідальності порушників накладати на них
стягнення щодо примусових громадських робіт на території, яка налє-
жить органу місцевого самоврядування.

До сьогодні таку компетенцію мають лише суди. Адміністративні
комісії мають право лише оголосити попередження та накласти
штраф. Тому зазначені зміни сприяли б більш чіткій практичній діяль-
ності органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського
порядку та громадської безпеки 
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НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА
ТА ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ: 

ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ.

Севрюков Денис Георгійович 
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії

та історії держави та права
Інституту права та суспільних відносин 

Відкритого міжнародного університету
розвитку людини «Україна»

До останньої декади ХХ століття соціальна політика була прерога-
тивою національних держав. Участь у європейському інтеграційному
процесі тривалий час фактично не зачіпала проблем соціального
захисту. Держави-члени Європейських співтовариств зберігали
повний суверенітет над своїми системами соціального захисту. 

Є підстави стверджувати, що соціальна держава у Західній Європі
на сучасному етапі розвитку еволюціонує у новий історичний тип.
«Держава можливостей», в яку переростає соціальна держава всеза-
гальної рівності, активно взаємодіє з громадянським суспільством.
Вона вже не прагне бути головним провайдером соціальних послуг, а
будує нові взірці стосунків з громадянським суспільством, поступово
перекладаючи тягар відповідальності за турботу про добробут грома-
дян на структури самого суспільства. При цьому публічні та громадські
інституції наполягають на пріоритеті особистої відповідальності інди-
віда за власну долю та своїх близьких. Людина має потурбуватись про
своє майбутнє передусім сама, активно використовуючи умови та мож-
ливості, які їй надають держава та суспільство. 

Фундаментальною метою держави можливостей є соціальна інклюзія
людини. Повноцінне життя в соціумі передбачає реальну можливість
участі у економічних, політичних, культурних процесах. Належне вирі-
шення проблем людей з розірваними соціальними зв’язками, неадап-
тованих до соціального середовища вимагає проведення ґрунтовного
вивчення комплексу причин та факторів, що приводять до виключення
та вироблення соціальної стратегії, що має імлементуватись через тісну
співпрацю держави і суспільства на національному та місцевому рівнях.

Концепт держави можливостей вкладається в рамки ідейно-цін-
нісних орієнтирів Європейської соціальної моделі, розробленої на
рівні Євросоюзу. Але в силу того, що соціальний вимір інтеграції було
включено до пріоритетного порядку денного пізніше за інші напрямки,
а також через неготовність держав позбутись контролю за національни-
ми системами соціального захисту, процес їх зближення на рівні ЄС
знаходиться ще на початкових стадіях. Європейська соціальна модель
являє собою концептуалізацію загальних принципів співпраці,
ідейно-ціннісних орієнтирів та цілей розвитку об’єднаної Європи,
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а не діючий механізм функціонування інститутів соціального захисту,
встановлених та контрольованих на коммунітарному рівні. Основні
питання соціальної політики залишаються переважно в сфері компе-
тенції держав-членів ЄС. Розгалужена мережа коммунітарних структур
різного рівня, що займаються різними аспектами соціальної політики,
суттєво не звузили суверенітет національних держав. Метод відкритої
координації - визнана форма м’якого політичного управління в соці-
альній сфері на рівні ЄС робить співпрацю більш тісною, але безпосе-
редньо не призводить до конвергенції соціальної політики і тим біль-
ше гармонізації соціальних законодавств.  

ВЧЕННЯ ПРО ДОГОВОРИ У РИМСЬКОМУ
ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Семенова Н. В.
VI курс, група ЗПЗ-61, спецільність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних відносин Унiверситету «Україна»
Науковий керівник: Долгий С. А., викладач 

Римське договірне право перше всесвітнє право, котре з його непе-
ревершеностю з точністю розробкою всіх істотних правовідносин є
найдосконалішим й закінченим правом товарного виробницта.

Римське договірне право визначало 2 види договорів:
• контракти-договори — форми яких були передбачені правом
• пакти-нефомальні — договори, що: існували за межами кола кон-

трактів; не забезпечувалися судовим захистом; не мали юридичної сили.
Контракти поділялися на види:
• вербальні-усні;
• літеральні-письмові;
• консенсуальні — для ії укладення достатньо лише згоди сторін.

Крім поділу на котнракти і пакти договори класифікуются як:
• суворого права — сторони забов’язані чітко дотримуватися всіх

вказівок договору;
• доброї совісті — важливо не те що сказано, а те що сторони мали

на увазі коли укладали цей договір;
• одностороні — одна сторона має тільки права, інша — обов’язки;
• двосторонні — всі сторони мають права та обов’язки.
Для того, щоб угода стала довором, вона має відвопідати вимогам:

законність; волевиявлення сторін; наявність правоздатності та дієздат-
ності сторін дотримання форми волевиявлення; визначення предмету
договору; виконання умов, які становлять предмет договору.

Якщо однієї з цих вимог не дотримуватися, договір визнається
недійсним.

Зміст договору — сукупність прав та обов’язків контрагентів,
умови на яких на яких договір буде укладенний.
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Ці умови поділяються на 3 види:
• істотні - обов’язкові для певного виду без яких він не може

існувати;
• звичайні — ті що звичайно застосовують у певних видах договорів;
• випадкові — іх наявність не обов’язкова, але сторони мають

бажання іх внести.
Термін «контракт» означає зведення волі сторін і призводить до

укладення договору.
У Римі цей процес починався з виявлення одніє із сторін пропозицій

укладення договору на певних умовах для досягнення відповідної мети.
Таку пропозиції називали чіткою її форма або способу вираження

не вимагалося. Головне, щоб вона була зрозумілою.
Для укладення договору тільки оферти було замало, необхідно —

щоб ця пропозиція задовольнила іншу сторону й була нею прийнята.
Для укладення договору вимагаєтся особиста присутність сторін,
оскільки зобов’язання трактувалась як особисті стосунки певних осіб.
Тому укладення договору через представника було заборонено, але з
розвитком господарського обороту, такі договори визнавалися прето-
рами, стали дозволеними.

ВІДЕОЗАПИС В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.

В. П. Сердюк доцент кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Інститут права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет

розвитку особистості людини «Україна»

Відомо, що кримінально-процесуальне доказування є самим склад-
ним з точки зору дослідження його предмету, кількості учасників, їх відпо-
відальності перед законом, реалізації елементів відшукування, фіксації,
вилучення, дослідження, оцінки носіїв доказової інформації. І в залежнос-
ті від різносторонньої підготовки особи яка представляє державу у вирі-
шенні процесуального оформлення встановлених матеріальних і нематері-
альних фактичних даних буде очевидним і результат цієї діяльності.

Тому важливим інструментом успіху у вирішенні кримінально-
процесуальних питань займає відеозапис.

Безсумнівно те, що кримінально — процесуальне застосування відео-
запису корисне з точки зору по-перше, об’єктивності фіксації перебігу
події які підлягають дослідженню, по — друге, виключає повністю різні
зловживання зі сторони будь-кого із учасників (переробка матеріалів
справи в зацікавленому напрямку), третє — захищає представника держав-
них органів від різних утисків зацікавлених осіб, четверте — попереджує,
або повністю унеможливлює використання спокус на зловживання поса-
дових осіб причетних до конкретної кримінальної справи..
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В наш час є великим кроком вперед обов’язкова аудіофіксація всіх
існуючих в державі судових процесів (адміністративний, господар-
ський, цивільний, кримінальний, конституційний), кожному із яких
передують збирання доказів сторонами, дізнання, досудове слідство у
яких аудіозапис може бути підданий сумніву та може потягнути за
собою експертні дослідження. І тому успіх проведення досудової під-
готовки різних юридичних процесів, а особливо дізнання, досудового і
судового слідства великою мірою залежить від того, наскільки ефек-
тивно застосовується відеозапис.

Відповідно положення пункту 7 частини третьої статті 129
Конституції України ( 254к/96-ВР ) гласність  судового  процесу та
його повне фіксування технічними засобами віднесено до основних
засад судочинства. 

Наведений конституційний припис покладає на суд обов’язок
здійснювати повне фіксування судового процесу технічними засоба-
ми, оскільки саме за умови  такого  фіксування  судового  процесу
гарантується конституційне право кожного  на  судовий  захист,  а
також забезпечуються законність та інші основні засади судочинства.

Згідно ст. 27 ч.5,6 КПК України під час судового розгляду забезпечу-
ється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозапису-
вального технічного засобу. Офіційним записом судового засідання
є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим
Кодексом. Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести
стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі
пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису,
транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також прове-
дення звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури допускають-
ся на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та
можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОЗДАТНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ
ГРОМАДЯН ЯК СУБ’ЄКТІВ

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Сидор Маркіян Ярославович,
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права університету «Україна»
Науковий керівник: доктор юридичних наук, 

професор Заросило В. О.

Громадяни України відповідно до статті 36 Конституції України
мають право об’єднуватися та створювати різні об’єднання, за інтер-
есами та для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних
та інших інтересів. Як і кожна юридична особа об’єднання громадян
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повинні мати державну реєстрацію. З дня реєстрації всі об’єднання
мають правоздатність та дієздатність. При цьому громадські організа-
ції можуть не реєструватися а оголосити про своє заснування. 

Законодавством передбачено поділ об’єднань на політичні партії
та громадські організації Політичні партії відповідно до Закону
України «Про об’єднання громадян» - це зареєстровані згідно з зако-
ном добровільні об’єднання, які є прихильниками певної загальнона-
ціональної програми суспільного розвитку, що має на меті вираження
політичної волі громадян, які беруть участь у виборах та в разі перемо-
ги на виборах здійснюють політичне керівництво державою.

Громадські організації, відповідно до Закону України — це об’єд-
нання громадян, які створені для задоволення та захисту своїх законних
інтересів, соціальних, економічних, творчих, національних, культур-
них, спортивних, професійних та інших.

Правоздатність політичних партій стає юридично діючою після
реєстрації їх в органах державної влади. Проте правоздатність політич-
них партій та громадських організацій є обмеженою. Ці обмеження
стосуються різних аспектів їхньої діяльності проте головними є те, що
як політичні партії так і громадські організації, як суб’єкти адміністра-
тивного права повинні дотримуватися вимог Конституції України,
Законів України та інших нормативних актів. Діяльність політичних
партій та громадських організацій не повинна спрямовуватися на
зміну політичного устрою України, розпалення міжнаціональної та
міжетнічної ворожнечі, не проводити заходів, які можуть нанести
шкоду здоров’ю громадян, як членів таких організацій так і інших.

Однією з основних вимог до політичних партій та об’єднань гро-
мадян є те що вони повинні мати відповідний статут, який має бути
зареєстрований в державних органах. Статут не повинен мати поло-
жень, які протирічать законодавству України та міжнародних докумен-
тів або спрямовані на цілі, які відмічено в попередньому абзаці.

Особливе місце серед об’єднань громадян займають релігійні
об’єднання. Вони створюються особами, які сповідують одну релігію і
слугують для задоволення потреб віруючих. Релігійні організації крім
загальних обмежень у своїй правоздатності позбавлені права брати
участь у діяльності політичних партій, висувати кандидатів до органів
державної влади. Їхнім завданням є задоволення релігійних потреб
громадян. Водночас релігійні організації мають право на участь у сус-
пільному житті, використанні засобів масової інформації, проведенні
зборів та релігійних обрядів, які не протирічать законодавству України.

Для релігійної організації обов’язковою є державна реєстрація і
кількість осіб, які засновують релігійну організацію не повинна бути
меншою ніж 10 осіб. Діяльність релігійних організацій в Україні регу-
люється Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»

Дієздатність громадських організацій та політичних партій визна-
чається їхніми статутами. В разі порушення законодавства України
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об’єднання громадян несуть відповідальність у встановленому зако-
ном порядку. До громадських організацій можуть бути застосовані такі
види стягнень як попередження, штраф, тимчасове припинення діяль-
ності. В окремих випадках, коли громадські об’єднання, політичні
партії чи релігійні організації продовжують порушувати законодавство
України, незважаючи на застосування заходів примусу судом може
бути прийнято рішення про примусовий розпуск такої організації. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРАВА АПЕЛЯЦІЙНОГО
ОСКАРЖЕННЯ

Сірик А. А.
ІІІ курс, група ПЗ-31, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних відносин,
к. тел. (097)-1739046

Науковий керівник: Марченко М. Г., ст. викладач

Правом апеляційного оскарження наділені сторони та інші особи,
які беруть участь у справі, особи, які не брали участі у справі, якщо суд
вирішив питання про їх права та обов’язки (Ці вимоги закріплені у ч.
І ст. 292 Цивільного процесуального кодексу (далі ЦПК). Право на
апеляційне оскарження мають особи, які не брали участі у справі, за
умови, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки. У цьому
разі зазначені особи відповідно до ч. 9 ст. 6 ЦПК мають право отриму-
вати в суді, який ухвалив рішення, усну або письмову інформацію про
результати розгляду відповідної справи, знайомитися з матеріалами
справи, робити з них витяги, знімати копії документів, долучених до
справи, одержувати копії рішень і ухвал, а при розгляді справи в апе-
ляційній інстанції — набувають права осіб, які беруть участь у справі,
зокрема брати участь у розгляді справи, заявляти клопотання, знайо-
митися з матеріалами справи, подавати докази тощо. Органи та особи,
які за законом мають право захищати права, свободи та інтереси інших
осіб або державні чи суспільні інтереси (ч. 2 ст. З, ст.ст. 45, 46 ЦПК), але
не брали участі в справі, мають право на апеляційне оскарження судо-
вих рішень, якщо таке право передбачено законом. 

Строки апеляційного оскарження щодо оскарження рішення та
ухвали суду першої інстанції різняться між собою. Так, апеляційна
скарга на рішення суду подається протягом 10 днів з дня його проголо-
шення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судо-
вому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть пода-
ти апеляційну скаргу протягом 10 днів з дня отримання копії цього
рішення (ч. 1 ст. 294 ЦПК). Апеляційна скарга на ухвалу суду першої
інстанції подається протягом 5 днів з дня її проголошення. У разі якщо
ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна
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скарга полається протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали (ч. 2 ст.
294 ЦПК). На звернення особи, яка має право на апеляційне оскар-
ження судового рішення, з клопотанням про поновлення строку на
апеляційне оскарження певного строку не встановлено. За наслідками
розгляду зазначеного вище клопотання апеляційним судом постанов-
ляється ухвала: або про поновлення строку на апеляційне оскарження
в разі пропущення його з поважних причин, яка оскарженню не підля-
гає, або за відсутності таких причин — про відмову в поновленні стро-
ку на апеляційне оскарження судового рішення та апеляційної скарги,
яка може бути оскаржена в касаційному порядку. Порядок подання
апеляційної скарги передбачений ст. 296 ЦПК, яка наголошує, що апе-
ляційна скарга подається апеляційному суду через суд першої інстан-
ції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Суд першої інстанції на
наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скар-
ги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. Апеляційні скар-
ги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня
після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.

Отже, необхідно враховувати, що на стадії апеляційного провад-
ження вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до роз-
гляду, залишення такої скарги без руху та визнання її неподаною,
повернення скарги, поновлення пропущеного строку на апеляційне
оскарження, залишення без розгляду, прийняття заяви про відкликан-
ня скарги чи відмови від неї, незалежно від того, до суду якої інстанції
вони подані, належить до повноважень апеляційного суду. 

Таким чином, у зв’язку з тим, що апеляційне оскарження має не
лише науково-теоретичну значущість, але й відіграє вагому роль
у житті кожного окремого громадянина, оскільки йдеться про ступінь
його захищеності від можливих проявів суддівського свавілля та про
рівень забезпечення його прав за допомогою інституту апеляційного
оскарження судових рішень, то необхідність дослідження цього право-
вого інституту видається незаперечно актуальною справою.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Сірик А. А.
Ш курс, група ПЗ-31, спеціальність ,,Правознавство»

Науковий керівник: Сердюк Є. В. ст. викладач, кафедра
конституційного, адміністративного та фінансового права

Одним із ефективних засобів охорони прав і свобод громадян є
адміністративно-правова охорона, яка відрізняється від інших тим, що
регулює відносини між виконавчою владою та громадянином, визна-
чає адміністративно-правовий стан суб’єктів таких відносин, підстави
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й порядок здійснення впливу на порушників прав і свобод громадян.
Важливе місце в системі адміністративно-правової охорони прав та
свобод громадян займає адміністративна відповідальність, зміст якої
становить застосування до порушників адміністративних стягнень.

Особливістю адміністративної відповідальності за порушення, що
посягають на здійснення народного волевиявлення передбачено ст..ст.
212-7 - 212-20 КУпАП є те, що лише в деяких випадках суб’єктами адмі-
ністративної відповідальності (ст..ст. 212-10, 212-13, 212-15, 212-18)
можуть бути і громадяни, а у всіх інших випадках лише посадові особи
підприємств, установ та організацій. Ця законодавча доктрина підкрес-
лює, що громадянин України є виключним джерелом влади і притягнен-
ня його до відповідальності є крайнім заходом.  Щодо притягнення до від-
повідальності посадових осіб то законодавець вбачає в цьому об’єктивну
можливість зашкодження здійснення народного волевиявлення і робить
превентивні заходи запобігання вчинення таких правопорушень.

Отже, адміністративна відповідальність за порушення виборчих
прав громадян України - це вид юридичної відповідальності, який має
за мету захистити право громадян України бути носієм суверенітету
і єдиним джерелом влади та виражається у застосуванні судом до особи,
яка посягає на здійснення народного волевиявлення і встановленого
порядку його забезпечення (скоїла суспільно небезпечне, протиправне,
винне діяння у цій сфері), адміністративної санкції - штрафу.

Адміністративна відповідальність за порушення виборчих прав гро-
мадян України — це спроба намагання і захід з боку держави забезпечи-
ти недоторканість прав громадян щодо формування органів державної
влади і місцевого самоврядування, унеможливити посягання на здійс-
нення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпе-
чення. Характерною ознакою адміністративної відповідальності є те, що
законодавець у більшості випадків можливим правопорушником визнає
посадову особу і лише в окремих випадках громадянина у разі порушен-
ня ним порядку і правил агітації, розповсюдження, виготовлення з пору-
шенням друкованих матеріалів; порушення порядку надання фінансової
підтримки та невиконання рішення виборчої комісії.

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ

Скок П.В
IV курс, група МІ-41, спеціальність «Міжнародна інформація»

Інститут права та суспільних відносин, 
Науковий керівник: В. В. Дабіжа

З появою нових інформаційно-комунікаційних засобів інформація
набула статусу панівної в цивілізованому світі. Як наслідок з’явилися
поняття: інформаційний простір, інформаційний продукт, інформа-
ційна зброя, інформаційна війна, інформаційний захист, спеціальні
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інформаційні операції, інформаційний вплив, тощо. Інформація стала
продуктом, зброєю, засобом впливу на свідомість мас. Її якість визна-
чається не критеріями користі для суспільства, а тим зиском, який
отримують суб’єкти інформаційного впливу. Тому із застосуванням
інформаційно-комунікаційних засобів відбуваються зміни в культурі,
трансформуються та підмінюються культурні цінності [5,С. 97].

Інформаційна безпека є захищеність інформації і підтримуючої
інфраструктури від випадкових та навмисних впливів природного та
штучного характеру, в результаті яких наносяться збитки володарям
або користувачам інформації і інфраструктурі, що їх підтримує.
Інформаційна безпека забезпечується за рахунок захисту інформації.

Захист інформації є комплекс заходів, направлених на забезпечен-
ня необхідного рівня інформаційної безпеки [2, С. 12-13].

Інформаційна війна — це комплекс заходів та операцій, спрямова-
них на забезпечення інформаційної переваги щодо потенційного чи
реального противника. На думку українських дослідників Д. Богуша та
О. Юдіна, про ведення інформаційної війни можна говорити лише в
тому випадку, коли здійснюється комплексний вплив на інформаційну
сферу противника, який передбачає створення умов для ведення бойо-
вих дій або виступає як самостійний чинник, який змушує конфрон-
туючу державу відмовитись від намічених політичних, економічних чи
інших цілей. При цьому особливостями інформаційної війни в будь-
якому випадку є ризик і невизначеність її результатів [3, С. 2]. 

По суті інформаційні війни велись постійно з стародавніх часів. 
В багатьох, як не в більшості випадків, вони суттєво впливали на роз-
виток та становлення держав, одержання перемог або поразок [2, С.13].

Інформаційні війни можуть створювати загрозу суспільним інтер-
есам, починаючи від суверенітету держав, інформаційний простір яких
не убезпечений належним чином, вони відрізняються від можливих
мілітаристичних війн, але можуть бути елементами стратегії останніх.
Як стратегії мілітаристичних війн застосовуються інформаційні війни,
кібернетична інтервенція [6, С. 70].

Існує два способи ведення інформаційної війни: непрямий і безпо-
середній. Припустимо, нам необхідно розмістити в Інтернеті «пере-
кручену інформацію». У цьому випадку непрямий спосіб ведення
війни — це створення Інтернет-ресурсу або ресурсів, на якому буде
знаходитись необхідна нам інформація, і будемо чекати, коли против-
ник потрапить на даний ресурс і скористається «перекрученою інфор-
мацією». При використанні прямого способу ведення війни ми розмі-
щуємо потрібну нам інформацію на ресурсах противника або на вже
поширених інформаційних порталах [1, С. 7].

З огляду на викладене можна дійти таких висновків. В умовах роз-
витку інформаційних систем і політичного протистояння в сучасному
світі необхідність кримінально-правового забезпечення безпеки
основних ресурсів держави та її населення від інформаційних впливів,
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які містять ознаки підготовки до інформаційних війн політичного,
економічного, соціального характеру та інших не мілітаристичних та
мілітаристичних втручань в інформаційний простір держави [6, С. 73].

Врахування методологічних основ ведення інформаційної війни в
сучасних умовах, визначення напрямів застосування інформаційних
засобів та аналіз їх впливу на державні системи управління та різні
соціальні структури, особливості національної культури противника
допоможе у розробці нових методів захисту своїх інформаційно-тех-
нічних і соціальних систем від інформаційної зброї противника та
послаблення його інформаційного впливу при веденні інформаційної
війни і як наслідок цього здобуття перемоги у війні [4, С. 54].
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ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Скрипнюк О. О.,
4 курс, Інститут міжнародних відносин

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
спеціальність «Міжнародне право»

Науковий керівник: Д. Є. Прокопов,
доктор юридичних наук, професор

Важливим питанням розвитку міжнародного права у сучасних умо-
вах є вивчення специфіки та головних тенденцій його впливу на дер-
жавотворчі процеси. Причому, варто зауважити, що особливої ролі
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ця проблематика набуває у разі звернення до перехідних держав, до яких
наразі, поза всяким сумнівом, відноситься й Україна, адже у цьому
випадку перспективи міжнародної співпраці з провідними демократич-
ними країнами світу прямо залежать від успішності та глибини націо-
нальних демократизаційних процесів. Дійсно, питання демократизації
України, що усталено вивчаються з погляду тенденцій розвитку націо-
нальної правової системи, а також сукупності політичних відносин,
мають і свою незаперечну міжнародну складову. Це пояснюється не
лише глобалізацією, та породжуваними нею викликами, але й активною
інтеграцією на загальному міжнародному та регіональному рівнях.

Загальна внутрішня логіка процесу європейської інтеграції сучас-
ної України у європейський простір із перспективою набуття членства
у ЄС передбачає реалізацію цілого ряду базисних реформ, які сто-
суються перш за все демократизації політичної системи України, що
дозволить їй розвиватись на основі спільних з державами-членами ЄС
цінностей і принципів, суть яких полягає у незаперечному визнанні
верховенства права, демократії, законності, пріоритету прав і свобод
людини і громадянина, незалежного та неупередженого правосуддя. У
цьому контексті процес реформування політичної системи України
має не локальний характер, коли питання порушуються або щодо
окремих органів державної влади, або її гілок, а отримує властивості
загальної демократичної модернізації, яка стосується всієї сфери дер-
жавно-політичних і державно-правових відносин.

Важливі завдання в частині правового забезпечення демократиза-
ції України у контексті її європейської інтеграції лежать на парламенті
України. Зокрема, своєю законотворчою діяльністю Верховна Рада
України повинна сприяти повному виконанню погоджених з Євро-
пейським Союзом заходів, передусім у рамках Порядку денного асо-
ціації між Україною та Європейським Союзом, та Плану дій щодо лібе-
ралізації Європейським Союзом візового режиму для України.
Водночас, особливого значення набуває реалізація таких завдань як: а)
забезпечення необхідної законодавчої бази для успішного виконання
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, включ-
но з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, а також
належний парламентський контроль за її виконанням в цілому; б)
реформа виборчого законодавства України шляхом підготовки
Виборчого кодексу, а також реформа правосуддя та кримінального
законодавства, які унеможливлять вибіркове правосуддя та політично
вмотивоване кримінальне переслідування, скасують кримінальну від-
повідальність за політичні рішення; в) продовження адаптації україн-
ського законодавства до законодавства Європейського Союзу.

У відповідності до положень Постанови «Про «Резолюцію
Європейського Парламенту щодо ситуації в Україні, ухвалену 13 грудня
2012 року» Україні необхідно розбудовувати відносин між Україною та
Європейським Союзом на основі політичної асоціації та економічної
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інтеграції. У зв’язку з тривалим перебуванням України під моніторин-
говим контролем Ради Європи та необхідністю зміцнення авторитету
країни в зазначеній організації важливим є максимально повне вико-
нання зобов’язань, взятих Україною перед Радою Європи у відповід-
ності до Висновку №190 (1995) Парламентської асамблеї Ради Європи
«Заявка України на вступ до Ради Європи», гармонізація національно-
го законодавства з європейським стандартами, демократизація
Української держави, утвердження демократії та верховенства права.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАМІНИ СТОРОНИ
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Марченко М. Г. старший викладач
Слюсар А. В. 

Студентка V курсу група ПЗ-51/12(м)
Інститут права та суспільних відносин

Університету «Україна»

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» від
09 березня 2011 року (далі Закон), саме виконавче провадження явля-
ється завершальною стадією судового провадження. Cторонами у
виконавчому провадженні є стягував і боржник. Стягувачем є фізична
або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий
документ. Боржником є фізична або юридична особа, яка зобов’язана
за рішенням вчинити певні дії (передати майно, виконати інші
обов’язки, передбаченні рішенням) або утриматися від їх вчинення.

На підставі Закону, у разі вибуття однієї з сторін державний вико-
навець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінте-
ресована сторона мають право звернутися до суду з заявою про заміну
сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчиненні
до його вступу у виконавче провадження, обов’язкові тією мірою, в
якій вони були б обов’язковими для сторони, яку правонаступник
замінив. Отже, заміна сторони виконавчого провадження у спосіб
звернення до суду — конституційний по правовій суті.

У випадку заміни сторони (юридичної особи) у виконавчому напи-
сі нотаріуса, який пред’явлено до державної виконавчої служби, сторо-
ні необхідно звернутися до суду з письмовою заявою про заміну сторо-
ни у виконавчому написі. До такої заяви зазвичай додаються докази
того, що юридична особа являється правонаступником тієї юридичної
особи, яка вибула (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців, копії протоколів зборів тощо). Без ухвали
суду про заміну сторони у виконавчому документі, державний викона-
вець не має права самостійно замінити сторону.
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На нашу думку, досить часто підставою для відмови у відкритті
виконавчого провадження стає елементарне нехтування стороною
виконавчого провадження (зазвичай — стягувачем) вимог діючого
законодавства. Так, згідно Закону, сторони реалізують права та
обов’язки у виконавчому провадженні самостійно або через представ-
ників. В цьому випадку, повноваження представників мають бути під-
тверджені довіреністю. Державний виконавець за таких обставин від-
мовляє у відкритті виконавчого провадження.

Ще однією підставою відмови у відкритті виконавчого проваджен-
ня є відсутність у виконавчому документі зазначення строку його
пред’явлення до виконання. Тож, якщо у виконавчому документі від-
сутній строк пред’явлення до виконання, керуючись Законом, держав-
ний виконавець виносить постанову про відмову у відкритті виконав-
чого провадження. Також варто зазначити, що суд розглядає питання
про заміну сторони виконавчого провадження в десятиденний строк у
судовому засіданні з повідомленням державного виконавця або заінте-
ресованої особи, що звернулися з поданням (заявою), та осіб, які
беруть участь у справі. Неприбуття у судове засідання осіб, які були
належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не
перешкоджає судовому розгляду.

Ми вважаємо, що ухвалу суду за результатами питання про заміну
сторони виконавчого провадження може бути оскаржено у загальному
порядку. Про заміну сторони виконавчого провадження або відмову
у цьому суд постановляє ухвалу. Суд відмовляє у заміні сторони вико-
навчого провадження, якщо, наприклад, виконання вимог чи обов’язків
сторони у виконавчому провадженні не допускає правонаступництва,
оскільки це є підставою для закінчення виконавчого провадження. 

Отже, єдиною підставою для звернення до суду для заміни сторони
виконавчого провадження є вибуття сторони, тобто припинення її існу-
вання. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за подан-
ням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може
замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ У
КОНФЛІКТІ

А. О. Соколюк,
ст. викладач кафедри теорії та історії держави і права

Інститут права та суспільних відносин

Поняття конфлікту притаманне різним напрямам життєдіяльності
людини, адже конфлікт проявляється як на внутрішньоособистісному,
так і на міжособистому рівні. Термін «конфлікт» (лат. «соnflictus»)
означає зіткнення (суперечностей). Розглядаючи ситуацію конфліктів,
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що відбуваються між людьми в суспільстві, наука виокремлює поняття
«соціального конфлікту», як найбільш поширеного та актуального
у вивченні. Конфлікт є відкритою боротьбою між індивідами або група-
ми в суспільстві, або між державами і націями (Великий тлумачний
соціологічний словник, авт. Д. Джері і Дж. Джері). Соціальний кон-
флікт - це зіткнення інтересів різних соціальних груп, окремий випадок
прояву соціальних суперечностей, одна з їх форм, що характеризується
наявністю вираженого протистояння суспільних сил (Соціологія:
короткий енциклопедичний словник» за ред. В. І. Воловича, 1998).

Від соціальнопсихологічних умов перебігу конфлікту та від суті
самого конфлікту, залежить характер конфліктної поведінки.
Внутрішній аспект керування конфліктами залежить від здатності
людини керувати власною поведінкою в конфліктній ситуації. Перебіг
конфлікту залежить від застосування людиною всього арсеналу засо-
бів, що є у кожного учасника протистояння. Конфлікт може посилю-
ватися відповідно до наявності певних психологічних характерологіч-
них рис та якостей, притаманних людині, що визначаються типом її
темпераменту, а також характерними психологічними особливостями
контактності людини.

Правильний спосіб ведення конфліктів може бути застосований
при оперуванні знаннями щодо самого поняття конфлікт, психологіч-
них чинників, що впливають на перебіг конфлікту та його завершення,
адже тип темпераменту людини значним чином позначається на особ-
ливостях поведінки людини. Сьогодні важливості набувають такі
поняття як інтроверсія (не конфліктність, схильність до самоаналізу,
замкнутість) та екстраверсія (активність, потяг до взаємодії із зовніш-
нім світом, імпульсивність).

Відомо, що характер — це сукупність стійких особливостей осо-
бистості, що виникають у діяльності та спілкуванні, і визначають її
поведінку. Автор видання з практичної конфліктології ДЖ. Г. Скотт
спираючись на різноманітність характерів, розглянув особливості
поведінки найбільш конфліктогенних людей. Це дослідження дало
йому змогу визначити такі типи особистості: «Шерманівський танк»
(людина надмірно конфліктна, безкомпромісна, вимагає обов’язкових
поступок), «Прихований агресор» (діє «за спиною», при тому збері-
гаючи спокійний вигляд, але при публічному викритті її дій — припи-
няє конфлікт і визнає свою провину), «Розгнівана дитина» (своєрід-
ний страх втрати контролю над ситуацією та ін. штовхає людину до
емоційного вибуху, заспокоюється в разі доброзичливого ставлення до
неї та розуміння), «Скаржник» (страждає від заниженого відчуття влас-
ної значимості, заспокоюється за можливості бути «почутим»),
«Мовчун» (недооцінює значимість своєї точки зору, тому не вважає за
потрібне її оголошувати, що ускладнює процес спілкування з іншими,
розкривається при спонуканні до розмови) і «Суперпоступливий»
(не оголошує своїх уподобань та думок, з усім погоджується, проте
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в останню мить діє на власний розсуд, створюючи конфліктну ситуа-
цію, йде на контакт при реалізації мотивів щирості).

У вивченні конфліктної поведінки психологи радять брати до уваги
класифікацію за здатністю людини виходити на контакт. Існує п’ять
типів: «леви», «хамелеони». «дикобрази», «черепахи» та «безколірні»,
назва яких визначає сукупність рис характеру людини.

Отже, оперуючи знаннями щодо психологічних особливостей осо-
бистості, через класифікацію людей за типами особистості та темпера-
менту, за психологічними рисами, за здатністю людини виходити на
контакт, можна окреслити способи профілактики конфліктів та чітку
тактику поведінки під час конфліктної ситуації. 

ГЛАСНІСТЬ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Солодка Г. О.
ІІІ курс, група П3 — 31, Інститут права та суспільних

відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: М. Г. Марченко, ст. викладач кафедри

цивільного, господарського та кримінального права 

Засада гласності цивільного судочинства базується на конститу-
ційній вимозі гласності судового процесу. (п.7 ст.129 Конституції
України). В п.7 частини третій ст.129 Конституції України вказується,
що однією із засад судочинства є гласність судового процесу та його
повне фіксування технічними засобами. Таким чином, ми хочемо
визначити, які саме найзагальніші та специфічні для судочинства у
цивільних справах правові вимоги повинні увійти в зміст засади глас-
ності та відповідної статті Цивільно — процесуального кодексу. 

У процесуальний зміст засади гласності судового розгляду цивіль-
них справ на нашу думку входять наступні елементи: найбільш повно
гласність здійснюється у відкритому судовому розгляді, який є основ-
ним елементом змісту гласності судового розгляду цивільних справ;
обов’язкове повідомлення про час і місце розгляду справи; повне фік-
сування судового розгляду цивільних справ технічними засобами; під-
стави та загальний порядок здійснення розгляду цивільної справи у
закритому судовому засіданні; прилюдне оголошення рішень та ухвал,
якими закінчується розгляд справи. 

Принциповим положенням гласності цивільного судочинства
є і загальне правило про те, що ніхто не може бути позбавлений інфор-
мації про час і місце розгляду справи. Можна сказати, що встановлене
ст. 6 ЦПК  визначення змісту принципу гласності як відкритого розгляду
справ у суді не є повним. Гласність означає також відкритість усіх мате-
ріалів справи для осіб, які беруть участь у справі, в їх праві знайомитися
з ними, в обов’язковому їх інформуванні про час і місце судового
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засідання і про виконання окремих процесуальних дій. Отже, знижен-
ня у більшості населення зацікавленості до відкритого розгляду обу-
мовлено і непоодинокими випадками недостатньою інформованістю
про судові процеси, які мають відбутися, та несвоєчасний їх початок.
Не виключені і випадки, коли окремі учасники цивільного процесу, в
тому числі і суд, можуть бути зацікавлені в тому, щоб, наприклад хід
судового засідання не висвітлювався у засобах масової інформації і т.п.        

Наступним елементом змісту засади гласності цивільного судочин-
ства виступають підстави та загальний порядок закритого судового
розгляду цивільних справ. Зміст принципу гласності цивільного судо-
чинства полягає в тому,  що розгляд справ у всіх судах відкритий, за
винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної
або іншої таємниці. Закритий судовий розгляд також допускається за
мотивованою ухвалою суду з метою запобігання розголошенню відо-
мостей про інтимні чи інші особисті сторони життя осіб, які беруть
участь у справі, або відомості, що принижують їх честь і гідність, а
також забезпечення таємниці усиновлення.

Важливою гарантією неупередженої поведінки судді та прийняття
справедливих рішень є соціальний контроль громадян в умовах глас-
ності судового процесу. Публічний характер правосуддя, що забезпечує
його відкритість і сприяє контролю з боку суспільства, має й ту особ-
ливість, що стимулює суддю контролювати свою поведінку, додержу-
вати норм закону, відігравати належну судді роль. Будучи справедли-
вим по суті, суддя своєю поведінкою у відкритому публічному процесі
повинен підтверджувати цю якість. В обстановці публічності значно
знижується можливість засудження невинного або призначення
надмірно суворого покарання. В усіх міжнародних нормах, що сто-
суються здійснення правосуддя, публічність є необхідним елементом
його справедливості. Публічність судового розгляду справ спрямована
на захист сторін від таємного правосуддя і є одним із засобів збережен-
ня довіри до судів усіх рівнів.

ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКОГО СТАНДАРТУ ПРАВ 

Г. О. Солодка,
ПЗ -31, Інститут права та суспільних відносин

Н. В. Сухицька, к.ю.н. 

Ставлення до прав людини у філософсько - правовому контексті
можна дослідити у природно - правовому та позитивістському напрям-
ках. Природно - правової теорії досліджують права людини як природ-
ні, невід’ємні, що можуть впливати з самої природи людини. У цьому
випадку закон лише фіксує ті права і свободи, які вже існують.

На нашу думку, у наш час навряд чи можна знайти природно - право-
ві теорії у чистому вигляді. Будь-який законодавець, навіть абсолютний
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монарх, все ж таки є обмеженим у своїй правотворчості певними умо-
вами, існуючими у суспільстві.

Проте без втілення цих правил, які мають здебільшого характер
моральних норм або певних вимог у позитивному праві ( звичаях, зако-
нах, договорам, прецедентах), вони не можуть ефективно реалізовува-
тись на практиці. І хоча, ми високо оцінюємо роль природного права
у захисті прав та свобод особи, але вважаємо, що природне право ніколи
не зможе змінити позитивних законів. Це й зрозуміло, оскільки саме
у позитивному праві відповідні настанови набувають максимально
конкретного характеру і гарантуються засобами державного примусу.

У цьому звязку не можна не погодитися з думкою К. Маркса, що
законодавець повинен дивитися на себе як на природовипробувача.
Він не створює закони, не винаходить їх, а лише їх формулює, тобто
висловлює у свідомих позитивних законах внутрішні закони дохувних
стосунків. Історичний досвід показує, що юридичні закони, які не
спираються на реальні умови життя, науково не опрацьовані, навіть
якщо вони не мають за мету робити людей щасливими, все рівно зде-
більшого залишаються на папері.

У рабовласницьких державах громадянськми та політичними пра-
вами користувались лише вільні особи, а у часах епохи Відродження не
було нічого надзвичайного у тому, що жінки і незаможні особи не мали
основних політичних прав. Навіть у деяких сучасних суспільствах ста-
новище жінки не відповідає мінімальним потребам, закріпленим
у міжнародних стандартах. Це стало можливим, тому що така дискримі-
нація була закладена у історичних чи релігійних традиціях, і саме тому ці
норми не можна одразу ж відмінити. Прикладом можуть служити наро-
ди, що сповідують мусульманство. 

Отже, ми можемо взяти за відправний наступний висновок: зако-
нодавче закріплення прав і свобод людини та їх практичне втілення
у життя, насамперед, залежить від характеру того суспільства, в якому
живе і спілкується індивід. Права людини мають природну основу і є
невід’ємними для кожного індивіда, вони позанаціональні та позатери-
торіальні, існують незалежно від закріплення в законодавчих актах дер-
жави, а виступають об’єктом міжнародно — правового регулювання
і захисту. В разі ж закріплення прав людини в законодавчих актах конк-
ретної держави вони стають і правами громадянина даної держави.

Права людини не обмежуються певними категоріями та рамками,
вони не є незмінними і за своєю природою вони мають динамічний
характер. У випадку виникнення у суспільстві нових потреб, на нашу
думку, вони можуть бути обговоренні і в подальшому, це стане основою
прийняття нових прав людини.

На нашу думку у нинішньому світі, наскільки б не було великим
бажання повністю забезпечити усі права і свободи індивіда — такі спо-
соби залишаються мрією.
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Найцивілізованіша і найдемократичніша правова держава неспро-
можна ідеально дотримуватися усіх без винятку прав людини. Адже, як
абсолютна моральність не поєднувала із самим життям, так і абсолют-
не дотримання прав особи в їх повному обсязі несумісні з існуванням
самого людського суспільства.

УЧАСТЬ АДВОКАТА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Старущенко Т. Ю.
ІІІ курс, група ПЗ-31, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних відносин 
Університет «Україна», к.тел. (066)724-95-92

Науковий керівник: Марченко М. Г., старший викладач

Конституція України закріплює право кожного на захист від обви-
нувачення і надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та
інших державних органах. Згідно Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р., адвокати в цивільному пpo-
цeci виконують одночасно функції правозаступництва й представниц-
тва. Участь адвоката у цивільному пpoцeci України полягає у здійснен-
ні ним представництва та захисті суб’єктивних майнових i особистих
немайнових прав та охоронюваних законом інтересів інших oci6 (гро-
мадян, юридичних ociб) у сприянні суду в всебічному, повному, об’єк-
тивному з’ясуванні обставин справи, прав i обов’язків сторін. В проце-
суальному представництві адвоката поєднуються два види
правовідносин — між адвокатом i особою, інтереси якої він представ-
ляє, між адвокатом i судом у цивільному пpoцeci. Правовідносини між
адвокатом i довірителем (стороною, третьою особою та ін.) мають
матеріально-правовий i процесуально-правовий характер. 

На відміну від інших представників у цивільному процесі, до профе-
сійного рівня адвокатів пред’являються високі вимоги, тому що вони
несуть певну відповідальність за своєчасність та якість юридичної допо-
моги, яку надають сторонам. Належне виконання адвокатами -представ-
никами своїх обов’язків перед клієнтами залежить від їх процесуальних
повноважень. Повноваження дають адвокату право на вчинення від імені
особи, яку він представляє, ycix процесуальних дій, кpiм передачі справи
до третейського суду, повну або часткову відмову від позовних вимог, на
погодження з позовом, зміну предмета позову, укладення мирової угоди,
передачу повноважень іншій особі (передоручення), оскарження рішен-
ня суду, подачу виконавчого листа до стягнення, на одержання присуд-
женого майна або грошей. Повноваження представника на вчинення
кожної із дій повинні бути спеціально обумовлені у виданій йому довіре-
ності. Це положення досить ускладнює і дещо затягує розгляд справи в
суді. Доцільніше було б наділити представника всіма правами особи, яку
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він представляє, якщо довіреність не містить спеціальних обмежень.
Тобто від зворотного - якщо в довіреності немає обмежень, то представ-
ник має всі процесуальні права особи, яку він представляє.

Адвокат, що займається адвокатською діяльністю індивідуально,
набуває повноважень після подачі доручення, виданого довірителем, а
також свідоцтва атестаційної комiciї про право на зайняття адвокатською
діяльністю. На підставі наданих повноважень адвокати допомагають заін-
тересованим особам звернутися до суду за захистом їx цивільних прав.

На даний час виникає питання оплати послуг адвокатів, тому
доречно було б запровадити таке поняття як витрати на правову допо-
могу (послуги адвоката).

Багато юристів і суддів, особливо старого гарту, якось нервують, коли
чують звернення до судді - «Ваша честь» і завжди є певний психологічний
конфлікт. Іноді й погордливі адвокати не бажають так звертатися до суду.
Тому необхідно законодавчо закріпити таке звернення до суддів.

На мою думку участь адвоката у цивільному процесі - досить склад-
ний аспект при захисті прав та інтересів громадян в суді: по суті задач,
взаємовідносинам з органами та клієнтами, широкій сфері діяльності.
Виникає потреба узгодити норми, закріплені в різних законодавчих
актах, які пов’язані з наданням адвокатами правової допомоги грома-
дянам. Це буде сприяти ефективній реалізації адвокатом своїх прав і, як
наслідок, сприятиме здійсненню захисту прав та інтересів громадян.
Зроблений мною аналіз та міркування щодо деяких аспектів участі
адвоката у цивільному процесі не є остаточними та категоричними,
а стосуються визначення напрямків пошуку дійових механізмів реаліза-
ції положень Конституції України про право на судовий захист та на
правову допомогу.

ДО ПИТАННЯ ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ

ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ, ПРАВОМ, ДЕРЖАВОЮ

Старущенко Т. Ю.
Ш курс, група ПЗ-31,спеціальність ,,Правознавство»

Науковий керівник: Мірошниченко М. І. к.і.н., доц., 
кафедра теорії та історії держави і права

Історико — теоретичний аналіз генезису правової системи України у
зв’язку із суспільством, правом, державою тісно пов’язаний із ключови-
ми питаннями інтеграції політично і ідеологічно роз’єднаних періодів
розвитку українського права та української державності, функціонально-
го зв’язку фаз становлення і виникнення правової системи України, взає-
модії із зовнішнім середовищем — тими соціокультурними факторами,
які визначають особливості її становлення, розвитку і функціонування. 
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Пізнання генезису правової системи України у зв’язку із генези-
сом суспільства, права і держави доцільно засновувати на наступних
положеннях.

1. Правова система є підсистемою суспільства, отже логічно
пройшла усі стадії його еволюції і розвитку. 

У разі, коли порушується питання про генезис національної право-
вої системи України у зв’язку із генезисом суспільства необхідно врахо-
вувати усю сукупність природних, соціально — історичних і духовно —
культурних чинників, що приводять до виникнення права українського
народу й зумовлюють його подальший розвиток та усю сукупність змін,
яких зазнала правова сфера суспільства внаслідок взаємодії правової
культури українського народу із різними правовими культурами, оскіль-
ки у сучасному світі майже не залишилося народів, які б не зазнавали
взаємовпливу культур і правових культур у тому числі. Утім, первинним
і визначальним об’єктом впливу на цей процес має визнаватися культу-
ра корінного (титульного) етносу;

2. Право є ядром і нормативною основою правової системи, отже
можна стверджувати про існування причинно-наслідкового зв’язку
між еволюцією та розвитком права і правової системи, взятих в ціліс-
но-понятійному і функціональному аспектах. 

У разі, коли порушується питання про існування причинно-
наслідкового зв’зку між еволюцією та розвитком права і правової сис-
теми cлід зосереджувати увагу на аналізі передумов і умов зародження
права, його трансформації і набуття системності у процесі урегулюван-
ня суспільних відносин, та, як наслідок, виникнення нового способу
удосконалення процесу урегулювання, вираженого у феномені право-
вої системи;

3. Поняття «держава» не спроможне повноцінно виконувати роль
інструмента пізнання витоків, зародження і розвитку правової системи
як на ранніх етапах розвитку суспільства, так і в умовах виникнення
національних правових систем аж до історичних меж виникнення
інституту держави сучасного типу. 

Отже, актуалізується застосування поняття ,,державність» у науко-
вому пізнанні зазначеної проблеми Науковий аналіз генезису правової
системи України у зв’язку із генезисом державності жорстко не детер-
мінує розвиток національної правової системи з обов’язковою наяв-
ністю сформованої національної держави, а дає простір для всебічного
аналізу особливостей її становлення і розвитку в умовах державної
нестабільності або дискретного розвитку національної держави .

Порушення питання про доцільність аналізу генезису правової
системи України у зв’язку із генезисом державності дає підстави, по-
перше, для уточнення головних теоретичних аксіом сучасного укра-
їнського правознавства, які пов’язують процес становлення, виник-
нення, і розвитку правової системи винятково із монополією держави
як політико — правового інституту сучасного типу; по — друге,
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для перегляду концепції ,,вибуховості» процесу виникнення націо-
нальної правової системи України, та про її формування виключно із
окремими періодами розвитку української державності.

ДОСУДОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Стельникович Ю. І.
6 курс, група ПЗ — 61, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних та суспільних відносин,
М. Г. Марченко, старший викладач кафедри цивільного,

господарського права та кримінального права
Університету «Україна», науковий керівник.

Відповідно до ст. 5 Господарського процесуального кодексу
України (далі ГПК) сторони застосовують заходи досудового врегулю-
вання господарського спору за домовленістю між собою. Досудове
врегулювання господарських спорів — це сукупність заходів, що підля-
гають здійсненню підприємствами та організаціями, права яких пору-
шені, для безпосереднього вирішення спорів, що виникли, з підпри-
ємствами та організаціями, які порушили майнові права та інтереси,
до звернення з позовом до господарського суду. Порядок досудового
врегулювання спорів визначається ГПК України, якщо інший порядок
не встановлений діючим не території України законодавством, яке
регулює конкретний вид господарських відносин. 

Варто зазначити, що згідно зі ст. 6 ГПК України досудове врегулю-
вання спорів здійснюється шляхом звернення з письмовою претензі-
єю, яка надсилається рекомендованим або цінним листом або вруча-
ється під розписку. Частина 2 даної статті закріплює положення, що
підприємства та організації, чиї права та законні інтереси порушено, з
метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та
інтересів, звертаються до нього з письмовою претензією. 

ГПК визначено перелік спорів, на які не поширюється порядок
досудового врегулювання спору. Цей порядок не поширюється на
спори про: визнання договорів недійсними; визнання недійсними
актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не
відповідають законодавству і порушують права та охоронювані зако-
ном інтереси підприємств та організацій; стягнення заборгованості за
опротестованими векселями; стягнення штрафів Національним бан-
ком України з банків та інших фінансово-кредитних установ; звернен-
ня стягнення на заставлене майно.

ГПК України не встановлює строку звернення з претензією до
порушника майнових прав і законних інтересів господарюючих
суб’єктів, але претензія повинна бути пред’явлена в межах позовної
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давності з урахуванням часу, наданого законом на розгляд претензії і
надання відповіді на неї. Строки подання претензії в певних галузях
(транспортних, зв’язку та ін.) мають свої, встановлені відповідним
законодавством, строки. Зміст і основні реквізити, які мають бути за-
значені у претензії, чітко зафіксовані в правових нормах.

Право на пред’явлення претензії є суб’єктивним правом юридич-
ної особи, але порядок та строк розгляду претензії, якщо вона вже
заявлена до підприємства, організації, є обов’язком господарюючого
суб’єкта. Статтею 7 ГПК передбачена необхідність розгляду одержаної
претензії в місячний термін — загальний строк, який обчислюється з
дня одержання претензії. Законодавством встановлено і спеціальний
строк розгляду претензії. У випадках, коли обов’язковими для сторін
правилами або договором передбачено право повторної перевірки
забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем,
претензії, пов’язані з якістю та комплектністю продукції (товарів),
розглядаються протягом двох місяців.

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у пись-
мовій формі. Стаття 8 ГПК містить вимоги до змісту відповіді на пре-
тензії. Відповідь на претензію підписується повноважною особою під-
приємства, організації або їх представником та надсилається
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку. 

У ст. 10 ГПК законодавець передбачив право суб’єкта господарюван-
ня при укладенні господарських договорів звер татися до господарського
суду із відповідними позовами щодо врегулювання спірних питань.

При здійсненні господарської діяльності нерідко виникає необхід-
ність на тих чи інших підставах достроково змінити або розірвати гос-
подарський договір. Відповідно до ст. 11 ГПК України підприємство чи
організація, які вважають за необхідне змінити або розірвати договір
надсилають пропозиції про це другій стороні за договором.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ
ЗА ЗАПОВІТОМ

Степанова О. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач 

Встановлений порядок спадкування за законом громадянин може
змінити своїм заповітом. Право заповідати майно — одне з цивільних
прав, передбачений ЦК України. Заповіт — це особисте розпоряджен-
ня громадянина стосовно свого майна на випадок смерті з призначен-
ням спадкоємців, яке складається у визначеній законом формі
і посвідчується особами, вказаними в законі.
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Будь-який дієздатний громадянин може залишити за заповітом все
своє майно або його частку (не виключаючи предметів домашньої
обстановки та вжитку) одному чи кільком особам, які як входять, так і
не входять в коло спадкоємців за законом, а також окремим організа-
ціям чи державі. Заповідач може позбавити права спадкування одного
чи всіх своїх спадкоємців за законом.

В наш час виникає багато проблем щодо спадкування за заповітом,
саме тому велика кількість науковців присвячують даному питанню
свої роботи. В їх працях досліджуються проблемні аспекти стосовно
спадкування за заповітом, а саме: заповіту подружжя, з умовою, сек-
ретному, посвідченню заповітів, обов’язковій частці та спадкоємцям
обов’язкової частки у заповіті. 

В заповіті подружжя, законодавець передбачає, що у разі смерті
одного з подружжя інший позбавляється права розпоряджатися запо-
відальним майном (продати чи заповісти іншій особі, ніж та, яка
визначена в заповіті), але з цим положенням я не погоджуємося,
оскільки дана ситуація не лише обмежує правоздатність (одного з
подружжя), а може й у певних випадках залишити без засобів до існу-
вання заповідача. З огляду на це, потрібно було б не позбавляти права
розпоряджатися хоча б своєю часткою майна одного з подружжя після
смерті іншого, так як це може призвести до вище зазначених наслідків.

У секретному заповіті, не досягається основна ціль, заради якої був
введений даний інститут, а саме: не ознайомлення всіх сторонніх осіб,
включаючи й нотаріуса, не є метою такого заповіту, тому що на прак-
тиці не ознайомлюють лише нотаріуса. Також у секретному заповіті не
передбачено, те що при його складанні можуть бути допущені певні
істотні помилки, і враховуючи, той факт, що він є секретним, нотаріус
або інша уповноважена на посвідчення заповітів посадова чи службо-
ва особа, не в змозі буде їх виправити. 

В заповіті з умовою, проблеми створює не лише визначення пра-
вомірності чи неправомірності тієї чи іншої умови, що міститься у тек-
сті заповіту, але й встановлення того, чи є обставини, щодо яких висло-
вив свою волю померлий, умовою, в залежності від якої ставиться
прийняття спадщини спадкоємцем, або простим побажанням запові-
дача. Саме такий нюанс може кардинально змінити долю спадкоємців,
як в кращу так і в гіршу сторону. 

Тому в даному випадку потрібно, щоб заповідач не лише вказував
свою волю в заповіті, а й обґрунтовував її та чітко зазначав своє поба-
жання і те, що він хоче щоб його точно було реалізовано, а не прийма-
ли - як побажання на майбутнє.

У чинному законодавстві ст. 1241 передбачено перелік осіб, які під-
лягають обов’язковій частці у спадкуванні, з цього випливає, що
неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатні бать-
ки та один з подружжя, що залишився після смерті іншого, незалежно
від змісту заповіту мають право на отримання в порядку спадкування
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обов’язкової частки, яка б належала кожному з них при спадкуванні за
законом.У даному випадку можна зазначити, що законодавець нехтує
волею заповідача, оскільки спадкодавець за своєю волею обирає своїх
спадкоємців і якщо він не наділяє в своєму посмертному розпоряд-
женні вище зазначених осіб, то для цього можуть існувати певні під-
стави. На мою думку,в даній ситуації слід запровадити вичерпний
перелік осіб, які не моглиб успадковувати обов’язкову частку (наприк-
лад, особи, що зловживають алкогольними, токсичними чи наркотич-
ними речовинами, тощо).

Отже, з вище зазначеного, можна зробити висновок, що інститут
спадкування за заповітом не є досконалим та потребує багато змін
і доповнень для усунення його недоліків не лише в теоретичних
аспектах, а й практичних. Цивільний кодекс України має відповіда-
ти всім вимогам нового суспільства, що стоїть на засадах ринкової
економіки. Також хотілося б побажати щоб новий Цивільний кодекс
був максимально наближений до сучасних Європейських та світових
стандартів.

ТЕНДЕНЦІЇ НОРМАТИВНО — ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В УКРАЇНІ

Н.В.Сухицька, к.ю.н. 

Розробка правової інфраструктури необхідної для забезпечення
наукової та освітянської діяльності, є, можливо, одним із найвагомі-
ших завдань, з якими коли-небудь мали справу вітчизняні фахівці
юристів, які займаються законотворчими пропозиціями у сфері пра-
вової реформи. Вирішення цього завдання передбачає необхідність
комплексного підходу до проблеми правового забезпечення наукової
та освітянської діяльності, розробки нових моделей правових інсти-
тутів, які покликані регламентувати, стимулювати та охороняти цю
важливу, складну сферу суспільних відносин.

На сьогодні діяльність у сфері науки і освіти регламентується
низкою законів та підзаконних актів. Як бачимо, створена відповідна
нормативна база, яка упорядковує відносини у галузі освіти і науки.
Значна кількість нормативно-правових актів призводить до дублю-
вання, колізій та інших непорозумінь у цій галузі, тому назріла
необхідність систематизувати нагромаджені нормативно-правові
акти. Систематизація законодавства — один із ефективних засобів
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реформування правової системи в цілому. Адже саме в процесі
систематизації з’являються можливості усунути недоліки, анахроніз-
ми, повторення тощо.

Одним із найефективніших видів систематизації законодавства є
кодифікація. Кодифікація як більш високий рівень систематизації
законодавства передбачає таку переробку нормативно-правових
актів, яка не тільки виключає повтори, а й протиріччя, усуває прога-
лини і тим самим забезпечує цілісність, системність, внутрішню
узгодженість та повноту правового регулювання суспільних відносин
зокрема, у сфері освіти. При цьому слід звернути увагу на можливу
небезпеку формального підходу до поняття Кодексу. Слідуючи тако-
му підходу, ми неминуче прийдемо до того, що досить перейменува-
ти закон «Про освіту» у Кодекс законів про освіту і виникне нова
кодифікація. Це, зрозуміло, не так — Кодекс є результатом кодифіка-
ції, а не навпаки. В Україні, нажаль, зазначена аксіома зрозуміла не
всім, в силу чого багато кодексів перестали бути кодифікаціями. 

Кодифікувати — означає звести в єдине ціле розосереджені у різ-
них джерелах права юридичні норми. При цьому необхідно зазначи-
ти, що не існує успішного кодексу без соціальної потреби в ньому,
тобто кодекс повинен виходити не тільки і не стільки «зверху», скіль-
ки «знизу». Тут на перший план знову таки виходить функціональний
критерій кодифікації, оскільки правозастосовнику байдужі наукові
амбіції розробників Кодексу і навіть назва останнього. Йому потріб-
на «правова визначеність» - можливість без зайвих зусиль і неймовір-
них затрат часу всі необхідні для застосування у конкретному випад-
ку правові норми.

На наше переконання, в Україні існує потреба у кодифікації зако-
нодавства, яке регулює освітній процес. Необхідно створити Кодекс
законів про освіту в Україні, де в загальній частині сформулювати
мету, завдання, принципи освіти в Україні, освітньо-кваліфікаційні
стандарти тощо, а в особливій частині відобразити види освіти, галу-
зеву спрямованість, а також відобразити особливості діяльності зви-
чайних та відомчих навчальних закладів. Запропонований норматив-
но-правовий акт повинен закріпити стратегію розвитку освіти,
міжнародно-правові (зокрема, європейські) стандарти освіти. На
нашу думку, проект цього кодексу має пройти широке обговорення
як серед науково-педагогічного складу навчальних закладів, так і
серед відповідальних державних органів та широких кіл громадськос-
ті, тобто тих, хто користується послугами навчальних закладів. У
зазначеному акті необхідно відобразити ті суттєві зміни, що відбули-
ся у ставленні до освіти у багатьох країнах світу. Слід ретельно звер-
тати увагу на тенденції світового масштабу. Насамперед, це стосуєть-
ся держав, в яких відбуваються суттєві соціальні та економічні зміни
(до них, зокрема, належить і Україна). Будь-яке, навіть незначне від-
ставання у цьому процесі призведе до негативних наслідків.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО
СТАНУ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Тімашов В. О.
к.ю.н., Університет фінансів

та міжнародної торгівлі (м. Київ), 
тел. 050-981-91-21

Підприємницька діяльність в Україні не є стихійною і некерованою.
За умов удосконалення ринкових відносин вона відчуває на собі силь-
ний керуючий вплив з боку держави. Державне регулювання підприєм-
ництва забезпечується з допомогою спеціального державно-правового
механізму, який складається, по-перше, з організаційно-структурних
формувань, по-друге, з адміністративно-правових засобів впливу на від-
носини, що складаються в цій сфері.

Особливе місце серед органів управління у сфері підприємництва
посідає Державна служба з питань регуляторної політики та розвитку
(Держпідприємництво України). Вона створена Указом Президента
України № 1168/11 від 19 грудня 2011 року з метою реалізації держав-
ної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва, а також
ефективного використання наданих підприємцям можливостей. До
основних функцій Держпідприємництво України відповідно до ст. 4
Положення «Про Державну службу України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва», затвердженого Указом
Президента України від 30 березня 2012 року, належать:

• підготовка та подання в установленому порядку пропозицій
щодо формування державної політики у сфері розвитку підприємниц-
тва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері
ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності;

• вжиття в межах своїх повноважень заходів щодо захисту прав та
законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії
регуляторних актів;

• надання роз’яснення положень законодавства з питань держав-
ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

• розробка основних напрямів розвитку державної політики у
сфері ліцензування;

• здійснює організаційне та методологічне забезпечення ведення
Реєстру документів дозвільного характеру;

• організовує взаємодію з громадськими організаціями підприєм-
ців, їх спілками та учасниками ринків за галузевим принципом та ін.
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Ще одним органом, який забезпечує регуляторну політику у сфері
підприємницької діяльності, є Державна інспекція з питань захисту
прав споживачів. Відповідно до «Положення про Державну інспекцію
України з питань захисту прав споживачів», затвердженого Указом
Президента України від 13 квітня 2011 року, основними завданнями
Держспоживінспекції України є такі:

• здійснення державного контролю за додержанням законодавства
про захист прав споживачів; 

• здійснення у межах своєї компетенції контролю за додержанням
законодавства про рекламу; 

• здійснення державного ринкового нагляду у межах сфери своєї
відповідальності; 

• сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними
повноважень щодо захисту прав споживачів.

ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНСТВА СЬОГОДЕННЯ

Тінтул М. В.
ІІІ курс, група МІ-31/10, 

спеціальність «Міжнародна інформація»
Університет «Україна»,

к.тел. (063)8584600
Науковий керівник: Гринкевич О. Й.,

к.філос.н., с.н.с., доцент

XXI століття. Інформаційна епоха. Сьогодні важко собі уявити світ
без інформації. Важко уявити собі світ без усіх можливостей світу. Ми
ділимося майже усім. Людина починає втрачати грань між особистим
і публічним. При бажанні можна дізнатися про усіх і кожного.
Інформаційна ера вже тут і ми маємо іти в ногу з нею.

CNN - The Cable News Network укр. Кабельна мережа новин - одна
з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом
Тернером як чисто телевізійне агентство новин. Сі-Ен-Ен почала пер-
шою цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня
2005 р. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат
Джорджія, однак в багатьох містах країни, а також і за кордоном зна-
ходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по
кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ
«CNN International» здійснює мовлення на 212 інших країн світу через
супутник. По усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться
більш ніж 1,5 мільярда чоловік. 

господарської діяльності Секція 10

217



Euronews - провідний європейський цілодобовий інформаційний
телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів
на одинадцяти мовах, — англійській, італійській, іспанській, німець-
кій, португальській, українській, російській, французькій, перській,
арабській і турецькій, крім того, ведеться вечірнє мовлення румун-
ською мовою. Кабельне, супутникове і ефірне мовлення EuroNews
охоплює більше 350 мільйонів домоволодінь в 155 країнах світу
(у Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці,
а також на Близькому Сході). Рік заснування — 1993 р. Головним
редактором є Пітер Басараб (рум. Peter Basarab), Гарденія Треццині
(італ. Gardenia Trezzini), генеральним директором — Мікаель Петерс
(нім. Michaлl Peters). З 17 серпня 2011 року почала працювати україн-
ська версія сайту Euronews, а з 24 серпня 2011 року почато цілодобове
телемовлення українською мовою. 

Discovery Channel - американський канал супутникового та кабель-
ного ТБ, заснований Джоном Хендріксом, поширюється Discovery
Communications. Публічна компанія, яку очолює генеральний дирек-
тор Девід Заслав, яка створює та показує документальні програми,
зосереджені головним чином на популяризації науки, техніки та істо-
рії. Документальні програми каналу спрямовані на сімейну та моло-
діжну аудиторії, певним чином спрощені для сприйняття пересічними
людьми. Має таку структурну одиницю як Discovery News. 

«5 канал» — всеукраїнський телеканал, створений за стандартами
«Бі-бі-сі». Відмінною особливістю є щогодинні випуски новин і гос-
тьові студії. Створений у 2003 році, найбільшу популярність канал
отримав під час президентських виборів 2004 року. Це був єдиний теле-
канал, що надавав ефірний час опозиції. Тоді ж він перейшов у режим
цілодобового мовлення, транслюючи в прямому ефірі хід подій
Помаранчевої революції. У лютому 2005 року «5 канал» оголосив себе
«першим інформаційним каналом»: з ефіру були повністю виключені
художні фільми та музично-розважальні передачі, залишилися нови-
ни, аналітичні програми, публіцистика і документальне кіно.

«Кореспондент» (рос. Корреспондент) — український тижневий
суспільно-політичний журнал. Видається російською мовою.
Виходить з 18 березня 2002 року. Головний редактор Віталій Сич.
Тираж — 50 000 примірників. Кореспондент є членом Української асо-
ціації видавців періодичної преси (УАВПП).

Глобалізація поінформованості суспільства про події, що трапля-
ються в світі все росте і росте із кожним днем. І вище згадані інфор-
маційні агентства роблять не аби який вклад у цю справу. Вони роб-
лять усе можливе для того, щоб людина завжди була в курсі подій,
цікавилася навколишнім світом і проблемами у ньому, розширювала
свої знання і щодня отримувала хоча б крихту нових вражень, думок,
ідей і інновацій.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
В УКРАЇНІ

Ткач А. А.
ІV курс, група МІ-41,

спеціальність «Міжнародна інформація»
ВМУРоЛ, Інститут права та суспільних відносин,

Науковий керівник: В. В. Дабіжа

Необхідність створення в Україні інформаційного суспільства ста-
вить перед державою завдання перегляду напрямів формування інфор-
маційного простору. 

При цьому необхідно враховувати світовий досвід, зміни, що від-
буваються в умовах глобалізації.

Вирішення даної проблеми потребує створення системи націо-
нальних інформаційних ресурсів, забезпечення підвищення рівня
інформаційної незалежності держави, розвитку інфраструктури
виробництва й надання населенню інформаційних продуктів і послуг,
підвищення рівня інформаційної культури населення, розповсюджен-
ня відомостей про стан розвитку інформаційного простору України в
Інтернеті, покращення ефективності функціонування всіх гілок влади
державного управління та самоврядування на основі використання
нагромаджених інформаційних ресурсів.

Стан висвітлення проблематики формування інформаційного про-
стору в Україні не повною мірою відповідає вимогам сьогодення, а
тому провокує інформаційний голод у суспільстві.

Сьогодні немає в суспільстві такої сфери людської діяльності, яка б
прямо чи опосередковано не була пов’язана з інформацією, її створен-
ням, обробкою і передачею. 

Чим краще розвинене суспільство, тим більше в ньому працівни-
ків, зайнятих інформаційною діяльністю.

Необхідність створення загального інформаційного простору
випливає із вимог часу і прагнення України ввійти у світовий інформа-
ційний простір [1].

Особливого значення набувають проблеми інформаційного забезпе-
чення як провідного ресурсу системи державної влади та державного
управління в Україні, що є основою інформаційного простору України. 

Державна політика у сфері формування інформаційних ресурсів та
інформації має бути спрямована на створення умов для ефективного та
якісного інформаційного забезпечення рішень стратегічних та опера-
тивних завдань соціального й економічного розвитку України. 

Забезпечити ефективний розвиток інформатизації має державна полі-
тика, основними напрямами якої є: забезпечення умов для розвитку й за-
хисту всіх форм власності на інформаційні ресурси; формування та захист
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державних інформаційних ресурсів; створення та розвиток центральних 
і регіональних інформаційних систем і мереж, забезпечення їх сумісності
та взаємодії в єдиному інформаційному просторі України; створення умов
для якісного та інформаційного забезпечення громадян, органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядування, організацій та громадських
об’єднань на основі державних інформаційних ресурсів [2]. 

Великого значення сьогодні набуває також і вдосконалення зако-
нодавства у сфері регулювання відносин, що пов’язані зі створенням
та використанням інформаційних ресурсів України, інформатизацією
різних сфер діяльності. 

Але діяльність з інформатизації системи державної влади та управ-
ління сьогодні ще не набула достатньо нової якості. Виключно кількісне
нагромадження технічних засобів в органах влади ще не дає результатів.
Система змін працює в основному щодо паперових носіїв, але форму-
вання інформаційних систем ще не виходить на новий рівень інтеграції. 

Тому формування ефективного й економного інформаційного
простору в Україні набуває першочергового значення [3, с. 16].
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРАВОВОЇ НАУКИ В СИСТЕМІ
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Р. В. Тополя 
аспірант кафедри теорії та історії держави і права,

Інститут права та суспільних відносин
університету «Україна»

Науковий керівник: О. Г. Мурашин
д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрНУ

Наука є складовою частиною духовної культури суспільства. Її
прояв назовні здійснюється у формі інтелектуальної (творчої) діяль-
ності людини, яка спрямована на одержання об’єктивних знань про
природу, суспільство, явища об’єктивної реальності, мислення і т ін.
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Зрозуміло, що наука — це також процес діяльності з отримання нових
знань про об’єктивну реальність та оточуючий світ, результатом якої є
формування системи знань, сформульованих на основі відповідних
аксіоматичних принципів про ті чи інші явища, відносини, закономір-
ності та закони їхнього розвитку. Із зазначеного — предметом будь-
якої науки є система понять, домінант, категорій та закономірностей
про розвиток, пов’язаних із ними відносин та які досліджуються
наукою для одержання нових знань та встановлення об’єктивних зако-
нів їхнього розвитку, з’ясування тенденцій та напрямків їхнього удос-
коналення тощо, тобто наука виконує пізнавальні функції. Крім цього,
будь-яка наука також є практичною діяльністю людини, а тому поділя-
ється на окремі галузеві науки, які за своїм предметом та методами
досліджень об’єднані у такі групи, як природничі науки — вивчають
природні явища, суспільні науки — вивчають людську поведінку, мис-
лення та суспільство та точні науки — вивчають взаємозв’язки та еле-
менти уявних сконструйованих систем.

Серед суспільних наук (демографія економіка, історія, політологія
педагогіка, соціологія, статистика суспільствознавство, філософія та інші)
виділяються гуманітарні науки, серед яких особливе місце займає право та
його галузеві і спеціальні інституції. Загалом предметом усіх правових
наук є вивчення є правовідносини, правові підстави їх виникнення, фун-
кціонування, зміни, розвитку та припинення, особливості та закономір-
ності застосування норм права в різних умовах існування суспільства
та людини, а також вчення про правопорушення та юридичну відпові-
дальність за їх вчинення і т. ін. Чільне місце серед правових наук займає
теорія держави і права, яка посідає фундаментальне місце в системі юри-
дичних наук та яка у найбільш узагальненому вигляді досліджує загальні
закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права
як єдиних і цілісних систем. Вона розробляє такі основоположні для юри-
дичної науки домінанти та питання, як сутність, тип, форми, функції,
структура і механізм дії держави і права, правова система, які виступають
теоретичним підґрунтям для правознавства в цілому. Зазначені питання
знаходяться у центрі уваги багатьох гуманітарних наук, але кожна з цих
вивчає їх в межах свого предмета. Так, філософія, яка є одним із теоре-
тичних підґрунть теорії держави та права, обґрунтовує суспільне буття
в цілому, з’ясовуючи найзагальніші закономірності суспільного розвитку.
На межі філософії та юридичної науки виникла філософія права.

Соціологія — це наука про суспільство як цілісну систему, про сус-
пільні інститути, процеси і групи, проблеми управління суспільними
процесами, але вони досліджуються без юридичних аспектів функціо-
нування держави і права.

Політологія вивчає політику, політичну систему та її складові еле-
менти (політичні інститути, політичні відносини, політичні процеси
і політичну діяльність), абстрагуючись при цьому від юридичних
аспектів функціонування держави та державної влади. 
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Історія вивчає різні типи цивілізацій, етапи суспільного розвитку,
зміну суспільно-економічних формацій, конкретні форми держав у
різних народів та в різні історичні епохи, правові пам’ятки тощо. Але
історія не робить узагальнюючих висновків щодо державно-правових
явищ з погляду їхньої юридичної сутності.

Економічна теорія вивчає економічні відносини між людьми, від-
носини виробництва, обміну і розподілу, а функціонування економіки
залежить від ефективності правового регулювання в цій сфері. З іншої
сторони, тип держави і права багато в чому залежить від рівня розвит-
ку економіки, яка є основою життєдіяльності суспільства і т.д. Таким
чином, усі суспільні науки так чи інакше вивчають державу і право, але
здійснюють це виходячи із свого предмету. Але лише правові науки,
враховуючи прогресивні надбання інших суспільних наук, використо-
вують їх для повнішого та глибшого розуміння державно-правової
дійсності.

ПОЯВА ІНСТИТУТУ ПЕРЕВЕДЕННЯ БОРГУ
АБО ЗАМІНИ БОРЖНИКА У ЗОБОВ’ЯЗАННІ

А. В. Тузков
5 курс, група Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 
С. Л. Шаверський, ст. викладач, науковий керівник

Дослідження будь-якого правового інституту необхідно починати
з його походження та історії розвитку, адже при цьому можна прослідку-
вати та розробити висновки, що саме привело до появи того чи іншого
інституту, які факти та суспільні відносини вплинули на появу,розвиток,
трансформацію чи навіть зникнення інституту взагалі та чи потрібне
існування саме цього інституту. У цій статті я хотів би приділити увагу
такого важливого інституту цивільного права, як заміна боржника
у зобов’язанні, та виявити обставини, що привели до його появи.

Історії виникнення інституту заміни боржника як у вітчизняній
юридичній літературі, так і літературі країн СНД, на мою думку приді-
ляється недостатньо уваги. Питання щодо виникнення, формування,
розвитку та замін цього інституту досліджувались такими вченими-
цивілістами, як О.С Йоффе, Ф.І. Гавзе, І.Б. Новицький, О.А. Покров-
ський, О.А. Підпригора, В.Пушай, та ін. 

Переведення боргу — один із найважливіших інститутів
зобов’язального права, за допомогою якого учасник цивільних право-
відносин мають можливість реалізувати свої права та захистити інтер-
еси у повному обсязі. Досить важливим е визначення моменту появи
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вказаного інституту та характеристика певних історичних фактів, які
відображають його розвиток. Це в свою чергу дозволяє проаналізувати,
які саме підстави сприяли виникненню такого правового інституту,
як переведення боргу (заміна боржника), чи є необхідність у його
існуванні сьогодні та яким чином він вдосконалювався до теперіш-
нього часу.

При перенесенні боргу з одного боржника на іншого необхід-
ність згоди кредитора була обов’язковою, адже замість одного бор-
жника, цілком надійного й заможного, кредитор може одержати
іншого, може бути й неспроможного. Вступаючи в зобов’язання,
кредитор мав бути певним у його виконанні новим боржником та
вірити йому, тому переведення боргу мало місце лише за згодою кре-
дитора. Адже головна мета будь-якого зобов’язання - це задовольни-
ти належним чином та у встановленому обсязі вимоги кредиторів.
Як зазначав Г.Н. Амфітератов, виконання е такою кінцевою метою,
заради якої проводиться а рух увесь складний механізм договірних
зв’язків і без якої договір перетворився б на нісенітницю.[1,38]
Виконання зобов’язань полягае у здійсненні боржником дій, що ста-
новлять зміст зобов’язання. Таким чином, при цьому особа нового
боржника набувала істотного значення.

Сучасні цивільні правовідносини, безумовно, не можуть обійтися
без заміни сторони у зобов’язанні, як кредитора, так і боржника.
Новий боржник вправі висувати проти вимоги кредитора всі запере-
чення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним бор-
жником. Порука і встановлена третьою особою застава припиняється з
переводом боргу, якщо поручитель або заставодавець не виявив згоди
відповідати за нового боржника. Також іде мова про форму переводу
боргу, а саме - перевід боргу, що грунтується на угоді, укладеній у пись-
мовій формі, повинен бути вчинений в простій письмовій формі.[2]

Незрозумілим залишається питання: невже при розробці та при-
йнятті Цивільного кодексу 2003 року не виникло жодних доповнень
з кодексу 1922 року та не було ніяких пропозицій щодо вдоскона-
лення механізму переведення боргу, деталізації та вирішення необ-
хідних питань, що пов’язані з переводом боргу- які безумовно існу-
ють - на законодавчому рівні, але це вже тема іншого
дослідження.[3]

Список використаних джерел:

1 Амфитеатров Г.Н. Основные черты законопроекта о
договорах-1934

2. Цивільний кодекс Україньської РСР від 18 липня 1963 року.
3. Цивільний кодекс Укроїни від 16 січня 2003 року
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ДОМАШНІЙ АРЕШТ ЯК ОДНА ІЗ НОВЕЛ
КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ

Тюпа Юлія Василівна,
студент ІІ курсу

спеціальності «Правознавство», група П-1д,
Кіровоградський інститут розвитку людини.

Науковий керівник: Кондратенко В. М.,
ст.. викл. кафедри кримінального

та адміністративного права
Кіровоградського інституту розвитку людини.

Кримінально-процесуальне законодавство багатьох країн світу
передбачає можливість застосування домашнього арешту як запобіж-
ного заходу. Наприклад, його застосовують у Казахстані, Латвії, Литві,
Німеччині, Росії, Швеції й інших країнах [1, с. 18].

Відповідно до положень кримінального процесуального законо-
давства України, зокрема згідно із ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній
арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати
житло цілодобово або у певний період доби.

Виходячи з КПК України та переліку запобіжних заходів, домаш-
ній арешт буде застосовуватись в тих випадках, коли застава є занадто
м’яким запобіжним заходом, а тримання під вартою — занадто суво-
рим. Частиною 2 ст. 181 КПК України встановлено, що домашній
арешт може бути застосований до особи, яка підозрюється (обвинува-
чується) у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено
у вигляді позбавлення волі. Слід погодитися із висновком О.П. Ку-
чинської про те, що слушним було б застосування домашнього арешту
до неповнолітніх осіб, що обвинувачуються у вчиненні злочинів, адже
їхнє перебування в ізоляторі тимчасового тримання чи у слідчому ізо-
ляторі не тільки не справляє виховного впливу, а навпаки — шкодить
дитячій психіці. Такий запобіжний захід можна було б застосовувати й
до цілої групи осіб із особливими потребами, перебування яких під
вартою є небажаним, зокрема це особи, які страждають на певні хво-
роби, що не підлягають лікуванню, мають на утриманні неповнолітніх
дітей, особи похилого віку [1, с. 19].

Відповідно до міжнародно-правових норм повинен бути встанов-
лений спеціальний строк домашнього арешту. КПК України чітко
встановлює строк можливого застосування домашнього арешту —
2 місяці (ч. 6 ст. 181). У разі необхідності строк тримання особи під
домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокуро-
ра в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому

Секція 10 Правове регулювання

224



ст. 199 КПК України. При цьому сукупний строк тримання особи під
домашнім арештом під час досудового розслідування не може переви-
щувати шести місяців, що стимулюватиме правоохоронні органи в
стислі строки завершити досудове розслідування.

Після закінчення цього строку ухвала про застосування запобіжно-
го заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіж-
ний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК України). На жаль,
законодавцем чітко не прописана процедура автоматичного скасуван-
ня такого за ходу, що може створити проблеми на практиці.

Список використаних джерел:
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РІЗНИЦЯ МІЖ ФІКЦІЯМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ
ПРИПУЩЕННЯМИ

Ул’яновська О. В.
к.ю.н., суддя Святошинського

районного суду м. Києва

Зіставлення фікцій і юридичних припущень є необхідним для
визначення специфіки припущення як засобу внесення формальної
визначеності у правозастосовчу діяльність. В літературі припущення і
фікції розглядаються перш за все як „особливі засоби, які використо-
вуються в деяких галузях права головним чином для забезпечення
формальної визначеності права» [1, c. 37]. Разом з тим, у спеціальних
дослідженнях, присвячених юридичним припущенням, нерідко зістав-
ляються логічна природа припущення і правова суть фікції [2, c. 45],
або такі характеристики цих понять, як вірогідність припущення і явна
помилковість фікції [3, c. 250], що однаково веде до заперечення між
цими поняттями необхідної для їх розмежування схожості.

Фікцію та юридичне припущення зближує їх роль специфічних
прийомів додання формальній визначеності правозастосовчої діяль-
ності у тих випадках, коли для застосування норми права до правовід-
ношення необхідно встановити факт, дійсне існування якого, в при-
нципі, не встановленим, або факт, для визнання якого як існуючого і
подальшої правової кваліфікації достатньо на вимогу закону неспрос-
товного висновку про його існування.

Різниця між фікціями та юридичними припущеннями виявляється
в такому:

1. Для реалізації юридичного припущення як способу додання
формальній визначеності правозастосовчій діяльності необхідним є не
спростування його в окремій справі. Тільки у разі не спростування,
розпорядження, поміщене в припущенні, набуває обов’язковості для
правозастосовчого органу. Обов’язковість розпорядження, закріпле-
ного у фікції, не залежить від будь-яких умов. Для її реалізації достат-
ньо встановлення тих фактів реальної дійсності, яким „за вигадкою »
надається юридичне значення інших фактів. Наприклад, для встанов-
лення дня смерті особи, оголошеної в судовому порядку померлою,
необхідно встановити день вступу судового рішення в законну силу,
який і вважатиметься днем смерті особи. Юрисдикційний орган, що
застосовує норму права до правовідношення, юридичний факт якого
визначений на основі фікції, не зобов’язаний, більше того, позбавле-
ний можливості встановлювати у відповідності до дійсності день смер-
ті особи, оголошеної померлою. Будучи зафіксованою в нормативному
розпорядженні, фікція стає обов’язковою до виконання незалежно від
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будь-яких умов, що відрізняє її від юридичного припущення, обов’яз-
ковість якого наступає в результаті неспростування передбачуваного в
конкретному випадку.

2. Фікція використовується правозастосовчим органом як переду-
мова застосування норми права до правовідношення, як спосіб визна-
чення юридичного факту даного правовідношення. Фікція робить
лише можливим в окремих випадках правозастосування, але на саму
правозастосовчу діяльність, на її розвиток і результат впливу не має. На
основі фікції створюються передумови одноманітного правозастосу-
вання. На основі юридичного припущення, неспростованого в конк-
ретному випадку, одноманітність вводиться у сам правозастосовчий
процес. Значення фікції у правозастосуванні зводяться до того, що за її
допомогою тим або іншим обставинам надається значення інших юри-
дичних фактів, що мають значення при розгляді справи. Неспростовне
ж припущення має вплив на юридичну кваліфікацію фактичних обста-
вин, необхідних для вирішення справи за суттю.

Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити такий висновок. В
цілому і фікції, і символи, і презумпції у праві служать засобами необ-
хідної формалізації права, за їх допомогою право отримує можливість
більш ефективно і більш повно об’єктивуватися. Ці засоби юридичної
техніки використовуються і для віддзеркалення тієї або іншої ідеології,
формування різних юридичних технологій. І фікція, і юридичне при-
пущення — це правові засоби додання формальної визначеності пра-
вовому регулюванню правозастосовчого процесу. Відмінність же цих
правових понять полягає в безумовній обов’язковості розпоряджень,
складових змісту фікції для правозастосовчого органу й „умовної»
обов’язковості розпорядження, що міститься в юридичному припу-
щенні. Умовою обов’язковості для правозастосовчого органу розпо-
рядження, що становить припущення, є його неспростування в конк-
ретному випадку. Крім того, фікція створює лише необхідні
передумови одноманітного правозастосування, неспростоване ж при-
пущення безпосередньо регулює правозастосовчий процес, створюю-
чи обов’язок правозастосовчого органу певним чином юридично ква-
ліфікувати сукупність фактичних обставин справи, і створюючи
вимогу одноманітного дозволу справи по суті за зазначених умов. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
З НАЦІОНАЛЬНИМ ПРАВОМ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ

Фірчук Оксана Василівна
ІІІ курс, група ПР-31, напрям підготовки

«Правознавство» Луцький інститут,
Науковий керівник : О. О. Смаль, викладач

Дослідження співвідношення права ЄС та національного права,
зокрема питань імплементації права та застосування права ЄС в дер-
жавах-членах, має велике значення для практичної реалізації права
Євросоюзу. Важливим для вирішення даних питань є розуміння того,
що ЄС створений на основі добровільної згоди держав-членів.
Виходячи з цього останні повинні приймати норми права ЄС, незва-
жаючи на те, що у ряді випадків вони можуть певною мірою суперечи-
ти їх інтересам, але відповідати інтересам інших держав-членів. 

Право ЄС має однакову дію в усіх державах-членах. Останньою
інстанцією, що має вирішувати спори між державами-членами
з питань застосування права ЄС, є Суд ЄС, юрисдикція якого розпов-
сюджується на всі держави-члени. Проблема застосування права ЄС
національними судами може бути досліджена з двох позицій: з позиції
права ЄС та з позиції національного права держави-учасниці. Спів-
відношення права ЄС та національного права держав-членів базується
на чотирьох принципах.

Першим принципом є принцип верховенства права ЄС щодо
національного права держав-членів. Згідно з ним норми права ЄС
мають пріорітетну юридичну силу стосовно норм національного права
держав-членів. Норми про пріорітетну дію права ЄС над нормами
національного права немає ні в одному з установчих договорів, проте
вони неодноразово підтверджуються діяльністю Суду ЄС. Так Суд ЄС
у 1978 році постановив, що до обов’язків національного суду входить
забезпечення імплементації положень права ЄС і незастосування
таких норм національного права, що суперечать, їм, навіть якщо ці
положення національного права були прийняті пізніше, ніж норми
права ЄС [1,с.31]. Принцип верховенства права ЄС зумовлений покла-
деним на всі держави-члени обов’язком забезпечити реалізацію задач і
цілей ЄС. Зокрема, у ст. 10 Договору про заснування ЄС говориться,
Що «держави-члени вживуть всіх належних заходів, щоб забезпечити
виконання зобов’язань, що випливають із даного Договору або із актів
інститутів співтовариства…» [2,с.50].

Другим принципом, на якому базується співвідношення права ЄС та
національного права держав-членів, є принцип прямої дії права ЄС. Він
полягає у безпосередньому і обов’язковому застосуванні нормативно-
правових актів Європейських Співтовариств владними органами та суда-
ми держав-членів незалежно від їх згоди та умов, що встановлюються
державами-членами. Принцип прямої дії не передбачений безпосередньо
в установчих договорах. Однак, містяться положення про те, що регла-

Секція 10 Правове регулювання

228



мент є актом загального характеру і має пряму дію в усіх державах-членах,
йдеться у ст. 249 Договору про заснування ЄС [2,с.152-153]. 

Третім принципом, який характеризує співвідношення права ЄС з
національним правом держав-членів, є принцип інтеграції. Він полягає в
імплементації норм права ЄС у національні системи права всіх держав-чле-
нів. Так, зокрема цей принцип прослідковується у ст. 5 Договору про засну-
вання ЄС де зазначено що «Спільнота діє в межах повноважень, що їх надає
їй цей Договір та заради цілей, визначених в цьому Договорі…» [2, с.49].

Четвертим принципом співвідношення права ЄС з національним
правом держав-членів, є принцип юрисдикційної захищеності прав та
інтересів, що виникають на основі права ЄС. Він полягає в імператив-
ній обов’язковості для всіх національних судових органів та судових
установ ЄС забезпечити застосування права останніх та ефективний
захист прав та інтересів, що виникають на його основі. Впровадження
в життя норм права ЄС є спільною метою ЄС та держав-членів.
Юрисдикційний захист прав та інтересів усіх суб’єктів європейського
права забезпечується судовими установами держав-членів та Судом
ЄС. Національний суд зобов’язаний застосовувати норму права ЄС,
якщо навіть протистоїть норма національного права. 

Визнання цих принципів державами-членами відіграло дуже важли-
ву роль в утверджені і стабілізації права Європейського Співтовариства
як автономного правопорядку. Пріорітет права ЄС був поступово під-
тверджений у конституційному праві держав-членів, що стало спільною
тенденцією розвитку правових національних систем. Тому правопоря-
док ЄС нагадує конституційний правопорядок держави [3,с.48].
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІМ’Ї В УКРАЇНІ

Франіва Н. В.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Світ швидко змінюється, перед нашою країною постають нові зав-
дання, але незмінним залишається основа будь-якого суспільства — сім‘я. 

господарської діяльності Секція 10

229



Сім‘я — один із найдавніших соціальних інститутів, змінюючи свої
форми, функціонувала в усіх відомих цивілізаціях та культурах.
Життєдіяльність сім‘ї тісно пов‘язана з соціально-економічною, полі-
тичної, культурною реальністю країни. Сім‘я, як дзеркало, віддзерка-
лює всі плюси та мінуси політики певної держави.

Україна, як і багато інших молодих демократій, зростає в ситуації
дефіциту матеріальних ресурсів, тому змушена виробляти ефективні
механізми для створення умов для збереження інституту сім‘ї та
повноцінного її функціонування. Основною метою державної сімей-
ної політики є забезпечення правових, економічних та соціальних
умов для функціонування і зміцнення сім’ї, формування відповідаль-
ного ставлення батьків до виховання дітей.

В Україні створена система, яка сприяє реалізації державної сімей-
ної політики, розроблені певні механізми її реалізації. Але на сучасному
етапі розвитку української держави виникає необхідність усвідомлення
та переосмислення змін соціально-економічного, політичного, демог-
рафічного та духовного життя людей з метою винайдення шляхів для
покращання умов функціонування сім’ї, зокрема сім‘ї з дітьми.
Важливо не втратити позитивного досвіду, напрацьованого десятиліт-
тями, з іншого — виокремити проблеми сучасної сім’ї та окреслити
можливі варіанти їх вирішення.

Найсуттєвішою особливістю шлюбно-сімейних відносин є плюралі-
зація форм шлюбу, різноманітність форм сімейних об’єднань і шлюбних
стосунків. Незареєстрований шлюб, дистанційний шлюб, гостьовий
шлюб — такі форми шлюбних об’єднань, які раніше були винятком, зараз
є поширеним явищем. За результатами вибіркових обстежень основною
формою організації шлюбних відносин між чоловіком та жінкою
в Україні залишається офіційно зареєстрований шлюб. Однак кожна
десята шлюбна пара офіційно не реєструє свої стосунки.

Головними причинами небажання укладати офіційний шлюб є зміна
ціннісних пріоритетів населення й, зокрема, молоді. Найважливішими
зараз є «бажання бути незалежною», «концентрація на кар’єрі», «бажан-
ня самореалізуватися». Докорінна якісна зміна ціннісних пріоритетів
визначає трансформацію статевої моралі, сімейних стосунків, зміну
соціокультурної позиції сім’ї і її ролі для суспільства і для окремої осо-
бистості. Від того, який ціннісний фундамент стосовно сім’ї буде сфор-
мовано, багато в чому буде залежати майбутній стан суспільства.

Проблеми, з якими стикаються сучасні сім’ї можна розподілити
відповідно до функцій сім’ї та характерних систем взаємовідносин.
Їх можна умовно розподілити таким чином:

— порушення механізму адаптації сім’ї до динамічних процесів
у суспільно-політичній та економічній сферах;

— послаблення її захисної функції (як матеріальної, так і психоло-
гічної);

— структурно-функціональна трансформація сім’ї за невизначе-
ності або суперечливості сімейних ролей;
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— зниження значення сім’ї в системі життєвих цінностей особис-
тості з подальшою переорієнтацією значної частини молоді на поза-
шлюбні стосунки, повторний шлюб;

— погіршення дитячо-батьківських взаємин, зумовлене невідпо-
відністю та догматичністю батьківських норм;

— орієнтація подружжя на малодітну сім’ю;
— загострення суперечностей між партнерами в орієнтації сім’ї на

демократичний (з боку жінок) або патріархальний (з боку чоловіків)
розвиток;

— дисфункціональний розвиток сім’ї, ознаками якого є: тенденція
до домінування, боротьба за владу обох партнерів, неузгодженість
рольової поведінки, негнучкість встановлених норм, маніпуляція пар-
тнером або дітьми, ігнорування потреб і почуттів членів сім’ї;

— ускладнення сімейної адаптації молодого подружжя внаслідок
неадекватних дошлюбних очікувань, завищених вимог до партнера;

— нестабільність життєвих планів в умовах економічної неста-
більності.

Лише за умови, коли в країні буде діяти цілісна сімейна політика,
ми матимемо можливість створити передумови для зміцнення інститу-
ту сім‘ї та прискорити вихід з затяжної демографічної кризи.

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
І ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА

ЇХ ЗАХИСТУ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Фрицький Ю. О.
Д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права
Інститут права та суспільних відносин,

1. На підставі статті 3 Конституції України, права і свободи люди-
ни та їх гарантії визначають зміст і скерованість діяльності держави,
при цьому держава в особі своїх органів відповідає перед людиною
за свою діяльність.

Ця основоположна засада Основного Закону, на жаль, не в повній
мірі реалізується, що підтверджується тим, що всі без винятку зміни
і доповнення до Конституції України за всі роки її незалежності безпо-
середньо торкалися організації та функціонування державної влади,
а жодна із статей розділу II Основного Закону «Права, свободи і обов’яз-
ки людини і громадянина» не зазнали відповідних змін чи доповнень.

2. Реальність захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні
безпосередньо залежить від ефективної діяльності органів державної
влади - законодавчої, виконавчої та судової.
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3. На реальне виконання цього важливого завдання в діяльності
Верховної Ради України перш за все впливає порядок формування цьо-
гооргану. Якщо на підставі застосування мажоритарної та змішаної ви-
борчих систем народні депутати мали можливість захищати права і сво-
бодигромадян під час роботи у своїх виборчих округах, то в сучасних
умовахіснування пропорційної виборчої системи (адже половина народ-
них депутатів опирається саме так), зазначена форма спілкуваннянарод-
них депутатів зі своїми виборцями не існує. Також, у присязі, яку складає
народний депутат перед вступом на посаду немає    жодного слова про
його відповідальність, як представника держави, за свою діяльність по
забезпеченню згідно статті 3 Конституції України, прав і свобод людини
і громадянина, яка б могла і повинна бути підставою для дострокового
припинення його повноважень згідно із статтею 81 Основного Закону.
Повноваження Верховної Ради України викладені у статті 85 Конституції
України, не містять у собі жодного положення щодо захисту прав і свобод
людини і громадянина. Саме тому, у процесі реалізації законодавчої фун-
кції парламентом, найбільша увага приділяється законам, які регулюють
правовідносини у економічній, фінансово - бюджетній сферах, держав-
ного будівництва, ратифікації міжнародно - правових актів, а найменше
законів стосується захисту прав і свобод людини і громадянина у сферах
її соціального захисту, охорони здоров’я тощо.

4. Незважаючи на те, що згідно зі статтею 102 Конституції України,
Президент України є гарантом прав і свобод людини і громадянина, у пов-
новаженнях глави держави, викладених у статті 106 Основного Закону,
жодного слова щодо захисту прав і свобод людини і громадянина немає.

5. Важливу роль у захисті прав і свобод людини і громадянина відіг-
рають органи виконавчої влади. Нажаль, у статті 116 Конституції
України, у якій складені не повноваження, а лише функції Кабінету
Міністрів України, як вищого органу у системі органів виконавчої
влади, зазначається, що уряд вживає заходи щодо забезпечення прав і
свобод людини і громадянина. Не зрозуміло про які конкретні заходи
йде мова, які правові форми захисту застосовують міністерства та інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади.

6. Нажаль, у розділі VIII та XII Конституції України, присвячених
судовій гілці державної влади - правосуддю та Конституційному Суду
України взагалі не йдеться про захист прав і свобод людини і громадя-
нина в Україні.

7. Одночасно, слід зазначити, що вирішальну роль у захисті своїх прав
і свобод належить самим громадянам. Цьому повинно сприяти їх правове
виховання, правова свідомість, обізнаність з нормативно - правовими
актами, присвяченими захисту їх прав і свобод. Між тим, навіть ознайо-
митися з текстом оновленої (після змін 2004 року) Конституції України,
громадянин не може, оскільки у продажу цей Основний Закон відсутній.

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що пробле-
ма захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні на сучасному
етапі її розвитку на законодавчому рівні вимагає більшої уваги.
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ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК

Чернишов С. О.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 
Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Конституція України на вищому юридичному рівні закріпила рів-
ність прав жінок і чоловіків. Але враховуючи фізіологічні особливості
жіночого організму, з метою охорони материнства і дитинства, трудове
законодавство України передбачає для жінок працівниць певні пільги,
переваги і додаткові гарантії. Так, законодавством забороняється
застосування праці жінок на важких роботах із шкідливими або небез-
печними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких
підземних робіт (не фізичних, або робіт по санітарному та побутовому
обслуговуванню).

Метою дослідження є висвітлення законодавчого закріплення та
регулювання охорони праці жінок, виявлення особливостей праці
жінок з урахуванням обов’язків, що виникають у зв’язку з материн-
ством, вихованням дітей і таке інше. У законодавстві про працю жінок
значна увага приділяється наданню пільг і гарантій вагітним жінкам і
жінкам, які мають дітей. 

Так, ст. 184 КЗпП забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на
роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітніс-
тю або наявністю дітей віком від трьох років, а одиноким матерям за
наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини інваліда.
В разі відмови у прийнятті на роботу цим категоріям жінок роботода-
вець зобов’язаний повідомити причини відмови у письмовій формі.
Жінки, які мають дітей віком від трьох років, у разі неможливості вико-
нання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням
середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною
віку трьох років. Якщо заробіток зазначених жінок на легшій роботі
є вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачуєть-
ся фактичний заробіток. За бажанням жінки, їй надається відпустка для
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці
періоди допомоги по державному соціальному страхуванню. У разі, якщо
дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку
надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення
дитиною 6річного віку. Жінкам, які мають дітей віком до півтора року,
надаються, крім загальної перерви для харчування й відпочинку, ще й
до даткові перерви для годування дитини, не рідше, ніж через кожні три
години і тривалістю не менше тридцяти хвилин. За наявності двох
і більше грудних дітей, тривалість перерв становить не менше години
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кожна. Строки і порядок надання перерв установлюються роботодавцем
з врахуванням бажання матері. Перерви для годування дитини включа-
ються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком. 

Таким чином, охорона праці жінок являється важливим інститутом
трудового права, котрий диференціює цілий комплекс правових норм
у регулюванні взаємовідносин працівників — жінок з роботодавцем
з додержанням специфіки жіночої праці. Слід зауважити, що охорона
праці жінок вимагає у сучасних умовах вдосконалення як нормативного,
так і організаційного. Мова йде про доречність прийняття окремого зако-
ну щодо охорони праці жінок чи, принаймні, виділення норми щодо такої
охорони в окремий розділ. Наявність такого механізму захисту законних
прав та інтересів жінок дозволяє у повній мірі реалізувати державні про-
грами у сфері розвитку праці жінок, яка тісно пов’язується з веденням
домашнього господарства, вихованням дітей. Рівень захисту жінок у тому
чи іншому суспільстві свідчить про зрілість держави, розвиненість її дер-
жавно-правових інститутів та рівень суспільно-правової свідомості.

ШЛЮБ У РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Чернявська Ю. О
ІІ курс, група ПЗ — 21, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Долгий С. А., магістр права,

викладач кафедри цивільного,
господарського та кримінального права

Незалежно від різних часів і народів, з давніх-давен, люди мріяли
про створення своєї сім’ї. Але перш за все, сім’я починається зі шлюбу. 

Римські юристи приділяли багато уваги правовим питанням шюб-
них відносин, вивчивши та проаналізувавши їх, вони дали відповідні
оцінки їх різновидам.

Давньоримське суспільство завжди намагалося ідеалізувати сім’ю.
Римські юристи досить досконало визначали шлюб. Наприклад,
видатний давньоримський правник та державний діяч Геренній
Модестін писав: «Шлюб є союз чоловіка і жінки, спільність всього
життя, єднання божественного і людського права».

В усі часи рабовласницької держави жінка ніколи не займала рів-
ного з чоловіком становища. Вона знаходилася в залежності від бать-
ка, чоловіка, брата, опікуна тощо. Йдеться не про фактичну чи мораль-
ну залежність, а про правову. 

У римському праві були відомі два види шлюбу: законний рим-
ський шлюб (matrimonium justum) і шлюб, що укладався з іншими кате-
горіями населення, які не мали права вступати до римського законного
шлюбу (concubinat).А тепер розглянемо кожен з цих видів докладніше.
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Законний римський шлюб укладався відповідно до норм цивільно-
го права та допускався тільки між римськими громадянами. Він в свою
чергу поділявся на шлюб з чоловічою владою (cum manu) і шлюб без
чоловічої влади (sine manu).

У шлюбі з чоловічою владою жінка підпадала у повну залежність
чоловіка чи домовладики, якщо чоловік сам знаходився під владою
батька. Вона займала становище нової дочки батьків свого чоловіка.
Його влада при цьому шлюбі фактично була необмеженою. Проте вже
Закони ХІІ таблиць допускали можливість укладення шлюбу, за яким
дружина не підпадала під повну владу чоловіка.

Згодом влада чоловіка послабляється і на заміну цього шлюбу при-
ходить новий — без чоловічої влади. Це став визначний поворот в істо-
рії римського сімейного права. Дружина виходить з-під необмеженої
влади домовладики, а також свого чоловіка і формально стає незалеж-
ною особою.

А тепер докладніше про шлюб між різними категоріями осіб (con-
cubinat). Шлюби між римськими громадянами, з одного боку, і переги-
нами (латинами, вільно-відпущениками, колонами), з другого, катего-
рично заборонялися. Так, особи сенаторського звання не могли брати
шлюб з вільновідпущеницями, провінціальний магістр не міг брати за
дружину громадянку цієї провінції. Фактичні шлюбні відносини
людей, які не могли вступити в законний римський шлюб через різне
громадянство чи стан, дістали назву конкубінат.

Інститут конкубінату — це стійке співжиття чоловіка і жінки з намі-
ром утворити сім’ю. Він не супроводжувався ніякими правовими
наслідками. Діти народжені в конкубінаті, не набували імені й статусу
свого батька, не мали права на аліменти, не могли стати спадкоємцями
після його смерті, не одержували статусу шлюбних дітей, на них не
поширювалась батьківська влада. Жінка в таких відносинах не поділяла
громадського становища і соціального стану свого фактичного чоловіка.

Характерні особливості шлюбно — сімейних відносин знайшли
відбиток у римському сімейному праві, яке відзначається завершеніс-
тю, послідовністю. Багато його положень збереглося до наших часів. 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ ЯК ЄДИНИЙ ОРГАН
КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ

Л. В. Чорненька
аспірант кафедри конституційного

та міжнародного права НАВС України 
Науковий керівник: П. Б. Стецюк к.ю.н., доцент, суддя

Конституційного Суду України

Конституція України закріпила здійснення державної влади на заса-
дах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, які є самостійними
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та діють в межах своєї компетенції. Судова влада у правовій державі
реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі цивільного, гос-
подарського, адміністративного, кримінального, а також конституцій-
ного судочинства. Юрисдикція судів поширюється на усі види право-
відносин, що виникають у державі. Основне призначення судової
влади — забезпечення реалізації принципу верховенства права, а кон-
ституційного суду — гарантування верховенства Конституції України
як Основного Закону держави на всій території України, що відповідає
ідеям правової держави. У зв’язку із цим в Україні 18 жовтня 1996 року
розпочав свою діяльність Конституційний Суд України (далі — КСУ),
який є особливим судовим органом конституційного контролю.

Статус та компетенція КСУ визначені Конституцією України
(ст. 147) та Законом України від 1610.1996р. «Про Конституційний Суд
України» і по суті є сукупністю його матеріально-правових, проце-
суальних та організаційно-правових повноважень Специфікою діяль-
ності КСУ є те, що він не встановлює загальних правил поведінки
(законодавча гілка влади), не здійснює державного управління (вико-
навча гілка влади), не розглядають адміністративних, кримінальних,
цивільних, трудових та інших справ (судова гілка влади), а вирішує
питання про відповідність законів України та інших правових актів
Конституції України, дає офіційне тлумачення положенням Консти-
туції та законам України. Поза компетенцією КСУ знаходяться питан-
ня щодо законності актів органів державної влади, органів влади АРК
та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені
до компетенції судів загальної юрисдикції.

Підставами для ухвалення рішення КСУ щодо неконституційності
правових актів повністю чи в окремих частинах є їх невідповідність
Конституції, порушення встановленої Конституцією процедури їх роз-
гляду, ухвалення або набрання чинності та перевищення конституцій-
них повноважень відповідних органів при їх ухваленні, а у справах щодо
конституційності норм правових актів, якими суперечливо регулюєть-
ся порядок реалізації конституційних прав та свобод людини і громадя-
нина, є рішення щодо конституційності спірних норм двох чи більше
законів або актів міжнародного права, визнаних обов’язковими на
території України, що встановлюють різний порядок реалізації одних
і тих самих конституційних прав і свобод. У рішенні КСУ зазначаються
норми якого закону є конституційними, а якого — неконституційними
і не чинними. Тому фактично КСУ є головною ланкою в механізмі
захисту основ конституційного ладу, прав і свобод людини, забезпечен-
ня верховенства права і дії Конституції на території України.

Діяльність КСУ ґрунтується на принципах верховенства права,
незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повно-
го і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним
рішень, недопустимості делегування своїх функцій іншими судовим
органами чи посадовими особами і т. ін. Крім цього, вона відрізняється
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від діяльності інших судів України тим, що: останній не має власної
системи на місцях (єдиний орган); порядок призначення суддів судів
загальної та спеціальної юрисдикції докорінним чином відрізняється від
порядку формування КСУ; вимоги, які пред’являються до суддів КСУ
відрізняються від вимог, що пред’являються до суддів судів загальної
і спеціальної юрисдикції — суддею КСУ може бути лише громадянин
України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юри-
дичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом
не менше 10-ти років, володіє державною мовою і проживає в Україні
протягом останніх 20-ти років, а також те, що судді КСУ призначаються
на конкретно визначений строк; на діяльність КСУ не поширюються
норми процесуальних кодексів України, у зв’язку із чин він має власну,
притаманну лише йому, процедуру прийняття до розгляду та розгляду
питань, віднесених до його компетенції; специфічним є і склад учасників
конституційного провадження (суб’єкти права на конституційне подан-
ня і конституційне звернення, їхні представники, а також залучені КСУ
до участі у розгляді справи органи та посадові особи, свідки, експерти та
перекладачі) та акти, які приймає КСУ (рішення, висновок, ухвала),
а також те, що вони не підлягають апеляційному та касаційному оскар-
женню; судді КСУ не входять до складу Вищої ради юстиції тощо.

ДОКАЗУВАННЯ ЯК ПРОЦЕС ПІЗНАННЯ
ОБ’ЄКТИВНОЇ ІСТИНИ

Р. В. Чорненький
аспірант кафедри кримінального процесу НАВС України

Науковий керівник: Ю. І. Азаров к.ю.н., доцент, професор
кафедри кримінального процесу НАВСУ

Теорія доказів розробляє питання щодо визначення предметів та
об’єктів матеріального світу, їхнього фізичного відображення в натурі
(сліди, відбитки, зазначення тощо), а також документовано занотовано-
го суб’єктивного сприйняття людиною певних фактів, процесів та явищ,
які мають значення для встановлення об’єктивної істини, їх системати-
зації та способів, засобів, методів та методик їх опрацювання та вико-
ристання у правничій діяльності. У сукупності процес виявлення, зби-
рання, документування, перевірки, аналізу, оцінки, опрацювання та
використання доказів об’єднується таким поняттям, як доказування.
Доказування розглядається в двох аспектах: як розумова (пізнавальна)
діяльність людини та як практична діяльність органів досудового розслі-
дування, адвокатів, прокуратури, суду та інших уповноважених та/або
правомочних осіб на засадах, які врегульовані відповідним процесуаль-
ним законодавством або приписами уповноважених щодо цього дер-
жавних органів (процесуально-процедурна форма доказування). 
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Сьогодні теорія доказування фактично трансформувалась в так зване
доказове право. Його нормативно-правовою основою є Конституція
України в частині додержання прав і свободи людини і громадянина
(розд. ІІ ст.ст. 21-68), міжнародно-правові акти у цій сфері (Конвенція
про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.,
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня
1966 р. і т. п.), а також спеціальні законодавчі акти, які встановлюють
правила доказування, якими є процесуальні закони у їх відповідній
частині, а саме: КПК України (гл. 4, ст.ст. 84-102), ГПК України (розд.
V гл. 4, ст.ст. 32-43), КАС України (гл. 6, ст.ст. 69-86), ЦПК України (гл.
5 ст.ст.57-66); Закон України «Про третейські суди» (ст. 38); Закон
України «Про міліцію» (ст. 5); Закон України «Про оперативно-розшу-
кову діяльність» (ст.ст. 8-9) та деякі інші ін. Крім цього, в частині визна-
чення ознак та характеристик предмета доказування по кримінальним
справам джерелами доказового права виступають і деякі спеціальні
закони. Наприклад, це Закони України «Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю», «Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»,
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психот-
ропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та деякі інші.

Науковою розробкою питань, що стосуються доказування займа-
лися такі знані радянські та вітчизняні вчені, як Алексеев В.В.,
Арсеньев В.Д., Белкин А.Р., Фаткуллин Ф.Н. та ін. (розробка загально-
теоретичних засад доказування), Коваленко Є.Г., Лобойко Л.М.,
Михеєнко М.М., Удалова Л.Д. (доказування в галузі кримінального
судочинства), Демський Е.Ф., Коломоєць Т.О. та ін. (доказування в
галузі адміністративного судочинства), Васильев С.В., Кройтор В.А.,
Лебеденко В.І., Ніколенко Л.М., Штефан М.Й. та ін. (доказування в
галузі господарського та цивільного судочинства).

Процес доказування — це шлях відтворення реальної картини
події, явища, правопорушення чи злочину, спору тощо та з’ясування їх
сутності, вироблення на цій підставі відповідних процесуально-значи-
мих рішень. Елементами доказування, як зазначають більшість
науковців, є збирання доказів, їх закріплення у відповідній проце-
суальній формі, дослідження (перевірка достовірності), оцінка та
застосування для встановлення об’єктивної істини.

В процесі доказування, з метою встановлення об’єктивної істини,
використовуються наступні методи, як генетичний — спрямований на
з’ясування гносеологічних, суспільно-економічних і політичних переду-
мов формування загальної системи доказового права, його принципів,
структури та найважливіших інститутів; історично-юридичний — дозво-
ляє дослідити зміни, що відбулися в законодавстві, теорії і практиці
доказування в історичній ретроспективі; порівняльно-правовий —
переслідує мету з’ясувати особливості доказового права з урахуванням
різних об’єктів доказування, засобах та способах його здійснення тощо;
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описово-аналітичний — переслідує мету якісно окреслити та відобра-
зити предмет доказування, правове підґрунтя цього процесу; конкрет-
но-соціологічний — використовує для з’ясування кількісно-якісних
характеристик; структурно-логічний — спрямований на виявлення
структурних особливостей доказового права, а також такі як спостере-
ження, експеримент моделювання, застосування засобів математичної
логіки, семантичного аналізу мови та деякі інші.

МОРАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
СМЕРТНОЇ КАРИ

Шабля Н. С.
1 курс, група Пр(м)-1.1, спеціальність «Правознавство»

Луцький інститут розвитку людини 
Університету «Україна», к.тел. 0674905180

Науковий керівник: А. В. Старушкевич,
к.ю.н., професор кафедри права

Смертна кара в Україні не є проблемою кримінально-правовою, це
типова політична проблема, «розмінна монета» номіналом у сотні
людських життів.

Безперечним є той факт, що у всьому світі розширюється тенденція до
скасування смертної кари. Смертну кару скасували, повністю виключив-
ши її зі свого законодавства, 69 держав, і ще тринадцять країн не перед-
бачають застосування смертної кари за злочини, скоєні в мирний час,
залишивши цей різновид покарання на випадок війни. У 23 країнах смер-
тні вироки або не виносяться, або не виконуються вже понад 10 років.
Таким чином — сьогодні не менше ніж 105 держав, а це більша половина
всіх країн світу, відмовилися від застосування смертної кари [1].

Упродовж 1990–2000 років в Україні смертна кара існувала «як
виняткова міра покарання» у вигляді розстрілу. Спочатку на виконан-
ня таких вироків було накладено мораторій. Смертна кара встановлю-
валася за особливо небезпечні злочини проти держави, проти життя,
правосуддя, за воєнні злочини (в умовах воєнного стану чи бойової
обстановки). Рішенням Конституційного Суду України № 11-рп/99 від
29 грудня 1999 року визнано, що смертна кара суперечить Конституції
України. Остаточно як вид покарання її скасовано у 2000 році.
Кримінальним кодексом України 2001 року вже не передбачено смер-
тної кари як виду покарання.

Всі релігійні кодекси сповнені закликами до законослухняності. Це
їхня головна ідея. Стримати людину від протиправних дій, гріхопадін-
ня — от у чому суть релігійних учень. Є й такі заповіді, які до профілак-
тики правопорушень, правового виховання мають безпосередній стосу-
нок: «Не заздри тим, хто робить беззаконня», «Кожний, хто вчиняє
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гріх, вчиняє і беззаконня». Є й категоричніші застереження на зразок,
скажімо, такого: «Беззаконники всі будуть знищені» [2].

Якщо особа, знаючи, що за умисне вбивство за обтяжуючих обста-
вин, згідно з чинним законом може бути фізично знищена, але свідо-
мо йде на цей злочин, вона, як і самогубець, незалежно від волі держа-
ви позбавляє себе такого права. Серійні вбивства, вбивства немовлят,
вбивства з особливою жорстокістю у народі й навіть у кримінальному
світі сприймаються як вчинені не людьми, а нелюдами [3].

На даний час наша держава — противник смертної кари. Справді,
вона не є стовідсотковою гарантією запобігання умисним вбивствам. Але
те, що вона зберігає абсолютне право на життя значної кількості людей,
є незаперечним. Дослідження американського вченого Ісака Ерліха спо-
нукали його до висновку, що «одна додаткова страта на рік… могла дати
такий результат, як зменшення кількості вбивств на 7–8 випадків.

Отже, якби законодавець усвідомив свою «відповідальність перед
Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми
поколіннями», він прийняв би виваженіше, норму щодо існування
смертної кари в Україні. Поки що цього, на жаль, не сталося.

Як висновок варто зазначити, що смертна кара за тяжкі злочини
перед людством і державою — це перевірений історією засіб самоза-
хисту суспільства проти порушення умов його нормального існування.
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ПРОБЛЕМА СТРОКУ ПРИЙНЯТТЯ ТА ВІДМОВИ
ВІД ЗАПОВІДАЛЬНОГО ВІДКАЗУ

Шаталов М. С.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут, 

У сучасних умовах становлення ринкової економіки зростає значен-
ня спадкування взагалі і спадкування за заповітом. Зміст заповіту ста-
новлять розпорядження заповідача відносно його майнових прав та
обов’язків. До особливих заповідальних розпоряджень за Цивільним
кодексом України 2003 року (далі — ЦК) належить заповідальний відказ

Секція 10 Правове регулювання

240



(легат). Відповідно до ст. ст. 1237, 1238 ЦК України, заповідач має
право покласти на спадкоємця за заповітом виконання певного май-
нового зобов’язання на користь особи (відказоодержувач, легатарій),
зазначеної заповідачем.

До цієї проблеми звертались багато радянських, російських та
українських вчених в різні періоди, такі як: В. К. Дроніков,
В. І. Серебровський, М. В. Гордон, О. А. Красавчиков, В. А. Гаджиєв,
Є. О. Харитонов, Ю. О. Заіка, С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, 3. В. Ромовська,
Є. О. Рябоконь, В. В. Васильченко, Л. В. Шевчук та багато інших.

Заповідальний відказ як особливе розпорядження заповідача може
виникнути лише у разі заповіту. Він органічно пов’язаний із заповітом,
тобто недійсність заповіту зумовлює і недійсність заповідального від-
казу . Отже, якщо заповіту немає, спадкоємець за законом ніколи не
може бути обтяжений заповідальним відказом.

Виникає проблема з питання про строк прийняття та відмови від
заповідального відказу та межі його дії. Тобто в який термін він може
бути виконаний. Чинне законодавство не містить прямих вказівок на
вирішення цього питання, ним лише визначено, що заповідальний
відказ втрачає чинність у разі смерті відказоодержувача, що сталася до
відкриття спадщини.

Для того щоб з’ясувати це питання, потрібно зупинитися на питан-
ні початку строку, а саме з якого терміну (моменту) у відказоодержува-
ча виникає право на придбання заповідального відказу, та у спадкоєм-
ця, обтяженого відказом, виникає обов’язок виконати цей відказ.

Більшість вчених вказує, що строк на пред’явлення вимог відка-
зоодержувачем до спадкоємців, обтяжених відказом, слід вважати
загальний строк позовної давності. Але з якого саме моменту почина-
ти відрахувати перебіг строку позовної давності, існують дві протилеж-
ні думки: з моменту прийняття спадщини чи з моменту її відкриття.

З моменту відкриття спадщини відказоодержувач в силу тільки
одного факту смерті спадкодавця набуває окрім права прийняти запо-
відальний відказ також і право на відмову від нього. Як зазначає Л. В.
Шевчук воля така може бути виражена в межах загального строку
позовної давності (три роки).

На нашу думку, коли б не відбулося прийняття спадщини, спадщина
вважається належною спадкоємці з моменту її відкриття (ч. 5 ст. 1268 ЦК),
вимогу до спадкоємця, який прийняв спадщину, але намагається ухили-
тися від виконання заповідального відказу, відказоодержувач може
пред’явити протягом загального строку позовної давності в три роки
(ст. 257 ЦК). Даний строк відраховується з дня відкриття спадщини.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що строк дії заповідального відка-
зу повністю залежить від волі заповідача. Отже у разі відсутності у запо-
відальному відказі вказівки на строк його дії, відказоодержувач набуває
права на безстрокове користування ним, якщо він не відмовиться
від свого права. Але це не повинно так бути, аби спадкоємець частка
якого обтяжена відказом, перебував у невизначеному стані.

господарської діяльності Секція 10

241



Враховуючи все викладене, можна зробити висновки, що моментом
виникнення вимоги про виконання заповідального відказу слід вважати
момент відкриття спадщини, якщо термін виконання відказу не вста-
новлений у заповітному розпорядженні. Також, що право на відказ
набувається, як і право спадкування, з моменту відкриття спадщини. 

ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ
СУДІВ В УКРАЇНІ 

Шульга Марія Степанівна,
1 курс, група ПР(с)-1.1, спеціальність «Правознавство»,

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 
Науковий керівник: О. К.Костюкевич, канд. юр. наук,

доцент кафедри «Право» Луцького інституту
розвитку людини Університету «Україна».

Сучасний економічний розвиток України та її суб’єктів, а також
взаємовідносини з іноземними юридичними та фізичними особами
зумовлює необхідність більш докладно проаналізувати правові підста-
ви визнання і виконання рішень іноземних судів. 

В правовій науці під визнанням рішення іноземного суду розумі-
ють поширення його дії на територію іншої держави з дозволу остан-
нього, з тими правовими наслідками, які тягне за собою рішення суду
держави визнання, яке набрало законної сили [1, 351]. Виконання іно-
земного рішення означає реалізацію його шляхом застосування до
боржника в передбаченому законом порядку заходів державного при-
мусу в виконавчому провадженні. Визнання іноземного судового
рішення є необхідною передумовою його примусового виконання, яке
можливе лише внаслідок відповідного розпорядження компетентного
суду (екзекватури) тієї держави, де запитується таке виконання.

Визнанням іноземного судового рішення в Україні є дозвіл нашої
держави на поширення його дії на територію України з такими самими
правовими наслідками, які виникають у результаті набрання законної
сили рішенням, ухваленим судами України [2, 709].

Виконання рішення іноземного суду являє собою застосування
засобів примусового виконання рішення іноземного суду в Україні в
порядку, передбаченому законом [2, 717].

Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні,
якщо його визнання та виконання передбачено міжнародними догово-
рами або за принципом взаємності за домовленістю з іноземною дер-
жавою, рішення суду якої має виконуватися в Україні. 

Відносини, пов’язані із визнанням (невизнанням) і виконанням
рішень іноземних судів в Україні, регулюються розділом VIII ЦПК
України, Законом України «Про міжнародне приватне право» від
23 червня 2005 р., а також відповідними міжнародними договорами.
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Відповідно до ст. 392, ч. 1 ст. 400 ЦПК України питання про надан-
ня дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду на кло-
потання стягувача розглядається судом за місцем проживання (перебу-
вання) або місцезнаходженням боржника (заінтересованої особи) [3].
Якщо боржник (заінтересована особа) не має місця проживання (пере-
бування) або місцезнаходження на території України або його місце
проживання (перебування) або місцезнаходження невідоме, питання
про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного
суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна бор-
жника (заінтересованої особи).

Широкий перелік процесуальних дій, які можуть здійснюватися
для виконання доручень іноземних судів, міститься у Конвенції дер-
жав — членів СНД. Згідно з ст. 6 Конвенції договірні сторони надають
одна одній правову допомогу шляхом виконання процесуальних та
інших дій, передбачених законодавством запитуваної договірної сто-
рони, зокрема шляхом складання і пересилки документів, проведення
обшуків, вилучення, пересилки і видачі речових доказів, проведення
експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, пору-
шення кримінального переслідування, розшуку і видачі осіб, які вчи-
нили злочини, визнання і виконання судових рішень у цивільних
справах, вироків в частині цивільного позову, виконавчих написів,
а також шляхом вручення документів [4].

За загальним правилом рішення міжнародних та іноземних судів
сторони мають виконувати добровільно в строки, передбачені такими
рішеннями. У випадку невиконання рішення в добровільному порядку
застосовується процедура примусового виконання рішення відповідно
до міжнародних договорів, а також норм законодавства тієї країни, на
території якої визнається та виконується рішення. При цьому рішення
іноземних судів мають задовольняти таким вимогам: вони набрали
законної сили; підлягають визнанню та виконанню на території
України відповідно до міжнародних договорів України.
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СУЧАСНИЙ КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
І СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

Яковлєв А. А., кандидат юридичних наук, доцент, заступник
Головного вченого секретаря НАПрН України (м. Київ)

Не зважаючи на свій достатньо широкий вжиток у сучасній юридич-
ній науці поняття «соціальна держава» не лише часто описується у відмін-
них значеннях, але й по-різному інтерпретується в контексті тих процесів
конституційної модернізації, свідками яких ми є в Україні. Справді, якщо
наявність цілого ряду теоретичних суперечок щодо змісту та обсягу цього
поняття є цілком прийнятним явищем у науковому сенсі, то у площині
конституційного процесу, коли і держава і суспільство вимагають чітких і
прозорих орієнтирів й моделей конституційно-правового розвитку істот-
но зростає потреба у розробці цілісного і комплексного розуміння як
загального поняття соціальної держави, так і тих конституційних засобів
і механізмів, завдяки яким воно може і повинно бути реалізованим у кон-
ституційному процесі. Все вищезазначене надає проблематиці соціальної
держави теоретичної і практичної ваги як з погляду подальшого консти-
туційно-правового розвитку Української держави і суспільства, так і з
погляду розв’язання фундаментальних теоретико-методологічних
питань науки конституційного права.

Зважаючи на наявність різних теоретико-методологічних підходів
до доктринального тлумачення поняття «соціальна держава», можна
встановити, що практично всіма без виключення сучасними вченими-
конституціоналістами визнається його глибинний зв’язок з поняттям
соціальних прав людини. Утім, навіть з огляду на безумовну специфіку
цієї групи прав людини і громадянина, яка полягає у їх залежності від
об’єктивного стану економіки, наявності матеріальних і фінансових
ресурсів держави тощо, не можна відмежовувати їх від тих прав люди-
ни, що усталено відносяться до прав «першого покоління». Адже гід-
ність людини та її соціальна захищеність з погляду своєї конституційної
значущості не можуть тлумачитись як «другорядні» по відношенню до
цінностей свободи. З цього погляду основним напрямом подальшого
конституційного розвитку в Україні слід вважати пошук оптимального
балансу між «реалістичністю» у тлумаченні соціально-економічних
прав людини та імперативним конституційним визнанням людини та її
гідності найвищою соціальною цінністю.

Практична реалізація та законодавче забезпечення становлення
України як соціальної держави становить невід’ємну частину сучасного
конституційного процесу в Україні не лише з погляду визначення загаль-
них цілей державного і правового розвитку, але й в аспекті утвердження
конституційних основ стабільності та незмінності соціальних пріорите-
тів державної влади незалежно від поточних коливань політичного
курсу, а також зміни в системі органів державної влади. Таким чином,
конституційна інституціоналізція соціальної держави, яка включає 
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у себе удосконалення системи правових гарантій забезпечення соці-
ального захисту, соціальної безпеки та соціального розвитку людини
і громадянина, стає одним з елементів конституційного ладу.
Подальша діяльність Конституційної Асамблеї в Україні повинна бути
спрямована не лише на удосконалення системи державної влади
йдеться про розвиток системи «стримувань і противаг», запроваджен-
ня нових механізмів взаємодії та взаємного контролю різних гілок дер-
жавної влади, проведення судової реформи, гарантування ефективно-
го захисту прав і свобод людини і громадянина, розвиток форм
безпосереднього народовладдя тощо, але й на створення надійних
гарантій реалізації принципів соціальної держави, що надасть поняттю
соціальної держави не лише юридичне закріплення у тексті
Конституції, але й комплексне конституційне-правове угрунтування
в системі діючого конституційного права. З цього погляду, соціальна
держава може бути охарактеризована не лише як загальна мета держа-
вотворчих і правотворчих процесів, але й як одна з визначальних
детермінант всього конституційного процесу в незалежній Україні.

ДОКАЗИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Яковчук І. С.
ІІІ курс, група ПЗ-31, спеціальність «Правознавство»

Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
Науковий керівник: Марченко М. Г., ст.викладач 

Теорія доказів у цивільному процесі — це важлива частина науки
цивільного процесу, яка займається вивченням процесу доказування
підчас здійснення правосуддя по цивільних справах. Теорія доказів
описує дійсно існуючий нормативний порядок доказування і його
практичну реалізацію з врахуванням існуючих труднощів, протиріч,
прогалин на практиці. Теорія доказів виходить з того, що немає речей
недоступних для людської свідомості і їх правильному відображенню.
Завдання теорії доказів у цивільному процесі: спираючись на результа-
ти пізнання, формулювати різноманітні рекомендації, що стосуються
збирання доказів, їх оцінки, розробляти способи і методи практичної
діяльності по доказуванню і встановленню істини по справі. Сучасне
трактування істини в теорії доказів у цивільному процесі виходить з
домінуючого принципу змагальності, в звґязку з існуванням якого слід
констатувати про те, що на зміну об єктивній істині у цивільному про-
цесі прийшла судова (формальна) істина. Існує тісний звґязок з інши-
ми юридичними науками, а також з такими допоміжними науками як
судова медицина, судова психіатрія, психологія тощо. Зміст доказової
діяльності сторін: подати, дослідити та оцінити докази. Зміст доказової
діяльності суду: дослідити, оцінити, а в разі клопотання сторін —
витребувати та забезпечити докази. Відповідно до ст. 179 Цивільного
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процесуального кодексу (далі — ЦПК) предметом доказування під час
судового розгляду є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи запе-
речення або мають інше значення для вирішення справи та підлягають
встановленню при ухваленні судового рішення.

Законодавець закріпив це в ст. 57 ЦПК що є доказами. Також перед-
бачено, що сторони зобов’язані подати свої докази чи повідомити про
них суд до або під час попереднього судового засідання у справі. Докази
подаються у строк, встановлений судом з урахуванням часу, необхідного
для подання доказів. Докази, подані з порушенням вимог, не прийма-
ються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поваж-
них причин. Для з’ясування обставин, що мають значення для справи і
потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремес-
ла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у
справі. З власної ініціативи суд експертизу не призначає. Відповідно до
ст.133 ЦПК особи, які беруть участь у справі та вважають, що подання
потрібних доказів є неможливим або у них є складнощів поданні цих
доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.
У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної
заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом 10 днів з дня
постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання
позовної заяви у зазначений строк особа, яка подала заяву про забезпе-
чення доказів, зобов’язана відшкодувати судові витрати, а також збитки,
заподіяні у зв’язку із забезпеченням доказів. Заява про забезпечення
доказів повинна відповідати вимогам ст. 134 ЦПК. 

Витребовування доказів — це обов язок, а не право суду. За клопо-
танням сторони суд інформує в судовому засіданні про виконання
його вимог щодо витребування доказів. Підставою для витребовуван-
ня є заява зацікавленої особи. Витребовування доказів за ухвалою суду
дозволяє одержати інформацію, яка недоступна для самої сторони. На
відміну від сторони, суд не просить, а вимагає надання доказу.
Невиконання його вимог є підставою для юридичної відповідальності.
Якщо не зважаючи на клопотання сторони суд не витребував доказ або
витребовуваний доказ не було надано суду, то може мати місце непов-
не встановлення фактичних обставин справи. На нашу думку це може
однією із підстав для оскарження рішення суду.

ПРОБЛЕМИ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї

Л. Б. Ясковець 
ІІІ курс, група ПР-10, 

спеціальність «Правознавство» Дубенська філія, 
В. І. Вишковська, викладач, науковий керівник 

На сучасному етапі розвитку суспільства, однією з найбільш роз-
повсюджених форм порушення прав людини є насильство в сім’ї.
У більшості випадків протиправні дії проти когось із членів родини
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супроводжуються актами агресії, приниження та жорстокої поведінки.
Як правило, найбільше страждають від сімейного насильства жінки,
діти та люди похилого віку. 

В Україні діє національне законодавство, що регулює певні
питання протидії насильству в сім’ї. Насамперед, це Конституція
України [1], яка не тільки визначає основні права та свободи громадян,
а й гарантує їхній захист, Сімейний кодекс України, Кримінальний
кодекс України [2].

Кількість випадків насильства в сім’ї щодо неповнолітніх
збільшується з кожним роком. Однак дані офіційної статистики не
можна вважати абсолютно точними, оскільки вони фіксують лише ті
випадки, в яких було офіційне звернення до органів виконавчої влади.
Даних, які б відображали реальну кількість випадків насильства в сім’ї
не існує з цілком зрозумілих причин: через закритість сім’ї як системи;
взаємозалежність жертв і агресорів; відсутність доступу до сім’ї
соціальних робітників, недостатність інформації з медичних закладів
та правоохоронних органів, що не дозволяє робити висновків про
розміри даного явища в нашому суспільстві.

Насильство в родині руйнує фундамент безпеки самої сім’ї, а
також і суспільства. Водночас, саме проблема насильства в сім’ї тісно
пов’язана із такими явищами, як бездоглядність та безпритульність
дітей; зростання кількості розлучень; формування насильницького
менталітету нації; жебракування; втрати загальнолюдських цінностей
любові та взаєморозуміння; а також виступає однією з передумов
скоєння злочинів у суспільстві [3].

Дуже часто жорстоке поводження з дітьми це результат того, що
самі батьки страждали від насильства у дитинстві. Намагаючись
виправити свої помилки, вони використовують своїх дітей; іноді батьки
не знають інших шляхів «виховання», бо у своїй родині бачили тільки
це. Найжахливіше те, що це може повторюватися багато поколінь.

Інша причина — раннє батьківство. У деяких батьків ще не
сформувалося почуття батьківської відповідальності. Від незнання того,
як поводитися з дитиною в різних ситуаціях, людина стає агресивною і
всі проблеми вирішує одним способом — образами чи побиттям. Такі
батьки часто не сприймають всерйоз потреби своїх дітей. Вони
висміюють їх, не дозволяють їм виражати свої істинні почуття, їм важко
поважати свої дітей як окремих особистостей зі своєю власною
свободою. Вважаючи дітей причиною своїх проблем, вони їх б’ють,
ображають, брешуть, погрожують їм, ізолюють, не довіряють,
зневажають. Такі батьки можуть використовувати своїх дітей як засіб
задоволення власних егоїстичних потреб, не усвідомлюючи при цьому,
якої шкоди завдають своїм дітям [3].

Шляхами вирішення даної проблематики можуть слугувати:
ство-рення спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї 
у всіх регіонах України; збільшення розміру штрафів; створення
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ефективного механізму залучення насильників до громадських робіт;
створення в усіх лікарнях на рівні області, міста та району спеціальних
реабілітаційних палат, адже, лише за таких умов жертва насилля матиме
час та можливість відновити здоров’я, пройти необхідні реабілітаційні
програми тощо; запровадження навчальної програми з питань протидії
насильству в сім’ї для представників правоохоронних органів, судово-
медичних експертів, працівників прокуратури та суддів; активніша
реалізація профілактичних та правопросвітницьких програм серед
школярів та молоді.
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3. Проблеми насильства в сім’ї [Електроннний ресурс] - Режим
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ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Ящик І. І.
5 курс, група 5-Ю-1, спеціальність «Правознавство»

Новокаховський гуманітарний інститут,
к. тел. (099) 40-86-318

Науковий керівник: Шаверський С. Л., ст. викладач

Неповнолітня особа може особисто здійснювати цивільні проце-
суальні права та виконувати свої обов’язки на підставі статті 29
Цивільно-процесуального кодексу України (далі ЦПК) в суді у спра-
вах, що виникають з відносин, у яких вона особисто бере участь, якщо
інше не встановлено Законом. Отже така особа являється суб’єктом
цивільних процесуальних правовідносин, і вона має право, а не
обов’язок бути учасником цивільного процесу. При небажанні чи
неспроможності неповнолітньої особи самостійно захищати свої права
в суді, в її інтересах має діяти законний представник.

Являючись стороною або іншою особою, яка бере участь у справі,
неповнолітній наділяється всіма правами та обов’язками які визначені
в статті 27 Цивільно-процесуальним кодексом, та не має будь-яких
привілеїв в порівнянні з повнолітніми учасниками процесу. Але аналі-
зуючи статтю 31 ЦПК необхідно звернути увагу на права, якими наді-
лені суб’єкти процесу, а саме право укладання мирової угоди, визнання
позову, відмова від позову. Якщо неповнолітня особа є повноправним
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учасником цивільного процесу, вона на загальних підставах використо-
вує свої процесуальні права в тому числі і ті, що впливають на хід роз-
гляду справи. Законодавством не передбачено можливість перевірки
судом відповідності інтересам неповнолітнього таких дій.

У разі реалізації зазначених прав для неповнолітнього можуть мати
місце певні наслідки у вигляді неможливості повторного звернення до
суду особисто або через законного представника, чи задоволення явно
необґрунтованих вимог позивача. Повнолітні учасники процесу
в повній мірі усвідомлюють значення своїх дій, то неповнолітні особи
у силу відсутності достатнього життєвого досвіду та вікових особливос-
тей можуть мати помилкові уявлення про правильність своєї поведінки.

На нашу думку слід закріпити в ЦПК, що у разі участі в цивільному
процесі неповнолітньої особи в якості сторони по справі, суд зобов’яза-
ний перевірити - чи відповідає мирова угода, визнання позову, відмова від
позову її інтересам, і за наявності достатніх підстав відхиляє клопотання
сторони про вчинення однієї з цих дій та продовжує судовий розгляд.

Також необхідно зупинитися на обов’язках осіб, які беруть участь у
справі та не можливість їх виконання неповнолітніми особами, як
суб’єктами цивільних процесуальних правовідносинах.

Серед процесуальних обов’язків має домінуюче значення
обов’язок збирання та подання доказів для підтвердження вимог та
заперечень сторін. Від його виконання залежить своєчасність і пра-
вильність вирішення справи по суті. Неповнолітній особі досить
складно визначити необхідне коло доказів по справі та самостійно їх
зібрати. Слід під час розгляду справи виявив, що неповнолітньому
учаснику недостатньо необхідних правових знань, життєвого досвіду
для захисту своїх прав та інтересів, на нашу думку він зобов’язаний
залучити до участі в таких справах законного представника, який буде
подавати правову допомогу такій особі, також щодо збирання доказів. 

Крім того суд сприяє всебічному і повному з’ясуванню обставин
справи: роз’яснює особам, які беруть участь у справі їх права та обов’яз-
ки, попереджує про наслідки вчинення або не вчинення процесуальних
дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках ч.4 ст. 10 ЦПК.

Тобто, будь-який учасник процесу, незалежно від віку та інших ознак,
може скористатися допомогою суду в збирання доказів, якщо подання
потрібних доказів є не можливим або є складнощі в поданні цих доказів.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ

Лопушанський С. В.
4урс, група 16, спеціальність «Правознавство»

Науковий керівник: С. О. Короєд, к.ю.н. 

У науці вважають загальноприйнятим складання плану допиту за
наступною схемою.
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Оскільки, при плануванні слідчий також прогнозує поведінку
допитуваного, а також можливість виникнення різних ситуацій допи-
ту, то, на нашу думку, схему плану допиту потрібно доповнити ще
одним пунктом – ситуація допиту, в якій зазначається потенційна кон-
фліктна чи безконфліктна ситуація. Адже, ситуація допиту є критерієм
вибору відповідних тактичних прийомів. 

Якщо особа затримана при вчиненні або замаху на вчинення зло-
чину чи безпосередньо після його вчинення, то допит доцільно про-
вести негайно після затримання підозрюваного або не пізніше 24
годин після затримання. Це має велике тактичне значення, оскільки
особа, яка підозрюється у вчиненні злочину на момент затримання,
перебуває в певному психологічному розгубленні й не встигла визна-
чити лінію своєї поведінки, продумати пояснення. Що стосується
застосування такого тактичного прийому як бесіда на сторонню тему,
то, на нашу думку, його доцільно застосовувати виключно на початку
допиту підозрюваного. Оскільки, по-перше, на початку допиту така
бесіда матиме вигляд невимушеної, що створить психологічно сприят-
ливу атмосферу допиту. У випадку, коли слідчий спробує завести від-
повідну бесіду вже після того, як допитуваний дав показання щодо
деяких питань, а далі відмовився давати показання, то така бесіда
матиме вимушений вигляд і допитуваний усвідомлює, що таким чином
його «виводять» на розмову, що буде лише сприяти поглибленню кон-
флікту між допитуваним і допитувачем. По-друге, застосування відпо-
відного тактичного прийому після того, як допитуваний відмовився
давати показання, є неприпустимим з точки зору законодавства,
оскільки відповідно до ч. 4 ст. 224 Кримінального процесуального
кодексу України від 13 квітня 2012 року у разі відмови на запитання,
давати показання особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупини-
ти одразу після отримання такої заяви. Оскільки все частіше злочини
вчиняються самими працівниками правоохоронних органів, в народі
побутує думка про певну «презумпцію» незаконності рішень і дій дер-
жавних органів. Тому , на нашу думку, доцільно застосувати такий так-
тичний прийом як роз’яснення законодавства стосовно повноважень
слідчого, надати для ознайомлення КПК. Новоприйнятий КПК надає
можливість застосування такого тактичного пройму як пропозиція
укладання угоди про визнання винуватості. Найбільш доцільне його
застосування, на нашу думку, при вчиненні злочину організованим зло-
чинним угруповуванням з метою надання допитуваним відомостей про
інших осіб причетних до злочину. Варто зазначити, що за ст. 470 КПК
дана обставина не визнається такою, що враховується прикладанні

№ 
п/п

Обставини, що під-
лягають з’ясуванню

Наявні
матеріали

Запитання
допитуваному

Тактичні
прийоми

1 2 3 4 5
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угоди про визнання винуватості. Що, нашу думку, суперечить самій суті
боротьби з організованою злочинністю, оскільки відповідно до ст. 2
Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організо-
ваною злочинністю» метою боротьби з організованою злочинністю
є встановлення контролю над організованою злочинністю, її локаліза-
ція, нейтралізація та ліквідація. Тому, на нашу думку, ст. 470 потрібно
доповнити п.5 «наявність суспільного інтересу у викритті організованого
злочинного угруповування». Тому застосування відповідного тактичного
прийому на допиті при таких обставинах, на нашу думку, у випадку
виникнення конфліктної ситуації є обов’язковим.

ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОСУДДЯ
В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 

К. М. Янок,
ІV курс, група ПЗ-44, спеціальність «Правознавство»,

Коледж «Освіта» ВМУРоЛ «Україна»,
науковий керівник: С. О. Короєд, к.ю.н., 

Незважаючи на зміни цивільного процесуального законодавства
(судова реформа 2010 року), які позитивно вплинули на судову цивіль-
ну процесуальну діяльність та стан судового захисту прав та законних
інтересів учасників цивільних правовідносин, досить актуальним все
ще залишається питання підвищення ефективності цивільного судо-
чинства та забезпечення своєчасності вирішення цивільних справ за
рахунок внутрішніх резервів судової системи в межах існуючого поряд-
ку судочинства, а також удосконалення такого порядку.

Як зробити правосуддя в цивільних справах більш ефективним
та якими є головні напрямки підвищення цієї ефективності –
основні питання, на які має дати відповідь наука цивільного проце-
суального права. 

Теоретичні проблеми ефективності правосуддя в цивільних спра-
вах ґрунтовно досліджував на монографічному рівні російський про-
цесуаліст А.В.Цихоцький, який визначив ефективність правосуддя
в цивільних справах здатністю (властивістю) правосуддя як виду
здійснення судом у встановленій законом цивільній процесуальній
формі державної діяльності щодо розгляду і вирішення конкретних
судових справ з ухваленням в них законних, обґрунтованих і спра-
ведливих постанов, забезпечуючи за певних умов досягнення соці-
ально значущих цілей. Ця здатність, на думку вченого, характеризу-
ється відношенням фактично досягнутого правосуддям рівня цілей
до нормативно встановленого законом [1].

господарської діяльності Секція 10
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З наведеного визначення випливає, що ефективність цивільного
судочинства напряму пов’язана із досягненням мети правосуддя в
цивільних справах, якою є захист порушених, невизнаних, оспорюва-
них прав та інтересів у встановленому цивільним процесуальним зако-
нодавством порядку. Разом з тим, мета правосуддя в цивільних справах
реалізується через визначені завдання цивільного судочинства, якими
є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд та вирішення
цивільних справ (ст. 1 ЦПК).

Тому вважаємо, що ефективність правосуддя в цивільних справах
залежить, передусім, від належного процесуального регламенту, який
має прискорити і полегшити здійснення цивільної процесуальної
діяльності, виконавши її завдання, задля досягнення мети правосуддя
в цивільних справах. Для цього суди повинні мати в своєму арсеналі
такі процесуальні механізми, які б дозволяли їм вирішувати справи не
лише правильно, а ще й оперативно. У зв’язку з цим, наступним
напрямком підвищення ефективності є скорочення строків судового
розгляду, що має забезпечуватись, на наш погляд, за рахунок керівної
ролі суду та активних дій суді в цивільному процесі на всіх стадіях судо-
вого розгляду. 

В цьому плані ми приєднуємось до думки відомого процесуаліста
В.В. Комарова про те, що ефективність судочинства іманентно
пов’язана з судовим керівництвом процесом, яка спрямовує розгляд
судової справи у спосіб, що більш відповідає характеру справи, та
забезпечує застосуванням належних процесуальних засобів для досяг-
нення мети судочинства. При цьому активність судді у такому аспекті
не протирічить тому визначальному положенню, що природа цивіль-
ного процесу залишається приватною [2].

Таким чином, викладене вище лише вказує на проблему ефектив-
ності цивільного судочинства, але повністю не вирішує її та залишає
місце для наступних наукових пошуків, адже саме від ефективності
правосуддя залежить забезпечення конституційного права на судовий
захист.

Список використаних джерел:

1. Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы эффективности право-
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2. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства :
Монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та
ін. ; За заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний,
2008. – С. 9.  
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СЕКЦІЯ 12

ІНФОРМАТИКА
ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

Ащаулов О. О. V курс, група ПА-51/12М,
спеціальність  «програмне забезпечення

автоматизованих систем», університет «Україна», 
Науковий керівник: Забара С. С., д.т.н., професор 

Сьогодні, коли Інтернет став одним з основних джерел інформації,
пошук в Мережі набуває все більше практичну цінність. Але з швид-
ким збільшенням обсягу доступних даних все більше ускладнюється і
сама процедура пошуку.

Мережу Internet можна назвати неосяжною – кількість Web-доку-
ментів у ній обчислюється мільярдами.

Такий обсяг інформації вимагає правильної організації процесу
пошуку і застосування спеціальних технічних засобів, таких як пошу-
кові машини. Простий пошук по досить поширеній ключовому слову
дає зазвичай від десятків тисяч до декількох мільйонів посилань.
Очевидно, що робота з такою великою кількістю документів практич-
но неможлива, тим більше що переважна їх частина містить інформа-
цію, що не відноситься до справи.

Одна з найбільших складнощів в Internet – знаходження в даний
момент цікавої для нас інформації. Цей процес деколи може віднімати
немислимо багато часу.

Кілька десятиліть тому, коли Internet ще не був таким великим,
користувачі дізнавалися про існування і місце знаходження файлів
головним чином із спілкування між собою. Ті, хто найбільше спілку-
вався з іншими користувачами і відвідував більше конференцій, також
більше знав про те, де знаходяться ті або інші ресурси. Цей принцип
працював чудово, поки Мережа була невеликою і працювали в ній,
в основному, програмісти та вчені.
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Однак тепер, коли Internet надає інформацію широким масам
користувачів, знайти в ній якийсь ресурс без спеціальних засобів прак-
тично неможливо. Але це під силу пошуковим системам. Принцип
роботи таких систем досить простий, але пройшли роки, щоб його роз-
робити в тому вигляді, в якому він існує сьогодні.

Поповнення інформаційних ресурсів Інтернету відбувається висо-
кими темпами, і знайти необхідну інформацію стає все важче. Різні
друковані довідники застарівають ще до виходу в світ. Єдиним надій-
ним способом пошуку інформації є використання різних пошукових
систем, які постійно відстежують зміну інформації в мережі. За час
існування Інтернету здійснювалися різні спроби організації пошуко-
вих засобів. Чимало з цих спроб виявилися невдалими, інші ж приве-
ли до створення зручних засобів пошуку інформації.

Першою пошуковою системою для Всесвітньої павутини був
«Wandex», вже не існуючий індекс, який створював «World Wide Web
Wanderer» - бот, розроблений Метью Грейем (Matthew Gray) з Масса-
чусетського технологічного інституту в 1993. Також в 1993 році з’явилася
пошукова система «Aliweb», що і досі працює. Першою повнотекстовою
(т. зв. «Crawler-based» - тобто індексуються ресурси за допомогою робота)
пошуковою системою стала «WebCrawler», запущена в 1994. На відміну
від своїх попередників, вона дозволяла користувачам шукати по будь
якими ключовими словами на будь-який веб-сторінці, з тих пір це стало
стандартом у всіх основних пошукових системах. Крім того, це була
перша пошукова система, про яку було відомо в широких колах.

Поява всесвітньої павутини World Wide Web стало кількісним і якіс-
ним стрибком в області інформаційних технологій. Число нових ресурсів
і обсяг інформації, яку вони містять, зростає лавино подібно, збільшуєть-
ся кількість голочок в інформаційному «стозі сіна» та відповідно, розмір
його самого. На думку багатьох інформаційних журналів в Рунеті найкра-
щим є портал Яндекс. Але, незважаючи на популярність бренду Яндекс і
його популярності, конкуренти не збираються програвати боротьбу за
користувача. Ця конкуренція, без сумніву, призведе до якісної зміни ІПС,
бути може призведе і до революції. Але поки еволюційний шлях розвитку
ІПС переважає, користувачі можуть сподіватися на поліпшення якості
пошуку, збільшення його швидкості, підвищення його характеристик
і появи великої кількості спеціалізованих пошукових систем.

ВІНЧЕСТЕРИ

Гончаренко Є. О.
V курс, група ПА-51/12М, спеціальність 

«програмне забезпечення автоматизованих систем»,
Науковий керівник: Тимошенко А. Г., д.т.н.

Дивлячись на ціни SSD (твердотільних накопичувачів), волею-нево-
лею замислюєшся про доцільність їх покупки. Численні порівняння
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та огляди лише створюють плутанину і не дають однозначної відповіді
на питання чи варто оновлюватися на SSD (solid state drive), чи ж
заощадити і заплатити за жорсткий диск (HDD), зосередившись на
збільшенні обсягу.

Навколо HDD і SSD утворилося безліч міфів, які в своїй сукупнос-
ті впливають на індивідуальний вибір кожного споживача.

Так, наприклад, склалася стійка і непорушна думка, що цикл життя
твердотільних накопичувачів значно менше звичних жорстких дисків.
Інший крайністю є думка, що SSD в сотні, тисячі разів швидше HDD.
Іншими помилковими думками, також, можна вважати підвищення
надійності жорстких дисків, дуже висока ціна SSD.

Багато, також, продовжують вважати, що в SSD ще немає потреби.
Що це щось чотириядерних процесорів кілька років тому, коли ще була
відсутня програмна підтримка таких технологій.

І так давайте спробуємо відповісти на ці питання однозначно. Що
надійніше?

Багато потенційні споживачі SSD, збавили запал, наткнувшись на
велику кількість критики на адресу останніх, викликаної виходом дея-
ких з них з ладу вже через кілька місяців роботи.

З іншого боку, читаючи численні огляди і дослідження в інтернеті,
ми натикаємося на статистику повернень HDD і SSD, яка говорить
нам, що SSD, в особливості, виробництва компанії ІНТЕЛ, проявля-
ють неймовірну надійність.

Обидва цих тези можна пояснити. Виною першого є те, що SSD від-
носно молода технологія. Тотальна більшість з таких накопичувачів ще
не прожило свій гарантійний термін в 3 роки. Виробники до цих пір не
позбавилися від «юнацьких проблем» таких, як необхідність постійного
допилювання прошивок. Саме ця проблема була виною смерті більшос-
ті померлих ССД першої та другої хвилі. З проблемою виходу накопичу-
вача з ладу з вини прошивки зіткнулися навіть «наднадійні» Intel X-25.

Подібні проблеми в нових SSD вже залишилися в минулому.
Зрозуміло, до досконалості їм ще далеко, але для повсякденного вико-
ристання вони підходять відмінно.

Що до досліджень надійності, то з причини відсутності можливості
для тривалого дослідження, компанії зазвичай посилаються на відсоток
гарантійних повернень. Тут не може бути однозначних висновків, адже
немає можливості встановити дійсні причини відмов роботи, якими
можуть бути несумісність обладнання, помилки прошивок, знос осеред-
ків, механічні пошкодження, пошкодження різноманітних запчастин
(наприклад, резисторів і т.д.). Це ж відноситься і до подібних досліджень
про HDD. Втім, надійність останніх можна вивчити завдяки довгому
терміну їх експлуатації та повільної еволюцією (самі можете порівняти
прогрес HDD відносно 2006 року і прогрес, наприклад, процесорів, ОЗУ
і т.д. за цей же період).

Якщо ж вважати, що термін життя носія залежить лише від цього
показника, то HDD - незрівнянно надійніше і довговічніше. При такій
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аналогії SSD подібний сірники, на тлі свічки, подумають багато.
Але що насправді означають ці 3000-5000 циклів? Це означає, що

записуючи кожен день на носій інформації у районі 10 Гб (Це більше,
ніж більшість навіть «активних» хоумюзерів), диск розміром 120-180 ГБ
проживе від 20 до 30 років.

Несподівано правда? Все логічно, адже це кількість записів кожній
і з осередків. Тобто, ці 10 Гб записуються на першу частину з 10 Гб,
потім іншу і т.д. Причому контролер SSD стежить за тим, щоб вико-
ристовувати осередку рівномірно. Крім того використовується техно-
логія стиснення і т.д.

Таким чином порівняння за цим критерієм - виглядає безглуздо.
Так, проживе Ваш HDD 110 років. Так, це дійсно в рази довше ... але ...
Уявіть собі носії інформації через 20 років, через 110 років ... Це як маг-
нітні стрічки і платівки для патефонів, якщо адаптувати до нашого
сприйняття прогресу.

Навіть через 5 років – ваш носій морально застаріє, як за обсягом,
так і за швидкістю. А, якщо це портативний пристрій (планшет, ноут-
бук) - це відбудеться ще швидше, а апгрейд тільки носія буде виправ-
даний хіба-що на ноутбуках Alienware.

Гарантія на hdd і ssd. Показовим є той факт, що гарантія на SSD
іноді значно більше, ніж на HDD. Так на перші, вона варіюється від
3 до 5 років, в той час, як на HDD - від 6 місяців до 3 років.

Що ж, стає ясно, що надійність сучасних твердотільних накопичу-
вачів більш, ніж достатня, щоб витісняти старі добрі «дісковерти», від
моменту створення яких вже пройшло добрих 60 років! Але що нам
покаже SSD в боротьбі проти HDD за іншими показниками - ціною,
швидкості, енергоспоживанні.

БІБЛІОТЕКА ДЛЯ КРОСПЛАТФОРМЕННОГО
ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА 

Домашлінець Ю. В.,
VII курс, група ЗПА 61/10М,

спеціальність «Програмне забезпечення
автоматизованих систем», університет «Україна», 

тел.: 424-70-08
Науковий керівник: С. С. Забара, д. т. н., професор

Питання можливості кросплатформенної компіляціі програми
(тобто компіляції під різні операційні системи без зміни початкового
коду) завжди було важливим аспектом при розробці програмного
продукту.
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Принцип створення додатків з віконним інтерфейсом для різних
операційних систем у загальних рисах – наявності системи подій та
визначених реакцій на ці події – схожий, але є деякі відмінності.
Зокрема, у Windows графічний інтерфейс є невід’ємним атрибутом майже
кожного додатку, що взаємодіє з користувачем, тоді як для програм на
основі Xlib (бібліотека функцій клієнта системи X Window у UNIX-подіб-
них ОС), графічний інтерфейс є лише додатковою користувальницькою
надбудовою. Відмінності є і в структурі програми. Так при написанні
коду з використанням Win32 API клас вікна необхідно реєструвати у сис-
темі, тоді як при використанні Xlib це не робиться, але задаються так
звані «підказки» віконному менеджеру щодо відображення графічного
інтерфейсу. Також в Xlib присутній «механізм інтересів вікна», що являє
собою перелік подій, інформація про які потрібна даному вікну тощо.

З метою нівелювання відмінностей в написанні однієї і тієї ж про-
грами для різних операційних систем було створено так звані крос-
платформенні бібліотеки та засоби розробки, найбільш відомими
серед яких є Qt, GTK, Lazarus та інші. Lazarus – вільне середовище роз-
робки програмного забезпечення для компілятора Free Pascal Compiler.
На даний момент це єдиний інструмент швидкої розробки, що дозво-
ляє Delphi – програмістам писати програми з графічним інтерфейсом
для системи Linux. Qt та GTK в свою чергу є двома найбільш популяр-
ними бібліотеками для X Window System. Кожна має свої переваги та
недоліки, головні з яких – громіздкість, залежність від версій та склад-
ність модифікування початкового коду самих бібліотек.

Саме ці недоліки створили передумови для написання нової біб-
ліотеки. Як результат, мій програмний продукт є невеликим за обся-
гом, легким у встановленні та модифікації будь-якої частини початко-
вого коду, незалежним від версій. Для початку роботи з бібліотекою
потрібно лише її розпакувати у будь-який каталог та вказати путь до
цього каталогу. На рис.1 наведені результати виконання стандартного
додатку «Hello, World!», створеного з використанням бібліотеки та
скомпільованого для Windows (зліва) та X11 (справа):

Рис.1. Результат виконання програми «Hello, World!»
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Існує багато потужних кросплатформенних засобів для розробки
програмного забезпечення, але коли виникає необхідність змінити
якісь риси, це набагато простіше зробити у невеликій бібліотеці, якою
і є мій програмний продукт.

ШТАМПУВАННЯ САЙТІВ

Жиритовський O. A.
5-й курс, група ПА-51м, cпеціальність «Програмне забезпе-

чення комп’ютерних систем», університет «Україна»
Науковий керівник: Вольневич Олександр Іванович

Робота описує спосіб швидкої розробки сайтів.
Етапи швидкої розробки сайтів:
1. Генерація дизайну
2. Натягування дизайну на готову платформу
3. Заповнення сайту текстом
4. Здача сайту в експлуатацію
Обладнання для швидкої розробки сайтів:
• Artisteer  - Програма для генерації дизайнів
• Wordpress - Готова платформа для сайту
• Хостинг та домен для сайту
Трактовка поняття «Хостинг» та «Домен»
– Хостинг – постійно включений комп’ютер з налаштованим Web-

сервером
– Домен – символьне ім’я, що буде використовуватися для пере-

гляду сайту
Перегляд  цін на аренду домену та хостингу на сайті ukraine.com.ua
Приклад ціни на оренду місця під самий дешевий сайт:
• Хостинг – 500 МБ за 145 грн /рік
• Домен – in.ua за 44 грн /рік
На хостингу може бути як один сайт першого рівня , так і безліч

сайтів другого, для таких цілей бажано орендувати домен першого
рівня, наприклад домен net.

Приклад багатьох сайтів під одним іменем ml34.net:
– ml34.net
– valera.ml34.net
– kostia.ml34.net
– misha.ml34.net
Обмеженням на кількість сайтів є розмір дискового простору хостингу.
Опис платформи для створення сайтів – Wordpress
• Представляє собою готовий сайт
• Містить редактор сторінок сайту, в якому можна друкувати, форма-

тувати текст, вставляти зображення, та робити посилання на інші сторінки
• Має редактор меню, в якому можна чіпляти сторінки до відпо-

відних пунктів меню
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• Має можливість натягування зовнішнього вигляду створеного
вручну або генератором

Генератор дизайнів Artisteer
Можливості:
– Генерація дизайну одним кліком миші
– Генерація окремих фрагментів дизайну
Можливість експорту дизайнів як у звичайні html-сторінки так

і у шаблони популярних платформ розробки сайтів

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
З ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА LAZARUS

Зінчук Іван Володимирович, 
5 курс, студент групи ПЗ(с)-11, спеціальність

«Програмне забезпечення систем»
Луцький інститут розвитку людини

Науковий керівник: Грицан П. А.

З появою комп’ютерів почали розробляти програмне забезпечен-
ня, і з кожним роком воно автоматизувало чимраз більше рутинних
операцій та полегшувало роботу людям. Тому важливим етапом є побу-
дова якісного програмного забезпечення.

Побудова якісного програмного забезпечення — це основне зав-
дання, яке об’єднує всіх програмістів у всьому світі. Для того, щоб роз-
робити якісне програмне забезпечення, потрібно побудувати якісний
і зручний дизайн та функціонал програмного додатку. 

Перед розробником, який проходив виробничу практику, постала
задача написання програмного продукту для оперативного обліку
комп’ютерної техніки, яку ремонтували та проводили обслуговування.
Поставлені технічні умови не дозволяли використовувати лише
локальну ЕОМ, оскільки підприємство мало декілька філій по області,
частина техніки обслуговувалась в них, а частина передавалась в голов-
ну майстерню, обслуговувалась, і знову поверталась у філії, і вже в них
віддавалась замовнику.

Не менш важливим фактом була загальна вартість розробки, через
це не розглядалась купівля та експлуатація готових програм, а також
в розробці надавалась перевага вільному програмному забезпеченню.

Для розробки програмного забезпечення використовувалось про-
грамне середовище Lazarus та система керування базами даних MySQL.

Lazarus — це вільне середовище розробки програмного забезпечення
для компілятора Free Pascal Compiler. Lazarus дає можливість створювати
кросплатформенні додатки, які будуть працювати під всіма версіями ОС.
Lazarus є повністю вільний для розповсюдження, завдяки спільній праці
всіх програмістів з усього світу, де українці займають значне місце.

MySQL — вільна система керування реляційними базами даних,
яка також кросплатформенна.
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Lazarus і MySQL — безкоштовні системи. І будь який програміст
може безоплатно їх використовувати без побоювань порушити закон.

Метою розробки була розробка програмного додатку, який би вів
облік комп’ютерної техніки в сервісному центрі, який спеціалізується
в обслуговуванні комп’ютерної техніки.

Для виконання мети поставлені наступні завдання:
Проаналізувати стан підприємства.
Провести аналіз місій та цілей підприємства.
Розробка програмного додатку, який буде вести облік комп’ютер-

ної техніки.
В результаті було розроблено програмний додаток, який містив

функції запису, редагування, видалення, сортування та пошуку по базі
даних за допомогою SQL-запитів, перевірка підключення до Інтернет,
перевірка оновлень програми. Було розроблено функцію для захисту
від SQL-ін’єкції. Також було розроблено зручний дизайн для користу-
вача, який полегшить роботу користувачеві.

Список використаних джерел

1. Офіційна документація по Lazarus — http://sourceforge.net/
projects/lazarus/files/

2. Free Pascal и Lazarus: Учебник по программированию —
http://www.altlinux.org/Books:FreePascal.

3. Основы программирования в среде Lazarus - http://mansurov-
oshtu.ucoz.ru/

ОПИС СТАНДАРТІВ, ЩО ПОЛЕГШУЮТЬ
СТВОРЕННЯ WEB-ВУЗЛІВ

Крупа І. О.
ІV курс, група ПІ -4.1, 

напрям підготовки «Програмна інженерія»
Луцький інститут розвитку людини Університету,

Науковий керівник: О. К. Жигаревич, старший викладач 

Труднощі Web-дизайнерів нині не обмежуються написанням про-
грам на JavaScript, що підключає користувачів до версій одного і того ж
вузла для браузера Netscape або Microsoft. Користувачі мобільних обчис-
лювальних пристроїв (наприклад, персональних цифрових помічників),
також що отримали доступ до Web, мають потребу в наявності швидко
працюючих текстових версій вузлів, тоді як розробники прагнуть ство-
рювати насичені графікою Web-сторінки, що швидко відображаються
лише за наявності швидкісних каналів.

Web-дизайнерам залишається лише сподіватися, що одна з організа-
цій, що займаються встановленням стандартів, наприклад Консорціум
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World Wide Web (W3C), запропонує спосіб, завдяки якому не доведеться
створювати окремих версій Web-вузлів для кожного типу клієнтів.

Тим часом стандарт прозорого вибору типу інформаційного напов-
нення існує, причому ще з 1989 року. Проблема в тому, що повністю
його не підтримує майже жоден Web-сервер. [1]

Функція вибору типу інформаційного наповнення є частиною
протоколу HTTP. Вона ж використовується для відправки користува-
чам завантажуваних шрифтів, передбачених специфікацією Cascading
Style Sheets 2.0 (CSS). 

Відомі лише два Web-сервери, повністю підтримуючих цю фун-
кцію, - Apache і Jigsaw. Зокрема, функція вибору типу інформаційного
наповнення використовується на Web-вузлі для локалізації: сервер
автоматично встановлює мову тексту згідно даним, отриманим від
браузера користувача. Вузол підтримує декілька мов, але не містить
посилання для вибору одного з них, оскільки цього не вимагається.

Трирівнева архітектура клієнт-сервер.
Звичайно для невеликих організацій розробники застосовують дво-

рівневу архітектуру клієнт-сервер, коли з робочих станцій здійснюється
віддалений доступ до бази даних, і не більш того. В найпростіших, примі-
тивних системах навіть не використовуються можливості, що надаються
користувачам РСУБД (Розподілені Системи Управління Базами даних),
такі, як тригери і збережені процедури; і хоча розробники іменують подіб-
ні системи клієнт-серверами, вони мають дуже мало спільного з істинни-
ми розподіленими додатками. Більш того, ідеологія «товстого клієнта»
підштовхує до установки на робочих місцях дорогих Wintel-комп’ютерів,
здатних провести всі основні обчислення обмін даними з віддаленим сер-
вером. Операція проводиться крізь товстий багаторівневий шар провай-
дерів, які повинні бути встановлені на персональній робочій станції і
ліцензовані їх розробниками для кожного робочого місця. Іноді виходить
абсолютно безглузда річ: якщо пропускна спроможність мережі не достат-
ньо велика або недостатньо ефективно організований потік проходження
транзакцій, то швидкодійні процесори клієнтських машин абсолютно не
діють; в іншому випадку, навпаки, сервер бази даних не встигає відповіс-
ти кожному з клієнтів. При числі одночасно працюючих клієнтів більше
30 необхідно переходити на трирівневу архітектуру. [2]

Список використаних джерел:

1. Архангельский А. Я. «Программирование в Delphi. Учебник по
классическим версиям Delphi». / А.Я.Архангельский – М.: ООО «Бином-
Пресс», 2006 г. – 1152с.

2. Шкрыль А.І. «Разработка клиент-серверных приложений в Delphi»/
Шкрыль А.І. – СПб.: БХВ-Петербуг, 2006г. – 480с.
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МІНІМІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАТРАТ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Кучмій О. О., ст..викл. кафедри комп’ютерної інженерії
Університету «Україна»

Корнійчук В. І., к.т.н., викладач НТУУ «КПІ»
Новак В. А., студент кафедри ОТ НТУУ «КПІ»

Найбільш популярною формою організації роботи комп’ютерів (СР)
на багатьох підприємствах є об’єднання всіх СР в локальну мережу під-
приємства (LAN). При цьому економічна ефективність використання
LAN суттєво залежить від вирішення цілого ряду задач при проектуванні
LAN та організації її технічного обслуговування, а саме: оптимального
розміщення комутаторів LAN, вибору форми організації проведення
ремонтних робіт; вибору способу закупки вузлів, необхідних для ремон-
ту (закупка по факту відмови чи створення запасу компонент); визначен-
ня оптимального періоду заміни вузлів, які ще не відмовили, але вже
в значній мірі відпрацювали свій технічний ресурс. 

Для розв’язання поставлених задач необхідно виконати розраху-
нок експлуатаційної інтенсивності відмов (ЕІВ) СР і LAN [1]. Такий
розрахунок виконується на основі схеми з’єднань СР і LAN та полягає
він в визначенні ЕІВ всіх вузлів.

По ЕІВ вузлів СР визначають середній час відновлення СР після
відмови

, де � λі – ЕІВ i-го вузла СР, ТBi – середній час
відновлення СР при відмові i-го вузла СР, λі/λ�  – ймовірність того, що
i-ий вузол відмовив при тій умові, що відмовив СР. 

При об’єднанні СР в LAN, зазвичай, розташування СР задано і
виникає задача оптимального розміщення комутаторів (MUX). Одна із
вимог для такого розміщення є мінімізація сумарної S довжини з’єдну-
вальних проводів LAN. Наприклад, при наявності в LAN восьми MUX,
це зводиться до задачі знаходження мінімуму функції S, що залежить
від 2� 8=16 координат MUX. Зменшити розрахункові труднощі цієї
задачі можна за рахунок виділення типового фрагменту LAN, що скла-
дається з m-1 СР, підключених до одного MUX, де – m – кількість
портів MUX, та знаходження координат MUX в цьому фрагменті (зна-
ходження мінімуму функції S від двох аргументів – координат MUX) і
наступного оптимального розміщення MUX, які використовуються
для з’єднання між собою MUX типових фрагментів.  

Отримані розрахунки ЕІВ і ТВ в тій чи іншій мірі впливають на
рішення поставлених спочатку задач. Так, наприклад, вибір форми
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організації проведення ремонтних робіт залежить в першу чергу від
вартості Си інструментів та матеріалів, необхідних для проведення
ремонту, витрат Ср на утримання одного робочого місця ремонтника
на протязі року та від річного об’єму W ремонтних робітW=ΣTrλі
NiTBi=8760Σλі NiTBi годин, де сума береться по всіх вузлах LAN
(і=1,n) із врахуванням їх кількості Ni, Тг= =24.365=8760 – кількість
годин в році, Тгλі - кількість відмов за рік і-го вузла LAN. Відповідно, річні
витрати на утримання власного відділу ремонтників будуть дорівнювати

Ас= , де Ст – витрати на оплату праці одного

ремонтника, Тp – строк служби інструментів в роках, 2080=52·40
годин – річний фонд робочого часу одного ремонтника.

При використанні послуг сервісного центру витрати АВ за рік
будуть складатися з оплати Су цих послуг і утрат Сп, пов’язаних зі
збільшенням ТВ LAN на час Тп прибуття ремонтника на підприємство

АВ=Су+Сп, де Сп= С1·8760 ΣλіTпKі, де С1 – вартість збитків від
однієї години простою одного робочого місця LAN, Кі – кількість
робочих місць LAN, що втрачають працездатність при відмові і-го
вузла. Оскільки Тп може складати значну величину (24 і більше годин),
то і Сп може бути значним. Якщо Ас>АВ, то варто скористуватися
послугами сервісного центра.

Вибір способу закупки вузлів, необхідних для ремонту LAN, варто
робити окремо для кожного із вузлів. Якщо виконувати закупку по
факту відмови, то час Тві збільшиться на час Тсі, необхідний для опла-
ти і доставки вузла з торгівельної мережі в офіс підприємства.
Зважаючи на це збільшується і час Тв, що призводить до збитків

Вн= Тсі КіС1.

Якщо здійснювати запас компонент для ремонту, то це призведе до
заморожування фінансових засобів та збиткам, що пов’язані з їхнім
зберіганням і можливими відмовами в режимі зберігання, в наслідок
чого загальні витрати створення запасу збільшаться на величину

Вз= +αZi+ Zi, де Zi – ціна вузлів, � δ – банківська
відсоткова ставка, αZi – витрати на зберігання компоненти на протязі
року (0<α<1), Тoix – напрацювання на відмову в режимі зберігання.

Якщо Вз>Вн, то запас засобів створювати не доцільно.
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ПРОЦЕСОРИ ARM BIG.LITTLE

Ленський О. М.
V курс, група ПА-51/12м,

спеціальність «Програмне забезпечення»
ВМУРоЛ «Україна»,

Інститут комп’ютерних технологій,
тел. (096)199-42-52

big.LITTLE вирішує одну з головних сьогоднішніх проблем: як
створити систему на кристалі (SoC), яка забезпечує як високу продук-
тивність, так і високу енергоефективність. big.LITTLE поєднує про-
дуктивність процесорів ARM Cortex-A15 і Cortex-A57 з енергоефектив-
ністю процесорів Cortex-A7 і Cortex-A53 відповідно, дозволяючи
програмним додаткам легко перемикатися між ними. При виборі
оптимального процесора для кожної задачі, big.LITTLE може продов-
жити термін служби батареї до 70%.

Підчас розробки ARM big.LITTLE спостерігали
за правильною роботою системи. У поточній реалі-
зації системи big.LITTLE процесор «big» ARM
Cortex-A15 у парі з процесором «LITTLE» Cortex-
A7 утворює систему, яка може виконувати завдання
як високої інтенсивності так і завдання низької
інтенсивності найенергоефективнішим чином.
Наприклад експлуатаційні характеристики проце-
сора Cortex-A15 можуть бути використані для важ-
ких процесів, в той час як Cortex-A7 може най-
більш ефективно обробляти більшість легких
процесів сучасного смартфону або планшету. Вони
включають в себе: операційну систему, користу-
вальницький інтерфейс та інші задачі.

Підключення процесорів Cortex-A15 і Cortex-A7 відбувається через
CoreLink CCI-400 послідовно з’єднувальну систему і є достатньо гнуч-
кою для підтримки різних моделей використання big.LITTLE, які
можуть бути адаптовані до вимог обробки завдань.

Основний принцип big.LITTLE
в тому, що процесори є архітектурно іден-
тичними. Обидва Cortex-A15 і Cortex-A7
виготовлені згідно архітектури ARMv7A
також включають Virtualization та Large
Physical Address Extensions. Відповідно
всі інструкції в архітектурі будуть вико-
нуватися послідовно на Cortex-A15
і Cortex-A7, хоча і з різною продуктив-



265

та комп’ютерні технології Секція I2

ністю. Реалізація визначених наборів функцій Cortex-A15 і Cortex-A7
також схожа. Обидва процесора можуть мати в конфігурації від одного
до чотирьох ядер і кеш-2 рівня. Крім того, кожен процесор реалізує
один AMBA 4 інтерфейс, який може бути підключений до послідовно-
го з’єднання, такого як CoreLink CCI-400. 

Майбутні реалізації. Аналогічним чином, архітектура ARMv8 на
базі конфігурації процесорів Cortex-A53 і Cortex-A57 також може бути
реалізована в big.LITTLE. У цьому випадку процесори будуть пов’яза-
ні послідовним з’єднанням CoreLink CCN-504, що дозволяє повністю
поєднати високопродуктивні багатоядерні рішення, яке підтримує до
16 ядер на одному кристалі кремнію.

ТЕХНІКА ТА ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

Макух М. А. ІІ курс, група Д-22,
спеціальність «Діловодство». Тернопільськийм коледж, 

Науковий керівник: Н. С. Сухорукова, аспірант

Нині не існує чіткого та однозначного визначення поняття «техні-
ка», хоча нібито всі інтуїтивно розуміють, що таке «техніка». Однак
будь-яка спроба дати однозначне коректне визначення зазнає невдачі. 

Визначаючи вузько, техніку тлумачать як сукупність предметних
артефактів, створених для здійснення інженерної перетворюючо-кон-
структивної діяльності. Таких визначень багато. Але всі вони мають у
собі головне: в них варіюється та фундаментальна якість техніки, яку
можна було б назвати принципом перетворення. Тобто техніка є тим,
за допомогою чого людина перетворює природу, саму себе, суспіль-
ство. І основною соціальною функцією, культурним покликанням тех-
ніки є конструювання та реконструювання предметної реальності.
Техніка є тим, чим людина справляє вплив на об’єкти, змінюючи їх.
Але техніка є і тим, як саме вона діє щодо цих об’єктів, це теж техніка,
яка вже тут виявляє себе як технологія.

Розвиток техніки – це об’єктивна передумова вдосконалення люд-
ської діяльності. Звичайно, кам’яна індустрія первісної епохи, реміс-
ницька майстерність багатьох тисячоліть та сучасне високотехнологічне
виробництво – це різні смуги у бутті техніки та її ролі у людському житті.

Техніка та технологія в історії людства існували завжди, оскільки
сама ця історія починається не раніше того, як люди починають вико-
ристовувати штучні знаряддя ручної праці, тобто найпростішу техніку. 

Історичний шлях людини нерозривно пов’язаний з ускладненням
та постійним розвитком техніки. Остання пройшла дуже довгий шлях,
перш ніж сягнула нинішніх висот. 

У доіндустріальному суспільстві техніка була ремеслом, що засно-
вувалось на процесах диференціації та спеціалізації робочих знарядь.
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Людська історія здебільшого визначається розвитком техніки і
певною сукупністю підвладних для даного суспільства технологій.
Необхідність підвищення продуктивності праці зумовило функціо-
нальне членування знарядь праці. Кожний новий інструмент призна-
чався для виконання однієї або кількох виробничих операцій і кіль-
кість цих операцій зменшувалась порівняно із застосуванням
попереднього інструмента.

Цивілізації, які змінювали одна одну до Нового часу, були вельми
неоднаковими за своїми базовими характеристиками. Вони могли спо-
відувати різні релігії, їхні цінності та мотивації могли бути діаметрально
протилежними, але всі вони використовували в повсякденному житті
той самий перелік технічних засобів, що є комбінацією механізмів, які
були відомі ще в прадавні часи. Колесо, клин, важіль, блок, гвинт, – ось,
мабуть, і є та основа технічного арсеналу, яка притаманна всім відомим
історії людським суспільствам. Проте своєрідність тієї чи іншої цивіліза-
ції визначалась зовсім не рівнем технічного розвитку. ЇЇ потужність та
авторитет не залежали від останнього. У свою чергу технічний прогрес
не був ані метою, ані навіть переважаючою домінантою розвитку біль-
шості відомих в історії цивілізацій. Ситуація починає швидко змінюва-
тись саме в Новий та новітній час, коли техніка Західної цивілізацій, що
все ще була комбінацією тих самих найпростіших механізмів давнини, –
стала приводитися в рух енергією пари, мінерального палива, електрики
і, нарешті, – атомного розпаду. Потужність нової техніки була такою
великою, що жодна держава світу не могла дозволити собі ігнорувати те,
що відбувається у сфері техніки. Суспільство могло або загинути – що
сталося з автохтонними цивілізаціями Америки, або підкорятися загаль-
ному процесу та застосовувати в себе ті елементи культури Заходу, якими
визначалась її потужність. Тільки так техніка стає високоуніверсальним
феноменом сучасної історії людства.

Сучасний світ – це технізований простір та технологізований час.
Якщо сьогодні раптом зникла б техніка, зникла б і людина. Людство існує
і діє не в царині неполоханої природи, а в світі техніки, у техносфері.

ЦИФРОВИЙ ВИМІРЮВАЧ ЄМНОСТІ
НА МІКРОКОНТРОЛЕРІ

Матвіюк В. В.
ІV курс, група КІ-4.1, напрям підготовки

«Комп’ютерна інженерія»,
Луцький інститут розвитку людини, 

Науковий керівник: П. Б. Вовк, старший викладач.

Існує кілька методів вимірювання ємності. Розглянемо інтеграцій-
ний метод. Основна перевага цього методу в тому, що вимірювання ґрун-
тується на вимірюванні часу, що може бути виконане мікроконтролером
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(МК) досить точно. За цим методом можна побудувати саморобний
вимірювач ємності, якого легко реалізувати на мікроконтролері.

Явища, що відбуваються при зміні
стану схеми називаються перехідними
процесами. Це одне з фундаментальних
понять цифрових схем. Коли ключ SW на
рис. 1а розімкнений, конденсатор заряд-
жається через резистор R, і напруга на
ньому змінюється як показано на рис. 1b.
Співвідношення, що визначає напругу на
конденсаторі має вигляд

Час, за який напруга на конденсаторі досягне значення VC1, набли-
жено визначається такою формулою: 

З цієї формули випливає, що час t1 пропорційний ємності конден-
сатора. Отже, ємність може бути обчислити, вимірявши час зарядки
конденсатора. 

Щоб виміряти час заряду потрібні компаратор напруги, лічильник
і деяка керуюча логіка. 

За допомогою даного вимірювача ємності можна виміряти будь-
яку ємність від одиниць пФ до сотень мкФ. Мікроконтролер
(AT90S2313) дозволяє легко реалізувати задум. 

Інтегруюча схема може бути спрощена, як показано на схемі при-
строю. Опорна напруга створюється резистивним дільником.
Використання дільника не впливає на стабільність результату, бо час
заряду не залежить від напруги живлення. Формула 2 виражає час
зарядки конденсатора від 0 вольт. Однак з напругою близькою до нуля
складно працювати через такі причини:

• Напруга не спадає до 0 вольт. Для повної розрядки конденсатора
потрібний тривалий час. Це приведе до збільшення часу вимірювання;

• Необхідний час між стартом зарядки і запуском таймера. Це
викличе похибку вимірювання. Для AVR це не критично, бо на це
потрібно лише один такт.

• Витік струму на аналоговому вході. Згідно інструкції AVR, витік
струму зростає при напрузі на вході близькому до нуля вольт.

Для запобігання вказаних складнощів використано дві порогові
напруги VC1 (0.17 Vcc) і VC2 (0.5Vcc). Поверхня друкованої плати
повинна бути чистою для мінімізації струмів витікання. При першому
включенні пристрою, необхідно провести калібрування пристрою. В
якості затискачів можна використовувати частину будь-якого сокету.
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При вимірі малих ємностей (одиниці пікофарад) використання довгих
дротів небажано. 

Список використаних джерел:
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ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мукомел Є. В.
V курс, група ПА-51/12М, спеціальність

«програмне забезпечення автоматизованих систем»,
університет «Україна»,

тел. (063)6142503

На сьогоднішній момент операційна система Windows фірми
Microsoft у всіх її проявах, безперечно, вважається найпоширенішою
операційною системою на ПК: у світі понад 150 млн. IBM PC-сумісних
комп’ютерів, і система Windows встановлена   на 100 млн. з них.
Очевидно, що ознайомлення з ПК необхідно починати з ознайомлен-
ня з Windows, адже без неї робота на ПК немислима для більшості
користувачів. Знання системи Windows — необхідний цеглинка в стіні
пізнання ПК. Операційні системи, розвиваючись разом з ЕОМ,
пройшли довгий шлях від найпростіших програм у машинних кодах
довжиною в кілька кілобайт до монстрів, написаних на мовах високо-
го рівня, розмір яких обчислюється десятками мегабайт. Такий знач-
ний ріст розміру операційних систем обумовлений, головним чином,
прагненням розробників прикрасити операційну систему, розширити
її можливості, додати можливості, спочатку невластиві операційних
систем, а також зробити інтерфейс користувача інтуїтивним. Всі ці
спроби дали свої результати, і позитивні, і негативні (ускладнення
настройки і програмного інтерфейсу при спрощення для користувача).

Графічний інтерфейс користувача споконвічно був непритаман-
ний неігровим програмам, однак, будучи покликаним, полегшити
спілкування користувача з комп’ютером і програмою, добре прижився
на IBM PC і став невід’ємною частиною будь-якої поважаючої себе
операційної системи.
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Оболонка Microsoft Windows не була спочатку операційною систе-
мою, та й зараз не може вважатися повноцінною операційною систе-
мою, так як вона, в деяких оболонках, існує поверх операційної систе-
ми типу MS-DOS. Вона виникла у вигляді стандартизаторів графічного
інтерфейсу і прижилася виключно тому, що користувач хотів бачити
програму, з якою йому часто доводиться працювати красивою, прак-
тичною, зручною й легкою в освоєнні і використанні. Операційна сис-
тема (оболонка), орієнтована на графічний інтерфейс користувача,
надає не тільки функції, що підтримують введення-виведення, але
і широкий спектр системних викликів, що дозволяють використовува-
ти різні графічні примітиви: від найпростіших (точки, лінії, дуги) до
найскладніших (області , вікна, курсори). Основною перевагою вико-
ристання графічного інтерфейсу операційної системи є те, що за допо-
могою нього програма може створювати графічні зображення, які
виглядатимуть однаково на всіх пристроях, підтримуваних операцій-
ною системою (принцип What We See Is What We Get — що бачимо,
те й отримуємо). Велика увага в графічному інтерфейсі операційної
системи зазвичай приділяється шрифтам. Історично склалося так, що
першими і довгий час єдиними шрифтами для комп’ютерів залишали-
ся растрові (точково-матричні) шрифти. Такі шрифти займали малий
об’єм пам’яті, проте, їх неможливо було обертати, нахиляти, зменшу-
вати, без спотворень, а збільшувати можна було тільки в ціле число
разів. З появою графічного інтерфейсу, операційні системи стали нада-
вати системні виклики для підтримки використання векторних шриф-
тів, які не тільки легко масштабуються, змінюють нахил і товщину, але
і виглядають однаково на всіх пристроях, підтримуваних операційною
системою. Кожна операційна система підтримує свій стандарт вектор-
них шрифтів (TrueType для Microsoft Windows; Adobe Type Manager для
OS / 2; Ghost Script для LINUX).

Після досить довгої перерви Microsoft істотно міняє зовнішній
вигляд своїх ОС. Основні принципи роботи інтерфейсу залишилися
колишніми, але всяких дрібних, і не дуже, змін і поліпшень просто
величезна кількість. Перше, що кидається в очі, це змінене оформлен-
ня системи. На зміну строгим, рівним лініям без зайвих «прикрас»
прийшли округлі лінії, м’які півтони і тіні. Взагалі то, Microsoft не
винаходив «велосипед», багато тенденцій, які знайшли своє втілення
в новому оформленні XP. Ми могли бачити і раніше, в тому числі і на
PC. Як і W2k, що використав колірну гаму вперше з’явилася в KDE 1.2,
XP використовує елементи колірної гами і оформлення деяких еле-
ментів інтерфейсу (наприклад, скролл-бари) схожі з використовувани-
ми в KDE 2.0. Якщо кому не подобаються нові віяння в «комп’ютерної
моді», він легко може привести зовнішній вигляд системи в більш
звичний вигляд, такий як у W2k або W98
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ЕВОЛЮЦІЯ BIOS В UEFI

Островський М. В.
ІV курс, група КІ-4.1, напрям підготовки

«Комп’ютерна інженерія»,
Луцький інститут розвитку людини «Україна»,

Науковий керівник: Ю. В. Каун, старший викладач.

BIOS є досить жорстким і практично незмінним по змісту кодом
прошивки спеціального BIOS-чипу. Він використовує послідовну іні-
ціалізацію всіх своїх компонентів, що уповільнює роботу. Обмеження
BIOS стали відчутно гальмувати прогрес обчислювальних систем на
основі найновіших процесорів.

Метою даного дослідження є аналіз впровадження стандартизова-
ного розширюваного інтерфейсу вбудованого ПЗ — Unified Extensible
Firmware Interface (UEFI). Слід розглянути наступні питання: досліди-
ти причини розробки, вияснити суть технології, оцінити її переваги та
недоліки, навести перспективи використання. 

Причиною розробки UEFI послужило створення Windows 8. Вона
поступово замінює BIOS, має графічний інтерфейс, є швидшою та
кросплатформною. Цей гнучко програмований інтерфейс є підлож-
кою між апаратними компонентами комп’ютера з їх власними про-
шивками-мікрокодами і операційною системою (ОС). Коди UEFI зна-
ходяться в спеціальній директорії /EFI/, тому UEFI схожий на
полегшену та самостійну ОС. [1]

Специфікації UEFI містять тестові, робочі, завантажувальні серві-
си, протоколи комунікацій, драйвери пристроїв, функціональні роз-
ширення і навіть власну EFI-оболонку, з-під якої можна запускати
власні EFI-додатки. А вже поверх цього розташований завантажувач,
який відповідає за запуск на комп’ютері основної чи декількох ОС. [2]

UEFI інколи називають псевдо-ОС, бо вона здатна сама отримува-
ти доступ до всього апаратного забезпечення комп’ютера в умовах
повноцінного графічного інтерфейсу під звичним управлінням миш-
кою. На рівні UEFI можливо виходити в Інтернет або організовувати
резервне копіювання жорстких дисків. Той факт, що розширені заван-
тажувальні дані зберігаються в флеш-пам’яті чи на жорсткому диску,
означає, що там також є простір для мовної локалізації системи, роз-
винутої системи діагностики на етапі завантаження, корисних утиліт
(архівації, відновлення після збою, сканування на предмет вірусного
зараження) і так далі. Повністю побудована на основі програмного
коду, UEFI стала об’єднаною кросплатформною системою.
Специфікації UEFI передбачені в роботі майже всіх чипів з 32- і 64-біт-
ною архітектурою, які випускають AMD, Intel і ліцензіати ARM.
Єдине, що потрібно для забезпечення цієї універсальності, це скомпі-
лювати початковий код під вимоги кожної конкретної платформи.
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Окрім великої кількості розширюваних можливостей, реалізованих
завдяки гнучкому і потужному інтерфейсу, система UEFI також визна-
чає декілька стандартних особливостей, які повинні бути реалізовані
в апаратній платформі комп’ютера. Серед них: «безпечне завантаження»
(secure boot), низькорівнева криптографія, мережева аутентифікація,
універсальні графічні драйвери.

В принципі, в кожній з основних ОС (Windows, Mac OS, Linux) вже
є підтримка завантаження через UEFI. Але UEFI є дуже молодою сис-
темою і реально далеко не всі ОС користуються всіма її перевагами.
Основними перевагами UEFI над BIOS є:

1. Зменшення часу завантаження завдяки паралельній ініціалізації
компонентів.

2. ОС може використовувати драйвери UEFI, а не завантажувати
свої власні. 

3. Завантаження з дисків об’ємом більше 2 Тб, використовуючи не
основний завантажувальний запис (MBR), а інший стандарт формату
розміщення розділів на HDD — GPT (Guid Partition Table) з адресацією
до 9 Зб (Зетабайт). 

4. Наявність графічного інтерфейсу з підтримкою миші, поява вбу-
дованих програм, наприклад, браузера. Таким чином, UEFI став
схожим на LiveCD.

5. Підтримка криптографії та інших методів захисту.
У майбутньому слід очікувати повне витіснення BIOS і еволюцію

UEFI у самостійну ОС. 

Список використаних джерел:

1. 3DNews/UEFI: долгожданный наследник BIOS и заклятый друг
Linux [Електронний ресурс] /Бёрд Киви Режим доступу
http://www.3dnews.ru/offsyanka/618151 (дата звернення: 6.03.2013)

2. UEFI [Електронний ресурс] Режим доступу
http://www.uefi.org/home/ (дата звернення: 6.03.2013)

ОГЛЯД БЕЗДРОТОВИХ МЕТОДІВ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ

Павсюк А. А.
група КС-61/11м,

спеціальність – Комп’ютерні системи та мережі
Науковий керівник: Зайцев В. Г.

З перших днів виявлення електромагнітних хвиль в експериментах
Герца (близько 1880рр.), вони почали вивчатись на предмет можливос-
ті їх практичного використання. В 1895-1899р.р. Олександр Попов
вперше використав радіохвилі для бездротового зв’язку між двома
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пунктами. З перших дослідів пройшло багато часу, і зараз просто
неможливо уявити наше життя без використання цього винаходу.

В процесі дослідження радіохвиль вивчались ж властивості, відпо-
відно до цього створювалась апаратура зв’язку, освоювались нові спо-
соби та методи передачі інформації.

Радіочастоти – частоти або смуги частот в діапазоні 3 кГц — 3000
ГГц, яким присвоєні умовні найменування. Цей діапазон відповідає
частоті змінного струму електричних сигналів для створення та вияв-
лення радіохвиль.

Протягом історичного часу використовувались різноманітні кла-
сифікації електромагнітних коливань як на основі даних частот, так і з
використанням довжини хвилі.

Відповідно до регламенту Міжнародного союзу електрозв’язку
радіохвилі поділені на діапазони від 0,3x10К Гц до Зх 10Н Гц, де N –
номер діапазону.

Варто зазначити, що загалом увесь діапазон радіохвиль використо-
вується для передачі даних різного призначення. Найбільш широко
відомі види передачі даних, а також робочі діапазони частот, які для
цього використовуються.

Бездротові системи — це технологія, що дозволяє створювати сис-
теми передачі даних, які відповідають стандартам для звичайних дро-
тових систем передачі даних (наприклад, Ethernet), без використання
кабельного розведення. В якості носія інформації в таких мережах вис-
тупають радіохвилі СВЧ-діапазону.

В комп’ютерних мережах у зв’язку з великими обсягами інформації,
а також потребі у великих швидкостях передачі інформації найбільшого
використання набули наступні безпровідні види передачі даних:

- радіорелейні;
- мережі мобільного зв’язку;
- мережі визначення місцеположення;
- бездротові комп’ютерні мережі;
В залежності від швидкості передачі інформації, а також території

обслуговування комп’ютерні мережі можна класифікувати наступним
чином:

- бездротові персональні мережі;
- бездротові локальні мережі;
- бездротові мережі масштабу міста;
Вивчення даних мереж є перспективним та необхідним, оскільки в

даний час спостерігається тенденція до збільшення кількості нових
мереж з використанням цих технологій, а також існує можливість роз-
ширення існуючих комп’ютерних мереж за рахунок додавання нових
елементів з використанням безпровідних технологій. Крім того, в
даний час розробниками апаратного та програмного забезпечення
проводиться активне дослідження та планується впровадження в прак-
тику використання пристроїв.
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В зв’язку з цим під час навчання у вищих навчальних закладах
фахівців комп’ютерного профілю вважається за необхідне детальне
вивчення без провідних методів передачі даних.

РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ,
ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТРЕНУВАЛЬНИХ

ПРОЦЕСІВ «APTSYSTEM»

Пащук І. В.
група КС-61/11м,

спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник: Бондаренко В. М.

Правильний спорт це перш за все, комплексно підібрані режими
тренувань. Професійна підготовка майбутніх спортсменів, тренерів
або просто спорт для покращення  життєдіяльності людини, базується
на певних знаннях з різних вчень і умінь для створення індивідуально
оптимальних тренувальних процесів. Якщо прослідити тенденції роз-
витку фізичних можливостей людини за останніх 50 років, то можна
побачити те що с кожним роком тренувальні процеси, спортивне хар-
чування покращується за рахунок набутих  знань та досліджень і це дає
свої результати. На 30-х Олімпійських іграх було встановлено 95
рекордів. На даний момент в світі нема і ніколи не буде досконалого
програмного забезпечення для різних сфер діяльності людини в тому
числі і спорт. Уже зараз  в світі різними фірмами такими як  Nike,
Adidas, Apple, Intel, Google, Motorola та інші, розробляються як апа-
ратні так і програмні гаджети, додатки, тренажери, аналізатори які
призначені для використання в спортивних навантаженнях. Саме тому
поєднати в програмі«APTSystem», аналіз, оптимальне планування та
контроль тренувальних процесів і до мінімуму автоматизувати це все і
основною задачею. APTSystem дозволятиме  на основі первинно вве-
дених (анатомічно-біологічних, психологічних) даних про об’єкт або
групу об’єктів планувати тренувальні процеси для досягнення най-
більш максимальних результатів без шкоди для здоров’я.

При використанні «APTSystem» тренер може програмно розрахо-
вувати і моделювати практичні роботи. У практичній роботі йому
доводиться враховувати наступні види стану спортсмена стійке, поточ-
не і оперативне. Саме змоделювавши сам процес тренування тренер
може сам проаналізувати і від коректувати  тренувальний процес, для
досягнення результату.

Мною було проаналізовано програмне забезпечення подібного
типу. Під час аналізу було виявлено що на даний момент в комплексі
ще не існує програмного забезпечення для виконання таких задач.
Більшість тренерів або звичайних активних людей, для яких спортивні
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тренування  не є змаганням а просто підтримка хорошого фізичного
становища, складають свої плани тренувань на аркуші паперу. В наш
час існують онлайн-щоденники тренувань такі як http://www.virtua-
gym.com і http://trainme.ru/.  Це зручно, але на даний момент вони в
собі зосереджують дуже малий набір функцій. Функціональність
«APTSystem»  включатиме в собі :

• розрахунок антропометрії;
• побудова найбільш оптимальних програм харчування;
• побудова найбільш оптимальних програм тренування;
• статистика та аналіз за пройдений період;
• розрахунок найбільш пропорційного прийому фармацевтичних

препаратів. 
«APTSystem»  в більшості орієнтована на заняття в тренажерному

залі тобто на силові види спорту та фітнес. В програмі  застосовані
алгоритми обчислення оптимальних навантажень для бодібілдингу і
фітнесу використовуючи математичний розрахунок по методиці, що
ґрунтується на результатах однократного тестування спортсменів. 

Прогрес можливий якщо намагатися на кожній наступній тренуван-
ні перевершити результат попередньої. Потрібно пам’ятати приходячи
в спортзал які ваги були взяті в минулий раз. Крім зручного введення
і зберігання даних можливо переглядати різні графіки прогресу від тре-
нувань фіксація робочих ваг (динаміку і побачити зростання ваг) і влас-
ної ваги. В «APTSystem» дуже чудово реалізовано систему розподілу
спортивного харчування та використання спортивної фармакології, як
з найменшою шкодою для здоров’я.  Підраховує ефективність занять
(наприклад, вага обтяжень) комп’ютер завжди під рукою. «APTSystem»
зручна штука, тому досить один раз виставити умови тренувань і ваш
цикл буде прораховано на багато місяців.. 

РОЗРОБКА СЕРВІС-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ
ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМЕРЦІЙНИХ

ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ WEB 2.0

Семенов Олександр
групи КС-61/11м,

cпеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»
Науковий керівник: Тимошенко А. Г.

На сьогоднішній день в Україні, багато фірм , підприємств зіштов-
хнулися з проблемою  нерівномірного розподілу часу та завдань. Тому
стає питання зробити Інтернет портал для робітників які могли б плану-
вати задачі, оцінювати та аналізувати рівень своєї роботи, транслювати
результати керівникам, які у той же час зможуть скорегувати завдання,
додати мотивації — за допомогою інструментів , що будуть зібрані
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в одному Інтернет порталі . Інтернет на сьогоднішній став дуже поши-
реним, а його програми відкрили надзвичайні можливостями мати
доступ з будь якої  точки світу. Успішним прикладом стала пошукова
система google, яка пропонує великий асортимент програм на основі
веб програмування – analytics, googledocsі т.д. Веб програми, на відмі-
ну від багатьох інших мають особливі переваги :

• Можливість підключитись з будь якого пристрою, який має
Інтернет та браузер.

• Незалежність від платформи
• Зберігати інформацію, та обробляти її на потужному сервері ,

завдяки чому пристрій може бути не потужний.
• Мати змогу під’єднатисьдо своїх колег, для спільної праці.
Щоб зробити веб-програму яка на вигляд і зручність не буде відріз-

нятися відпрограм під різні платформи, треба застосувати концепцію
розробки web 2.0

Завдання:
1. Зручний та продуманий інтерфейс, орієнтований не тільки ком-

п’ютери але і на різні гаджети такі як мобільні смартфони , планшети.
2. Розробка структури взаємозв’язків між виконавцем та керів-

ництвом.
3. Планування модульної структури програми для можливості лег-

кого розвитку нових функцій.
4. Розробка основного каркасу веб ресурсу.
5. Розробка особистого кабінету.
6. Розробка зв’язку між всіма акаунтами для спілкування.
7. Розробка планувальника
8. Збір інформації, аналіз, обробка данних для виведення графіків

ефективності фірми
9. Онлайн – чат для менеджерів
10. Лист справ
11. Календарі – планування окремого дня

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Скобель Д. Л.
V курс, група КМ-51/12м, спеціальність «Комп’ютерний

еколого — економічний моніторинг»
Науковий керівник: К. Х. Зеленський, к.т.н, професор

Використання будь-якого виду енергії і виробництво електроенер-
гії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів води і повітря.
Перелік таких забруднювачів на диво довгий, а їхні кількості надзви-
чайно величезні.
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Цілком природно виникає питання, чи завжди використання енер-
гії і виробництво електроенергії повинне супроводжуватися руйнуван-
ням навколишнього середовища. І якщо правда, що будь-який вид
людської діяльності неминуче впливає на природу, то ступінь цієї
шкоди різний. Ми не можемо не впливати на середовище, у якому
живемо, оскільки для підтримки життєвих процесів як таких необхід-
но поглинати і використовувати енергію.

Людина, безумовно, впливає на навколишнє середовище, однак
у природі існують природні механізми, що врівноважують та підтримують
середовище і спільноти, що живуть у ній, у стані рівноваги, коли всі зміни
відбуваються досить повільно. Проте в багатьох випадках господарська
діяльність людини порушує рівновагу, підтримувану цими механізмами,
що призводить до швидких змін умов навколишнього середовища,
з якими ні людина, ні природа не можуть успішно справитися. 

Традиційне виробництво енергії, що дає величезні кількості
забруднювачів води і повітря, – один з видів такої діяльності людини.

Дивно, що всього двісті років тому людство, крім енергії самої
людини і тварин, володіло тільки трьома видами енергії. І джерелом
цих усіх трьох видів енергії було Сонце. Енергія вітру обертала крила
вітряних млинів, на яких мололи зерно чи ткали. Для того щоб можна
було скористатися енергією води, необхідно, щоб вода бігла вниз до
моря від вище розташованого джерела, де річка наповняється за раху-
нок дощів, що випадають.

За останнє десятиліття інтерес до цих джерел енергії постійно зрос-
тає, оскільки в багатьох відносинах вони необмежені. У міру того як
постачання палива стає менш надійним і більш дорогим, ці джерела
стають усе більш привабливими і більш економічними. Підвищення
цін на нафту і газ послужило головною причиною того, що ми знову
звернули свою увагу на воду, вітер і Сонце.

РОЗРОБКА ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
ТА ЗАХИСТ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ
НА ОСНОВІ ПЕРСПЕКТИВНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

Степаненко Євгеній
Група КС-61/11

Науковий керівник: проф. Бондаренко В.М.

На даному етапі збільшується кількість нових локальних мереж,
існуючі мережі розширюються, зростає число користувачів цих мереж.
Зростають також і вимоги, пропоновані до передаваємого трафіку,
пропускної спроможності, протяжності (масштабності), захист інфор-
мації (передачі даних) та вартості розробки і розгортання мережі,
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причому безпеку інформації і вартість локальної мережі є одним з
головних чинників при її побудові.

Крім завдання підвищення захисту інформації та збільшення
пропускної спроможності магістральної складової мережі, актуаль-
ною є задача інформаційного доступу до мережі, основними вимога-
ми до якої є:

- широка (розгалужена) інфраструктура;
- масштабність;
- невелика вартість.
Труднощі вирішення цих завдань виникають з ряду причин, а саме:
1. Невисокий рівень телефонізації (велика кількість віддалених насе-

лених пунктів і промислових споруд, в нашій країні не телефонізовано).
2. Труднощі подолання природних (природних) і штучних (створе-

них людиною) перешкод при прокладці кабелю (велика кількість при-
родних перешкод, таких як річки, яри, ліси, а також штучно створених:
будівлі, залізничні колії).

Для вирішення цих завдань необхідно:
1. Обгрунтувати необхідність застосування бездротового доступу

до інформаційних ресурсів мережі (розглянути випадок, при якому
застосування дротяних мереж скрутно, а, отже, є надмірно дорогим) з
одночасним забезпеченням захисту інформації.

2. Проаналізувати мережі бездротового радіодоступу (виявити всі
переваги і недоліки даної системи, включаючи інформаційну безпе-
ку, а також економічно обгрунтувати доцільність застосування даних
технологій).

3. Проаналізувати існуючі стандарти, що підтримують технології
бездротового радіодоступу із заданою інформаційною безпекою (роз-
глянути існуючі технології і стандарти, вибрати найбільш перспектив-
ні і описати їх характеристики).

4. Проаналізувати обладнання, представлене на українському
ринку, а саме: провести порівняльний аналіз усіх типів обладнання,
представленого як вітчизняними, так і закордонними виробниками
на українському ринку і зробити висновки про переваги використан-
ня одного з типів обладнання з урахуванням забезпечення захисту
інформації.

5. Розробити конкретні пропозиції щодо створення абонентської
частини локальної мережі і, на основі вищенаведеного вибору конк-
ретного обладнання, розробити фрагмент локальної системи переда-
чі даних, описати його характеристики та обгрунтувати вибір еконо-
мічно.Решенню цих актуальних завдань по створенню абонентської
частини локальної мережі, за допомогою технологій бездротового
широкосмугового радіодоступу із забезпеченням заданої захисту
інформації, також і присвячена тема дипломної роботи.
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КОМП’ЮТЕРНІ ВІРУСИ

Шийко М. М.
V курс, група ПА-51/12М,

спеціальність «програмне забезпечення
автоматизованих систем», університет «Україна», 

Науковий керівник: Дехтярук М. Т., к.т.н.

Комп’ютерний вірус – це самокопіювальна програма, розроблена з
метою тиражування самої себе крім відома і проти волі користувачів.
Поширення вірусів реалізується через приєднання їх до інших програм,
документам або шляхом запису в сектор початкового завантаження диска.

У ряді випадків віруси можуть бути надзвичайно руйнівними, сти-
раючи диск або пошкоджуючи програми. Вони можуть порушувати
цілісність файлової таблиці FAT, викликаючи різного роду спотворення
на жорсткому диску, що може повністю знищити дані. Деякі віруси
виводять різні повідомлення або «симпатичні» образи знущального
змісту. Інші змінюють контрольні суми. EXE файлів так, що вони пере-
стають запускатися. Ряд вірусів, щоб почати свої руйнівні дії, очікують
деякої дати чи іншої події активації. Є віруси, які інформацію не знищу-
ють, а при кожному запуску машини поступово кодують сектора диска,
допускаючи доступ до кодованої інформації тільки за наявності вірусу
в пам’яті. При завантаженні, наприклад, з неінціфіцірованной дискети
прочитати цю інформацію неможливо: замість імен файлів і директорій
— суцільне сміття. Спроба ж видалення такого вірусу може призвести до
повної втрати даних на диску. Погодьтеся, працювати користувачеві,
знаючи, що тебе вже «перелічили», психологічно важко.

У наші дні найчастіше створюються «злі» віруси для різних неприс-
тойних дій на комп’ютери, проте спочатку це було не так — програми
з вірусоподібними алгоритмами розроблялися в дослідницьких цілях.

Концептуальні основи комп’ютерних вірусів були закладені задов-
го до виникнення самої вірусної загрози. «Вірусологи» так і не прийшли
до спільної думки щодо «де» і «коли». Однак загально прийнято, що ці
ідеї народилися ще за часів, коли комп’ютери являли собою величезні і
страшно дорогі споруди, мати які могли дозволити собі тільки великі
підприємства, великі НДІ і урядові установи. І хоча багато хто з цирку-
люючих сьогодні вірусів хижі й зловмисно, в плани тодішніх програміс-
тів і вчених руйнування даних, природно, не входило.

Ідея тоді складалася з моделювання процесу розвитку живих орга-
нізмів у природі. Ставилося завдання створити комп’ютерну програму,
яка могла б копіювати саму себе (самореплікація). Це можна було
також використовувати для розвитку і видозміни самої програми.
Алгоритм працює приблизно так: якщо в процесі реплікації відбувається
деяка помилка або змінюються якісь умови, що виникає в результаті
програмний код повинен смутіровать, породжуючи деяку нову варіацію
програми. Саме мутуючий генетичний код дозволяє біологічному вірусу
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бути більш або менш в стані пристосовуватися і поширюватися в різних
умовах що, загалом, є основою розвитку всієї біологічного життя.
Цифровий код-мутант міг би дозволяти програмі залишатися «в живих»
(зберігати працездатність) при зміні комп’ютерної та іншої середовища.
Така поведінка програм — крок на шляху до створення штучного інте-
лекту. На жаль, в даному випадку наукова фантастика отримала абсолют-
но неадекватне і шкідливий втілення. Результати цих досліджень і спосо-
би реалізації алгоритмів достатньо широко висвітлювалися в літературі —
принаймні слухачам комп’ютерних спеціальностей вони добре відомі. І,
як це часто буває, — благими намірами вимостили дорогу в пекло.

Коли комп’ютерний світ складався з відносно невеликої кількості
ЕОМ, вірус, навіть якщо він був написаний, не міг швидко і широко
розповсюджуватися. Але з появою персонального комп’ютера віруси
раптово отримали благодатне середовище. Лавиноподібне зростання
глобальних мереж, можливість приєднувати файли до повідомлень
електронної пошти та загальне зростання залежності людини від
комп’ютерних інформаційних технологій — все це створює для поши-
рення комп’ютерних вірусів чудові умови.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ТА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ У PLM – ДОКУМЕНТООБІГОВІ
ФОРМАТУ 3D PDF.

Ющук В.
V курс, група ПЗс-1.1, спеціальність «Програмна інженерія»,

Луцький інститут розвитку людини,
Науковий керівник: Бурчак І. Н., к.т.н., PhD, доцент

PDM (Product Data Management) – система і її складова PLM
(Product Lifecycle Management) це організаційно-технічна система, що
забезпечує управління всією інформацією про виріб і пов’язаних з ним
процесів протягом усього його життєвого циклу, починаючи з проекту-
вання і виробництва до зняття з експлуатації. При цьому в якості виро-
бів розглядаються різноманітні складні технічні об’єкти.

Термін «управління життєвим циклом продукту» з’явився як
результат майже двадцятирічної еволюції відповідних ринків і техно-
логій. До середини 1990-х рр.. єдиної думки щодо того, що саме слід
відносити до категорії інформація про продукт не існувало. Поступово
ці дані стали конкретизуватися, як дані про продукт. Саме в цей час
з’явився термін «управління даними про продукт» (PDM). В останні
роки цей напрямок сформувався і постійно розширюється як за ступе-
нем охоплення, так і за потужністю пропонованих рішень, завдяки
чому, власне, і був прийнятий термін PLM.
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Сфера застосування PLM-систем швидко зростає. Вона інтегрує
такі сфери діяльності, в яких використання інтелектуальних активів,
пов’язаних з виробом та обмін такими активами забезпечують помітне
збільшення цінності. Використання таких систем дає підприємствам
можливість виробляти продукцію необхідної якості і забезпечує замов-
никам і користувачам найкращі переваги в роботі з конкретними вида-
ми продуктів. Споріднення PLM з іншими областями приносить нові
можливості і відкриває такі сфери, де потенціал пов’язаного з виробом
інтелектуального капіталу реалізується всередині розширеного під-
приємства. Зараз PLM ми почали застосовувати і у сфері навчання.

Для створення складних геометричних об’єктів у промисловості
використовуються CAD (Computer-aided design) системи. Це одна із
складових САПР (Системи автоматизованого проектування) основною
задачею якої на даний час являється твердотільне або поверхневе про-
сторове моделювання, скорочено 3D (тривимірне). Під час навчання сту-
дентам необхідно спілкуватись, обговорювати свої проекти для їх покра-
щення та оцінки і викладачами і колегами. Це стало можливим із появою
нового формату 3D PDF. Уже, починаючи з 9 версії безкоштовний пере-
глядач Adobe Reader підтримує перегляд файлів формату 3D PDF. Ззовні
цей формат виглядає як оригінальний CAD – документ. Але може відоб-
ражатись у вікні звичайного браузера Інтернет, або мобільного пристрою.
Приклад комплексного представлення документу представлено на
рисунку 1. Причому цей формат може бути закритий з використанням

паролей та ін. Він може поєднува-
ти у собі 3D CAD геометрію, мета-
дані з існуючих серверних систем
(наприклад, PDM і ERP систе-
ми), і технічної інформації з біз-
нес-документів в єдиний інтерак-
тивний PDF документ. Отже ви-
користання цих інноваційних
технологій забезпечить студентам
успішну кар’єру, надавши їм
інструменти для виразної візуалі-
зації та передачі інформації будь-
якого формату на будь-який при-
стрій, а також підготує їх до
професійного життя.

   

Список використаних джерел:

1.http://www.adobe.com/manufacturing/resources/customer_stori-
es/?promoid=ESDBD

2. http://www.adobe.com/manufacturing/3dpdfsamples/3dsolutions/

Рисунок 1. Комерційна пропозиція гальмів-
ної системи автомобіля
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СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
ПОШУК ТА ПЕРСПЕКТИВИ:
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ДІАГНОСТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ СЕРВІСНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

НАНОТЕХНОЛОГІЇ І НАНОМАТЕРІАЛИ
В АВТОМОБІЛЕБУДУВАННІ

Баглюк І. О., Бойко Р. Ю.
III курс група КОД-31 спеціальність «обслуговування

і ремонт автомобілів та двигунів»
Науковий керівник: Косенко В. А., к.т.н., доцент

Нанонаука полягає в вивченні об’єктів, куди входять компоненти
розмірами менш 100 нм хоча в одному вимірі і це дає можливість отри-
мувати матеріали з принципово новими властивостями. Дідусем нано-
технологій вважається грецький філософ Демокрит, який 2400 років
тому  вперше вживав слово «атом» для опису найменшої частки речови-
ни. У 1905 відомий фізик Альберт Ейнштейн опублікував роботу, у якій
довів, що розмір молекули цукру становить приблизно нанометр.

Автомобілебудування, одна з перших галузей, де швидко зрозуміли
вигоду нанотехнологій. Основні елементи десятиліттями залишаються
тими самими�  кузов, двигун, підвіска, гальмівна система, електрооб-
ладнання і т.п., то на даний час залишається удосконалювати лише
кожен компонент. Концепт-кари провідних світових автодизайнерів
вражають футуристичностью форм і технічних рішень а, сміливі ідеї
вже вимагають застосування нанотехнологій.

Завдяки прориву нанотехнології, автомобілі майбутнього стануть
більш комфортними і інтелектуальними, заснованими на міцних і лег-
ших матеріалах, мініатюризації нових енергетичних установках.
Практично, кожна деталь автомобіля  може бути вдосконалена з допо-
могою нанотехнологій.

Перспективи нанотехнології в автомобільній промисловості тепер
пов’язуються з використанням наноструктурних металевих матеріалів,
що мають велику  міцність та інші високі механічні характеристики.
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Автомобільна промисловість виявляє великий інтерес до нанотех-
нологій,що забезпечує нові можливості значного зменшення ваги,
поліпшення експлуатаційних якостей, зовнішнього вигляду і придат-
ності для переробки для вторинного використання.  

Останніми роками поступово розширюється використання у автомо-
білях електропровідних полімерів. Область застосування електропровід-
них полімерів, що розповсюджується від зовнішніх кузовних панелей, до
оптичних мікроперемикачів  нанорозмірних інтелектуальних датчиків.

Завдяки прориву у сфері виробництва нанотехнологій проводяться
випробування електрохромної системи з метою використання як
покриття для бічних і салонних дзеркал. У процесі хімічної обробки іони
літію переміщаються і атоми утворюють ультратонкий шар, який змінює
світлопропускну здатність скла, створюючи ефект затемненості.

З використанням діоксиду титану (TiO2) розроблена технологія
самоочисних поверхонь . При попаданні ультрафіолетового випромі-
нювання на нанопокриття із TiO2 відбувається фотокаталітична реак-
ція, в результаті якої в повітрі молекули води перетворюються на силь-
ні окислювачі — радикали гідроокису (HO), що окислюють і
розщеплюють бруд.

Використовуючи нанотехнології в автомобілебудуванні, можна
випускати машини, порівнянні по вазі з алюмінієвими, але  коштують
до того ж ці матеріали по собівартості дешевші. Використання іннова-
ційної сталі в конструкції автомобільних кузовів (силовий каркас, під-
логу, дах, двері і капот) дозволить зменшити масу незабарвленої і не
покритої грунтовкою машини приблизно на 85 кг, запевняють творці
матеріалу. А якщо з нього робити компоненти двигунів, трансмісії,
елементи підвіски і гальмівні системи, то можна досягти ще більш вра-
жаючого «схуднення». 

Сама по собі нова сталь не легше звичайної, та й не дешевше. Зате
вона набагато міцніша, що дозволить автовиробникам випускати
деталі з неї істотно меншої товщини, не використовуючи в їх кон-
струкції додаткових підсилювальних елементів, за рахунок чого, влас-
не, і будуть досягнуті зниження загальної маси машини та економія.
Наприклад, виготовлені часом досить товстими стійки кузова, часто
загороджують огляд, можуть стати набагато тонше без шкоди безпеці
і міцності машини.

Представники ArcelorMittal вже демонструють зразки нового сорту
сталі автовиробникам. Щоправда, про технічні аспекти і, зокрема, про
застосування нанотехнологій при її виробництві компанія поки замов-
чує, повідомляючи лише про те, що для організації випуску деталей з
такого матеріалу буде потрібно ще приблизно три роки

Незважаючи ні на що, можливо, вже через кілька років, розвиток
нанонауки досягне ще більш високого рівня прогресу, як в повсякден-
ному житті, так і в розвитку автомобілебудування. Майбутнє за нано-
технологіями!
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ НА АВТОМОБІЛЯХ
ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО

УПРАВЛІННЯ 

О. В. Башкір, О. А. Боровик
VІ курс, група ЗАГ-61,

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Науковий керівник: Стукота С.А., к.т.н., снс,

тел. 0975359828

Розвиток електроніки і мікропроцесорної техніки привів до широ-
кого впровадження її на автомобілі, зокрема до створення електронних
систем автоматичного управління (ЕСАУ) двигуном, трансмісією,
ходовою частиною і додатковим устаткуванням. Застосування ЕСАУ
дозволяє понизити витрату палива і токсичність відпрацьованих газів,
підвищити потужність двигуна, активну безпеку автомобіля, поліпши-
ти умови праці водія.

Впровадженню ЕСАУ на автомобілі сприяло ухвалення в багатьох
країнах нормативів, що обмежують токсичність відпрацьованих газів
і витрату палива, викликаних нафтовою і екологічною кризами.
Дотримання вимог цих нормативів вимагає підтримки на більшості
режимів роботи двигуна стехіометричного складу горючої суміші, від-
ключення подачі палива на режимі холостого ходу, точного і опти-
мального регулювання моменту запалювання або впорскування пали-
ва. Численні дослідження показують неможливість виконання всіх цих
вимог без використання електронних автоматичних систем.

Вживані ЕСАУ двигуном включають системи управління паливо-
подачею, запалюванням (у бензинових двигунах), клапанами цилін-
дрів, рециркуляцією відпрацьованих газів. Найбільшого поширення
набули перші дві системи, які використовуються для управління дви-
гуном як самостійно, так і спільно.

Системи управління клапанами застосовуються для відключення
групи циліндрів з метою економії палива і для регулювання фаз пали-
ворозподілу. Системи управління рециркуляцією відпрацьованих газів
забезпечують повернення у впускний трубопровід потрібної кількості
відпрацьованих газів для змішування їх зі свіжою горючою сумішшю.

Популярності ЕСАУ сприяло, крім того, полегшення пуску холод-
ного двигуна, зменшення необхідного часу його прогрівання перед
початком руху.

У ЕСАУ двигуном використовується програмно-адаптивне управ-
ління. Для реалізації програмного управління в ПЗУ блоку управління
(БУ) записується залежність тривалості впорскування (кількості пали-
ва, що подається) від навантаження і частоти обертання колінчастого
валу двигуна.
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Адаптивне управління (управління по зворотному зв’язку) вико-
ристовується в системах з датчиком кисню (λ-зондом). Наявність
інформації про вміст кисню у відпрацьованих газах дозволяє підтриму-
вати коефіцієнт надлишку повітря α (у світовій практиці прийнято
позначення λ) близьким до 1.

Принцип адаптивного управління застосовується також для стабі-
лізації частоти обертання колінчастого валу в режимі холостого ходу і
для управління кутом випередження запалювання по межі детонації.

Сучасні ЕСАУ паливоподачею бензинових двигунів мають фун-
кцію самодіагностики. БУ перевіряє роботу датчиків і виконавчих
пристроїв і може ідентифікувати певний перелік несправностей.

Застосування ЕСАУ підвищує надійність роботи двигуна за раху-
нок забезпечення можливості його роботи в «усіченому» режимі. У разі
виникнення несправності в одному або декількох датчиках, БУ визна-
чає, що їх свідчення не відповідають дійсним параметрам і відключає
ці датчики. У «обмеженому» режимі роботи інформація від несправних
датчиків замінюється еталонним значенням або додатково розрахову-
ється по даним від інших датчиків. 

Для компенсації технологічного розкиду в характеристиках еле-
ментів ЕСАУ і двигуна, обліку їх зміни при експлуатації в програмі БУ
передбачений алгоритм самонавчання. Самонавчання полягає в збере-
женні в пам’яті БУ значень коефіцієнта коректування.

Застосування найближчим часом на двигунах електронних систем
автоматичного управління є безумовно основним шляхом розвитку
двигунів взагалі. Але чи будуть це бензинові двигуни чи інші покаже
час. Випуск першого в світі  автомобіля Hyundai ix35 Fuel Cell з гідро-
генним двигуном розпочався на заводі Hyundai Motor в Ульсані
(Південна Корея). Цікаво, що вже 17 автомобілів цієї моделі в рамках
реалізації своєї екологічної програми заказав у компанії муніципалітет
Копенгагена, столиці Данії.

ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ
І ДІЛОВИЙ ЦИКЛ ЕКОНОМІКИ

Бишовець О. О.
ІV курс, група AГ-41,

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
ВМУРЛ «Україна»,

Науковий керівник: В. К. Олефір, к.е.н., доцент

Динаміка вітчизняної економіки має чітко виражений циклічний
характер. Фази зростання чергуються із фазами призупинення росту
або навіть спаду. При цьому фази зростання тривають приблизно два
роки, а фази застою або спаду – приблизно один рік. Зокрема, після
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закінчення трансформаційної кризи і відновлення економічного росту
у 2000 р. фази застою або спаду мали місце у 2002 р., 2005-2006 рр.,
2008-2009 рр. і 2012 р., утворюючи, таким чином, чотири цикли.

Циклічну динаміку мають реальний ВВП, продукція промисловос-
ті, інвестиції в основний капітал, експорт товарів і послуг, перевезення
вантажів усіма видами транспорту тощо. Якщо простежити динаміку
річних індексів цих макропоказників впродовж 2000-2011 рр., то
можна помітити, що вони змінювались практично синхронно, демон-
струючи фази зростання і призупинення росту. Наприклад, у 2004 р.
ВВП за рік збільшився на 12 %, промислова продукція – на 13 %,
інвестиції в основний капітал – на 28 %, експорт товарів і послуг – на
39 %. А у наступному 2005 р. темпи зростання цих показників вже були
відповідно: 3 %, 3 %, 2 %, 6 %. 

Подібну динаміку можна було спостерігати і в минулому році, коли
економічне зростання 2010-2011 рр. перервалось черговим річним спа-
дом. За попередніми даними, у 3 кварталі 2012 р. реальний ВВП порів-
няно із 3 кварталом 2011 р. зменшився на 1,3 %.  Для порівняння, у 3
кварталі 2011 р. порівняно з аналогічним періодом 2010 р. було зафік-
совано зростання цього показника на 6,6 %. Промислове виробництво
у 2012 р. скоротилось на 1,8 %, в той час як у 2011 р. воно збільшилось
на 7,6 %. Експорт товарів у 2012 р. збільшився на 0,6 %, в той час як у
2011 р. річний темп приросту склав 33,1 %. Вантажооборот у 2012 р.
зменшився на 7,6 %, тоді як у 2011 р. він збільшився на 5,7 %.

Динаміка транспортної галузі має циклічну природу, причому фази
циклу співпадають із фазами циклу вітчизняної економіки. Зокрема,
загальні обсяги вантажообороту не зростали відповідно у 2001-2002 рр.,
у 2005-2006 рр., у 2008-2009 рр., а також у 2012 р. Особливо велике
падіння обсягів транспортної роботи було зафіксовано у 2008-2009 рр.,
коли вантажооборот з вересня 2008 р. по жовтень 2009 р. зменшився на
27 % і опустився до рівня вересня 2002 р. 

Спад галузей вітчизняного реального сектора у 2012 р., як і усі
попередні спади, починаючи з 2000 р., був спричинений в першу чергу
зовнішніми факторами. Відкритість національної економіки продов-
жує залишатись на високому рівні, що робить її надмірно вразливою до
коливань зовнішньої кон’юнктури. Частка експорту в структурі ВВП у
2011 р. склала 53,8 %, а співвідношення між імпортом і ВВП станови-
ло 0,59. Впродовж 2007 – 2011 рр. відкритість національної економіки
виявила чітку тенденцію до зростання. Для порівняння, у 2007 р. час-
тка експорту в структурі ВВП становила 44,8 %, а співвідношення між
імпортом і ВВП було 0,51. 

Коливання зовнішньої кон’юнктури впливають на усі види транс-
порту, але в найбільшій мірі – на залізничний транспорт, який більш за
інші види обслуговує експортерів. У 2009 р., під час світової  фінансо-
вої кризи обсяги перевезень усіма видами транспорту зменшились на
18 %. При  цьому обсяги перевезень залізничним транспортом змен-
шились на 21 %, а автомобільним  — на 16 %.
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У 2012 р., під впливом зовнішніх факторів обсяги перевезень ван-
тажів щомісяця зменшувались. Але для економіки України та її транс-
портного комплексу певними підставами для оптимістичного варіанту
прогнозу на 2013 р. є циклічна динаміка впродовж 2000-2012 рр. За цей
період спади промислового виробництва, пов’язані із зовнішньою
кон’юнктурою, тривали не більш ніж 17 місяців. Поточний циклічний
спад промислового виробництва розпочався у грудні 2011 р. Таким
чином, якщо циклічна динаміка має закономірність і не відбудеться
потужних негативних шоків, то у поточному році кон’юнктура на зов-
нішніх ринках поліпшиться, вітчизняна промисловість перейде до ста-
дії зростання, а обсяги транспортної роботи почнуть збільшуватись.

БЕЗПЕКА КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЯ
ПРИ УДАРІ ЗЗАДУ

Бишовець О. О.
ІV курс, група АГ-41, спеціальність «Автомобілі

та автомобільне господарство»
Інженерно-технологічний інститут,
кафедра автомобільного транспорту

Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

Наїзд і удар ззаду дуже небезпечні. Не обов’язково розбиратися в
конструкції автомобіля, досить лише глянути на ці маленькі автомобі-
лі, щоб оцінити наслідки удару в їхній мініатюрний багажник з такою
ж крихітною зоною зминання. Проблеми з паркуванням і різко зрос-
таюча ціна палива, обумовили стрімке зростання парку таких автомо-
білів. Заради практичності стали випускати компактні вени — автомо-
білі з високим дахом та третім рядом сидінь, завдяки якому число
пасажирів збільшилося до семи. Правда, двоє з них сидять, по суті, у
багажнику. Безперечно, автомобілі практичні. Але чи безпечні вони?
Що відбудеться з пасажирами, що сидять перед самою кришкою
багажника, якщо хтось не розрахує дистанцію і з усієї сили вріжеться?
За умовами краш-тесту EuroNCAP супутнє зіткнення просто не перед-
бачене. Тому був проведений давно застарілий краш-тест із ударом
ззаду. Від міні-автомобілів у ньому брала участь Toyota іQ, а від ком-
пактних венів із трьома рядами сидінь — Renault Grand Scenіc.

Дослідимо цю аварію: удар ззаду в компактний вен, у якому сім
пасажирів утиснуті на три ряди на площі в 4,56 м2. Особлива увага парі
в третьому ряду. Вибраний для тесту Renault Grand Scenіc вважається
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абсолютно безпечним. Відстань між задніми підголівниками й криш-
кою багажника в Renault становить 21 см. Але так не на всіх компак-
тних венах. Наприклад, в VW Touran усього 9 см, а у нового Ford Grand
C-Мax і того менше – 6 см. Отже, зі швидкістю 64 км/год Mercedes M-
класу протаранив корму Renault, зім’явши при цьому 30 см багажника.
Проаналізуємо параметри навантажень. У трьох пасажирів зафіксова-
но вісім перевищень граничних параметрів. Найважче поранення у
пасажирів позаду. Можливе ушкодження головного мозку, розриви
судин з наступними кровотечами. Навантаження на шию теж дуже
велике, можуть виникати розриви м’язів, тріщини в міжхребетних хря-
щах і переломи хребта. Високе навантаження може привести до пере-
ломів ребер, що, залежно від віку пасажира, викликає ушкодження
внутрішніх органів уламками ребер.

Проаналізуємо удар ззаду Toyota іQ зі швидкістю 50 км/год.
Toyota іQ — міні-автомобіль довжиною не більше трьох метрів. Однак
у ньому можуть розміститися чотири пасажири. Місце за водійським
сидінням номінальне і практично не залишає місця для ніг.
Автомобіль не на передачі, стояночні гальма затягнуті, відстань до
переднього автомобіля становить 1,2 м. Раптово з’являється Opel
Vectra і на швидкості 50 км/год без гальмування врізається в корму іQ.
Голосний тріск, скло розлітається вщент, метал деформується, спра-
цьовують подушки безпеки.

Фіксується перевищення допустимих граничних параметрів у чоти-
рьох випадках. Особливо сильно страждає праве стегно пасажира поза-
ду, область таза та шиї. Якби аварія трапилася насправді, пасажир був
би без свідомості, і його довелося б витягати з автомобіля за допомогою
спецзасобів. Але й тоді це було б непросто — він намертво затиснутий.
До всіх неприємностей додалася проблема із задньою подушкою безпе-
ки, яка розкривається неправильно, виходить, користі від неї ніякої.
А що, якби ззаду в’їхала не Vectra, а вантажівка?

Представник автовиробника вважає що така аварія неправдоподіб-
на: тільки в п’яти відсотків автомобілів у Європі маса перевищує 1800 кг,
тільки в чотирьох відсотках усіх аварій з ударами ззаду швидкість стано-
вить 64 км/год. І головне: тільки близько 15 % усіх аварій з потерпілими
відбулися в результаті удару ззаду. Нашим дослідженням ця статистика
мало допоможе.

У програмі краш-тесту EuroNCAP симулюються три аварії: фрон-
тальний удар на швидкості 64 км/год, бічний удар при 50 км/год і бічне
зіткнення зі стовпом при 29 км/год. А супутнє зіткнення, яке не вхо-
дить до програми випробувань, є не менш небезпечним. Треба зміню-
вати краш-норми для наїздів! Мова йде про людські життя, тому цей
тест такий важливий.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОБТІЧНОСТІ ФОРМ АВТОМОБІЛЯ
З ЙОГО АЕРОДИНАМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Боженко П. Ю.
ІV курс, група АГ-41,

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Інженерно-технологічний інститут,
кафедра автомобільного транспорту

Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

Аеродинамічна труба — це експериментальна установка, яка роз-
роблена для вивчення ефектів, що виявляються при обтіканні твердих
тіл потоком, а також для експериментального вивчення аеродинаміч-
них явищ. В аеродинамічній трубі Daimler швидкість вітру досягає
250 км/год. Повітря циркулює по замкнутій циклічній трубі довжиною
125 м. На початку потік проходить через сопло з поперечним перети-
ном 32 , потім потрапляє на наступну ділянку з великим перетином
і, нарешті, надходить на вимірювальну ділянку. Тут на спеціальному
майданчику встановлений автомобіль — для кожного колеса прилади
реєструють поздовжні, поперечні і вертикальні сили. Для звичайних
вимірювань опору повітрю вистачає швидкості вітру 130 км/год — це
більш ніж достатньо, щоб легко збити людину з ніг. За створення вітру
відповідає імпеллер діаметром 8,5 м, який приводиться в рух двома
електромоторами загальною потужністю до 5000 Вт.

Хетчбек проти вена — VW Golf проти Golf Plus і Touran
VW Golf Plus майже на 10 см вище звичайного гольфу, відповідно

зростає і площа поперечного перетину — з 2,22 до 2,38 . Збільшення
витрат Golf Plus, в порівнянні з Golf’ом, на швидкості 120 км/год скла-
дає 0,1л/100км, при 150 км/год — 0,2л/100 км. Високі автомобілі під-
даються більш потужного впливу зустрічного повітря. Але якщо при
цьому коефіцієнт аеродинамічного опору краще, то цей недолік втра-
чає значення.

Малий клас проти середнього — Peugеot 207 проти 407
Більше — не значить гірше. Peugеot 207 Sport 120 VTi  = 0,31, (А) =

0,66; Peugеot 407 Sport 140  = 0,29, (А) = 0,65. Більш вигідним з аероди-
наміки виявився великий Peugеot. На швидкості 120 км/год він спалює
навіть на 0,1л/100 км менше. Красномовний приклад, як можна поми-
литися, керуючись лише візуальним образом. Кращі передумови для
меншого опору повітрю у автомобіля малого класу, а не у автомобіля,
який довший.

Однакові, але різні — Merсedes E 200 порівняно з E 500
Два абсолютно однакових на вигляд автомобіля необов’язково

характеризуються одними й тими ж показниками. Зокрема, відміннос-
ті можуть ховатися навіть під капотом. У підкапотному просторі ззовні
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однакові автомобілі, одного автомобільного ряду, можуть пропонувати
різну будову і розташування обладнання. Наприклад, потужний
8–циліндровий двигун, з високою потребою в охолодженні, впускає
всередину більше повітря, ніж витончений 4–циліндровий, з меншою
кількістю «коней», що негативно впливає на величину Сх. Необхідно
враховувати і той факт, що більш потужні модельні варіанти, як прави-
ло, комплектуються шинами більшого розміру, ширина яких також
збільшує лобову поверхню автомобіля.

Металева проти матерчатої — Mazda MX-5 CC порівняно з MX-5
Roadster

В аеротрубі Mazda MX-5 з димовими струменями дозволяють при-
пустити, що зустрічний потік повітря віддає перевагу жорсткому даху.
В цьому випадку лінії обтікання більш гладкі, ковзання по поверхні
краще. А на MX-5 з м’яким складним верхом задня стельова дуга
передчасно розриває повітряний потік. Але цього-то якраз непотрібно,
тому що таким чином погіршується коефіцієнт аеродинамічного
опору. Наскільки істотно, показує вимір: критий родстер з матерчатим
верхом виходить на Сх = 0,39, з жорстким верхом — майже на 0,37.
Висновок однозначний: жорсткий дах дозволяє на швидкості
150 км/год економити 0,3 л палива. Якщо даху взагалі немає, ситуація
загострюється до катастрофічної. На відкритому родстері не може бути
навіть мови про обтікання, адже відразу ж Сх підскакує до 0,45, а з від-
критими вікнами — і до 0,46. Відповідне йому збільшення витрати
палива на 150 км/год до 1,4 л.
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АНАЛІЗ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМ
ПАЛИВОПОДАЧІ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ

З ЕЛЕКТРОННИМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Величко, Є. М. Котовський
VІ курс, група ЗАГ-61,

спеціаліьність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
Науковий керівник: Стукота С. А., к.т.н., снс,

Система впорскування палива встановлюється на бензинові двигуни
всіх сучасних автомобілів. Дана система витіснила карбюраторну систе-
му за рахунок ряду переваг. По-перше, завдяки «розумній електроніці»,
досягається точне дозування паливоповітряної суміші, яка дуже близька
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по складу із стехіометричною. Через це, забезпечуються якнайкращі
динамічні показники, що позитивно позначається на показниках потуж-
ності автомобіля, а також впливає на зниження споживання бензину.
По-друге, електронна система впорскування сприяє підтримці строгих
екологічних норм по викидах шкідливих речовин в атмосферу.

Найбільшого поширення набули системи впорскування у впус-
кний трубопровід. Вони розділяються на системи з впорскуванням в
зону впускних клапанів і з центральним впорскуванням. Але головним
в цій системі є електронні системи автоматичного управління (ЕСАУ)
двигуном.

Розглянемо пристрій деяких ЕСАУ двигуном, що набули широкого
поширення. Провідним виробником систем впорскування бензинових
двигунів є фірма BOSCH, що почала розробку таких систем ще в 1912 р.

Наприкінці 70-х з’явилася перша електрона система L-Jetronic.
Але через низку недоліків потребувала доопрацювання. Перша її моди-
фікація з’явилася в 1973 р. – це система розподіленого нефазованого
впорскування палива. Основна відмінність від L-Jetronic – БУ викона-
ний в одному корпусі з датчиком витрати повітря і розташований в
моторному відсіку. У системі використовувалися алгоритми діагности-
ки датчиків і «усіченого» режиму роботи.

В 1982 г. фирмой BOSCH була запроваджена система KE-Jetronic,
прототипом якої стала гідромеханічна система K-Jetronic, доповнена
електронним блоком керування і датчиком кисню. Недорога система
центрального впорскування Mono — Jetronic, що з’явилася в 1983 р.,
набула широкого поширення, у тому числі і на компактних автомобілях.

До комплексних систем управління двигуном, що застосовуються
на більшості сучасних автомобілів, відносяться системи родини
Motronic. Основна функція всіх систем Motronic – узгоджене управ-
ління запалюванням і впорскуванням палива. Система Motronic під-
тримує роботу БУ інших систем автомобіля. Так спільно з БУ автома-
тичною коробкою передач за допомогою зниження крутного моменту
двигуна при зміні передачі забезпечується оберігання коробки пере-
дач. Взаємодіючи з антиблокувальною (АБС) і противо-буксовочною
(ПБС) системами Motronic створює підвищену безпеку при русі.
Сучасні вимоги до противоугоних автомобільних систем роблять необ-
хідною інтеграцію БУ двигуном і іммобілайзера.

Однією з останніх розробок фірми BOSCH є система МЕ-Motronic.
Вона поєднує в собі систему розподіленого фазованого впорскування
палива в зону впускних клапанів і систему запалювання з низьковоль-
тним розподілом і індивідуальними котушками. На базі системи МЕ-
Мotronic фірма BOSCH розробила систему безпосереднього впорску-
вання палива в циліндри двигуна МЕD-Мotronic. Порівняно з
традиційними системами впорскування бензинових двигунів, системи
безпосереднього впорскування дозволяють понизити витрату палива до
20% і зменшити викиди оксидів вуглецю. В цій системі для зменшення
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змісту NОх у вихлопі використовується спеціальний каталітичний
нейтралізатор акумулюючої дії.

Ще одна система фірми BOSCH Ecotronic підтримує на більшості
режимів стехіометричний склад робочої суміші, забезпечує необхідне
збагачення суміші на режимах пуску і прогрівання двигуна. У системі
передбачені функції відключення подачі палива на примусовому
холостому ходу і підтримки на заданому рівні частоти обертання колін-
частого валу на холостому ходу.

Висновки. Впровадження ЕСАУ на автомобілях має безперечні
перспективи, чому сприяє підвищення якості і здешевлення продукції
електронної промисловості. 

СИНТЕЗ СТРУКТУРИ НОВИХ ГІДРООЧИЩУВАЛЬНИХ
ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Ганнисик А. В.
ІV курс, група АГ-51с, 

спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»,
к. тел.. (093)-8789387

Науковий керівник: Нигора В. М., д.т.н., проф.

Велика кількість факторів конструктивного, технологічного, екс-
плуатаційного і економічного характеру, впливають на процес створення
нової техніки, визначили необхідність використання системного аналізу
і синтезу при проектуванні технічних об’єктів (ТО) в машинобудуванні.
Однак до дійсного часу великі надії, що покладають на використання
в процесі проектування обчислювальної техніки, виправдовують себе
не повною мірою.

В загальній теорії прийняття рішень розглядають три етапи опти-
мізації при створенні нових ТО. На першому етапі здійснюється вибір
технічної ідеї чи принципу системи, що проектується; другий етап
оптимізації – це пошук раціональної структури і третій етап – визна-
чення найкращих значень параметрів для вибраної структури.

Техніко-економічні показники систем, що проектуються на тре-
тьому етапі оптимізації, можуть бути покращені в середньому на
10…15%, а в деяких випадках до 30%. При використанні першого та
другого етапів показники покращуються в середньому на 30…35%, а в
окремих випадках в декілька раз. Більш ефективну конструкцію ТО
можна отримати на перших етапах оптимізації.

В даний час системами автоматизованого проектування охоплено
в більшій мірі третій рівень оптимізації, на якому можливо отримати
відносно невеликий ефект.

Структурному аналізу приділяють увагу неспівставну з його зміс-
товним наповненням і важливістю цієї задачі в загальному циклі про-
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ектування технічних об’єктів. Тому актуальною є проблема розробки
науково обґрунтованих методів структурного синтезу конструкцій
нових ТО на ранніх етапах проектування, особливо це стосується бага-
тогалузевого класу гідро очищувальних пристроїв (ГП).

Задачі параметричної оптимізації на другому та третьому етапах
піддаються формалізації та добре вивчені. В той час задачі першого
етапу важко формалізувати і для їх вирішення існує лише незначна
кількість методів. 

Проблема полягає в тому, що помилка в виборі технічного рішен-
ня ГП не може бути виправлена в подальшому.

Для структурного синтезу може бути ефективним використання
морфологічного підходу. Він полягає в побудові морфологічної табли-
ці. Заповнення її можливими альтернативними варіантами і виборі з
усієї множини комбінацій найкращого рішення.

Морфологічні методи мають можливість комп’ютерної реалізації.
Простір пошуку є морфологічною множиною, процес визначення
цього простору – морфологічним аналізом, а пошук рішення – мор-
фологічним синтезом. В результаті аналізу визначається множина
варіантів – альтернативи, в яку входять всі технічні рішенні ГП як
реально існуючі конструкційні, так і потенційно можливих. 

Для зниження розмірності морфологічної множини вибору варіан-
тів встановлюють критерії, за якими оцінюються майбутнє технічне
рішення (наприклад, маса, вартість, надійність, економічність) і про-
водиться оцінка кожного елемента морфологічної таблиці в залежнос-
ті від ступеня відповідності елемента цим критеріям.

На наступному етапі здійснюється генерація варіантів, їх оцінка,
першочерговий відбір і формується деяка множина національних варі-
антів для наступного аналізу. Кожен новий згенерований варіант
порівнюється з попереднім і при більш високому рівні критеріїв він
запам’ятовується, при нижчому відкидається.

В подальшому виконується кластерилізація варіантів з викорис-
танням міри достовірності. Процес кластерилізації розглядається як
пошук групувань однорідних об’єктів. Область дослідження звужуєть-
ся до декількох кластерів, які включають множину різних типів об’єк-
тів даного класу. Групування виконують за конструктивно-функціо-
нальними ознаками (критеріями).

Вводиться степінь новизни і оцінка знайдених варіантів альтерна-
тив. Для підвищення степені інформативності при виборі генеруються
варіанти, що мають максимальну оцінку по кожному з критеріїв і «най-
кращі» або «ідеальні» рішення, які мають максимальну оцінку. Після
вибору деякої кількості рішень виконують остаточний вибір. В процесі
еволюції ГП функціонують, старіють і витісняються більш прогресив-
ними, що відповідають зовнішнім умовам, які постійно змінюються.

Що перейти до визначення кількісних мір подібності, необхідно
передусім виконати нормування параметрів, а саме, перехід від абсо-
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лютних величин Yk, до відносних величин Xk, що є відхиленням пара-
метра від середнього значення, вираженого долях середнього квадра-
тичного відхилення:

(1)
де Yk — середнє значення k-го параметра; σk— середнє квадратич-

не відхилення k-го параметра.
При переході від одного зразка машини до іншого кожен параметр

приймає те або інше значення, при чому міра варіювання різних пара-
метрів різна. Можна допустити, що варіаційний ряд будь-якого пара-
метра за своїм характером близький до рівномірного розподілу.

Висновки. Запропонована універсальна методика синтезу структури
нових гідроочищувальних пристроїв, забезпечує прогнозування раціо-
нальних конструктивних схем їхніх базових функціональних елементів
в умовах обмеженої інформації щодо технічних показників аналогів.

ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ
ДВИГУНІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Давиденко С. О.
6 курс, ЗАГ-61, спеціальність «Автомобілі

та автомобільне  господарство».
Інженерно-технологічний інститут

Університету «Україна».
Науковий керівник: Шаповал В. В., к.т.н., доцент

Біопаливо або біологічне паливо (англ. biofuels) — це органічні
матеріали: деревина, відходи та спирти, які використовуються для
виробництва енергії, паливо, що отримане в результаті переробки біо-
логічної сировини (рапс, олія, кукурудза, соя).    

Біопаливо можна розділити на рідке, тверде й газоподібне. Рідке
біопаливо – біодизель, біоетанол, біометанол. Тверде біопаливо –
дрова, солома, паливні брикети. Газоподібне біопаливо – біогаз.
Біоетанол – продукт, який отриманий шляхом переброджування крох-
мальної сировини (зерно, цукровий буряк). Біодизель – біопаливо,
вироблене на основі рослинної олії або жиру та призначене для вико-
ристання у дизельних двигунах. Переваги біодизелю: високе цетанове
число, відсутність сірки, висо Подібно до вугілля й нафти біомаса – це
форма збереженої сонячної енергії. Енергія сонця «захоплюється»
через процес фотосинтезу під час росту рослин. Перевага біологічно-
го палива порівняно з іншими  – повністю розкладається мікроорга-
нізмами й відносно не шкідливе для навколишнього середовища.
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До сільськогосподарської продукції, яку вирощують для викорис-
тання як біопаливо, входить кукурудза й соя (перш за все в США),
льон і ріпак (переважно в Европі),  цукровий очерет – в  Бразилії
та пальмова олія — в Південно-Східній Азії.  Розкладена мікроорга-
нізмами продукція промисловості, сільського господарства, лісового
господарства та побутові відходи також можуть використовуватися для
отримання біоенергії, наприклад, солома, лісоматеріал, добриво,
рисове лушпиння, стічні води й залишки продуктів харчування.
Ці продукти перетворюються на біогаз через анаеробне травлення.
Біомаса, що використовується як паливо, часто складається з недови-
користаної продукції: соломи й відходів тваринництва.

Біопаливо сьогодні розглядається в Україні як вагома альтернатива
традиційному пальному. Виготовлення готового продукту є набагато
вигіднішим для України ніж експорт сировини, в основному в Польщу та
Німеччину. Згідно з розрахунками Інституту цукрового буряка УААН
і НТЦ «Біомаса» (м. Київ) собівартість біодизелю у нашій країні складає
0,42 евро/л, біоетанолу — 0,67 евро/л. Проте, виробництво біопалива
в промислових обсягах ще не налагоджене так як, наприклад, у Німеч-
чині, яка займає лідируючі позиції з виробництва біодизелю в ЕС. 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ РОБОТІВ
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ФОРМИ

ТА РОЗМІРІВ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛІВ

Дідовець В. Є.
Ассистент кафедри автомобільного транспорту,

Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
к.тел.(067)5918658

Науковий керівник: Новік М. А., к. т. н., доцент

В усіх розвинутих країнах, які випускають автомобілі, існують
фірми, що займаються виробництвом роботів, які є ключовими уні-
версальними елементами технологічного обладнання для виробниц-
тва, ремонту і обслуговування автомобілів.

На сьогоднішній день потенційно ефективними є передусім робо-
ти для точкового зварювання, складання а також контролю форми та
розмірів деталей автомобіля. 

Як у виробництві так і при обслуговуванні автомобілів ретельного
контролю вимагають лінійні розміри деталей. Усі вимірювальні опера-
ції є частиною повсякденних задач, що вирішуються на виробничих та
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сервісних підприємствах.  Роботизовані системи здатні полегшити та
покращити їх виконання. Для цього роботи оснащуються оптичними
датчиками (світлодіоди об’єднані зі світлочутливими приладами).
Опромінюючи поверхню деталі променем певної частоти, такий дат-
чик приймає відбите від поверхні випромінювання тієї ж частоти.
Робот, у відповідності з закладеною в ньому програмою, переміщує
датчик від однієї точки на поверхні контрольованого виробу до іншої.
За результатами вимірювання інтервалу часу між моментом випускан-
ня у заданих точках світлового імпульсу і його прийому розраховуєть-
ся форма контрольованої поверхні.

В якості приводів таких роботів краще використовувати пневма-
тичні, пневмогідравлічні та пневмоелектричні цифрові приводи побу-
довані на базі двопозиційних двигунів з цифровим керуванням.
Позиціювання вихідної ланки цифрових приводів здійснюється по
жорсткому упору. Це зумовлює високу точність і повторюваність вихо-
ду в задану позицію. Крім того такі приводи нечутливі до вібрації, вони
не вимагають тонкої очистки робочого тіла (в процесі позиціювання
вони не споживають енергії). Такі системи набагато безпечніші, ком-
пактні, відносно дешеві, дуже надійні та прості в керуванні, до того
ж можуть працювати у досить широкому діапазоні температур а також
у агресивних та магнітних середовищах.

Недоліком таких пристроїв є те, що вони забезпечують тільки
лінійне переміщення вихідної ланки, а для контролю поверхні деталі
цього іноді недостатньо.

У запропонованій роботі розглянута конструкція оригінального
пневмоелектричного цифрового привода, структура якого містить
циліндр, в якому послідовно розміщені розрядні поршні з обмежувача-
ми відносного переміщення, і встановлений на задній кришці кроковий
двигун. Новим є те, що в осьових розточках задньої кришки і поршнів
молодшого розряду герметично розміщений додатковий вал, зовнішній
циліндричний хвостовик якого через зубчату передачу сполучений з ви-
хідним валом крокового двигуна, а другий кінець вала розміщений
в осьових розточках поршня старшого розряду і вихідного штока.

Завдяки включенню в структуру привода додаткового штока, який
кінематично пов’язує обертовий і поступальний рухи вихідного штока,
досягається можливість спростити конструкцію і значно розширити
діапазон позиціювання вихідного штока.

Отже запропонований цифровий привод поворотно-поступальної
дії має нескладну конструкцію і забезпечує як лінійне, так і кутове
багатоточкове позиціювання вихідного штока. Застосування такого
приводу в якості виконавчого механізму роботизованої системи кон-
тролю форми і розмірів деталей значно розширює функціональні мож-
ливості системи.
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ЗМЕНШЕННЯ СТАНУ ТРАВМАТИЗМУ ВІД
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА

АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХАХ УКРАЇНИ

Древич О. П.
VI курс, група ЗАГ-63м, спеціальність «Автомобілі та

автомобільне господарство», к.тел. (067)-355-50-89
Науковий керівник: Дубинець О. І., д.т.н., професор,

Зменшення стану травматизму від дорожньо-транспортних засобів
на автомобільних шляхах України час від часу стає об’єктом активного
обговорення в засобах масової інформації і підвищеного інтересу до
цієї проблеми з боку вищих посадових осіб країни. Це цілком законо-
мірно, тому що в 2012 році в Україні було скоєно 204097 дорожньо-
транспортних пригод (ДТП), в т.ч. з постраждалими – 31754, в яких
загинуло 4753 і поранено 38885 чоловік.

Головною метою дослідження є зменшення стану травматизму від
дорожньо-транспортних засобів на автомобільних шляхах України
шляхом розробки та впровадження комплексного обліку системи шля-
хових, технічних і соціально-економічних чинників.

Система повинна стати складовою частиною Державної концепції
підвищення безпеки дорожнього руху в Україні. Основні постулати
такої політики повинні грунтуватися на рівноцінності пріоритетів еко-
номічності, екологічності та безпеки дорожнього руху.

Для досягнення поставленої мети вирішено наступні основні
завдання:

1. Визначено основні чинники, які впливають на рівень аварійнос-
ті в країні.

2. Розроблено нові системи технічного огляду транспортних засобів
з урахуванням їх фактичного технічного стану з обов’язковим викорис-
танням сучасного вітчизняного контрольно-діагностичного обладнання.

3. Створено сучасні нормативно-правові та нормативно-технічні
бази із забезпечення  безпечного функціонування  автомобілів на всіх
стадіях життєвого циклу.

4. Розроблено технологічні принципи забезпечення діагностуван-
ня при проведенні обов’язкового технічного контролю.

5. Визначено системні і структурні вимоги до експлуатаційної без-
пеки транспортних засобів.

На підставі отриманих наукових результатів, які складають єдиний
комплекс досліджень ( концепція, принципи, критерії, методи та мате-
матичні моделі ), запропоновані методи щодо вдосконалення чинної
нормативно-правової та нормативно-технічної бази країни.
Обгрунтовані заходи щодо забезпечення після аварійної безпеки.
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Слід враховувати той факт, що істотне зниження аварійності
є однією з основних умов для прийняття України до Європейського
Союзу.

Таким чином, проблема забезпечення безпеки руху та зменшення
стану травматизму від дорожньо-транспортних засобів на автомобіль-
них шляхах

України є актуальним завданням загальнонаціонального масштабу. 

АВТОМОБІЛІ МАЙБУТНЬОГО.
НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ

Жабинець  О. В.
4-й курс, група АГ-41, спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»
Науковий керівник: Косенко В. А. к.т.н., доцент

У більшості фахівців, що працюють в автомобільній промисловос-
ті не дуже чітке уявлення про нанотехнології, хоча нанотехнології (НТ)
та наноматеріали широко втілюються в такі галузі, як електроніка та
інформаційні технології біологія і т.п. для того, щоб уникнути розбіж-
ностей в понятті нанотехнології в технічному комітеті ISO/TK 229,
було прийнято рішення, що під нанотехнологіями розуміється наступ-
не: знання та управління процесами, як правило, в масштабі 1 нм, але
не виключає масштаб менше 100 нм, в одному або більше вимірах,
коли введення в дію розмірного ефекту(явища) приводять до можли-
вості нових застосувань; використання властивостей об`єктів і матеріа-
лів у нанометровому масштабі, що відрізняються від властивостей
речовин, які складаються з атомів або молекул, для створення доско-
наліших матеріалів, приладів, систем, що реалізують ці властивості. 

70 провідних світових автомобілебудівників, включаючи, General
Motors, BMW, Toyota, Audi, Ford, Mercedes-Benz та ін., провели спільне
дослідження можливостей застосування нанотехнологій в автомобілях
з 2002 до 2015 року. Застосування НТ в автомобільній промисловості
вочевидь пов’язана з рішенням безлічі труднощів і технічних завдань,
які стосуються ходової частини, в базі конструкції і динаміці руху, кон-
диціювання та зниження вихлопу шкідливих речовин, зменшення
зносу, можливостям вторинної переробки нафти і т. п. Крім цього, НТ
безпосередньо причетні до розвитку автомобілебудування і інформа-
ційних систем (наприклад, контроль ситуації на дорогах, комунікації
тощо). Вельми високі перспективи комерційного виробництва має
впровадження прозорих багатошарових наноматеріалів. Зокрема, ство-
рені на склі металеві покриття завтовшки кілька нанометрів можуть
одночасно відбивати інфрачервоне випромінювання і надавати склу
додаткову термостійкість. Інноваційний замінник скла можна створи-
ти з урахуванням полікарбонату. 
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У швейцарської компанії RinspeedsQuba вже є досвід розробки
робочих прототипів автомобілів-амфібій. Модель Splash на підводних
крилах встановила світові рекорди, перепливши Ла-Манш за 3 години
13 хвилин 47 секунд.

Концепт є першим у світі двомісним родстером, здатним пересувати-
ся під водою. Рух здійснюється за допомогою двохводоструйних двигу-
нів, розміщених у «кормовій частині». Для зручності водія і пасажира, що
з головою зануряться в воду (дах автомобіля — відкритий), передбачено
спеціальний  пристрій для дихання, наче киснева маска акваланга.

Взяти, наприклад, концепт «автомобіля майбутнього» від Audi —
VirtueaQuattrо, розроблений в центрі дизайнуAudi/VW у Каліфорнії.
Цей автомобіль працює на водні і вміщує одну людину. Virtuea Quattro
формуватиме свій зовнішній вигляд за допомогою голографічних зоб-
ражень, програмувати які зможе водій через багатофункціональний
інтерфейс. Корпус «Mercedes-Benz SilverFlow» — це магнітне з’єднан-
ня (металеві наночастки утримуються разом магнітними полями), що
може відновлювати свою форму за одним кліком на брелку сигналіза-
ції чи всередині автомобіля. Водій зможе вибирати тип корпусу авто з
кількох можливих предустановленних скінів.

Магнітні поля допоможуть концепту миттєво регенеруватися після
удару. SilverFlow відновлює початкову форму простим «перезаванта-
женням». SilverFlow — народження форми. Поява золотих областей
інформуватиме про завершення «трансформації» і готовність автомо-
біля до поїздки.

Передача механічної енергії до коліс, буде передаватися на думку
мерседесовців, спеціальною рідиною, молекули якої приводяться в рух
електростатичними наномоторами. Чотири поворотних колеса дозво-
лять автомобілю розвертатися навкруги себе і паркуватися боком.
Керма і звичних педалей в SilverFlow ви не знайдете, прискорення і
напрямок руху будуть задаватися двома важелями, встановленими з
обох боків водійського місця.

Чотири нанолазерних колеса легко пристосовуються до будь-якої
траси. Концепт ToyotaBiomobileMecha виконує функцію сміттяра,
який планують спроектувати самі засновники в 2057 році. Збираючи і
використовуючи розсіяні повітрям частки шкідливих газів: рухаючись,
авто попутно очищає атмосферу. Колеса з практично нематеріальних
«нанолазерів» дозволять автомобілю їздити у різних  напрямках та
нахилом, а корпус зможе трансформуватися відповідно до дорожніх
умов, збільшуючись чи стискуючись у розмірах та не знижуючи аеро-
динамічних властивостей автомобіля.

Нанотехнології допоможуть забезпечити нові можливості — значно-
го зменшення ваги авто, поліпшення експлуатаційних якостей, зовніш-
нього вигляду і придатності до переробки та вторинного використання.
В  майбутньому вони на багато покращать життя людству. Завдяки нано-
технологіям, людству відкриються  двері в покращене майбутнє.
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ НАПІВАВТОМАТИЧНОГО
ЗЧЕПЛЕННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Коробчинський А. Ю.
6 курс, ЗАГ-61, спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство».
Інженерно-технологічний

інститут Університету «Україна».
Науковий керівник: Шаповал В. В., к.т.н., доцент

Термін служби зчеплення не визначається одним лише пробігом
автомобіля, а насамперед – умовами його експлуатації, характером і
величинами навантажень, що передаються від двигуна до ведучих
коліс. Чим частіше,  різко, з пробуксовками вмикається зчеплення,
тим швидше зношуються фрикційні накладки веденого диска, робочі
поверхні натискного диска і маховика. Як тільки увімкнене зчеплення
при розгоні почне пробуксовувати (оберти двигуна збільшуються,
а швидкість автомобіля – ні) це свідчить про несправність зчеплення
і необхідність  ремонту. Про те, що ведений диск гранично зношений,
свідчить і відсутність вільного ходу педалі, коли поліпшити роботу
зчеплення регулюванням вже неможливо. Замінювати зчеплення зруч-
но на підйомнику, естакаді, оглядовій ямі. У польових умовах автомо-
біль піднімають домкратом, щоб дістатися до зчеплення знизу, але при
цьому головне – гарантувати собі безпеку.

Для зняття зчеплення необхідно від’єднати  силові агрегати  авто-
мобіля, коробку передач і, зафіксувавши маховик стопором, відкрути-
ти болти кріплення зчеплення й зняти його.

Розібрані деталі приводу вимикання зчеплення необхідно ретельно
промити, оглянути та визначити придатність до подальшої роботи.
Деталі робочого і головного циліндрів промивають в денатураті, спир-
ті або свіжій гальмівній рідині. Збірка приводу вимикання зчеплення
здійснюється у зворотній послідовності.

Заповнення системи рідиною і видалення повітря з неї. Для
заправки гідравлічного приводу зчеплення застосовують таку ж рідину,
як і для гідравлічного приводу гальм (БСК або замінник: суміш 50 % за
вагою касторової олії і 50 % бутилового або етилового спирту).

Категорично забороняється заправляти систему мінеральними
маслами, бензином, гасом чи їх сумішами. Не допускається перед
заправкою змішувати гальмівні рідини різних марок, а також додавати
рідину іншого складу до тієї, яка вже знаходиться в системі гідравліч-
ного приводу. Застосування гліцерину замість касторової олії або  галь-
мівної рідини на гліцериновій основі також забороняється.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ
СИСТЕМИ ЗАПАЛЮВАННЯ ДВИГУНІВ

ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

Кропивка А. П.
6 курс, група ЗАГ-63м, спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»,
к.тел. (067)292-26-60

Науковий керівник: Лудченко О. А., к.т.н., професор,

На підставі аналізу науково-технічної літератури встановлено, що
методи і засоби діагностування системи запалювання двигуна внут-
рішноього згорання на даний час не достатньо автоматизовані. Існуючі
методи передбачають послідовне визначення загальноприйнятих діаг-
ностичних параметрів з їх подальшим системним аналізом (пробивної
напруги, напруги горіння іскри, тривалості іскрового розряду, кута
випередження запалювання, опору окремих ділянок та ін.). При діаг-
ностуванні методом аналізу осцилограм досить вагомим є вплив люд-
ського фактору, оскільки такий аналіз виконується візуально. У даній
роботі запропоновано метод автоматизованого діагностування систе-
ми запалювання з аналізом одного діагностичного параметра – частот-
ного спектру сигналу напруги первинного кола.

В його основі лежить автоматичне порівняння параметрів матема-
тичної моделі, які описують спектральні характеристики сигналу
напруги первинного кола досліджуваної системи з параметрами, що
містяться в інформаційній базі даних.

З метою обґрунтування вибору діагностичних параметрів та
обґрунтування теоретичних передумов застосування методів цифрової
обробки сигналів для діагностування системи запалювання в роботі
проведений аналіз частотного спектру сигналу напруги первинного
кола. Виконані дослідження показують, що різні несправності системи
запалювання по-різному впливають на зміну спектральної щільності
потужності в діапазоні 5–60 кГц. Аналітична основа, розроблена для
визначення спектральних характеристик сигналу напруги системи
запалювання, дає можливість врахувати діагностичну інформацію, що
міститься в частотному спектрі досліджуваного сигналу.

Розроблена математична модель автоматизованого діагностування
системи запалювання, яка дозволяє використовувати методи цифрової
обробки сигналів на всіх етапах процесу діагностування:

• зняття, реєстрація і попередня обробка вхідних даних, усеред-
нення окремих реалізацій при постійній і змінній частоті обертів
колінчатого вала; 

• автоматизоване визначення кореляційної залежності між пара-
метрами досліджуваного та базового сигналів.
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Метод автоматизованого діагностування системи запалювання
можна вважати як адаптивну, відкриту діагностичну систему, на основі
передбаченої можливості поповнення інформаційної бази даних пара-
метрів математичної моделі, які описують різні несправності системи
запалювання. 

У роботі вирішується проблема підвищення ефективності і якості
діагностування системи запалювання, спрямована на зниження трудо-
місткості процесу діагностування, його автоматизації і підвищення
достовірності отриманої інформації. Достовірність запропонованого
методу не нижче 80 %. Запропонований метод дає можливість в 2–3
рази скоротити час діагностування в порівнянні з стандартними мето-
дами комп’ютерного діагностування.

Для практичної реалізації запропонованого методу діагностування
розроблено пакет прикладних програм, який містить реалізацію алго-
ритму визначення параметрів математичної моделі, що описують тех-
нічний стан системи запалювання, алгоритму створення та можливос-
ті поповнення інформаційної бази параметрів при різних
несправностях системи, алгоритму автоматизованого порівняння
параметрів досліджуваного сигналу з базовими параметрами та вста-
новлення відповідних діагностичних висновків.

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ

В. І Круц, Вербовець М. М.
VІ курс, група ЗАГ-61, спеціальність 

«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Науковий керівник: Стукота С. А., ктн, снс,

к. тел. 0975359828

Додаткове обладнання на автомобілях почали встановлювати
порівняно недавно, в 90-ті роки. Тоді невеликі автомобілі класів А, В,
С через достатньо велику конкуренцію продавалися за цінами близь-
кими до собівартості. Це були прості і надійні автомобілі, але без
додаткових зручностей, які на той час вже мали автомобілі класів
«люкс» і «преміум». Тоді і виникла пропозиція за бажанням клієнта
дообладнувати ці недорогі автомобілі різними додатковими пристроя-
ми та системами. 

Одним з перших додаткових елементів були електричні склопі-
дйомники. За ними з’явилась пропозиція з електричним обігрівачем
заднього скла. Третім елементом став склоочисник з електричним
омивачем заднього скла. В подальшому, з розширенням переліку
додаткового обладнання виробники почали пропонувати додаткове
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обладнання пакетами, наприклад електропакет або зимовий пакет.
При цьому поступово, з підвищенням вимог до безпеки руху, захисту
навколишнього середовища частина колись додаткового обладнання
ставала обов’язковою в базовій комплектації. Це наприклад бортові
комп’ютери, вбудовані пасивні системи діагностування, каталізатори,
системи контролю за тепловим станом двигуна та багато іншого.

На цей час перелік додаткового обладнання достатньо великий та
різноманітний і постійно доповнюється. Основним групами додатко-
вого обладнання за призначенням є:

• аудіо та відео обладнання (аудіо та відеосистеми класів Hi-Fi, Blu
Rey, 3D, мультімедійні системи зв’язку та навігації GPS/ГЛОНАСС);

• додаткове обладнання систем пасивної безпеки (системи антиб-
локування коліс АВС, системи курсової стабілізації ESP, системи адап-
тивного керування ходової частини DCC, системи блокування дифе-
ренціалів, багатофункціональне рульове колесо з антівібратором);

• додаткове обладнання систем активної безпеки (захист картера
двигуна; подушки безпеки: передні, бокові, колінні; реслінги з попе-
рековими дугами; шторки безпеки);

• додаткове обладнання систем противикрадення автомобілів
(охоронно-протиугонні комплекси, охоронно-пошукові системи,
іммобілайзери, системи сигналізації, механічні блокиратори);

• додаткове електричне та електронне обладнання систем комфор-
ту (системи активного та пассивного кліматконтролю 1, 2, 3, 4 та більше
зональних, підігрів сидінь, сидіння з багатопараметровим регулюванням
геометрії, масажні опції сидінь, панорамний люк, рульове колесо з підіг-
рівом, дистанційне керування приводом двері багажника);

• додаткове обладнання економної експлуатації (каталітичне
обладнання систем живлення та випуску відпрацьованих газів двигу-
нів, системи енергетичного балансу бортової мережі, системи контро-
лю витрат палива);

• додаткове зимове обладнання (передпускові підігрівачі, підігрів
форсунок лобового скла, скло з підігрівом, багатошарове скло, стоян-
ковий обігрівач);

• газобалонне обладнання системи живлення (ГБО);
• системи автоматичної парковки (парктроніки, парковочні рада-

ри, парковочні датчики, камери кругового огляду);
• додаткове дизайн-обладнання (дизайн-пакети, елементи обвісу

автомобілів).
В подальшому перспективні напрямки розвитку додаткового

обладнання будуть співпадати з напрямками розвитку автомобіля як
такого – це: створення автономного автомобіля (без водія); автомобі-
лів з альтернативними існуючим двигунами; автомобілів на повітряній
подушці тощо.
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ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ АВТОМОБІЛІВ
ЗА РАХУНОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ

СТАБІЛЬНОСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ

Маєвський С. В.
6 курс, група ЗАГ-63м,  спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»,
к.тел. (063)618-16-06

Науковий керівник: Лудченко О. А., к.т.н., професор,

Гальмівні властивості колісних машин є важливим чинником, що
забезпечують безпеку дорожнього руху. 

Функціональна нестабільність елементів системи «водій – автомо-
біль – дорожнє середовище» (ВАДС) є причиною параметричних
і, кінець кінцем, функціональних відмов, що призводять до значного
матеріального збитку і людських жертв.

Стабільність гальмівних властивостей протягом всього періоду
експлуатації забезпечує необхідний технічний рівень і конкурентос-
проможність колісних машин. Відповідність цих властивостей вимо-
гам, що пред’являються, можна забезпечити при прогнозуванні на ста-
дії проектування розвитку вимог до гальмівних властивостей як нових
машин, так і машин, що знаходяться в експлуатації.

Важливу роль в забезпеченні активної безпеки колісних машин
грає багатофункціональне гальмівне управління. На жаль, в даний
час не отримали розвиток питання управління на стадії проектуван-
ня функціональною стабільністю системи ВАДС в режимі гальму-
вання. Цьому перешкоджає недостатня вивченість функціональної
стабільності елементів ВАДС, взаємозв’язки цих елементів в режимі
гальмування, а також – відсутність необхідних критеріїв оцінки
і нормативних вимог.

Метою дослідження є підвищення технічного рівня колісних
машин поліпшенням гальмівних властивостей на основі забезпечення
їх функціональної стабільності.

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішено наступні
завдання:

• проведена оцінка стабільності показників ефективності гальму-
вання колісних машин, на основі прогнозу їх розвитку у часі;

• проведена оцінка курсової стійкості колісних машин при галь-
муванні як проявлення функціональної нестабільності системи ВАДС;

• оцінено особливості стійкості тривісних колісних машин при
гальмуванні;

• проведено аналіз и синтез способів динамічної стабілізації
колісної машини при гальмуванні;
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• проведена оцінка впливу енергопреобразуючих властивостей
гальмівного  управління на функціональну стабільність гальмівних
властивостей колісних машин.

Об’єкт дослідження – процес гальмування і робочі процеси в галь-
мівному управлінні колісної машини.

Предмет дослідження – параметрична і функціональна стабіль-
ність системи ВАДС у процесі гальмування.

При дослідженні використовувалися методи вирішення лінійних і
нелінійних диференціальних рівнянь, методи теорії подібності, ймо-
вірно-статистичні методи, математичний апарат теорії погрішностей і
теорії чутливості. У експериментальній частині використовувалися
методи натурних випробувань.

На основі проведеного ретроспективного аналізу розвитку системи
ВАДС виконано прогноз зміни вимог до гальмівних властивостей
колісних машин і стабільності їх характеристик. Вперше визначено
взаємозв’язок стабільності структури і параметрів гальмівного управ-
ління з поведінкою системи ВАДС при гальмуванні.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИНАМІКИ
ПНЕВМОПРИВОДІВ РОБОЧИХ ОРГАНІВ НА ТОЧНІСТЬ

ПОЗИЦІЮВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ПРИСТРОЇВ
ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Мазур Б.В., група М-5-9, Бабич Ю. А., група М-4-11,
спеціальність «Машини і технології пакування»
Національний університет харчових технологій

Науковий керівник: Якимчук М. В., к.т.н., доцент

Існує багато конструктивних рішень механізмів та пристроїв, які
виконують операцію зупинки робочих органів в проміжних точках
ходу. Так, наприклад, для операцій формування пакету в пакетофор-
муючій машині виконуються операції зіштовхування ряду, шару або
стопи з одночасним опускання формуючої платформи на рівень висо-
ти шару.  Ці механізми і пристрої за конструкцією привода умовно
можна поділити на дві групи: пневматичні та електричні. 

Найбільш широко застосовується пневматичний привод. Основною
складовою такого приводу є спеціальна слідкуюча системи керування
ним. Метою системи керування пневмоциліндром є зміна швидкості
або навантаження під час руху механізмів. Таке керування виконується
шляхом зміни тиску абро витрат, які подаються на пневмоциліндр. 

Фізико-механічні властивості упаковки або харчового продукту
завжди вносять певні обмеження динамічних характеристиках руху
пристроїв та впливають на точність позиціювання з одночасним забез-
печенням оптимального часу виконання операції. 
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Аналіз слідкуючих схем дозволив визначити їх недоліки, основним
з яких є наявність коливань і вібрацій механізмів під час руху, що при-
зводить до зменшення точності реалізації закону руху.

Метою роботи є дослідження впливу динамічних навантажень на
точність позиціювання з можливістю реалізації оптимального часу
виконання операції. Для проведення експериментальних досліджень
була розроблена та виготовлена експериментальна установка, яка
представлена на рис1.

Рис.1 Схема експериментальної установки: 1- упаковка; 2- упор; 3- затискний
циліндр; 4- лінійний потенціометр; 5- каретка; 6- безштоковий пневмоциліндр; 7-
пропорційний розподільник; 8- вакуумна присоска.

Схема керування пневмоциліндром можлива за умови наявності
задатчика закону руху, спеціального пропорційного розподільника та
системи зворотніх звязків, які поєднуються між собою за схемою рис.2.

Рис.2 Схема керування пневмоциліндром з можливістю реалізації заданого
закону руху: а) пневматична схема; б) електрична схема; в) структурна схема про-
ходження сигналу керування.

Задатчик передає цифровий сигнал закону на контролер, який пере-
творює його в електричний у вигляді зміни напруги (рис.3,а). Про-
порційний розподільник перетворює вхідну напругу у вихідний сигнал
зміни тиску, який подається в поршневу порожнину пневмоциліндра.
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Під дією тиску змінюється положення штоку, координата якого фік-
сується зворотнім зв’язком за допомогою датчика положення
(рис.3,б). 

Рис.3 Характеристика сигналів а)задатчика закону руху; б) координата поло-
ження штоку пневмоциліндра

Були проведені експериментальні дослідження динамічних харак-
теристик переміщення пневмоприводу при різних режимах роботи з
урахуванням впливу зовнішніх факторів. Отримані результати у вигля-
ді графіків можна в подальшому використовувати для розробки нових
схем сервопневматики.

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ГЕНЕРАТОРИ НА ОСНОВІ
НАНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ

Махненко Я.М.
IV курс,група АГ-41, спеціальність «Автомобілі та авто-

мобільне господарство»
Науковий керівник: Косенко В. А., к.т.н., доцент

Ведучі автомобільні компанії світу вкладають великі кошти в роз-
робку і створення екологічно чистих автомобілів. На даний час випуск
гібридних автомобілів та електромобілів обмежений і виробники цих
транспортних засобів посилаються на їх недосконалість та необхід-
ність покращення якості окремих вузлів та агрегатів. В той же час
виробники нафтопродуктів зацікавлені в збільшені випуску саме бен-
зинових та дизельних автомобілів, не зважаючи на постійно зростаючи
ціни на паливо, і це приносить їм великі прибутки.

В зв`язку з цим розробники транспортних засобів прикладають
великі зусилля на покращення сучасних автомобілів. В цих автомобі-
лях тільки 25 % енергії, що виробляється бензиновим двигуном, витра-
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чається на рух, а 60 % енергії йде на виброс тепла розігрітого двигуна.
Тому в першу чергу, вчені вирішили зменшити неефективні витрати від
нагріву двигуна. В техніці відомі матеріали та пристрої на їх основі, що
конвертують тепло в електрику. Такі матеріали звуться термоелектрич-
ними, а користь від них оцінювається коефіцієнтом (zT ),що розрахо-
вується по ефективності перетворення тепла в електрику при певній
температурі. Найбільш придатними для цієї мети виявились халькоге-
ніди, а ефективними серед цих матеріалів телурид свинцю з добавками
натрія, який має термоелектричний коефіцієнт – 0,71. Відомо, що вве-
дення різних добавок в напівпровідникові матеріали впливає на їх
властивості. Виходячи з цих міркувань, дослідники

Вищої школи Нанотехнологій при Університеті Огайо ( США )
замість натрію ввели талій, внаслідок чого термоелектричний коефіці-
єнт підвищився майже вдвічі (1,5 ). На базі наноматеріалів із телурида
свинцю розробляється велика кількість термоелектричних пристроїв,
зокрема, в лабораторії NASA вчені працюють над створенням покрит-
тя літаків, що перетворюють тепло сонячної енергії в електрику.

Але є один нюанс відносно матеріалів на основі телурида свинцю,
це діапазон температур, при яких термоелектричний матеріал най-
більш ефективний. Дослідниками Університету Огайо було встановле-
но, що для телурида свинцю з присадками талія цей діапазон дорівнює
232 – 510 С Друга особливість цього термоелектричного матеріалу це
те, що не все тепло перетворюється в електрику, частина тепла не кон-
вертується в електрику, тобто треба зменшити термічну провідність.

Керівник проекту Джозеф Хереманс (Університет Огайо) передба-
чає, що термоелектричний генератор зробить звичайний автомобіль
значно ефективнішим. Відсутність рухомих частин в цьому генераторі
зробить можливим установлювати цей пристрій і на інші автомобілі,
тобто він буде довговічним.

Подальші пошуки вчених пішли по шляху конструктивних змін
термоелектричних пристроїв — були запропоновані зразки в формі
паралепіпеду із дископодібним перерізом.

Дослідники Бостонського коледжу (Массачусетс) отримали тер-
моелектричний матеріал із коефіцієнтом zT = 1,4 використовуючи
іншу технологію – змінивши кристалічну структуру з`єднань вісмуту,
телуру, сурми.

Всесвітньо відома компанія Rolls Royce в проект Rower Chips інвесту-
вала декілька мільйонів фунтів стерлінгів в розробку термоелектричних
генераторів при умові, що в цих генераторах будуть використовуватись
недорогі та доступні матеріали.

Розробка нових термоелектричних генераторів зробить автомо-
білі, що працюють на вуглеводневих видах палива, більш доскона-
лими й ефективними, а електромобілі позбавить від акумуляторних
батарей.
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДВИГУНІВ
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ

МАСТИЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДОБАВКАМИ

Михайлов М. О.
VI курс, группа АГ-52м,  спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»
Науковий керівник: О. А. Лудченко к.т.н., професор

Розроблено математичну модель зношування циліндро-поршневої
групи. Досліджено ефективність застосування добавок-реметалізантів
для підвищення надійності двигунів. Визначено вплив сучасних мас-
тильних композицій з добавками-реметалізантами на роботоздатність
трибоспряжень. Проведено експериментальні підтвердження ефек-
тивності мастильних композицій з добавками-реметалізантами.

Проведений аналіз чинників, які впливають на ресурс двигунів
дозволяє зробити висновок, що деталі ЦПГ найбільш схильні до зно-
шування і є найменш довговічними з основних деталей двигуна, а тому
визначають ресурс двигуна в цілому. Спрогнозувати ресурс ЦПГ
можна на основі побудови моделі за структурно-енергетичною теорією
тертя і зношування. 

Проведений аналіз процесів пошкодження показав, що руйнуван-
ня металу внаслідок тертя пов’язане із змінами, які відбуваються
в поверхневому шарі матеріалу. Ці зміни, викликані деформацією, теп-
ловою і хімічною дією, що призводять до утворення так званих вто-
ринних структур, в яких і відбувається зношування. Процеси руйну-
вання пов’язані з надходженням і накопиченням механічної енергії.

Прогнозування залишкового ресурсу або імовірності безвідмовної
роботи є однією з найважливіших задач технічної діагностики.
Прогнозування довговічності деталей ЦПГ двигуна вимагає врахуван-
ня складного комплексу зовнішніх чинників і можливе на основі
визначення надійності за структурно-енергетичними моделями. 

Об’єктивну оцінку математичної моделі довговічності може дати
тільки її дослідження на основі експериментальної перевірки.
Найкращі результати дають експлуатаційні випробування, проте про-
блема їх застосування полягає у складності створення однакових умов
для випробування або високою вартістю, саме тому найпопулярніши-
ми являються лабораторні та стендові випробовування. 

Деталі ЦПГ одночасно підлягають декільком видам зношування. Вид
зношування тісно пов’язаний з видом мащення пари тертя «поршневе
кільце – гільза циліндра», навантаженням та умовами експлуатації.
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Згідно з енергетичною моделлю, об’ємний знос можна розглядати як
відношення енергії витраченої на тертя до підведеної зовнішньої енер-
гії. Аналіз показав, що елементи пари тертя «поршневе кільце – гільза
циліндра» в автомобільних двигунах будуть послідовно взаємодіяти на
макро-, фрагментарному і мезоструктурному рівні фрикційної взаємо-
дії. Результуючий знос буде результатом суперпозиції різних видів зно-
шування на різних масштабних рівнях взаємодії. 

На основі структурно-енергетичної моделі для судових двигунів
запропонована модель зношування ЦПГ двигунів автомобіля.
Математична модель зношування ЦПГ для автомобільних двигунів
потребує вдосконалення. В результаті проведеної роботи розроблена
методика для експериментальної перевірки і вдосконалення матема-
тичної моделі зношування деталей ЦПГ для автомобільних двигунів. 

Структурно-енергетичний підхід дає змогу пояснити механізм
роботи мастильних композицій, а також розкриває умови утворення
металоплакіруючого покриття. Для забезпечення високих триботех-
нічних і протизносних властивостей шару необхідні локальні спалахи
температури на ділянках фактичного контакту, які повинні бути спів-
ставлені з температурою плавлення найбільш легкоплавкого компо-
ненту і евтектичної основи. 

На даний час існує два види функціональних добавок: реметалізан-
ти і геомодифікатори тертя, проводяться дослідження з використання
комбінації обох добавок. Для ефективної роботи мастильних компози-
цій з присадками-реметаллізантами на зв’язаних поверхнях тертя
повинні бути присутніми ділянки з підвищеним локальним тиском
і температурами. Припинення використання цих препаратів призво-
дить до швидкого виходу з ладу вузлів тертя. Розробка і дослідження
таких препаратів проводилися в Санкт-Петербурзькому Державному
Технічному Університеті (Росія) і Оклендському університеті (США).

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Омельченко Ю. В.
VI курс, група АГ-52м, спеціальність «Автомобілі та

автомобільне господарство»
Науковий керівник: О. І. Дубинець, д.т.н., професор

Аналіз існуючих систем постачання запасними частинами на
підприємствах автотранспорту, дозволив виділити загальні закономір-
ності й недоліки і на цій основі сформoвана перспективно-концепту-
альна модель організації системи постачання запасними частинами
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автотранспортних підприємств. Ціни на запасні частини ростуть
швидше ніж на автомобілі. Деталі несерійного виробництва вважають-
ся дорожче серійних в 4-5 разів. Ціни на запчастини для старих машин
ростуть найбільш швидко. Це пояснюється витратами зберігання,
зменшенням обсягів випуску й прагненням натиснути на споживача
в плані придбання нового автомобіля. За цикл життя запасних частин
виділяється три основні періоди: період наростання обсягу виробниц-
тва; період стабільного виробництва; період скорочення обсягів
виробництва до повного припинення.

Аналіз систем постачання запасними частинами в різних умовах
господарювання дозволив виявити дві основні форми організації –
транзитну й складську. Кожна із цих форм має свої переваги й недоліки.
Транзитна форма постачання вигідна тим, що при її використанні ско-
рочуються строки доставки вироблених запасних частин від постачаль-
ників до споживачів і знижуються транспортно-заготівельні витрати.

Аналіз наукових праць показав, що для забезпечення технологічних
процесів обслуговування автомобілів найбільш прийнятна є складська
форма постачання. Це пояснюється зокрема тим, що попит на запасні
частини не є обов’язково детермінованим і носить імовірний характер,
що дозволяє оперативно управляти запасами на центральних складах
автотранспортних систем. Запасні частини відносяться до категорії
товару, для якого складські поставки не тільки вигідніше транзитних,
але й у більшості випадків є основним шляхом доставки до переважної
більшості споживачів. Вони поділяються на: збутові, товарні, виробничі
та запаси в дорозі. Запаси на складі прийнято ділити на поточні (пере-
хідні) і страхові (резервні, не знижувальні). Запаси є одним з найбільш
цінних активів виробничо-збутової системи.

В роботі оптимізовано систему постачання запасними частинами
підприємства автотранспорту, зберігання і транспортування. У практи-
ці планування, залежно від тимчасового чинника, розрізняють три
етапи прогнозів: довгострокове або перспективне прогнозування
з обсягом періоду – п’ять і більше років; середньостроковий прогноз –
від двох до п’яти років; короткостроковий прогноз – до одного року.
Підвищення достовірності прогнозу попиту, може бути досягнуте за
допомогою багатофакторних моделей, шляхом вибору оптимальних
залежностей для тренда, сезонної хвилі і багатьох інших чинників. 

Сформована методика прогнозу попиту на запасні частини, заснова-
на на екстраполяції, ефективно реалізована за допомогою електронних
обчислювальних машин у вигляді безперервної прогнозуючої системи,
у якій за рахунок зворотного зв’язку відбувається безперервне попов-
нення інформації про фактичну витрату запасних частин на ринку
споживачів. Вибір критерію здійснено залежно від поставленої мети,
доповненої результатами аналізу вихідного тимчасового ряду й резуль-
татів прогнозування.
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Дослідження показали, що найбільш раціональною формою орга-
нізації системи забезпечення запасними частинами автотранспортних
підприємств є пірамідальні системи. Під пірамідальною системою
розуміється ієрархічна модель, у якій кожному складу вищого щабля
(рівня) підлеглі кілька складів нижчого щабля, структури таких систем
можуть бути різноманітними. Але встановлено, що для підприємств
автомобільного транспорту найбільш доцільним є використання ком-
бінованої пірамідальної системи постачання, яка відрізняється тим,
що запасні частини можна одержувати (купувати) безпосередньо або у
фірмових магазинах, або в посередників, або робити закупівлю відразу
ж на проміжних складах. Той або інший варіант закупівлі запасних час-
тин вибирається за критерієм мінімальних транспортних витрат на
доставку останніх. Одержані результати можуть бути використані на
підприємствах автотранспорту. 

ЩІЛЬНІСТЬ ЗОНИ КОНТАКТУ    ГІДРООЧИЩУВАЛЬНИХ
ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ З ПОВЕРХНЕЮ

Пільгун Р., Патлачук А.
ІV курс, група АГ-51с,  спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Науковий керівник: Нигора В. М., д.т.н., проф..

Вибір оптимального варіанту щільності зон контакту ГВО здійсню-
ється в два етапи: формування локальної зони гідроруйнівного контакту
струменя на очищуваній поверхні; моделювання щільності покриття
локальними зонами контакту заданої площі поверхні очищення. 

Формування зони локального контакту струменя форсунки з очищу-
вальною поверхнею.

При взаємодії з поверхнею струмінь проходить три фази розвитку:
1 фаза – вільна течія, 2 фаза – розкриття струменя, 3 фаза – поверхне-
ва течія струменя.

Перша фаза добре досліджена у багатьох роботах з аеродинаміки:
поперечний профіль швидкості у ній має експоненційну форму. Про
другу фазу відомо, що через високу турбулентність струминна течія тут
відсутня, динамічний тиск руху частково перетворюється у статич-
ний,а після початку розтікання потоку статичний тиск знову перетво-
рюється у динамічний. У цій фазі є характерна критична точка Op роз-
тікання, з якої беруть початок всі лінії току поверхневих течій. У третій
фазі відбувається розтікання потоку по поверхні. Форма цієї зони зале-
жить від кута атаки струменя, так при куті α=90

o
струмінь розтікається

рівномірно утворюючи концентричні кола розподілу швидкостей.
Схеми зони розподілу швидкостей в ЗЛК утворених лініями, що

з’єднують точки з однаковою швидкістю, відображається ізотахами.
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Форма ізотах близька до еліпсів і при цьому простежується наступ-
на закономірність: при одному і тому ж куті α точки ізотах з макси-
мальною відстанню з повздовжньої вісі лежать на одній прямій; ця
пряма утворює з віссю кут, рівний куту атаки струменя на поверхню.

Якщо допустити, що ізотахи мають форму еліпсів, то з’являється
можливість обґрунтувати зв’язок між критичною точкою розтікання
струменя Op і такою геометричною характеристикою еліпса, як фокус.

Знайдемо залежність між параметрами еліпса a, b при перерізі пря-
мого конуса під кутом . Відомо, що еліпс проектується у коло на пло-
щину, перпендикулярну вісі конуса. Радіус цього кола дорівнює малій
піввісі еліпса. Оскільки проекція еліпса на площину, перпендикулярна
вісі lk, також є коло, то відрізок MO є радіус кола, який за означенням
рівний малій піввісі b еліпса. Відрізок NO дорівнює великій піввісі
a еліпса і утворює з віссю lo  циліндра кут α. Відрізок утворюючої цилін-
дра NM також утворює з відрізком NO кут .

Після геометричних перетворень отримаємо
b= α*sinα (1)
Якщо при однаковому куті атаки струменя (a=const) точки макси-

мальної відстані від поздовжньої вісі у різних еліпсів лежать на прямій,
то можна стверджувати, що всі ці еліпси подібні між собою. Таким
чином, висунуті припущення дозволили обґрунтувати еліптичну
форму локальної зони контакту струменя круглого перерізу із очищу-
ванню поверхнею.

Моделювання щільності покриття локальними зонами контакту ГВО
поверхні очищення.

Щільністю розміщення ЗЛК і оцінюється відношення площі Fi
зони контакту Zi до площі Fn паралелограма O1 O2 O4 O3.

k0 = Fi /Fn (2)
Розглянемо оптимальне розміщення ЗЛК еліпсоїдної форми на

необмеженій площині. 
З кожною із розташованих ЗЛК жорстко зв’язана координаційна

система X 
.
OiY 

.
(на рис. не показана), і так як зони зберігають постій-

ну взаємну орієнтацію, то відповідні координатні вісі цих місцевих
координатних систем також взаємно орієнтовані.

Щоб визначити групи паралельних прямих, що утворюють парале-
лограм, необхідно задати напрями цих прямих і відстані між сусідніми
прямими кожної групи.

Висновок. Побудова паралелограма на необмеженій площині є
передумовою до вирішення задачі оптимального розміщення ЗЛК на
обмеженій площі зони очищення.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ
ТОКСИЧНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ

Петренко Т. В.
VI курс, група АГ-53м, спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Науковий керівник: Лудченко О. А., к.т.н., професор,

У даний час нейтралізація відпрацьованих газів реально є одним
з ключових напрямів у зниження токсичності. Зростає парк автомобі-
лів з нейтралізаторами, обговорюється питання про їх обов’язкову
установку. У той же час повністю відсутня офіційна методика контро-
лю їх працездатності, у зв’язку з цим назріла нагальна необхідність
у розробці та введенні нового національного стандарту з контролю
токсичності в умовах експлуатації. 

Головною метою дослідження є на основі аналізу механізму утво-
рення шкідливих речовин, впливу на нього умов експлуатації автомо-
біля, експериментальних характеристик токсичності та існуючих мето-
дів контролю розробити методику контролю токсичності в умовах
експлуатації.

Досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 
1. На основі аналізу характеру і величин викидів шкідливих речо-

вин з відпрацьованими газами, їх порівняльної шкідливості, заходів
щодо їх зниження та існуючих методів їх інструментального або аналі-
тичного вимірювання визначено номенклатура шкідливих речовин. 

2. Розглянуті  існуючі методи контролю токсичності, виявлені їх
переваги і недоліки, особливо в області інформативності та доступності. 

3. Проаналізовані міжнародні та національні норми викидів шкід-
ливих речовин і зв’язки форми їх подання з вже існуючими методами
контролю. 

4. Обґрунтовані нормативи викидів шкідливих речовин, з огляду
на діючі і перспективні міжнародні норми, а також їх технічну досяж-
ність для парку автотранспортних засобів, які експлуатуються в даний
час в Україні. Запропоновано поетапне введення таких нормативів із
зазначенням заходів, які забезпечать їх досягнення. 

5. Розглянуто існуючу газоаналітичну апаратуру та можливість її
використання. Запропоновано вимірювальну систему з можливістю її
подальшого розвитку. 

6. Розроблено метрологічне забезпечення методики, її відповід-
ність діючим стандартам на методи та засоби випробувань. Визначена
похибка методики та її складових. 

7. Обґрунтовані навантажувально-швидкісні режими, що відпові-
дають реальним умовам експлуатації ДТЗ. 
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8. Розроблено технологію проведення контролю і перевірили її при
проведенні експериментальних досліджень. Запропоновано відповідні
технологічні інструкції щодо реалізації запропонованої методики. 

9. Виявлені особливості діагностування та контролю ДТЗ, обладна-
них системами каталітичної нейтралізації ВГ. Надані рекомендації з
використання результатів контролю для загального діагностування
таких систем. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає:
а) у розробці методів контролю миттєвих значень вмісту шкідливих

речовин і витрат палива; 
б) у розробці та обґрунтуванні навантажувально-швидкісних

режимів контролю токсичності, що відповідають реальним умовам
експлуатації; 

в) у розробці норм викидів шкідливих речовин та їх узгодження з
діючими та перспективними міжнародними нормами. 

Практичне значення отриманих результатів роботи: результати
проведених досліджень можна використати для контролю токсичності
відпрацьованих газів на автомобілях різного призначення.

НАНОМАТЕРІАЛИ  ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ
БАТАРЕЙ АВТОМОБІЛІВ

Смирнов О. В.
IV курс, група 41, спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»
Науковий керівник: Косенко В. А., к.т.н., доцент

Проблеми екології та постійне підвищення цін на нафтопродукти
змушує  вчених, які працюють в автомобільній промисловості, шукати
альтернативні види палива. Перспективним в цьому напрямку вияви-
лась електроенергія й це привело до створення електромобіля. Перші
електромобілі в якості накопичувачів електроенергії використовували
свинцеві акумуляторні батареї ,що мали велику масу, невелику ємність
й досить довгий час заряджання. В зв`язку з цим  свинцеві акумулято-
ри не отримали широкого розповсюдження, як накопичувачі елек-
троенергії для електромобілів.

Справжній прогрес в цьому напрямку стався у 2005 році, коли
компанія Toshiba  оголосила про створення нової літій-іонної акуму-
ляторної батареї. На даний час досконалими вважаються літій-іонні
та літій-іон-полімерні акумуляторні батареї, але й вони мають ряд
суттєвих недоліків — а саме: нездатність швидко заряджатись та від-
давати енергію.
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Нанотехнології й наноматеріали значно покращили характеристи-
ки акумуляторних батарей. Так, японська компанія  Matsushita Battery
Industrial Co. Ltd розробила Li-іон батарею з нанотехнологічним
обробленим катодом на основі нікелевого оксиду, що збільшило
об`ємну щільність енергії.

Літій-іонні акумуляторні батареї з електродами із наноструктуро-
ваних матеріалів заряджаються за 10 хвилин, а дальність пробігу авто-
мобілів з таким акумулятором (1 зарядка) – 200 км. Компанія
AltairNano удосконалила акумуляторні батареї (70 квт.ч.), що дозволи-
ло збільшити пробіг  електромобіля до 400 км (практично можливо
порівняти із бензиновими  автомашинами). Це стало можливим за
рахунок заміни вуглецевого анода, що руйнується після декількох
сотен циклів заряджання – розряджання, на анод із нанокристалів
тітаната літія. Площина його поверхні складає біля ста квадратних мет-
рів на 1 грам речовини, в той час як для вуглецевого анода ця характе-
ристика —  до трьох квадратних метрів. Необхідно відмітити, що нано-
порошки тітаната літія отримували подрібненням кристалів на
планетарних млинах. Розробник цих акумуляторів компанія Altairnano
показала — їх акумулятори витримують цикл зарядки – розрядки
15000 раз й розраховує на 20 років експлуатації  в реальних умовах.

Подальше удосконалення літій-іонових акумуляторних  батарей
пов`язано із досягненням вчених Стенфордського університету, які
запропонували в якості електродних матеріалів  ниткоподібні тонкі
кристали кремнію ( whiskers )  і це десятикратно збільшує ємність аку-
муляторних батарей.

Європейська компанія Europositron розробила технологію алюмі-
нієвих акумуляторних батарей з використанням інноваційної електро-
хімічної технології.

Нові акумуляторні батареї мають щільність зарядки 2100 вт/л,
витримують більш 3000 циклів перезарядки, можуть працювати в
широкому діапазоні температур від -40 С до +70 С при гарантованому
терміні роботи 10-30 років.

В Україні і Росії також ведуться пошуки по удосконалення акумуля-
торних батарей з використанням наноматеріалів. Російські вчені
Новосибірського інституту хімії твердого тіла і механохімії СВ РАН роз-
робили катодні матеріали для літієвих акумуляторів на основі нанотех-
нологій – LiMn2O4,LiV3O8, Li3Fe2(PO4)3, LiMn2O4, LiCoO2. Ці матеріа-
ли були отримані методом механохімічної активації (подрібнення
твердої речовини у відцентрових барабанах в присутності металевих
кульок). Завдяки цієї технології розроблені нові катодні матеріали на
основі хімічних сполучень типу LiMeMn2O4 (де Ме – Co, Cr, Ni, Fe ),
що здатні зберігати велику кількість енергії.

Ведучі американські, японські й німецькі автовиробники вважа-
ють, що саме електромобіль стане автомобілем майбутнього.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО

ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН

Смірнов С. А.
6 курс, група АГ-53м, спеціальність «Автомобілі та авто-

мобільне господарство», к.тел. (097)108-73-41
Науковий керівник: Дубінець О. І., д.т.н., професор

Здійснювана в Україні реформа політичної системи і радикальна
економічна реформа з формуванням ринкових відносин обумовлюють
необхідність корінного вдосконалення організації і розвитку транспор-
ту країни як міжгалузевого комплексу, що поєднує всі види транспорту
сфери обігу (магістральні види транспорту загального користування),
сфери матеріального виробництва (промисловий, будівельний, сіль-
ськогосподарський транспорт) і міський транспорт.

Серед пріоритетних напрямків в економіці — міжнародні еконо-
мічні зв’язки і зростання обсягів зовнішньої торгівлі, розвиток міжна-
родного туризму, ділових, культурних, науково-технічних та інших
міжнародних зв’язків. Вони сприяють кількісному і якісному зростан-
ню парку транспортних засобів, удосконаленню логістичних операцій.

На відміну від інших галузей, продукція транспорту не має речо-
винної форми, але вона матеріальна за своїм характером, тому що
в процесі переміщення вантажів витрачаються матеріальні засоби,
зношується рухомий склад і засоби, що його обслуговують, використо-
вується праця робітників та службовців.

Співробітництво країн в галузі розвитку доставки вантажів перед-
бачає вирішення широкого кола проблем: створення транспортно-
експедиторської системи обслуговування вантажовласників, мережі
першокласних автомобільних доріг національного і внутрішньоконти-
нентального значення.

У міжнародних перевезеннях беруть участь різні види транспорту.
Кожний з них має свою специфіку і сферу раціонального використан-
ня. В останні роки відчутні зрушення намітилися в міжнародних пере-
везеннях вантажів і пасажирів автомобільним транспортом. Тут ван-
тажні і комерційні операції в транспортній логістиці знаходяться
в прямій залежності від швидкості руху товарів, тобто, від швидкості
проходження вантажних і пасажирських потоків по транспортних
коридорах.

Гострота проблеми прискорення процесу доставки вантажів і паса-
жирів відчувається при виконанні міждержавних зобов’язань, при
оформленні міжнародних транспортних зв’язків.

Рівень взаємодії в транспортному процесі може бути оцінений сту-
пенем синхронізації поставок продукції з ритмом їх виробничого
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споживання. Збої в транспортному конвеєрі приводять як до утворення
зайвих запасів товарно-матеріальних цінностей, так і до їх відступу від
потрібної кількості в потрібний момент. Справедливим є тезис про те, що
для проходження процесу виробництва в беззупинному режимі — зовсім
незалежно від того, відновлюється цей запас щодня чи тільки через
визначені терміни, — необхідно, щоб на місці виробництва постійно був
у наявності запас сировини більший, ніж його споживають.

Це залежить від різних умов, що, власне кажучи, все зводиться до
більшої швидкості, регулярності і надійності, з якими поставляється
маса сировини і матеріалів, необхідних для беззупинного процесу
виробництва.

На основі аналізу сучасного стану системи технічного автосервісу
міжнародних перевезень в Україні та за її межами, в розглянуто основ-
ні тенденції розвитку даної галузі, а також подано можливі напрямки
подальшого розвитку і вдосконалення системи сервісу, з урахуванням
напрацьованого власного та міжнародного досвіду в цій галуз.

СПОСІБ ВПУСКУ ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНОГО ДВИГУНА
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ НА ОСНОВІ

ПЕЛЮСТКОВОГО КЛАПАНУ

Я. А. Тітенко
І курс, група 112ЕТ9-А, спеціальність «Обслуговування та

ремонт рухомого складу», Київський електромеханічний
коледж, Повітрофлотський проспект, 35

Науковий керівник: А. М. Тітенко, к.фіз.-мат.н, доцент 

Серед відомих способів і пристроїв для підвищення ступеня запов-
нення чотиритактних ДВЗ варто виділити патенти Німеччини
N 4227261, в якому для підвищення коефіцієнта заповнення викорис-
товується байпасний канал, який сполучає впускний канал камери з її
випускним каналом за допомогою струменевого насоса і використовує
енергію відпрацьованих газів (ВГ). Пристрій впуску двигуна по заявці
Японії N 5-50574 передбачає зміну довжини впускного каналу, площі
прохідного перетину впускного каналу і фази закриття впускних кла-
панів, забезпечуючи взаємозв’язок роботи виконавчих механізмів.
Система впуску двигуна по заявці Японії N 5-53931 виконує триступе-
неву зміну прохідного перетину впускного каналу залежно від частоти
обертання ДВЗ. Спосіб впуску ДВЗ по заявці Японії N 5-40126 перед-
бачає використання двох впускних каналів зі своїми впускними клапа-
нами і встановленого в одному з них замкового клапана, алгоритм
роботи якого визначається частотою обертання двигуна. Є також спо-
сіб впуску чотиритактного ДВЗ по патенту РФ N 2023181 шляхом
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випуску ВГ з циліндра через випускний клапан, первинного відкриття
додаткового впускного клапана і подачі через нього від джерела стисло-
го газу свіжого заряду на продування циліндрів, закриття випускного
клапана і додаткового впускного клапана, заповнення свіжим зарядом,
повторного відкриття додаткового впускного клапана, дозарядки
циліндра через додатковий впускний клапан і закриття впускного кла-
пана і додаткового впускного клапана, що відрізняється тим, що запов-
нення циліндра свіжим зарядом через впускний клапан проводять після
закриття випускного клапана, а повторне відкриття додаткового впус-
кного клапана проводять після закриття впускного клапана [1].
Розглянуті способи складні в реалізації і недостатньо забезпечують під-
вищення ступеня заповнення на низьких частотах обертання двигуна.
Пелюсткові впускні клапани відомі і широко застосовуються в
двотактних ДВЗ (патенти США NN 5245956, 5370088, 5373867,
5390690). Загальним недоліком згаданих пелюсткових клапанів є їх
обмежені функціональні можливості, пов’язані з тим, що вони мають
малу площу прохідного перетину щодо площі прохідного перетину
впускного каналу через конструктивні обмеження ходу пластин. 

Завданням технічного вирішення даного способу впуску є підви-
щення ступеня заповнення паливоповітряної суміші двигуна. Це
досягається заповненням циліндра свіжим зарядом впускного каналу
через впускний клапан на низьких частотах обертання двигуна через
впускний клапан і встановленням перед ним пелюсткового клапану, а
на високих частотах обертання двигуна свіжий заряд поступає через
впускний клапан при повністю відкритому впускному каналі. Даний
спосіб може знайти реалізацію в системах впуску чотиритактних ДВЗ
для підвищення ступеня заповнення, а розробка самого клапана для
неперервного самочинного дозування суміші передбачає використан-
ням матеріалу з пам’яттю форми [2], який здатен самотужки змінюва-
ти переріз впускного каналу. 

ВИСНОВКИ
Запровадження пелюсткового клапана, значною мірою, розширює

його функціональні можливості і забезпечує впускання з підвищеним
ступенем заповнення на низьких частотах обертання двигуна

Список використаних джерел
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СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ ЗІ ЗМІННИМ ЕЛЕКТРОДОМ

О. А. Тітенко 4 клас, школа №183
Гімназія «Фортуна» вул.Юності 5,  м.Київ 

Науковий керівник: А. М. Тітенко, к.фіз.-мат.н, доцент 

Відомі іскрові свічки запалювання, що містять корпус із закріпле-
ним в ньому ізолятором та два електроди: центральний і бічний [1]. При
цьому бічний електрод виконаний з вигином і його відігнута частина
утворює з центральним електродом іскровий проміжок. На електроди
подають високу напругу і виникає іскровий розряд, яким забезпечуєть-
ся займання паливоповітряної суміші. Свічки такого типу не забезпечу-
ють безперебійне іскроутворення між електродами в будь-яких умовах
експлуатації, оскільки величина іскрового проміжку (зазору) між елек-
тродами залишається сталою. Однак, величина зазору при пуску холод-
ного ДВЗ і при його нормальній роботі повинна бути різною, оскільки
для стабільного займання горючої суміші і стійкості роботи прогрітого
ДВЗ на холостому ходу(ХХ) потрібний більший по величині зазор між
електродами свічки, чим при пуску холодного двигуна, особливо при
низьких температурах [2].

Відома свічка запалювання [3], у якої один з електродів (бічний або
центральний) виконаний біметалічним, таким, що деформується під
впливом температури. Після пуску ДВЗ біметалічний електрод при
нагріві починає розгинатися, а зазор між електродами становить необ-
хідну величину для забезпечення холодного пуску, збільшується досяг-
нувши потрібної температури. Недоліком цього відомого пристрою є
недостатня надійність і довговічність, пов’язана з тим, що електроди з
біметалу володіють недостатньою термостійкістю. Крім того, електрод
з біметалу при зміні температури може випробовувати тільки деформа-
цію вигину. Це певною мірою обмежує величину і форму утворюючого
іскрового зазору. Для забезпечення необхідного діапазону переміщен-
ня біметалічний електрод повинен мати значний запас по довжині
(вільній частині), оскільки вигин відбувається за рахунок різниці тем-
пературного подовження шарів біметалу. Тому електроди у відомої
свічки значно віддалені від корпусу, далеко входять в камеру згорання
і значно обгорають при роботі. Іншим недоліком відомої свічки [4]
є складність технології калібрування іскрового проміжку між електро-
дами в їх початковому холодному і гарячому стані.

Ми пропонуємо для вирішення необхідних проблем запровадити
бічний електрод, який виконаний з термочутливого матеріалу з «пам’ят-
тю форми» (ЕПФ), наприклад никеліда титану, що володіє високими
жароміцністю, теплостійкістю і стабільністю температур зворотних
деформацій, а також забезпечує підвищення надійності і довговічності
свічки запалювання. Принцип роботи: свічка має бічний електрод вико-
наний з матеріалу ЕПФ, що деформується під впливом температури.
При низьких температурах зазор між бічним і центральним електродами
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має мінімальну величину, що забезпечує надійність холодного пуску.
Після пуску ДВЗ зазор збільшується до розміру, при якому забезпечують-
ся стабільне займання горючої суміші і забезпечується стійка робота ДВЗ
на ХХ, а при нормальній роботі двигуна бічний електрод внаслідок мар-
тенситного перетворення матеріалу при нагріві починає розгинатися,
збільшуючи зазор до величини необхідної для займання горючої суміші. 

Таким чином, запропонована свічка запалювання має більшу
надійність в роботі в порівнянні з свічкою на біметалічній основі, під-
вищуючі надійність і довговічність роботи свічки.
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ПОЄДНАННЯ АЕРОДИНАМІКИ АВТОМОБІЛЯ
З ОБТІЧНІСТЮ ЙОГО ФОРМ
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«Автомобілі та автомобільне господарство»
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кафедра автомобільного транспорту

Науковий керівник: Захарченко А. В., старший викладач

Вирішальну роль в економії палива грає опір повітря. Тому що, для
сили повітряного потоку, який обтікає і гальмує автомобіль, вкрай важ-
ливий коефіцієнт аеродинамічного опору (Сх) і площа поперечного
перетину (А) автомобіля. До того ж є ще й обтяжлива обставина: опір
повітря залежить від квадрата швидкості. А це значить, що чим швидше
рухається автомобіль, тим динамічніше зростає сила лобового опору.

Audi A6 Avant порівняно з Audi A6 Allroad
Кросовер — так звучить назва сучасної категорії, в якій представле-

ний результат схрещування позашляховика і традиційного легкового
автомобіля. Типовий представник — грубуватий Allroad від Audi, його
версію 3.2 FSI було порівняно з аналогічно моторизованим А6 Avant,
який служить базою для Allroad. І отримано у підсумку, трохи збільшену
лобову поверхню, плюс злегка гірший коефіцієнт аеродинамічного
опору — дають в сумі істотно підвищений опір повітря. Іншими словами,
шикарна зовнішність позначається і на рахунках за паливо. Зі стандар-
тним дорожнім просвітом Сх Audi Allroad підвищується до 0,33, а поза-
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шляхове налаштування доводить його до 0,34. Але остання цифра не кри-
тична, оскільки на бездоріжжі доводиться долати зовсім інший опір.

Porsche та Lamborghini — площина — не доказ
На перший погляд, ультраплоский Gallardo — зразок обтічності.

Автомобіль дійсно на 15 см нижче, ніж 911-й. Але аеродинамічна труба
об’єктивно доводить, що з обтічністю справи краще йдуть у Porsche,
і до того ж з великим відривом. Безумовно, у 911-го трохи більше площа
поперечного перетину, але нижче Сх. Найнижчий показник із заднім
антикрилом, яке автоматично виїжджає на швидкості 120 км/год. Та ж
історія і з Lamborghini, але в нього антикрило не зменшує Сх, а збільшує
його з 0,33 до 0,35.

Основна проблема спортивних автомобілів — підйомна сила, що
постачає зустрічний потік повітря, яка повинна бути зменшена.
В іншому випадку автомобіль на високій швидкості може «злетіти» над
дорогою. Менша лобова поверхня є перевагою, але Сх залишає бажати
кращого. 911-й доводить, що може бути і по-іншому. За Сх він кращий
порівняно з Lamborghini.

Універсал проти SUV’a — BMW 5-ої серії проти Touring X5
Поки ще не всі прагнуть їздити на SUV’aх, але бажаючих все біль-

ше. При цьому результати тестів в аеродинамічній трубі однозначні:
якщо на перше місце поставити витрату палива і викиди шкідливих
речовин, то SUV’и повинні зникнути відразу. В даному аспекті задово-
лення їзди на SUV означає майже на 50 % більший опір повітря.
Високий Сх і величезна площа поперечного перетину позначаються на
ненажерливості Х5, при 150 км/год збільшується витрата порівняно
з універсалом на два літри. Причини рекордного Сх SUV’а різноманіт-
ні, серед них короткі кузовні звіси, величезні колісні ніші, необтічне
днище, масивні зовнішні дзеркала, великі радіатори. З точки зору
аеродинаміки, SUV — це катастрофа. На бездоріжжі це не має значен-
ня, але на автомагістралі більше 130 км/год всі спроби заощадити при-
речені на невдачу, окрім комплектацій з дизельними двигунами.

Merсedes C 200T проти C 200 — більше місця, більша витрата
Деякі переконання живучі. Наприклад — універсали по аеродинаміці

завжди кращі, ніж седани, і в більшості своїй навіть швидші. І те, й інше
неправильно. Раніше в окремих випадках так і було, сьогодні все з точніс-
тю до навпаки — седани швидше ковзають на зустріч повітряним пото-
кам. Широка корма, притаманна сучасним седанам, по аеродинаміці
перевершує так звану вантажну корму універсала. Причина у вихровій
зоні на кормі — там, де обривається повітряний потік, що у седана менше.
Вона-то і зменшує стопоруючий вплив оточуючого повітря. Якщо еконо-
мія палива перш за все, то потрібно брати седан, а не універсал. Але не
завжди різниця виходить настільки значною, як у цьому порівнянні.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДЛЯ РОЗРОБКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ, ПНЕВМАТИЧНИХ
ТА ЕЛЕКТРОПНЕВМАТИЧНИХ СХЕМ КЕРУВАННЯ В

ОБЛАДНАННІ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Чередник В. М., ст. викладач кафедри
автомобільного транспорту

Науковий керівник: Якимчук М. В., к.т.н, доцент

Курс дисципліни «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна
техніка» складається з трьох взаємопов’язаних розділів. Практичною
стороною курсу є вміння студентів розробляти електричні та електронні
схеми керування робочими органами, які використовуються в облад-
нанні для обслуговування автомобільному транспорті. Такими робочи-
ми органами є електродвигуни, пневматичні та гідравлічні приводи.
Керування роботою цих механізмів потребує не тільки проектування
електричних схем, але і використання в них різних типів датчиків, як
засобів контролю роботи та зворотного зв’язку. Використання в таких
схемах мікропроцесорної техніки піднімає функціональний рівень
мобільності схем керування та дозволяє реалізувати багато додаткових
функцій. Фактично схеми в яких є робочий орган, мікропроцесорна
система керування та система зворотного зв’язку перетворюються
в сучасні мехатронні системи.

Основною проблемою при розробці таких схем є перевірка їх робо-
тоздатності та відповідності робочого циклу до попередньо заданого
завдання.  Відсутність наочної візуалізації процесу роботи схем впли-
ває на якість засвоєння практичного матеріалу, можливість  аналіз  та
визначення помилок в розроблених схемах. 

Перспективним виходом з даної ситуації є використання спеціаль-
ного програмного забезпечення «FluiSim»німецької компанії «Фесто».
В порівнянні з існуючими засобами проектування, дана розробка є тех-
нологічним проривом в сучасному форматі представлення інформації.
Основною перевагою її є не лише можливість накреслити принципові
схеми, але в динамічному режимі подивитись їх роботу, проаналізувати
потоки матеріальних та інформаційних сигналів, перевірити схеми на
помилки.

Приклад розробки електропневматичної схеми керування наведе-
но на рис.1.

В якості робочого органу в схемі вибраний пневматичний привод,
який широко застосовується в обладнанні для пресування та шино-
монтажу.  Пневматичні приводи (пневмоприводи) – пристрої, що
здійснюють передачу енергії від джерела її утворення  до виконавчого
механізму. В якості робочого середовища (носія енергії) використову-
ють газ або повітря.
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Рис. 1 Принципова схема електропневмопривода: 1 – перша підсистема (енер-
гетична), 2- друга підсистема (блок керування), 3 – третя виконавча або силова.

Розробка електропневматичноїсхеми потребує наявність зображен-
ня двох принципових схем – пневматичної та електричної. Розробка
схеми керування здійснюється покроково. Першим кроком є підбір еле-
ментів схем. Другим кроком — розробка схеми підключення елементів.  

Правильне підключення можливе за умови вивчення студентами
роботи елементів схем, які умовно поділяються на три  підсистеми.
Перша – енергозабезпечуюча,призначена для створення тиску у мере-
жі живлення і включає пристрої для утворення енергії і пристрої для
підготовки стисненого повітря, яке передає енергію у другу та третю
підсистеми. Набір елементів, з яких складається перша підсистема,
постійний і не залежить від конкретної технічної задачі, що вирішуєть-
ся при проектуванні пневматичної системи. 

Друга підсистема – блок керування, який складається з розподільної
та керуючоїсистемиа. Блок складається з конструктивно різних розпо-
дільників і електричних елементів. Друга підсистема є найбільш складним
об’єктом проектування при вирішенні конкретних технічних задач.

Поєднання цих систем в один технологічний процес з подальшим
підключенням до виконавчої дозволяє отримати переміщення штоку
пневмоциліндра по заданому циклу роботи.

Використання програмного забезпечення та методики проекту-
вання в навчальному процесі дозволить студентам розробляти нові
схеми керування в обладнанні  для обслуговування автомобілів при
виконанні лабораторних, практичних та курсових робіт.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ
ЯКОСТІ ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Шкіндер І. В.
6 курс, група АГ-53м, спеціальність

«Автомобілі та автомобільне господарство»,
Науковий керівник: Лудченко О. А., к. т. н., професор

Одним з найважливіших механізмів управління якістю є сертифі-
кація. Вона дає змогу об`єктивно оцінити продукцію, підтвердити
споживачеві її безпечність, організувати контроль за відповідністю
продукції вимогам екологічної чистоти, а також підвищити її конку-
рентоспроможність. 

З переходом до ринкових відносин в Україні змінився порядок
поставлення на виробництво продукції заводів автомобільної галузі.
Держава не контролює, як було раніше, процес розроблення та випро-
бування нових ДТЗ, виробникам надається самостійність у рішенні
фінансових питань, пов’язаних з підготовкою нового виробництва.
У такій ситуації єдиним бар’єром, який може запобігти появі на ринку
ДТЗ незадовільної якості, які мають конструктивні параметри, що не
відповідають вимогам безпеки та охорони довкілля, є система сертифі-
кації ДТЗ. Оскільки у ДТП гине велика кількість людей,  система сер-
тифікації ДТЗ та їхня якість є важливим елементом забезпечення
національної безпеки України.

З аналізу досліджень щодо вирішення проблеми забезпечення
якості встановлено, що застосування класичного елементного підходу
до систем якості в проекті сертифікації ДТЗ не виключає ризик невиз-
наченості результативності та ефективності в управлінні якістю, тому
необхідний новий підхід.

Також  визначено, що ДТЗ є найбільш небезпечний засіб вироб-
ництва у світі, в міжнародній кооперації та інтеграції, що й обумовлює
необхідність дослідження та створення специфічних методів і моделей
управління проектами сертифікації ДТЗ .

З урахуванням наведеного розроблено методологію побудови ета-
пів управління якістю в проекті сертифікації ДТЗ – планування, кон-
тролю якості процесів та встановлено взаємозв’язок планової стратегії
поліпшення якості з діяльністю ОС ДТЗ, в основу якої покладено цикл
Демінга – PDCA; SDCA.

Нами запропонована концептуальна модель процесного підходу до
реалізації послуги з сертифікації ДТЗ яка є унікальною і відбиває про-
цеси на детальному рівні, але й охоплює усі вимоги системи управління
якістю, необхідні для проведення в подальшому моніторингу, вимірю-
вання й поліпшення характеристик процесів .

Розроблено та реалізовано оригінальну методику оцінювання чинної
системи якості ОС ДТЗ, в основі якої — застосування методу розшаруван-
ня; діаграм Парето; контрольних карт Шухарта і яка орієнтована на враху-
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вання потреб замовників, узгодження діяльності виконавців і керівників
у межах вдосконалення управління якістю в проекті сертифікації ДТЗ.

Доведено доцільність створення і підтримки системи оцінювання
функціонування програми постійного поліпшення якості проекту
послуг та ефективності всього циклу виконання, яка враховує характе-
ристики оптимального поліпшення, зміни у потребах ринку, відхилен-
ня від установлених параметрів якості послуг, резерви зниження
витрат на поліпшення якості.

Дослідження управлінських процесів, методів  забезпечення та ста-
тистичного регулювання якості, форм і методів роботи із замовниками
в системі управління якістю ОС ДТЗ  обумовило позитивну динаміку
зростання продуктивності праці та виконання обсягів робіт.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
запропонована процесна модель системи управління якістю може бути
використана при сертифікації ДТЗ.

ІНВЕРТОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ
В АВТОМОБІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

Шкряба П. С.
ІІ курс, група КОД-21, спеціальність 

«обслуговування та ремонт автомобілів і  двигунів»
Науковий керівник: Косенко.В. А., к.т.н., доцент.

На даний час при ремонті автомобілів дуже часто використовують-
ся зварні роботи. Старі пристрої для зварювання габаритні і мають
велику вагу. На зміну цим технологіям прийшли інноваційні техноло-
гії у зварюванні, а саме, інверторні в яких використовують новий вид
зварного обладнання.

Інвертором називається прилад, схема, або система, яка створює
змінну напругу при підключенні джерела постійної напруги. Існує
інший спосіб визначення: інверсія – функція обернена випрямленню.
Випрямлячі перетворять змінну напругу в постійну, а інвертори навпа-
ки перетворюють постійну напругу в змінну. Аналогічні по функціям
пристрої називаються генераторами.

У більшості випадків обладнання нерозривно пов’язане з конкрет-
ним типом дротоподаючого пристрою. У найбільш простому варіанті це
джерело, що дозволяє виконувати механізоване зварювання плавким
електродом в захисних газах низьколегованих і корозійностійких сталей
і алюмінію. Використовується також при зварюванні порошковим і
самозахисним дротами. Особливістю високочастотних інверторів є
висока стабільність та якість зварювання різних матеріалів в широкому
діапазоні товщин з мінімальним розбризкуванням металу. Таке облад-
нання в ряді випадків забезпечує високоякісну зварку і покритими елек-
тродами з усіма видами покриттів. Зварювання неплавким електродом є
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зазвичай додатковою функцією. При імпульсному зварюванні плавким
електродом в суміші газів з’являється можливість отримання імпульсів
струму різної частоти і форми. При достатньому технологічному опра-
цюванні ця властивість може поліпшити якість зварних з’єднань.
Наприклад, введення функції подвійного імпульсу поліпшило очистку
металу при зварюванні алюмінію, в результаті чого зварний шов форму-
ється того ж виду, що й при зварюванні вольфрамовим електродом.

Всі джерела живлення забезпечені цифровими дисплеями, в окре-
мих застосована система «Мінілог», що забезпечує можливість пере-
микання двох режимів зварювання на зварювальному пальнику. Це
важливо при різній формі оброблення або зміні просторового поло-
ження шва. В даний час найбільш поширене зварювання плавким
електродом конвекційним способом з роздільним регулюванням
швидкості подачі дроту і зварювальної напруги. У той же час, значно
розширюється область застосування синергетичного способу регулю-
вання однією кнопкою. Такий режим вирішує проблему установки
правильного співвідношення подачі дроту і напруги для кожного виду
зварювання в залежності від ряду вихідних параметрів діаметра елек-
тродного дроту, зварюваного матеріалу, виду захисних газів, функції
заварки кратера, параметрів.

Зазвичай використовували термін «інвертор», коли робоча частота
була менше ніж 100 кГц, і виконувана ним операція забезпечувала
змінною напругою деяку іншу схему або обладнання. Сучасні інверто-
ри не мають обмежень по частоті, тому використання назв інвертор і
генератор є довільним.

Оскільки немає чітко встановленої границі між інверторами і гене-
раторами, можна сказати, що багато інверторів є генераторами спеці-
ального типу. Інші інвертори можуть по суті бути підсилювачами або
керованими перемикачами. Схеми створюють радіочастотні коливан-
ня з відносно високою стабільністю частоти і традиційно називаються
генераторами. Схему генератора, в якій основна увага звертається на
такі параметри як ккд, можливість регулювання і здатність витримува-
ти перевантаження, і яка працює в діапазоні звукових або інфразвуко-
вих частот, можна назвати інвертором.

Інвертор живиться енергією від джерела постійної напруги і видає
змінну напругу, а випрямляч підключений до джерела змінної напруги
і має на виході постійну напругу. Пристрій, що здійснює цю операцію,
називається перетворювачем.

Практичне значення визначення перетворювача полягає в тому,
що перетворювач по суті працює як трансформатор постійної напруги.
Ця властивість дозволяє маніпулювати рівнями постійної напруги і
струму також як це робиться при використанні трансформаторів у сис-
темах зі змінною напругою. Крім того, такий трансформатор-перетво-
рювач забезпечує ізоляцію між вхідними та вихідними ланцюгами. Це
сприяє електричній безпеці і значно спрощує ряд проблем при проек-
туванні систем.
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Берестовий А. С.
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спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
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Керея О. О.

IV курс, група ДЕ-91, спеціальність
«Електронні прилади та пристрої»,
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Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к.т.н., с.н.с.

Швидкий розвиток фізики та техніки на поверхневих акустичних
хвилях (ПАХ) обумовлено об’єднанням зусиль спеціалістів по теорії
пружності, фізиці твердих тіл та радіотехніці надвисоких частот.
Фізика ПАХ була розроблена, головним чином, завдяки розвитку сис-
тем обробки сигналів. Вона знайшла важливе застосування в радіоло-
кації, системах зв’язку, телевізійній техніці та в електронній апаратурі
військового призначення [1, 2].

Надзвичайно низька швидкість розповсюдження та мала довжина
хвилі акустичних (ультразвукових) хвиль дозволяють дуже просто
здійснювати за їх допомогою ті операції, які було б досить важко вико-
нати при будь-якій іншій технології. Тому пристрої на ПАХ в області
частот від 3 МГц до 3000 МГц дуже практичні та, крім цього, мають малі
розміри та масу при високій механічній міцності та надійності. 

В основу систематизованого опису технічних характеристик елемен-
тів і пристроїв на ПАХ доцільно покласти функціональну класифікацію.

Класифікація елементів і пристроїв на ПАХ за функціональною
ознакою дозволяє найбільш повно охарактеризувати сучасний стан
і можливі шляхи їхнього розвитку. Приблизно їх доцільно розділити на
однофункціональні елементи і багатофункціональні пристрої обробки
сигналів [3].
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До однофункціональних елементів можна віднести лінії затримки
(ЛЗ) електричних сигналів, фільтри і резонатори на ПАХ, що можуть
бути виділені в самостійні класи. До них відносяться також узгоджу-
вальні елементи (акустичні трансформатори опорів), розгалужувачі
і суматори сигналів, акустичні фазообертачі й атенюатори.

До багатофункціональних пристроїв обробки сигналів відносяться
фільтри фазомодульованих і частотномодульованих сигналів, генерато-
ри та підсилювачі сигналів на ПАХ. Багатофункціональні пристрої на
ПАХ компонуються з однофункціональних (акустичних, електричних,
електронних) елементів, причому конструктивна сукупність складових
елементів визначається загальними вимогами до багатофункціонально-
го пристрою.

В даній роботі представлено результати розробки на базі ЛЗ на
ПАХ дискретного фазообертача високочастотних сигналів. Надається
методика інженерного розрахунку конструктивних та електричних
параметрів високочастотного багатоканального дискретного фазоо-
бертача на ПАХ.

Реалізація фазообертача базується на стандартних технологічних
процесах виготовлення пристроїв на ПАХ. Для створення фазового
зсуву на звукопровід напиляється плівка алюмінію товщиною 0,03 мкм
на всю поверхню звукопровода, а потім методом фотолітографії фор-
муються зустрічно-штирові перетворювачі та ділянки звукопроводу
для забезпечення зсуву фаз сигналів в каналах фазообертача.
Перемикання каналів здійснюється електронним комутатором.
Використовуючи технологічні процеси і технологічні операції вироб-
ництва інтегральних мікросхем, пристрій можна реалізувати у вигляді
інтегральної мікросхеми, розмістивши електронний комутатор
і модуль на ПАХ на одній підкладці.
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Параметри вимірювальних перетворювачів неелектричних величин
на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) безпосередньо залежать від
характеристик ПАХ-генераторів, зміна частоти яких визначається зна-
ченням вимірювальної фізичної величини. Причому, короткочасна ста-
більність частоти визначає граничну чутливість перетворювача, а діапазон
перебудови вимірюваним впливом – динамічним діапазоном перетворю-
вача, під яким розуміють відношення максимальної зміни частоти до
зміни частоти, обумовленої короткочасною стабільністю генератора.

Аналіз залежностей, що зв’язують граничну чутливість і динаміч-
ний діапазон з конструктивними та фізичними параметрами чутливо-
го елемента перетворювача тиску, показує, що основними напрямками
при проектуванні ПАХ–генераторів є [1]:

• вибір матеріалу чутливого елемента, що має максимальні значен-
ня деформаційної чутливості, відносної деформації та швидкості ПАХ;

• використання високочастотних ліній затримки, зокрема тих, що
працюють на високих гармоніках;

• використання малошумливих високочастотних елементів.
Для високочутливих вимірювальних перетворювачів доцільно

використовувати лінії затримки (ЛЗ) з однорідно–секційованими зус-
трічно-штировими перетворювачами (ЗШП), що мають великий час
затримки; для вимірювальних перетворювачів з високою верхньою
межею вимірюваної величини – еквідистантні, нерозріджені з малим
часом затримки.

Для розв’язання поставленого завдання, функція перетворення пере-
творювача, виконаного за диференціальною схемою, представляється

у вигляді; – відповідно
вихідна частота перетворювача та частоти генерації тензоперетворювачів
при Δp=0; Sp і ST – чутливість і питома адитивна температурна похиб-
ка перетворювача тиску, що визначаються співввідношеннями:
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–

коефіцієнт деформаційної чутливості ПАХ–генератора; K
ε
,KT – кое-

фіцієнт деформаційної та температурної чутливості фазової швидкості
ПАХ; σ – коефіцієнт Пуассона;

.
Тут γ1, γ2, γT1, γT2 – відносні деформаційні та температурні коефіці-

єнти акустичної довжини ЛЗ;

– пружні та температурні дефор-

мації, усереднені по довжинах ЛЗ на ПАХ. Коефіцієнти γi, γTi визнача-
ються тільки розташуванням лінії затримки на поверхні мембрани.

Для забезпечення високої чутливості сенсора тиску, необхідне
виконання умови γ1= γ2, що можливо при розташуванні одного тензо-
перетворювача у центральній, а другого тензоперетворювача – у пери-
ферійній областях мембрани. Мінімальній температурній похибці
перетворювача відповідає умова

– коефіцієнт теплового розши-

рення звукопровода в напрямку поширення ПАХ.
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У сучасних малогабаритних і мобільних електронних пристроях
для постачання енергією в більшості випадків використовуються бата-
реї та акумуляторні батареї, засновані на хімічному методі зберігання
електричної енергії. Незважаючи на те, що технології батарей весь час
удосконалюються, принципи, закладені в їх основі, залишаються
незмінними протягом багатьох десятиліть. Але дослідницькі групи різних
наукових установ працюють над створенням нових технологій акумулю-
вання і зберігання електричної енергії, які в недалекому майбутньому
повинні здійснити прорив у цій області. Однією із таких технологій може
стати виготовлення графенових суперконденсаторів.
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Процес виробництва графенових суперконденсаторів надзвичайно
простий. На поверхню звичайного DVD-диска наноситься шар спеці-
ального еластичного пластику, на який осаджується шар окису графіту.
Такий диск з додатковим покриттям встановлюється в звичайний
пишучий привід DVD-ROM, підтримуючий технологію LightScribe,
яка зазвичай використовується для нанесення маркування, написів
і зображень на поверхню диска. Використовуючи лазер приводу, на
шарі оксиду графену створюється складний малюнок структури супер-
конденсатора. Лазер і механіка приводу LightScribe забезпечують
достатню точність створення структури, що запобігає виникненню
замикань між елементами цієї структури.

Але і сама структура нового суперконденсатора значно різниться
від структури, розробленої 2011 році. Електроди нового суперконден-
сатора нагадують тісно сплетені пальці, які не торкаються один одно-
го. Це дозволило отримати максимально велику площу поверхні двох
електродів суперконденсатора. Крім цього вдалося мінімізувати шлях,
по якому рухаються іони в електроліті цього суперконденсатора.
Внаслідок нові суперконденсатори мають більш високі швидкісні
характеристики і велику електричну ємність, ніж їх попередники.

Нові мікросуперконденсатори демонструють чудову стабільність
своїх характеристик навіть при великій кількості циклів заряду-розря-
ду, чого не можна сказати про звичайні хімічні акумуляторні батареї.

Випробування показали надвисокі значення щільності заряду при
застосуванні різних електролітів, при цьому зберігалися висока щіль-
ність і стабільність циклу зарядки суперконденсатора.

Пристрій тестувався протягом 10000 циклів заряду / розряду, при
цьому всі характеристики зберегли більше 97 % від початкових значень.
Це дещо контрастує з часом життя в 1000 циклів для традиційних батарей.

Після 4х місячних польових випробувань пристрою, не було вияв-
лено жодних ознак погіршення його робочих характеристик.

Такі чудові характеристики суперконденсаторів дозволяють
серйозно задуматися про їх використання як джерела живлення для
критичних електронних пристроїв, таких як медичні імплантати,
активні пристрої радіочастотної ідентифікації і різні мікродатчиків,
так і де заміна елементів живлення просто неможлива або пов’язана з
певними труднощами.

Технологія знайде застосування як гнучке джерело живлення для
скручующихся (в рулон) комп’ютерних дисплеїв, гнучких клавіатур,
переносної електроніки, яка збирає і зберігає енергію отриману від руху
людського тіла. Однією з основних областей застосування нових графе-
нових суперконденсаторів — використання їх в сонячних батареях.
Установка таких суперконденсаторів позаду фотогальванічних елемен-
тів дозволить отримати одночасно пристрій одержання та зберігання
електричної енергії, яке буде віддавати накопичену в суперконденсато-
рах енергію в темний час доби.
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Одними з основних областей використання систем перетворення
відеоінформації є: медична техніка (в якості зондів); автоматизація
виробничих процесів; машинний зір; датчики руху; біометричні техно-
логії (отримання зображення відбитків пальців та ін.); астрономічне
спостереження; охоронні відеосистеми.

Такий стрімкий розвиток поянюється рядом переваг напівпровід-
никових пристроїв над електронно-променевими приладами: набагато
менші розміри напівпровідникових сенсорів, низьке енергоспоживан-
ня, обробка відеопотоку прямо в чипі сенсора. Ці фактори обумовили
глобальний перехід на використання цифрових відеокамер.У більшос-
ті випадків у цифрових камерах використовуються КМОН або ПЗЗ
сенсори. Найважливішою відмінністю між цими системами є спосіб
перенесення інформації із сенсора. Крім того, КМОН може здійсню-
вати більшу кількість функцій прямо в чипі [1].

У порівнянні з  ПЗЗ сенсорами КМОН-матриці більш інтелекту-
альні. Крім збору інформації з фотоелементів і її переносу, вони здійс-
нюють і оброблення зображень, виділення контурів, можуть на місці
знижувати рівень шумів знятого зображення, а також робити перетво-
рення аналог-цифра. Всі наведені функції в ПЗЗ-структурах викону-
ються додатковими схемотехнічними рішеннями, через що їх прийнято
вважати більш енергоємними, ніж інтегровані КМОН-структури. Крім
того, КМОН-матриці можуть бути запрограмовані на різні алгоритми
поліпшення знятого зображення, як звичайні процесори, що дозволяє
робити КМОН-пристрої досить гнучкими та інтелектуальними.

Проте у системах, де найважливішим вважається якість, викорис-
товують ПЗЗ, тому що вони чутливіші до світлового потоку, ступінь
градації в них вище, а зайвих шумів менше.

В даній роботі представлено результати розробки пристрою машин-
ного зору на базі КМОН сенсору. Основою пристрою був вибраний
КМОН сенсор виробництва компанії Micron, який забезпечує реєстра-
цію відеозображення, проведення аналогово-цифрової обробки
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та виведення сигналу. Важливою перевагою даного пристрою є широ-
кий спектр можливостей обробки відеосигналу при простій схемній
реалізації і компактних розмірах пристрою, а також легке керування
сенсором за допомогою підключення пристрою керування через І2С
шину. Наявність протоколу передачі даних І2С у багатьох мікрокон-
тролерах дає можливість використовувати широкий спектр схем
управління для таких пристроїв [2].

Реалізовані інженерні рішення по вибору КМОН сенсора, генера-
тора прямокутних імпульсів та організації міжмікросхемного зв’язку.
В процесі виконання роботи були вирішені наступні задачі: підбір і
організація роботи мікропроцесорної системи; організація передачі
сигналів керування по І2С інтерфейсу; розведення принципової елек-
тричної схеми та друкованої плати пристрою машинного зору. При
проектуванні пристрою були використані системи автоматичного про-
ектування САПР, що дало змогу більш компактно і надійно розвести
друковану плату без порушень технічних норм і вимог.
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Одним з пріоритетних напрямків розвитку вимірювальної техніки
є застосування елементної бази, виготовлення якої базується на мікро-
електронній технології (напівпровідниковій, тонкоплівковій та тов-
стоплівковій), що дозволяє створювати інтегральні структури високої
інформативності та надійності.

Перспективним напрямком розвитку перетворювачів неелектрич-
них величин є перетворювачі інформації на поверхневих акустичних
хвилях (ПАХ).
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Використання ПАХ обумовлено можливістю створення хвильових
процесів з малою довжиною хвилі, що забезпечує, при застосуванні
частотного або фазового методів вимірювання, велику чутливість і точ-
ність перетворення інформації в широкому динамічному діапазоні.
Більшість переваг пристроїв на ПАХ зумовлено безпосередньо їх фізич-
ною структурою: малою вагою та габаритами, лінійністю фазочастотної
характеристики (ФЧХ), високою прямокутністю та ефективним приду-
шенням бічних пелюсток амплітудно–частотної характеристики
(АЧХ), температурною стабільністю. Оскільки центральна частота та
форми АЧХ та ФЧХ визначаються топологією, тому вони не потребу-
ють складного налаштування в апаратурі. Технологія виготовлення
узгоджується з напівпровідниковим виробництвом, дозволяє випуска-
ти їх у великих об’ємах з високою відтворюваністю [1].

В основу роботи перетворювачів на ПАХ покладена висока чутли-
вість швидкості поширення ПАХ до фізичних характеристик припо-
верхневих прошарків матеріалу звукопроводу. 

В даній роботі приведено результати розробки схемних принципів
побудови, конструкцій та фізико-математичних моделей первинних
перетворювачів на ПАХ (лінійних, кутових переміщеннь та прискорен-
ня, сили та тиску, вологості та температури, ідентифікації об’єктів) [2].

Досліджено вплив на дисперсію фазової швидкості ПАХ до перемі-
щення механічного зонду в електричному полі хвилі для підвищення
точності та чутливості безпровідних перетворювачів на ПАХ.

Запропоновано конструкції та методи обробки інформації з вимі-
рювальних перетворювачів при застосуванні їх у складі інформаційно-
вимірювальних систем дистанційного моніторингу, в яких все більшо-
го поширення набувають безпровідні перетворювачі на ПАХ.

Розглянуто принципи радіоідентифікації об’єктів, методи розді-
лення сигналів радіозапиту та радіовідгуку, технологій забезпечення
множинного доступу в інформаційно–вимірювальних системах з
пасивними перетворювачами на ПАХ.

Істотною перевагою ПАХ-технології є можливість побудови безпро-
відних пасивних перетворювачів фізичних величин, що дозволяє подола-
ти такі проблеми як обмежений час роботи від батареї або акумулятора,
вихід з ладу при роботі в агресивному оточуючому середовищі.
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В якості джерел коливань в діапазоні НВЧ широко застосовуються
прилади магнетронного типу (М-типу), основними достоїнствами
яких є високий ККД, компактність, порівняно невисокі робочі напру-
ги і відсутність жорсткого рентгенівського випромінювання [1]. До цих
приладів відносяться багато різновидів генераторних і підсилювальних
приладів, що працюють у схрещених електричних і магнітних полях, у
тому числі імпульсні магнетрони звичайної конструкції, коаксіальні
магнетрони, мітрони, магнетронні підсилювачі, магнетрони безперер-
вного режиму і лампи зворотньої хвилі М-типу (ЛЗХМ). 

За допомогою приладів М-типу до теперішнього часу досягнуті
значні рівні потужності як в імпульсному, так і в безперервному режи-
мах роботи. В імпульсному режимі найбільша вихідна потужність
отримана на підсилювачах М-типу і на магнетронах звичайної кон-
струкції. У безперервному режимі отримання високих рівнів вихідної
потужності забезпечується за допомогою магнетронів безперервного
режиму і ЛЗХМ. Найбільша потужність досягнута на частотах 0,915
і 2,45 ГГц, виділених відповідно до міжнародної угоди для НВЧ нагрі-
вальної апаратури промислового і побутового призначення. Вона
складає на цих частотах 100 і 10 кВт відповідно. Прилади М-типу від-
різняються від інших НВЧ приладів більш високою ефективністю
перетворення енергії постійного струму в енергію НВЧ коливань.
Найбільш високий ККД досягається на підсилювачах М-типу і магнет-
ронах імпульсного і безперервного режимів роботи. Прилади М-типу
серед інших потужних генераторних і підсилювальних НВЧ приладів
є найбільш компактними і характеризуються високим відношенням
вихідної потужності до маси приладу.

Для потужних приладів імпульсного режиму відношення середньої
потужності до маси лежить у межах 50...100 Вт/кг. Більш високі зна-
чення цього відношення досягнуті у мітронів (170 Вт/кг) і магнетронів
безперервного режиму (150 Вт/кг) головним чином за рахунок застосу-
вання нових високоефективних магнітних матеріалів. [2].
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Прилади М-типу в залежності від рівня вихідної потужності пра-
цюють при анодних напругах 2...100 кВ. На приладах інших типів,
наприклад на підсилювальних клістронах імпульсного режиму, анало-
гічні рівні потужності досягаються при анодних напругах у 1,5...2 рази
більших, ніж у приладів М-типу. У зв’язку з цим потужні прилади М-
типу мають порівняно менші рентгенівські випромінювання і не вима-
гають спеціального захисту.

В даній роботі представлено результати розробки НВЧ-генератора
сантиметрового діапазону хвиль на базі багаторезонаторного магнет-
рона: розроблена методика розрахунку та оптимізація конструктивних
та електричних параметрів, проведені дослідження експериментально-
го зразку магнетрона з резонаторами типу «щілина-отвір». В результа-
ті теоретичних та експериментальних досліджень створено  НВЧ-гене-
ратор, який передбачається для використання в медичній апаратурі, з
наступними електричними параметрами: вихідна безперервна потуж-
ність 50…100 Вт; робоча частота 9375±25 МГц; анодна напруга
2500…3000 В; коефіцієнт корисної дії 35±5%.
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В теперішній час застосовуються в основному наступні технології
запису та збереження інформації: електронна, магнітна, оптична та
магнітооптична. 

Наприклад, при оптичному запису інформації на поверхні метале-
вого шару створюються виїмки — піти і виступи — флети. При цьому
діє цифровий спосіб подання інформації: флет відповідає одиниці
(наявності відбитого сигналу), піт — нулю (його відсутності). Піти



337

та наноелектроніка Секція I3

представляють собою овальні поглиблення шириною до 0,5 мкм і гли-
биною до 0,11 мкм. Вони розташовуються послідовно один за одним
по спіралі. Піти і флети можуть в залежності від інформації змінюва-
тися по довжині від 0,8 до 3,5 мкм. Відстань між сусідніми доріжками
спіралі становить 1,6 мкм. Щоб забезпечити постійну швидкість
надходження інформації з компакт-диску в тракт обробки, при зчиту-
ванні швидкість обертання компакт-диску повинна бути змінною, тому
що довжина витка спіралі, по якій проходить лазерний промінь, збіль-
шується в міру переміщення від внутрішньої доріжки до зовнішньої. Так,
при відтворенні з диску діаметром 12 см з лінійною швидкістю 4,3218
Мбіт/с число його обертів за хвилину змінюється від 500 до 200.

Останні роки розвиток технологій запису та зберігання інформації
перейшов від фізичного до електронного, але проблеми пошкодження
і втрати інформації все ще зберігаються. 

Розробка нових способів зберігання даних є важливим в інформа-
ційному суспільстві. В останні роки починає розвиватись спосіб запи-
су, зберігання та обробки цифрової інформації на кварцовому склі, яке
може витримати екстремальні температури та несприятливі умови [1].

Кварцове скло, що має площу 2 квадратних сантиметри і товщину
2 міліметри Vможе вміщувати до 40 мегабайт даних. За щільністю на
квадратний сантиметр таке скло майже відповідає стандарту компакт-
дисків. Дані записуються в двійковому форматі з використанням так
званих лазерних точок, що знаходяться в чотирьохшаровому кварцо-
вому склі. Нова система запису даних нагріває кварцове скло тонким
лазерним променем до 1000 0С градусів протягом двох годин, після
чого такий носій інформації не піддається впливу ні радіаційному
випромінюванню, ні води, ні більшості хімічних речовин, а записані
дані можуть бути зчитані навіть після сотень років. 

Випромінювання лазера з великим ступенем точності спрямову-
ється на різні  ділянки скла для створення мікроскопічних точок, які
використовуються при читанні двійкової інформації. Зміняючи
фокальну відстань лазера, записуючий пристрій вибирає, на який саме
шар здійснювати запис. Застосовуються надкороткі імпульси — поряд-
ку фемтосекунд і просторово-фазовий модулятор, здатний одночасно
змінювати фазу і амплітуду променя лазера. Модулятор дає можливість
одним імпульсом формувати до 100 точок. Зчитування оптичного сиг-
налу з подальшою обробкою забезпечує безпомилкове відтворення
записаних даних при співвідношенні сигнал / шум всього 15 дБ. 

Головною перевагою нового носія інформації є підвищена інфор-
маційна ємність, міцність і довговічність. 
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Проблема аналізу вмісту кисню поширюється, крім спеціальних
технологічних процесів, ще й на побутовий рівень споживача.
Найбільш поширеним методом контролю вмісту кисню є електрохі-
мічний метод, який базується на використанні в якості чутливих еле-
ментів твердих оксидних електролітів.

Процес виміру вмісту кисню на базі твердих електролітів в поєднан-
ні з передовими технологіями полягає в оперативному визначенні вели-
чини е.р.с. електрохімічної чарунки в процесі доступу до її активної
електрохімічної частини молекул кисню вимірювального середовища.

Метою вимірювання є отримання інформації на дисплеї вторин-
ного приладу у цифровому вигляді, що є адекватною інформацією чут-
ливого елементу.

Вторинний прилад являє собою закінчений інформаційно-обчис-
лювальний блок з можливістю цифрової індикації, який відтворює
сигнал, що поступає на його вхід, від попередньо перетвореного
інформативного сигналу, що надходить від чутливого елементу.

Таким чином, прилад складається з: голівки чутливого елементу; вто-
ринного блоку обробки інформації і перехідного мініблоку контролера.

Метою доповіді є постановка задачі досліджень по створенню уні-
версального блоку перетворення аналогового согналу з параметрами:
по струму 0…0,3 А; по напрузі 0…-1,9 В, в кодований цифровий сигнал,
який надходить у вторинний обчислювальний блок. 

Багатофункціональний контролер вводу/виводу аналогових і дис-
кретних сигналів з інтерфейсом RS-485/RS-232, далі по тексту контро-
лери, призначені для збирання та обробки даних, формування керую-
чих аналогових і дискретних сигналів.

Контролер має аналогові виходи для виміру як нормованих, так
і ненормованих сигналів постійної і змінної напруги або струму, для
підключення датчиків термоопору, твердоелектролітних датчиків. На
аналогових виходах контролера формуються нормовані сигнали
постійного струму або напруги. Дискретні виходи «відкритий контро-
лер» або «релейний вихід» призначені для управління зовнішнім дис-
кретно-керованими пристроями. Видача команд управління і зчиту-
вання результатів виміру здійснюється через цифровий інтерфейс
передачі даних RS-485 або RS-232.



339

та наноелектроніка Секція I3

В залежності від вимог програмне забезпечення контролеру дозво-
лить йому виконувати дистатньо широкий спектр функцій, а саме: пере-
творення та масштабування вихідних сигналів в заданому діапазоні; зчиту-
вання імпульсів і вимір частоти слідування імпульсів; логіка, що задається
програмою, роботи дискретних виходів (більше макс., менше мін., між
мін. і макс., поза зоною мін. і макс.); вимірювача-регулятора.

Останні розробки в цьому напрямку проводяться всебічно з метою
формалізації вхідних параметрів для забезпечення наукової оснащен-
ності подальших досліджень

Таким чином, вимірювання кисню в умовах широкого користува-
ча є проблемою поряд з вимірюванням інших важливих компонентів
на базі типових стаціонарних блоків, що дозволяють розширити їх
можливості впровадження в апаратурі портативного призначення для
потреб побуту.

Тенденцією приладобудування є комплексна конфігурація типо-
вих систем в оптимально побудованих аналітично-обчислювальних
мінікомплексах з можливістю подальшої інформаційно-технічної
обробки.

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ

Нікітченко Д. Г.
V курс, група ЕА-51М,

спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,

тел. 066-245-29-59
Науковий керівник: Троц А. А., к.т.н., доцент.

В практиці високотемпературного компонентного газового аналізу
існує подвійна проблема енергетичного забезпечення оперативного
контролю. Це:

• низька споживча потужність чутливого елементу (до 1,5 Вт) при
умові стабільного короткочасного виміру;

• технологічні умови експлуатації переносного газоаналізатору
в близькості зон високих температур (750 – 1200 єС).

Метою розробки є створення малогабаритного джерела живлення,
що виконує подвійну функцію: оперативне живлення чутливого елемен-
ту та живлення вторинного блоку, при умові узгоджених техніко-еконо-
мічних характеристик і можливості повного енергетичного забезпечення
в портативному режимі вимірювального приладу в цілому.

Функціональна схема джерела живлення складається з десяти основ-
них блоків: двох запобіжників; чотирьох діодів; двох конденсаторів;
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транзистора; трансформатора; реле; власне датчика; вольтметра; резис-
тора; стабілітрона. В запропонованій схемі реле виконує роль запобіжни-
ка для випадку перевищення вхідного струму і забезпечує надходження
в схему номінального електричного струму. Для забезпечення стабілізації
необхідної напруги використана не типова схема — транзистор, стабіліт-
рон на 1,3 В та резистор. В схемі джерела живлення використано мосто-
ву схему стабілізації напруги. Це дозволить підвищити стабілізаційні
характеристики електричної схеми газоаналізатора в цілому.

Таке технічне рішення дозволяє створити компактне джерело жив-
лення на доступній сучасній елементній базі і розширює сферу вико-
ристання подібних джерел живлення для умов використання розроб-
леного джерела живлення в портативному режимі для широкого
спектру первинних і вторинних приладів.

Для подальшого вдосконалення принципової схеми запропонова-
ного технічного рішення необхідно вирішити проблему вхідної часто-
ти електричної напруги. Для розробленого джерела живлення частота
складає 1 к Гц. 

ОХОРОННА СИСТЕМА НА БАЗІ
ІНФРАЧЕРВОНИХ ПРОМЕНІВ

Пугач М. В.
VII курс, група зЕА-71М,

спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,

тел. 093-498-39-83
Шостак О. В.

III курс, група ДЕ-01,
спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,

факультет електроніки НТУУ «КПІ»,
тел. 067-401-67-98

Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к.т.н., с.н.с.

На сьогоднішній день існує велике різноманіття охоронних систем.
Основними можна назвати наступні системи: системи охоронно-пожеж-
ної сигналізації, системи обмеження доступу, системи відеоспостережен-
ня. Окремо можна виділити автомобільні охоронні системи і комплекси
на базі ЕОМ, що включають вище перераховані системи [1].

Головним елементом будь-якої охоронно-пожежної системи є дат-
чик. Існує багато типів датчиків, які розрізняються за своїм призначен-
ням та принципом дії. Розрізняють електроконтактні, магнітоконтактні
датчики, вібродатчики, ультразвукові, фотоелектричні датчики та ін.
Але найбільшого розповсюдження сьогодні набули пасивні (датчики
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зміни температури) та активні інфрачервоні датчики руху, які є достат-
ньо надійними та простими у налаштуванні та використанні.

Інфрачервоні пасивні датчики набули широкого поширення і є
одним з основних засобів сигналізації для захисту приміщень, проходів,
коридорів і тому подібне. Десятки фірм багатьох країн світу виробляють
сотні модифікацій цих датчиків, загальний випуск яких по оцінках
західних експертів, перевищив мільйон екземплярів. Принцип дії ІЧ-
пасивного датчика заснований на вимірюванні різниці температур
людини і навколишньої поверхні (стін, підлоги і меблів) приміщення в
зоні видимості вхідної оптики приладу. Всяке тіло, температура якого
відмінна від абсолютного нуля, випромінює електромагнітні хвилі,
довжина і амплітуда яких залежать від його температури. Чим вища тем-
пература, тим коротша довжина хвилі і більша інтенсивність випромі-
нювання. Так, при температурі поверхні тіла людини 34…37 0С макси-
мум спектру випромінювання лежить в області довжин хвиль близько
8 мкм. Для роботи в цьому діапазоні спектру потрібні спеціальні чутли-
ві елементи з максимумом чутливості саме в цьому діапазоні [2].

В даній роботі представлено результати розробки охоронної систе-
ми, в якій застосовано активний інфрачервоний датчик, оскільки він є
простішим у настроюванні і використанні та має меншу вірогідність
помилкових спрацьовувань. В якості фотоприймального приладу було
обрано досить чутливий та дешевий фотодіод з p-i-n-структурою.

Для передавача було обґрунтовано вибір двогенераторної схеми,
що виробляє короткі пакети імпульсів з частотою 36 кГц. Ця схема
дозволила значно знизити вірогідність помилкових спрацьовувань
датчика.

Також важливим є той факт, що розроблена система має досить малі
розміри, що дозволяє, по-перше, добре маскувати пристрій, і, по-друге,
розмістити на одній порівняно невеликій платі два або більше елементів
ІЧ-бар’єру. Це дає можливість для створення більш надійної багатопро-
меневої системи з наступними параметрами: довжина хвилі оптичного
випромінювання 0,94 мкм; напруга живлення приймача — 12 (7...13) В;
напруга живлення передавача — 12 (7...13) В; струм, що споживається
передавачем, не більше – 30 мА; струм, що споживається приймачем, не
більше — 60 мА; комутований струм реле фотоприймача — 10 мА;
максимальна відстань між передавачем та приймачем — 50 м; розміри
друкованої плати передавача — 32х25 мм; розміри друкованої плати
приймача — 32х25 мм.

Список використаних джерел
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2. Андреев С.П. ИК-пассивные датчики охранной сигнализации /
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спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,

Інженерно-технологічний інститут ВМУРоЛ «Україна»,
Перевертайло В. В. III курс, група ДЕ-01,

спеціальність «Електронні прилади та пристрої»,
факультет електроніки НТУУ «КПІ», 

Науковий керівник: Жовнір М. Ф., к.т.н., с.н.с.

В даний час в системах управління і обробки даних все частіше засто-
совуються мікроконтролери, які виконують широкий спектр завдань[1].

Однокристальні мікроконтролери (ОМК) є найбільш масовим
видом пристроїв сучасної мікропроцесорної техніки, річний обсяг
випуску яких становить понад 2,5 млрд. штук.

Інтегруючи на одному кристалі високопродуктивний процесор,
пам’ять і набір периферійних схем, ОМК дозволяють з мінімальними
витратами реалізувати високоефективні системи та пристрої керуван-
ня різними об’єктами та процесами.

На відміну від звичайних мікропроцесорів, для роботи яких необ-
хідні зовнішні інтерфейсні схеми, в корпусі ОМК поряд з основними
функціональними вузлами розміщені такі допоміжні вузли, як такто-
вий генератор, таймер, контролер переривань, цифро-аналоговий та
аналого-цифровий перетворювачі, порти вводу-виводу.

Завдяки цим якостям ОМК знаходять широке застосування в сис-
темах промислової автоматики, контрольно-вимірювальних приладах
і системах, апаратурі зв’язку, автомобільної електроніки, медичному
обладнанні.

Застосування однокристальних мікроконтролерів дозволяє перенести
основні витрати, пов’язані з розробкою вбудованих систем управління,
з апаратної в програмну область, що неминуче тягне за собою збільшення
складності програмного забезпечення (ПЗ) мікроконтролерів [2].

Особливістю розробки ПЗ для ОМК є використання мови низько-
го рівня — мови асемблера та С. Це пов’язано з тим, що при реалізації
вбудованих систем критичними є час реакції на зовнішні впливи, час
виконання заданих процедур обробки даних, розмір програмного коду
і області даних.

В даній роботі представлено результати розробки багатофункціо-
нального годинника на мікроконтролері AtMega16: розроблена методи-
ка розрахунку та комплект конструкторської документації, програмне
забезпечення, виготовлено та досліджено характеристики експеримен-
тального зразку.

Комплект конструкторської документації вміщує необхідні дані
для реалізації пристрою, надає опис і принцип його роботи, а також
обґрунтування прийнятих при його розробці технічних рішень. 

Секція 2
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Текст програми виконаний на мові С. Надається докладний алго-
ритм роботи годинника на мікроконтролері AtMega16 з урахуванням
особливостей взаємодії виконавчих блоків з мікропроцесором, його
архітектури та структури команд.

Пристрій має високу надійність, в конструкції максимально вико-
ристані стандартні і нормалізовані вироби. 

Годинник на мікроконтролері AtMega16 має невеликі габаритні
розміри; низьке енергоспоживання – до 5 Вт; кількість компонентів –
245 (192 світлодіода); функціональну насиченість; різноманіття регу-
льованих параметрів; індикацію часу та дати; поточного дня тижня;
місяця та року; температуру в приміщенні та зовні в інтервалі від -55°C
до +125°C з похибкою ±0.5°C та швидкістю оновлення  960 ms (max);
стійкість до зміни мережевої напруги від 120 до 240 В; довговічність;
відсутність або мінімальний нагрів компонентів, не більше 40°C.
Мікроконтролер працює на частоті 8 МГц та  виводить зображення на
світлодіодний дисплей з частотою 125 кГц.

Список використаних джерел
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Сучасні вимоги по надійності, точності і швидкодії складних систем
керування і контролю призводять до необхідності розробки вимірю-
вальних перетворювачів (ВП) механічних і фізичних величин (перемі-
щення, прискорення, сили і тиску, складу та концентрації газу тощо)
в електричний сигнал, що працюють на нових фізичних принципах.

В останнє десятиріччя велика увага приділяється вимірювальним
перетворювачам на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) [1].
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В даній роботі представлено результати розробки чутливого елемен-
та газоаналізатора на ПАХ. Для зменшення температурної залежності
точності вимірювання застосовано диференціальну схему вимірювання з
частотним вихідним сигналом. Головною перевагою частотного методу
і реалізуючих його схем є безпосередній частотний вихідний сигнал, про-
порційний зовнішньому впливу і зручний для подальшої обробки.

Залежність властивостей поверхневого шару звукопроводу від газо-
вого складу навколишнього середовища дозволяє створення численних
газоаналітичних ПАХ-перетворювачів. На властивості поверхневого
шару звукопроводу впливає адсорбція різноманітних газів і їхнє молеку-
лярне осадження на поверхню. Локалізація енергії ПАХ у поверхневому
шарі звукопроводу призводить до яскраво вираженої залежності характе-
ристик ПАХ від фізичних параметрів цього шару і середовища поширен-
ня хвилі уздовж границі звукопроводу. Зміна властивостей такого мате-
ріалу може бути викликана його взаємодією з компонентами газової
суміші, що призводить до зміни ряду характеристик хвилі: амплітуди
і фазового набігу ПАХ. Для посилення цього впливу використовують різ-
номанітні органічні і неорганічні плівки, що селективно сорбують той
або інший газ. Чим тонше ця плівка, тим вище швидкодія перетворюва-
ча. Точність вимірювання концентрації газу в основному визначається
селективністю плівки, а чутливість — її сорбціонними властивостями.
Наприклад, визначення диоксида сірки здійснюється за допомогою
триетаноламіна, а аміаку — за допомогою аскорбінової кислоти. У ряді
випадків використовують металеві плівки, більш стабільні у порівнянні
з органічними. Так, для виявлення сірководню використовують срібні
і мідні плівки, а плівка із золота дозволяє детектувати пари ртуті.

Розроблена фізико-математична модель та методика розрахунку
чутливого елемента ПАХ-датчика газу, розраховані його конструктив-
ні та електричні параметри з центральною частотою еталонного ПАХ-
генератора в інтервалі 80…100 МГЦ [2].

Розміщення зустрічно-штирових перетворювачів і чутливого до
газу шару на протилежних сторонах підкладки дозволяє герметизувати
ЛЗ на ПАХ і збільшити як термін працездатності, так і повторюваність
результатів вимірювання.

Перевагою ВП на ПАХ є планарна структура чутливого елемента,
що дозволяє використовувати методи групової технології, що най-
більш повно задовольняють вимоги масового виробництва.
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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ

ЗМІНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
МОЛОКА ПРИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Бойко І. М., Грубий А. А., Полуектов О. С.
ІІ курс, ТХ-21/12, спеціальність «Технологія харчування»,

Інженерно-технологічний інститут
Науковий керівник: Ромоданова В. О., к.т.н., професор

Людина використовує молоко безпосередньо як продукт харчуван-
ня або як сировину для переробки на кисломолочні напої, сири, масло,
згущені, сухі продукти . Крім того молоко широко використовується
в багатьох галузях харчової промисловості, в тому числі в закладах рес-
торанного господарства. За останні роки асортимент молока і молочних
продуктів в Україні значно збільшився. На ринку молочних продуктів,
які користуються стабільним попитом, присутня велика кількість най-
менувань, багато з них активно рекламуються, причин підробити або
збільшити об’єми продукції шляхом розведення молока водою завжди є
як у реалізатора, так і у виробника молочної продукції.

Під фальсифікацією прийнято розуміти обман споживачів шляхом
змінення однієї або декількох характеристик продукту. Жоден  харчовий
продукт не фальсифікують в таких розмірах, як молоко. Для молока як
сировини найбільш притаманна фальсифікація за якістю внаслідок
додавання води та використання недозволених засобів для підвищення
вмісту сухих речовин, зниження жиру, титрованої кислотности.
Результатом такої фальсифікації молока являється погіршення якості
за органолептичними (смак, аромат, консистенция) та фізико-хімічни-
ми показниками готової продукції. При цьому складаються сприятливі
умови для развитку патогенної мікрофлори, що може призвести до втра-
ти мікробіологічної безпеки готових продуктів, скороченню термінів
їх зберігання. 

Останнім часом виявлені випадки фальсифікації молока водни-
ми розчинами кухонної солі різної концентрації. Це дозволяє підви-
щити масову частку сухих речовин, зменшити титровану кислотність
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молока-сировини.. Особливо така фальсифікація спостерігається у вес-
няно-літній період року. Причому додавання водних розчинів солі певної
концентрації та об’єму навіть не фіксується аналізаторами визначення
хімічного складу молока, які зараз широко використовуються на підпри-
ємствах переробки молока.. Сучасні аналізатори дуже чутливі до визна-
чення вмісту основних складових молока (сухих речовин — білка, жиру,
лактози), з їх допомогою можна виявити будь-яку кількість доданої води
навіть до 10%.. В деяких країнах додавання води до 10%  взагалі не вва-
жається фальсифікацією, враховуючи, що під час санітарної обробки
обладнання, очищення молока вода потрапляє в продукт. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу додавання водних
розчинів кухонної солі різної концентрації на технологічні властивос-
ті молока. Одними з важливих технологічних властивостей молока є:
придатність при певних умовах до переробки для отримання нових
молочних чи на молочній основі продуктів; термостійкість до високо-
температурної обробки при рівновазі між катіонами та аніонами, яка
встановлюється за допомогою алкогольної проби; здатність до коагу-
ляції при виготовленні кисломолочних напоїв, сирів.

Результати досліджень довели, що при додаванні розчину кухонної
солі 0,5%  від масової частки сухих речовин молока погіршуються орга-
нолептичні показники молока: смак пустий, невиражено солодкий,
при цьому майже не змінюються фізико-хімічні показники (титрована
кислотність і густина), але знижується термостійкість. При підвищен-
ні концентрації кухонної солі 1-3% від масової частки сухих речовин
молока добре відчувається солоний присмак у молоці, що знеможлив-
лює його подальшу переробку. При концентрації кухонної солі у вод-
ному розчині 3% молоко втрачає придатність до кип’ятіння. Крім того
при додаванні водних розчинів солі будь-якої концентрації уповільню-
ються процеси сквашування молока у виробництві кисломолочних
напоїв, коагуляції білків при виготовленні сирів. 

Відомо, що в молоці мінеральні речовини містяться у вигляді солей,
складають 0,7-1,2%. Основними мінеральними речовинами молока
є солі кальцію, фосфору магнію, калію, натрію, хлору. Між вмістом
кальцію, фосфору і основним білком казеїном існує кореляційна
залежність. Кальцій в молоці присутній у трьох формах – вільному, у
вигляді фосфатів і цитратів та кальцію, який міцно зв’язаний з казеї-
ном. Між ними існує рівновага, їх співвідношення відіграє важливу
роль у підтриманні певного ступеня дисперсності, гідратації білкових
часток, їх стабілізації при тепловій обробці і проходженні сичугового
згортання  молока. Солі калію і натрію знаходяться  в іонно-диспер-
сному стані, які забезпечують сольову рівновагу, тобто певне співвідно-
шення між іонами кальцію і аніонами фосфорної і лимонної кислоти.
Від цього залежить кількість іонізованного кальцію, який в свою чергу
впливає на дисперсність міцел казеїну та їх стабільність. Додавання
водних розчинів кухонної солі порушує сольову рівновагу, підвищує
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концентрацію іонів натрію і хлору, що сприяє збільшенню солей
у колоїдній та нерозчинній формі, наслідком є зниження технологіч-
них властивостей  молока. 

ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
У ДІЄТИЧНОМУ ХАРЧУВАННІ

Гасюк М. В.

Лікарські рослини здавна використовувалися лікарями поряд з діє-
тичними рекомендаціями. Лікувальні трави доповнюють дієтотерапію,
підсилюють її ефективність.

Лікарські рослини мають високі лікувальні і відновлювальні влас-
тивості, проявляють профілактичну дію на організм людини:

•кропиву використовують при гіпсохромній анемії, для профілакти-
ки ішемічної недуги серця, при гіпертонічній недузі,кольках, при гіпога-
лактії, як сечогінний засіб, при захворюванні нирок, сечівників, сечового
міхура, ожирінні, хронічних запальних захворюваннях дихальних шляхів;

•кульбабу — при гіпо- та авітамінозах, анацидних, гіпацидних та
атрофічних гастритах, атеросклерозах, хронічних закрепах, при вуграх,
фурункулах, обмінних поліартритах, остеохондрозах, запальних захво-
рюваннях верхніх дихальних шляхів;

•любисток лікарський — при розладах кровообігу, набряках серце-
вого походження, асцитах, епілепсії, шизофренії, для попередження
стресових станів, при запальних захворюваннях дихальних шляхів,
атонії кишківника;

•меліса — при порушенні сну, особливо у людей похилого віку, серце-
битті, стресових станах, перед складними операціями, іспитами, значними
розумовими та психічними напруженнями, при кольках у кишковому
тракті, порушенні перистальтики кишківника, метеоризмі, кашлі;

•ожина сиза — при різних захворюваннях шлунка, печінки, при
запаленні жовчогінного міхура, при гельмінтозах, розладах кишківни-
ка, при ангінах і запаленнях слизової рота, атеросклерозі, діабеті;

•ромашка — при епілепсії, істерії, шлункових і кишкових кольках,
запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, при атонії киш-
ківника, захворюваннях печінки, підшлункової залози, запальних
захворюваннях сечостатевої системи.

Основною властивістю рослин є те, що з неорганічних, мінераль-
них речовин ґрунту, води і вуглекислого газу повітря вони утворюють
органічні сполуки, які цілюще діють на організм людини.

Із рослинних сполук, що мають лікувальне значення, фармаколо-
гічно активними є вуглеводи (моно-, ди- та полісахариди), дубильні
речовини: глікозиди (сапоніни, фенольні, серцеві, гіркі), ефірні олії,
алкалоїди, вітаміни.
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Основними діючими компонентами лікарських рослин є комплек-
си фармакологічно активних і супутніх речовин, які утворюються у
процесі первинного і вторинного синтезу. Ці речовини (переважно
вторинного синтезу), надходячи в організм людини, і визначають
фізіологічну, власне лікувальну, дію рослин на окремі органи та систе-
ми і на організм у цілому.

В дієтичному харчуванні використовують, зазвичай, напої, відва-
ри, соки,  коктейлі, чаї на основі лікарських рослин.

Можна поєднувати чайну заварку з лимонною і апельсиновою цед-
рою, м’ятою, пелюстками троянди, квітками липи, листям малини,
лісової суниці, чабрецю, прянощами. Лікарський чай зазвичай п’ють
без цукру, іноді у поєднанні з медом.

Листя і ягоди малини заварюють при простуді і грипі, вони добре
знижують температуру. Смородинове листя допомагає при авітамінозі
і недокрів’ї. Відвар листя ожини корисний при грипі і ангінах, знімає
нервову напругу.

При високій температурі, захворюваннях нирок, недокрів’ї корисно
пити відвар з листя суниці. Липовий цвіт заварюють при простудах, голов-
ному болі, конюшину лугову — при слабкості, загальних нездужаннях;
материнку при безсонні; відвар ромашки, випитий на ніч, дає міцний сон;
шипшина корисна при серцево-судинних захворюваннях і гіпертонії.

З трав можна готувати не тільки настої і відвари. Трави незамінні
для приготування дуже смачних свіжих салатів, супів. Будь-яка з дико-
рослих рослин чудово підходить для оздоровчого вітамінного салату.

Отже, лікарські рослини є важливими компонентами нашого
життя, адже це «гіганти», які бережуть наше здоров’я. Своїм багатим
складом допомагають долати без медичного втручання велику кіль-
кість хвороб, здійснюють профілактику організму до різного типу
захворювань. Дбають про забезпеченість організму вітамінами, міне-
ральними речовинами.

ВИКОРИСТАННЯ ТОПІНАМБРУ У ФОРМУВАННІ
АСОРТИМЕНТУ ДЕСЕРТНИХ СТРАВ

Калита Н. В., Громов І. М.
ІІІ курс, група ТХ-31, 

спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно – технологічний інститут

Науковий керівник: Хлопяк О. К., ст.викладач

Харчування є одним із основних чинників створення гармонії
організму людини і навколишнього середовища, сприяє здоров’ю та
здатності організму протидіяти впливу несприятливих факторів. Для
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нормальної життєдіяльності людини необхідний повноцінний набір
продуктів харчування, який повинен включати в оптимальному спів-
відношенні всі необхідні компоненти. Сучасна наука опікується ство-
ренням продукції з різних видів сировини, різного призначення, яка
дала б можливість людині отпримати поживні речовини, які б допо-
могли справитись організму з екологічними проблемами, які призвели
до різноманітних захворювань.

Оскільки на сьогодні розділ десертних страв в нашій країні недос-
татньо широкий, тому метою нашої роботи, стало розширення асор-
тименту солодких страв для здорового харчування. Солодкі страви
мусять бути не тільки різноманітні а й смачні, і ефективно впливати на
стан здоров� я людини.

З цією метою ми досліджували можливість поєднання яблук з різ-
ними біологічно — активними натуральними наповнювачами.
Кінцевим результатом нашого дослідження було розробка десерту
в склад якого ввійшли: печені яблука, топінамбур і кориця.

Яблука — містять велику кількість вітамінів, заліза, калію, кальцію,
магнію, пектину. Вони поліпшують стан організму, роблять його
витривалішим, підвищують імунітет і захищають від сезонних хвороб.
Особливою популярність серед споживачів користуються печені стра-
ви з яблук. Цінність печених яблук проявляється через вміст в них
калію, магнію. Калій «стежить» за кислотно-лужним балансом в крові,
благотворно діє на нирки, серце, кров. 

Магній нормалізує роботу нервової системи організму, відповідає
за вуглеводний, енергетичний обмін. Він необхідний літнім людям,
оскільки поліпшує роботу серцевого м’яза. Печені яблука — прекрас-
не цілющий засіб при хворобах шлунково-кишкового тракту. 

Топінамбур — це є надзвичайно корисна рослина (ще її називають
«земляною грушею»). Хімічний склад цього продукту унікальний, в нім
знаходиться маса потрібних і корисних речовин, які мають потужні цілю-
щі властивості. Топінамбур відрізняється від інших овочів підвищеним
вмістом білку і великою кількістю природного аналога інсуліну – інуліну,
який легко засвоюється організмом, покращує роботу органів травлення,
має протизапальні властивості, необхідний в харчовому раціоні хворих на
цукровий діабет, що є дуже важливим для людей з особливими потребами.
Топінамбур багатий клітковиною, пектином, органічними кислотами,
незамінними амінокислотами і мікроелементами. Особливо високий в
ньому вміст кремнію і калію. Завдяки великій кількості кремнію та калію,
топінамбур зміцнює серцево-судинну систему людини. Вітамінів С, В1
і В2 в топінамбурі більше, ніж буряку і морква у 3 рази.

Кориця — висушена кора дерева використовується як пряність.
Своїми властивостями кориця може знизити цукор в крові, і підвищити,
тим самим, активність інсуліну. Кориця також допомагає і процесу трав-
лення, підсилюючи виділення шлункового соку і тим самим, забезпе-
чуючи стабільну роботу кишечника, добре впливає на роботу печінки.
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Таким чином, на основі проведених досліджень, аналізу властивос-
тей топінамбуру та кориці, дає можливість стверджувати про доціль-
ність введення їх в склад десертної продукції ( печених яблук), що
дозволить розширити асортимент солодких страв, та збагатити склад
мінеральними речовинами, вітамінами. які б були корисними у
боротьбі із захворюваннями: печінки, цукровим діабетом, серцево-
судинної системи.

Ця робота має перспективи, і може бути в подальшому продовже-
на з використанням інших натуральних наповнювачів.

ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗЧИННІСТЬ
ГУАРОВОЇ КАМЕДІ

Калита Н. В., Гайдай В. В.
ІІІ курс, група ТХ-31, 

спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно – технологічний інститут

Науковий керівник: Щирська О. В.,
заступник директора інституту

Інґредієнтний склад харчових продуктів є важливим чинником
впливу на їх функціонально-технічні властивості під час виробництва.
Особлива увага набуває використання стабілізуючих компонентів, які
покращують структурно-механічні, фізико-хімічні та органолептичні
показники рецептурної суміші і готових виробів.

Одним із з поширених компонентів серед виробників є гуарова
камедь. Вона має характерний запах, жовтуватий відтінок, в харчових
системах регулює в’язкість, стабілізує емульсії, підвищує еластичність
готової продукції.

Метою наших досліджень є визначення органолептичних власти-
востей розчинів камеді гуару за різної концентрації при зміні темпера-
тури та середовища.     

Консистенція Средньої густини, з ледве помітними грудочками.
Дослідження розчинності гуарової камеді проводили при температурі
від 5 до 100°С з концентрацією від 0,3 до 1%, при температурі від 5 до
100°С. Замочували, перемішували й залишали на деякий час (близько
години) для набухання. Отримали прозору масу різної консистенції,
без кольору та запаху. Органолептичні показники отриманих розчинів
наведені у таблиці 1. Результати досліджень показали, що гуарові роз-
чини з концентрацією від 0,3 до 0,5%, характеризуються рідкою кон-
систенцію, без грудочок, що майже не змінювалась. Зі зростанням
концентрації гуарової камеді розчини різко загустали та мали добрі
органолептичні характеристики.
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Таблиця 1. Органолептичні показники розчинів гуарової камеді
за різних умов ( концентрації, температури)

У зв’язку з тим, що в рецептурну суміш, як правило, входить сіль та
цукор, були проведені дослідження розчинності гуарової камеді за їх
присутності в розчині при різній температурі. Концентрація розчинів
становила  1% за температури від  20°С до 100°С. 

Отримані результати (табл..1) показали, що при додаванні солі до
розчинів гуарової камеді спостерігаються незначні зміни органолеп-
тичних показників при температурі не вище 50 °С. При додаванні
цукру – спостерігається погіршення органолептичних показників роз-
чинів при підвищенні температури.

Подальші наші дослідження спрямовані на визначення залежності
розчинення гуарової камеді при різних концентраціях смакових добавок.
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РОЗРОБКА АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ЗДОРОВОГО
ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ 

Коваленко В. В., Харитонов О. О.
III курс, група ТХ- 31, 

спеціальність » Технологія харчування»,
Інженерно-технологічний інститут

Науковий керівник Хлопяк О. К. ст. викладач.

Упродовж усієї історії людства харчування завжди було вагомим
і стійким чинником, що визначав рівень розвитку суспільства.
Неосвіченість у галузі харчування вже призвела до низки негативних
наслідків у країні, і стало очевидним, що необхідно займатися над
питанням здорового харчування і це спонукає нас працювати над роз-
робкою максимально-натурального харчування.

Тому, метою нашого дослідження було розробка продукції з викорис-
танням зернових продуктів з рослинною сировиною, яка при невеликих
об’ємах вживання, довго зберігала б відчуття ситості. Для розширення
асортименту ми розробили продукцію на основі пшеничної крупи з дода-
ванням овочів та фруктів.

З проведених дослідів найбільш доцільним з позиції корисності та
органолептичної оцінки продукції є поєднання пшеничної крупи з
кольрабі, морквою та яблуками.

Пшенична крупа — це постачальник великої кількості клітковини
в наш організм. Очищує шлунково-кишковий тракт і бере під кон-
троль процеси жирового обміну в організмі. Пшенична крупа є дуже
низькокалорійною, тому її можуть використовувати ті, хто харчуються
за певною дієтою і намагаються скинути вагу. А також вона містить
велику кількість мінеральних речовин, таких як фосфор, цинк, залізо,
срібло, бета-каротин, а також рослинні жири, білки, вітаміни групи
В1, В2 та інші. Також вона містить у своєму складі і вітамін Е, який
здатний омолоджувати, розгладжувати нашу шкіру, наповнюючи її
блиском, зміцнює волосся і нігті. Продукція в яку входить пшенична
крупа, знижують рівень холестерину в крові. 

Маючи в раціоні харчування таку продукцію, можна поліпшити
діяльність мозку і серцево-судинної системи. Пшениця здатна виводи-
ти з організму шлаки, токсичні речовини, солі важких металів. 

Кольрабі — є відмінним джерелом вітаміну С. У ній також міститься
вітамін Е, калій і вітамін В6. Вітамін С зміцнює імунну систему, приско-
рює одужання після інфекційних  захворювань, видаляє холестерин із
стінок судин, охороняє організм від руйнівної дії окислювачів, запобігає
розвитку раку і полегшує дихання у астматиків. У кольрабі містяться
індоли, феноли, кумарини та інші речовини, які знижують вірогідність
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захворювання раком легенів, сечового міхура, передміхурової залози і
кишечника. Часте вживання овочів сімейства хрестоцвітних запобігає
утворенню фіброзно-кістозних утворень у молочній залозі.

Морква є високопоживним коренеплодом. Вона містить вітаміни
групи В, РР, С, Е, К, в ній присутній каротин – речовина, яка в орга-
нізмі людини перетворюється на вітамін А. Морква містить 1,3% біл-
ків, 7% вуглеводів. Немало в моркві мінеральних речовин, необхідних
для організму людини: калію, заліза, фосфору, кобальту, міді, цинку,
хрому, нікелю, фтору і інші. У моркві містяться ефірні олії, які обумов-
люють її своєрідний запах.

Яблука містять багато вітамін C, B1, B2, A, E, PP та мікроелемен-
тів: кальцій, калій, магній, натрій, фосфор, йод, марганець, кремній,
мідь, нікель, цинк, кобальт, молібден. Вони поліпшують стан організ-
му, роблять його витривалішим, підвищують імунітет і захищають від
сезонних хвороб. Яблука стабілізують склад крові, роботу центральної
нервової системи та головного мозку, підтримують функціонування
щитовидної залози, дбають про стан зубів і кісток. Елементи, що вхо-
дять до складу яблук, також виконують і ряд інших корисних для орга-
нізму функцій. 

Отже, розроблена нами продукція доступна всім верствам населення.
Вона має хороші органолептичні показники. Поєднання цієї сировини
в складі однієї страви робить її надзвичайно корисною для підтримання
стану здоров’я населення в тому числі людей з особливими потребами.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЦЕДРИ ЛИМОНУ 

Павленко Ю. В.
IV курс, група ТХ-41,

спеціальність «Технологія харчування»,  
Інженерно-технологічний інститут 

Науковий керівник:. Яценко Н. І, ст. викладач

Лимон відноситься до фруктів, який має унікальні властивості для
підтримання здоров’я. Батьківщина лимона – Індія.

Основними складовими лимону є вуглеводи – 6.6% та білок – 0.9%
і волога – 88%, крім того цей фрукт містить клітковину – 1.3%, низку
мінеральних речовин, в тому числі калію – 163мг%, мікроелементи
(залізо, марганець, мідь, молібден, фтор, цинк), вітаміну С – 40мг%.
Цитрин, який характерний лише для цитрусових, широко використову-
ється в дієтичному харчуванні для зменшення проявів таких захворю-
вань, як набряк мозку, кровотечі внаслідок ламкості капілярів, підшкір-
ні крововиливи, біль у ногах, швидка втомлюваність. Біофлавоноїди,
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що містяться в білій шкірці лимону, допомагають засвоювати вітамін С
і зміцнюють кровоносні судини. Неїстівна частина складає 40% від
загальної маси продукту. Саме з цієї частини вилучають цедру.

Для отримання цедри лимон миють холодною водою, потім ошпа-
рюють і зрізують із нього шкіру дуже гострим ножем у вигляді спі-
ральної стрічки. Але зрізати потрібно якомога тонкіше, уникаючи
білої підшкірної м’якоті. Для широкого впровадження цедри в куліна-
рії використовують спеціальні ножі для зняття цедри. Крім того для
зрізання білої частини використовують тертку. Біла частина шкірки
під цедрою (мезокарпій) є неприємно гіркою, тому її слід уникати,
обмежуючи глибину зрізання цедри.

Цедра широко використовується для додавання аромату різним
солодощам, таким як пироги, торти, печиво, пудинги, цукерки та
шоколад. Цедру також можна використовувати у приготуванні таких
страв як різноманітні мармелади, соуси, сорбети та салати. Цедра
є важливою складовою багатьох страв з рису, також її використовують
в деяких м’ясних стравах, наприклад, оссобуко по-міланські.

Цедра є ключовим елементом для виготовлення різноманітних при-
прав та численних лимонних лікерів, наприклад, таких як лімончелло,
використовується в деяких коктейлях не тільки для смаку й аромату, але
і для прикраси. Для декорування таких коктейлів як мартіні, цедру най-
частіше знімають у вигляді довгої спіралі. Для отримання максималь-
ного смаку та аромату для глінтвейну цедру просто нарізують ножем.
Слід зазначити, що цедра є джерелом для отримання цитрусових ефір-
них олій, які відіграють важливу роль як ароматизатори.

Лимонна ефірна олія є основним інгредієнтом аромату для виго-
товлення різноманітних лимонних напоїв, льодяників, желейних
цукерок. Ресторани зазвичай використовують велику кількість цедри.

Лимонна цедра збагачує смак та аромат виробів, надає їм приємний
специфічний присмак, пом’якшує відчуття солодкості, крім того пози-
тивно впливає на зовнішній вигляд виробів. В національній кухні
України лимонна цедра почала використовуватись у виготовленні стру-
делів з яблуками. Так, за рецептурою спочатку готують прошарок з пріс-
ного тіста, накладають на нього прошарок нарізаних ломтиками яблук,
посипають їх цукром, корицею та цедрою лимона, потім згортають тісто
у вигляді рулету і направляють на випікання. Після остигання виріб
посипають цукровою пудрою з додаванням невеликої кількості подріб-
неної цедри.

Новою розробкою кафедри є складена рецептура на желе
«Смакота». Цей десерт готується на основі молочних вершків, в які
додають в певному співвідношенні лимонний сік, цукор, желатину та
журавлину. Для підвищення смакових властивостей в лимонний сік
вноситься невелика частка цедри. В результаті отримуємо продукт зі
збільшеним вмістом сухих речовин, насиченим смаком, ароматом, які
мають нові відтінки, десерт отримує яскравий колір. 
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Таким чином додавання цедри надає нові смакові відчуття виробам
та додатково збагачує їх біологічно-активними речовинами. За нашими
спостереженнями продукти, в які додавали цедру краще зберігаються
і більш тривалий час мають відчуття свіжих. Використання відходів
лимону вирішує і соціально-екологічну проблему.

РЕАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ УСУНУТИ ДЕФІЦИТ
КАЛЬЦІЮ В ХАРЧУВАННІ

Потєхін Є. В.
III курс, група ТХ=31, 

спеціальність технологія харчування,
Інженерно-технологічного інституту.

Науковий керівник Юліна А. І., к.т.н, доцент.

Розглядаючи динаміку змін в харчуванні в історичному аспекті,
можна чітко виділити загальні для населення  всіх розвинутих країн
такі тенденції, як надмірне споживання жирів, особливо насичених,
цукру і солі в раціоні, зменшення використання харчових волокон ,
вітамінів-антиоксидантів (А Е бета-каротин), а також магнію, кальцію
, фосфору , калію та інші.

Ситуація в Україні ускладнюється тим, що населення мешкає в умо-
вах підвищеного радіаційного фону, коли при нестачі кальцію в харчуван-
ні в кліткової ткані організму він заміщується на стронцій-90, причому
у дітей в чотири рази скоріше.

До числа найбільш важливих функцій кальцію в організмі відно-
сять його участь в роботі багатьох ферментних систем, в передаче
нервового імпульсу , в реакції м’язів на нервове збудження. Він під-
тримує гомеостатичний стан електролітів внутрішніх середовищ орга-
нізму, є важливим компонентом згортання крові. 

Організм здорової людини засвоює менш половини загальної кіль-
кості кальцію що надходить з їжею. 

Відомо, що засвоєння кальцію залежить від співвідношення з інши-
ми харчовими елементами. Так на 1г жиру в раціоні бути біля 10г каль-
цію, кращим співвідношенням кальцію і магнію є 1,0:0.5, кальцію
і фосфору 1:1- 1:2. Погіршується засвоюваність кальцію при  нестачі або
надлишку білка в раціоні, при дефіциті вітаміну D.

З метою підвищення кальцію в харчуванні і покращення його
засвоєння була використана яєчна шкарлупа у вигляді борошна.

Яєчна шкарлупа здавна рахується цінним джерелом кальцію фос-
фору магнію та інших мінеральних речовин. Її основна перевага перед
іншими солями кальцію в тому що вона має органічне походження
і тому більш легко засвоюється організмом, ніж «суто хімічні аналоги».
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Змелену шкарлупу доцільно вводити в борошняні вироби , оскільки
співвідношення найважливіших зольних елементів в них не сприятливо,
але в структурі харчування вони компенсують значну долю потреби
організму у вуглеводах і білках.

Змелену шкарлупу вводили в прісне тісто для вареників, пельме-
нів, бісквіту, а так же дріжджове тісто для шкільних булок, оладок.

Результати досліджень впливу змеленої шкарлупи на хімічний
склад і якість виробів наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Хімічний склад бісквіту та оладок

з використанням яєчної шкаралупи

Аналіз мінерального складу бісквіту і оладків показав, що викорис-
тання 1г борошна із яєчної шкаралупи забезпечує норму споживання
кальцію на 75%.

Співвідношення кальцію з магнієм і фосфором покращується, що
може свідчити про його повне засвоєння.

На органолептичні показники додавання борошна із яєчної шка-
ралупи не вплинуло. Таким чином за допомогою всім відомого про-
дукту є реальна можливість отримувати вироби, за допомогою яких
легко ліквідувати дефіцит кальцію в організмі особливо дітей і осіб
похилого віку.
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Бісквіт(контроль) 13,1 9,4 52,4 85 83 140 4,7

Бісквіт(дослід) 13,0 9,3 52,3 525 384 510 4,7

Оладки(контроль) 7,1 9,1 30,1 24 28 80 4,8

Оладки(дослід) 7,1 9,1 30,0 625 220 250 4,8
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
УСТАТКУВАННЯ ТЕПЛОВОГО

Самкова Н. М., Калита Н. В.
III курс, група ТХ — 31,

спеціальність технологія харчування,
Інженерно-технологічного інституту.

Науковий керівник Бублик Г. А., к.т.н, доцент.

Використання сучасного технологічного устаткування дозволяє
найбільш ефективно реалізувати виробничу програму закладу при
максимальній економії енергетичних ресурсів, мінімальній кількості
працівників і раціональному використанні виробничих площ. 

Торгово-технологічне устаткування, що пропонується різними фір-
мами-виробниками значно різняться за якістю виробництва, ступенем
автоматизації, надійності і зручності при експлуатації. Виробники при
виробництві устаткування можуть використовувати дорогі матеріали,
сучасні засоби контролю і керування процесом, найбільш удосконале-
ні конструкторські рішення. 

В умовах досліджень, що проводяться на кафедрі технології харчу-
вання, ставиться завдання з’ясувати шляхи підвищення ефективності
експлуатації устаткування закладів ресторанного господарства і роз-
робка рекомендацій по їх впровадженню 

В сучасних умовах ринкової економіки підвищення ефективності
виробництва і конкурентоспроможності продукції закладів ресторан-
ного господарства вимагає як покращення техніко-економічних
показників технологічного устаткування, так і системи його вибору,
удосконалення системи його технічного обслуговування і ремонту.
Перш ніж вести мову про умови експлуатації устаткування і шляхи під-
вищення його ефективності слід знати, що всі технологічні процеси
пов’язані або із затратою, або з виділенням енергії, або із перетворен-
ням одного виду енергії в інший. 

Устаткування ЗРГ по виду споживанню енергії поділяється на
електричне і газове. Значним перевищенням на сьогодні є устаткуван-
ня електричне, для одержання механічної енергії та здійснення фізич-
них і механічних процесів обробки сировини і готового продукту,
подрібнення, перемішування, нагрівання. 

Вивчення ринку пропозицій устаткування для ЗРГ показують, що
більшість фірм працюють в напрямку скорочення питомих втрат енер-
гії. Важливим засобом підвищення ефективності технологічних проце-
сів ЗРГ є своєчасна модернізація обладнання, заміна застарілої техніки
на сучасну, що не поступається за якістю, надійністю, металоємністю
та енергоємністю кращим досягненням науки.
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Невисока ефективність впровадження нової техніки найчастіше
пов’язана з недосконалістю конструктивних рішень окремих видів
машин, недостатньо висока якість і надійність використовуваного
устаткування. Організація виробництва дає можливість істотно підня-
ти економічну ефективність роботи підприємств ЗРГ за рахунок підви-
щення продуктивності праці, скорочення витрат сировини і енергії. 

Науково-технічний прогрес у ЗРГ полягає не тільки в розвитку і
вдосконаленні використовуваних знарядь праці, у створенні нових
більш ефективних технічних засобів, але і немислимий без відповідно-
го вдосконалення технології та організації виробництва, впровадження
нових методів праці та управління. 

Для підвищення технічного рівня підприємств ЗРГ, зростання про-
дуктивності праці і поліпшення організації обслуговування населення,
важливе значення має вдосконалення роздаткового обладнання, впро-
вадження високопродуктивних конвеєрних ліній для комплектування
та реалізації комплексних обідів. Новим напрямком покращення роз-
даткового устаткування є створення ліній прилавків самообслугову-
вання, що включають пересувні марніти, прилавки, шафи та інші види
роздаткового обладнання, що відповідає санітарно-технічним, еконо-
мічним та екологічним нормативам. 

Удосконалення технологічних процесів в ЗРГ буде ефективним
тільки в тому випадку, якщо, їх впровадження здійснюється на новій
технічній основі. 

ВИКОРИСТАННЯ ФІТО-РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
З МЕТОЮ РОЗШИРЕННЯ АСОТРИМЕНТУ

ПРОДУКЦІЇ З ДОМАШНЬОГО СИРУ

Самкова Н. М., Вакуленко Ю. В.
IІІ курс, група ТХ-31,

спеціальність «Технологія харчування»,
Інженерно-технологічний інститут

Науковий керівник:. Хлопяк О. К., ст. викладач

Харчування в житті людини займає дуже велике значення. Саме тому
є постійна потреба у покращенні якості їжі. На сучасному етапі в наслідок
різних екологічних негараздів здоров’я людей погіршилось, збільшилась
кількість людей з особливими потребами, тому з’явилась необхідність
розширення асортимент продукції функціонального призначення. 

Метою нашої роботи було розширення асортименту сирних страв з
використанням біологічно активних природних добавок. При вико-
нанні роботи ми досліджували можливість використання оптимальної
кількості фіто-рослинної сировини у виробах з домашнього сиру. В ході
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досліджень ми використовували різні рослинні добавки такі як: корінь
петрушки, пастернак, селери, буряка тощо. Додаючи в сирну основу
різні види овочевої сировини ми зупинились на варіанті поєднання сиру
з буряком та шавлію, тому що саме таке поєднання дало нам найбільш
цікаві органолептичні показники та рівень користі для людини. 

Домашній сир – продукт дієтичного харчування. Завдяки високому
вмісту амінокислоти метіоніну він рекомендується для профілактики та
захворювань печінки і атеросклерозу. Метіонін нормалізує жировий
обмін і обмін холестерину, порушення яких є причиною розвитку ате-
росклерозу і захворювань печінки. Високий вміст кальцію дозволяє
рекомендувати кисломолочні сири для лікування та профілактики різ-
них запальних процесів, а також для зміцнення кісткової тканини,
зокрема після переломів. Особливого значення надається кисломолоч-
ним сирам в харчуванні людей, які проживають в умовах хронічної дії
малих доз радіації. При нестачі кальцію в раціоні в кістковій тканині
накопичується радіоактивний стронцій, який є причиною її поступо-
вого руйнування. Якщо ж раціон багатий кальцієм – стронцій організ-
мом не засвоюється і виводиться з організму. Тому кисломолочні сири
повинні входити до щоденного раціону людини, зокрема дітей
дошкільного і шкільного віку у яких є особливо висока потреба в каль-
ції особливо у зв’язку з їх зростанням, а також для людей похилого віку.

Буряк є суттєвим джерелом фолієвої кислоти, магнію, кальцію, залі-
за клітковини, а також містить білкі, вітаміни В1, В2, Р, РР і барвники.

На відміну від інших овочів, буряк і у вареному вигляді значною
мірою зберігає свої корисні властивості, завдяки стійкості флавоної-
дів, які мають протиракову дію. Пів склянки порізаного вареного буря-
ку забезпечує 23% рекомендованої добової кількості фолієвої кислоти,
яка регулює поділення клітин. Нестача її може привести до порушень
травлення, народження дітей з уродженими вадами. Продукція з дода-
ванням буряку має лікувально–дієтичні властивості і успішно застосо-
вуються при лікуванні багатьох захворювань. Поєднання великої кіль-
кості вітамінів з залізом надає стимулюючу дію на кровотворення.
Завдяки низькій калорійності, наявності великої кількості вітамінів та
мінеральних солей. Особливо калію котрий надає анти аритмічні дії,
магнію який позитивно впливає на холестерино-ліпідний обмін буряк
особливо корисний для людей з серцево-судинними захворюваннями. 

Шавлія зміцнює, заспокоює нерви. У листі шавлії до 3% ефірних
олій, які мають бактерицидну і протизапальну властивість. Крім того
шавлія містить камфору, вітамін В1, вітамін Р, вітамін С, флавоніди,
парадіфенол, фосфорну кислоту, алкалоїди, дубильні речовини, ніко-
тинову кислоту, таніни, туйон і багато інших речовин. Дубильні речо-
вини – протизапальні засоби і добре діють проти вірусів.

Розроблену нами продукцію можна рекомендувати населенню вза-
галі, а особливо людям похилого віку, дітям, людям з особливими
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потребами. Сирно-овочева маса для приготування цієї продукції легко
формується і їй можна надати любу форму, завдяки чому можемо
забезпечити високі естетичні показники при подачі цієї продукції. 

Робота має перспективу тому що на основі домашнього сиру
можна Працювати над створенням різноманітної продукції функціо-
нального призначення. Яка буде важлива як для дітей які дуже вибаг-
ливі до смакових якостей продуктів харчування так і дорослим. 

ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ  ЖИТНЬОГО БОРОШНА

Шпак Т. В.
У1 курс, група ТХ-61,

спеціальність «Технологія харчування»
Інженерно-технологічний інститут

Науковий керівник: Ромоданова В. О., к.т.н., професор

Житнє борошно використовують у виробництві різних хлібобулочних
виробів. Обойне – основний сорт житнього борошна (на його частину
припадає близько 90 % від всієї кількості борошна), за вмістом вітамінів
і мінеральних речовин  цей сорт є найбільш цінним, відрізняється висо-
ким вмістом подрібнених висівкових часток (22–25%), сіруватим або
коричневим кольором, вмістом клейковини – 2-2,5%, використовується
для виготовлення простого житнього хліба, заварного, житньо-пшенич-
ного і бородинського.

Хлібопекарні властивості борошна – це здатність давати хліб
певної якості.  «Сила» борошна – основний чинник, що визначає хлі-
бопекарні властивості, залежить від його білково-протеїнового ком-
плексу. В житньому борошні відбуваються такі ж саме біохімічні,
фізико-хімічні та мікробіологічні процеси, як і в пшеничному, але
інтенсивність їх слабша.

Однією з основних причин цього явища є присутність у житньому
борошні антиокислювачів– токоферолу, каротиноїдів, які уповільню-
ють інтенсивність окислювальних процесів. Білково-протеїновий
комплекс житнього борошна — також специфічний. Білки житнього
борошна в тісті здатні в значній мірі пептизуватися, переходячи у в’яз-
кий колоїдний розчин. Вказані особливості житнього борошна обу-
мовлюють  суттєву різницю у властивостях і способах приготування
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житнього і пшеничного тіста. Для житнього тіста характерна висока
в’язкість, пластичність і невелика здатність до розтягування, низька
щільність. Порівняно з пшеничним житній хліб має менший об’єм,
темніше забарвлення, менше відношення висоти до діаметру виробу
(формостійкість).  Крім того, активність ферменту амілази приводить
до накопичення в м’якушці хліба декстринів, надає їй підвищену лип-
кість і заминаємість. Така м’якушка за станом нагадує м’якушку невипе-
ченого хліба. Покращенню структурно-механічних властивостей жит-
нього тіста сприяє підвищення кислотності, в першу чергу, за рахунок
накопичення в ньому молочної кислоти. Більш висока загальна кислот-
ність житнього тіста необхідна не тільки для досягнення достатньої пеп-
тизації  білків, а також для призупинення дії присутнього в житньому
борошні ферменту а-амілази. Кислотність виготовленого для випікання
тіста із житнього борошна повинна бути не  менш 12 град. Для досяг-
нення такої кислотності житнього тіста необхідна специфічна бродильна
мікрофлора. В житніх заквасках і тісті треба створювати такі умови, при
яких кількість кислотоутворюючих бактерій набагато (в 60-80 разів)
перевищувала б кількість дріжджових клітин. Таким чином для виготов-
лення виробів належної якості закваски для виробів з житнього  тіста
потребують особливого підходу і контролю.

Попередні дослідження  довели доцільність використання молоч-
ної сироватки  (50% від загальної кількості води) при виготовленні
виробів з житнього борошна. Сироватка містить значну кількість
молочнокислих бактерій, які сприяють утворенню кислого середови-
ща, за рахунок цього активізується дія закваски, що прискорює про-
цес визрівання тіста.

Крім того додавання  молочної сироватки збагачує продукт  знач-
ною кількістю молочного цукру – лактози, з сироваткою у тісто пере-
ходять мінеральні речовини молока,  білки — альбумін, глобулін, під-
вищується вміст незамінних амінокислот таких, як лізин, метіонін,
триптофан.

В сучасному  асортименті хлібобулочних виробів присутні вироби
як з пшеничного, так і житнього борошна, але перевагу віддають  виро-
бам з пшеничного, незважаючи на його  підвищену калорійність, мен-
ший вміст вітамінів та мінеральних речовин. У склад вуглеводного
компоненту хлібу входять також харчові волокна, які   в найбільшій
кількості містяться саме у житньому хлібі. 

Таким чином  виготовлення тіста з житнього борошна з викорис-
танням сироватки крім покращання смакових властивостей, збільшен-
ня терміну зберігання  виробів, сприятиме підвищенню попиту на ці
вироби.
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УДОСКОНАЛЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАЧИНОК
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Щирська О. В.
асистент кафедри технології харчування, Інженерно-тех-

нологічний інститут
Науковий керівник: Калакура М. М., к.т.н., професор

Асортимент продуктів, які пропонує харчова промисловість
достатньо широкий, але в ньому мало продуктів спеціального призна-
чення. Недостатня кількість харчових волокон в продуктах призводить
до порушень діяльності шлунково-кишкового тракту. Тому актуальним
питанням є створення виробів спеціального призначення з підвище-
ною харчовою цінністю. 

Вченими нашої держави розробляються інноваційні та удоскона-
люються існуючі технології з метою задоволення попиту споживачів на
продукти спеціального призначення, який щорічно зростає.
Інноваційні технології полягають у створенні нових продуктів з підви-
щеною споживчою цінністю. Підвищення харчової цінності можна
здійснити введенням до рецептури компонентів, які бажаними для
конкретної групи споживачів (хворі на цукровий діабет, серцево-
судинні захворюваннями тощо).

Як свідчать статистичні дані, особливо великим попитом у спожи-
вачів користуються кулінарні борошняні вироби з різноманітними
начинками. Особливе місце займають м’ясні начинки (фарші).

Низька вологоутримуюча здатність м’ясних фаршів залежить,
насамперед, від початкової м’ясної сировини. Тому для поліпшення
органолептичних, структурно-механічних та фізико-хімічних показ-
ників готових продуктів технологами передбачається використання
різних функціональних харчових добавок, які володіють підвищеною
вологозв’язуючою та жирозв’язуючою властивостями. Це дає можли-
вість використовувати для виробництва фаршів високожирну м’ясну
сировину, м’ясо механічного обвалювання.

Досвід вітчизняних та закордонних виробників м’ясної продукції
дозволяє підвищити інтерес до широкого використання штучних
структуроутворювачів і добавок, нетрадиційних видів рослинної та
молочної сировини. Спостерігаються тенденції до застосування харчо-
вих добавок натурального походження. Найпоширенішим способом
підвищення споживчої цінності та забезпечення належних реологічних
показників м’ясних фаршів є введення добавок рослинного походжен-
ня – камедей. Вони володіють такими фізіологічно-функціональними
властивостями, які сприяють зниженню калорійності виробів, мають
гепатопротекторні властивості, є високоефективним антиоксидантом.



363

продуктів харчування Секція I3

Для виробництва нових виробів спеціального призначення нами
використані в рецептуру м’ясних фаршів композиції ксантанової та
конжакової камедей. Вони мають низку функціональних властивостей:
емульгуючу, піноутворюючу, стабілізуючу, вологозв’язуючу, вологопог-
линаючу, вологоутримуючу, жиропоглинаючу здатність, що позитивно
впливає на консистенцію м’ясних начинок. Високі функціональні
властивості камедей дозволяють поліпшити консистенцію готового
виробу, стабілізувати фаршеву емульсію, знизити ризик утворення
бульйонно-жирових підтікань, зменшити втрати під час термічної
обробки. Крім того, мають позитивний вплив на організм людини –
сприяють виведенню важких металів, радіоактивних ізотопів, надлиш-
ку холестерину, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту.

Оскільки в м’ясних начинках структуроутворювачем слугує яєчний
білок, в наших дослідженнях ми визначили  вплив камедей на піноутво-
рюючу здатність компонентів яйця та стійкість піни. Досліджувалися
наступні зразки контроль – піна яєчного білку, зразок №1 – яєчний білок
з 0,3% композиції конжакової та ксантанової камедей, зразок №2 – яєч-
ний білок з 0,3% ксантанової камеді та зразок №3 – яєчний білок з 0,3%
конжакової камеді. 

Отримані результати показати, що піноутворююча здатність ком-
позиції камедей (зразок №1) більша у 2,3 рази більша, ніж у контролю
та зразків № 2 і 3, а стійкість піни композицій камедей збільшується на
35%. Отже, при виробництві начинок варто використовувати компози-
ції камедей конжакової та ксантанової. Саме наявність цих камедей у
продукті дозволяє розглядати їх як дієтичні і спеціально призначених
для людей з вадами здоров’я зокрема хворими на діабет. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОВОЧІВ
ТА ФРУКТІВ У ХАРЧУВАННІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Янковська А.Є.

Харчування – один з найважливіших чинників, який визначає стан
здоров’я. Продукти харчування не тільки задовольняють фізіологічні
потреби організму людини, але й виконують профілактичні та лікуваль-
ні функції. Погіршення екологічної ситуації, зміна структури харчуван-
ня потребують нових підходів до формування харчових раціонів.

При складанні раціонів харчування для дітей слід враховувати, що
страви повинні мати відносно високу енергетичну цінність, оскільки на
кожен кілограм маси тіла дитині потрібна більша кількість енергії, ніж
дорослій людині. Наприклад, дитині молодшого шкільного віку на 1 кг
маси тіла на добу необхідно – 294 кДж; юнакові 18 років – 210 кДж.
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Крім того, в раціоні харчування, слід враховувати вік дитини, масу
її тіла, енергетичну цінність продуктів, їхні смакові якості тощо. МОЗ
України встановлені рекомендації щодо якості і кількості поживних
речовин в продуктах харчування, здатних покрити всі енергетичні
затрати організму дітей та підлітків (табл. 1).

Таблиця 1
Норми потреби дітей та підлітків у білках, жирах, вуглеводах

та енергії на добу

Для повноцінного харчування дітей і підлітків необхідні вітаміни
і мінеральні солі (табл.2).

Для забезпечення потреб дитячого або юнацького організму
в поживних речовинах, ми вважаємо за можливе використання ово-
чів і фруктів.

Овочі та фрукти — джерело вітамінів. Вони служать основним
постачальником в організм вітаміну С, каротину і більшості речовин,
що володіють Р-вітамінною активністю. Ряд овочів і фруктів містить
також значну кількість фолієвої кислоти, вітамінів К, В1, B6, PP, пан-
тотенової кислоти. Овочі та фрукти – джерело мінеральних солей,
калія, заліза, фосфору, кальцію, магнію, та джерелом мікроелементів:
міді, марганцю, цинку, кобальту, йоду й ін. Фрукти й овочі відіграють
велику роль у регуляції кислотно-основної рівноваги в організмі. Вони
містять багато ефірних олій, органічних кислот, містять фітонциди, що
сприяють санації порожнини рота.

Отже, овочі і фрукти впливають на секреторну функцію всіх трав-
них залоз, що можна пояснити високим вмістом у них мінеральних
солей, вітамінів, органічних кислот і ефірних олій. Вони є могутніми
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6 2200 72 36 65 10 332

7-10 2400 78 39 70 16 365

11-13 (хлопці) 2800 91 46 82 19 425

11-13 (дівчата) 2550 83 42 75 17 386

14-17 (хлопці) 3200 104 52 94 20 485

14-17 (дівчата) 2650 86 43 77 18 403
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Таблиця 2
Норми потреби дітей та підлітків у мінеральних речовинах

стимуляторами апетиту. При цьому відіграє роль їхній зовнішній
вигляд, аромат і смак. Особливе значення для збудження апетиту
мають овочі, що містять ефірні олії, що додають їм своєрідний гострий
смак (цибуля, часник, редис, редька). Ці властивості овочів і плодів
сприяють підвищенню секреції слинних і шлункових залоз ще до
початку прийому їжі. Овочі і фрукти викликають рясне слиновиділен-
ня і завдяки бактерицидним властивостям слини сприяють санації
порожнини рота. 

Таким чином, за рахунок споживання овочів і фруктів можна час-
тково задовольнити потребу молодого організму у вітамінах і міне-
ральних речовинах.

Висновок. Овочі можуть бути поєднані з м’ясною або рибною
сировиною і тоді готовий продукт буде збагачений і балками, і жирами.
У виробництві кулінарної продукції можуть використовуватись фрук-
тово-овочеві суміші, які володіють радіопротекторними властивостя-
ми завдяки вмісту в них харчових волокон пектину.

Серед рослинної сировини , що має високі радіопротекторні влас-
тивості, на наш погляд, великий інтерес привертають соя та продукти
її переробки. В них містяться біологічно-активні речовини, багаті на
білки, незамінні амінокислоти, мінеральні речовини, вітаміни.

Використання натуральних овочів та фруктів, продуктів їх пере-
робки у рецептурах страв для харчування дітей і підлітків, дозволяє
розширити їх асортимент, покращити харчову та біологічну цінність.

Вікові групи,
років

Мінеральні елементи

Ca,
мг P, мг Mg,

мг
Fe,
мг

Se,
мкг

Cu,
мг

Zn,
мг I, мкг

6 800 1000 150 12 25 1,5 10 100

7-10 1000 1300 170 12 30 1,8 10 120

11-13 (хлопці) 1200 1600 280 12 40 2 15 150

11-13 (дівчата) 1200 1600 270 15 45 1,5 12 150

14-17 (хлопці) 1200 1800 400 12 50 2,5 15 200

14-17 (дівчата) 1200 1800 300 15 50 2 13 200
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ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПОРОШКІВ
ДИБОРИДУ АЛЮМІНІЮ

Артюшенко І. І.
V курс, група ХТ-51 Е, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, 

Науковий керівник: Малишев В. В., д.т.н., професор

Як конструкційний матеріал, диборид алюмінію має такі унікальні
властивості, як висока твердість, питома міцність, температура плав-
лення, хімічна стійкість, тепло- і електропровідність, низький темпе-
ратурний коефіцієнт лінійного розширення. У зв’язку з цим є законо-
мірною підвищена увага дослідників до вивчення взаємодії алюмінію з
бором і розробки нових методів отримання дибориду алюмінію.

Основними способами отримання порошків боридів металів є:
1. Безпосередня взаємодія металу з бором при зовнішньому нагрі-

ванні (спікання, сплавлення), зокрема ініційована дією зовнішнього
джерела тепла на реакційну суміш з подальшим розігріванням її внас-
лідок виділення теплоти екзотермічної реакції (самопоширюваний
високотемпературний синтез); бориди, що утворюються, мають вид
спеків і потребують розмелювання;

2. Відновлення оксиду металу сумішшю бору і вуглецю, карбідом
бору або бором при температурі 1773…2273 К у вакуумі; в цьому випад-
ку утворюються бориди з розмірами частинок в діапазоні 1…40 мкм;

3. Електроліз розплавів боратів і оксидів металів; при цьому утво-
рюються монокристали з лінійними розмірами до 1 мм;

4. Взаємодія металів і борвмісних сполук в умовах низькотемператур-
ної плазми, що приводить до утворення нанорозмірних порошків бориду,
гранулометричний склад яких знаходиться в діапазоні від 50 до 100 нм;

5. Дифузійне борування металів у розплавлених хлоридних і фто-
ридних ваннах.

Вироби з порошків боридів отримують спіканням заздалегідь спре-
сованих заготовок або гарячим пресуванням. Боридні покриття на різ-
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них основах отримують методами осадження з газової фази при взає-
модії галогенідів металів і бору, плазмового напилення порошків та ін. 

В кристалічній решітці боридів ковалентні зв’язки борних угрупу-
вань В-В є електронодефіцитними, і для їх стабілізації необхідне залу-
чення електронів від атомів металів. В результаті, між металом і бором
утворюються зв’язки проміжного типу: в боридах елементів ІІІ–VI груп,
що віддають більше двох електронів, вони частково металічні. Зі зростан-
ням вмісту бору від М3В до МВ2 в межах бінарної системи збільшується
частка ковалентних зв’язків В-В і зменшується взаємодія метал-бор.
В результаті цього значення електропровідності боридів металів у вищих
ступенях окиснення, як правило, співставні з такими для відповідних
металів (38,46 мкОм-1м-1 для алюмінію і 32.25 мкОм-1м-1 для дибориду
алюмінію при 293К). Найбільше значення термічної стабільності, мікро-
твердості та енергії Гіббса мають бориди металів ІІІ–IV груп.

Промислові сплави Аl–В отримують хімічною взаємодією розпла-
ву КBF4 з розплавленим металевим алюмінієм. Бор відновлюється
алюмінієм з фторидної солі і розподіляється в об’ємі розплавленого
металу у вигляді боридів алюмінію АlВ2 і АlВ12. Додекаборид алюмінію
АlВ12 – високотемпературна фаза, тоді як АlВ2 стабільний при кімнат-
них температурах і вмісті бору до ~44,5 мас. % відповідно до діаграми
стану Аl–В. При 1248 К має місце перитектична реакція:

Al(L)+AlB12→AlB2 (1)
Отримання як AlB2, так і α-AlB12 є досить складним технологічним

завданням. Найбільш вивчені методи засновані на алюмотермічному від-
новленні борного ангідриду. Цей процес забезпечує в основному отри-
мання збагаченої бором сполуки – додекабориду α-AlB12 за реакцією:

6В2О3+13Al=AlB12+6Al2О3 (2)
Тривалість процесу близько 1,5 діб. Оскільки оксид бору відно-

ситься до важковідновлюваних, а оксид алюмінію, що утворюється,
має високу температуру плавлення, тривалий час досягти задовільних
технологічних показників не вдавалося. Навіть при нагріванні шихти
до 1273…1773 К утворюється шлакоподібна маса, вилучення бориду
з якої є дуже трудомістким процесом.

Як боруючий агент при синтезі дибориду алюмінію можна застосо-
вувати бор, оксид бору, карбід бору, нітрид бору, а також інші борвміс-
ні матеріали. Диборид алюмінію також можна отримати розігріванням
за допомогою термоудару до 1373 К ретельно розмелених сумішей
алюмінію з оксидом бору або борною кислотою в неокислювальній
атмосфері. В літературі є відомості, що в цьому випадку можуть фор-
муватися нанотрубки хімічного складу Al4B2O9, наприклад, при взає-
модії алюмінію і оксиду бору, взятих у співвідношенні 1 моль/ 1 моль,
в струмені аргону при 1123 К.

Іншим способом формування композитного матеріалу шляхом
введення до ~5 мас. % бору в алюмінієву матрицю, що приводить до
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утворення і рівномірного розподілу зміцнювальних частинок бориду
алюмінію, є високотемпературне нагрівання системи методом зварю-
вання або здійсненням хімічної реакції рідкого алюмінію з сумішшю
В2О3 з KBF4 або K2TiF6 при 1073-1272 К. Показана можливість отри-
мання AlB12 і нітриду алюмінію AlN при взаємодії кубічного нітриду
бору BN з розплавленим алюмінієм в атмосфері аргону при температу-
рах вище 1373 К.

Введення в кріоліт-глиноземний розплав невеликих кількостей
оксиду бору B2O3 приводить до поліпшення змочуваності графітових
електродів унаслідок утворення на них бориду алюмінію.

КОРОЗІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА
АЛЮМІНІЮ В РОЗПЛАВЛЕНІЙ ХЛОРИДНІЙ СУМІШІ

Іова Г. І.
V курс, група ХТ-51 Е,

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, 

Науковий керівник: Габ А. І., к.х.н., доцент

Після витримки алюмінієвих зразків у борвмісному розплаві на їх
поверхні утворюється щільна тонка плівка бронзового кольору з шару-
ватою структурою. Відомо, що AlB2 являє собою тонкі пластинчасті
кристали бронзового кольору. 

Можна припустити, що в умовах безструмової витримки алюмінію
в розплаві CsCl-KCl-NaCl з додаванням від 0,1 до 1,0 мас. % B2O3 в
температурному інтервалі 800…880 К на алюмінієвій поверхні утворю-
ються шари AlB2 або шари, що складаються з суміші боридів AlB2 і
AlB12, за реакціями:

6B2O3+13Al = AlB12 + 6Al2O3 (1)

B2O3+3Al = AlB2 + Al2O3 (2)

За значеннями енергії Гіббса для реакцій (1) і (2) можна судити про
термодинамічну можливість перебігу цих реакцій при заданих темпе-
ратурах, причому із зростанням температури ці величини для обох
реакцій стають позитивнішими. Таким чином, дані взаємодії краще
реалізовувати при нижчих температурах, ніж це зазвичай здійснюється
при промисловому синтезі бориду. Проте з фазової діаграми Al-В оче-
видно, що у вибраному нами температурному інтервалі можливе утво-
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рення тільки однієї фази – дибориду алюмінію, причому наявність
індивідуальної боридної фази фіксується вже при вмісті 0,02 мас. %
бору в алюмінії. Отже, найбільш імовірним продуктом взаємодії алю-
мінію з розплавом, що містить оксид бору, є тільки диборид алюмінію
і оксид алюмінію, тобто взаємодія здійснюється за реакцією (2).

За даними хімічного аналізу, при 800 К в розплав з 0,1 мас. % B2O3
переходить (0,9…1,0) 10-3 мас. % В, а при 880 К – (6,0…7,5) 10-3 мас. %
В. Отже, велика частина оксиду бору знаходитиметься в розплаві в
неіонізованому стані.

Швидкість корозії алюмінію, обчислена за гравіметричними дани-
ми, залежить від концентрації добавки і температури взаємодії.
Швидкість корозії алюмінію при зміні концентрації оксиду бору з 0,1 до
1,0 мас. % у сольовій суміші збільшується в 6 разів при 800 К і в 4 рази
при 880 К. Менше зростання швидкості при вищій температурі, очевид-
но, пов’язане з тим, що шари дибориду, які формуються, виявляються
щільнішими і корозійностійкішими та краще знижують швидкості
дифузійних процесів у твердій фазі продуктів корозії. Проте, абсолютне
значення швидкості корозії при однаковому вмісті оксиду бору істотно
зростає з підвищенням температури. Вихід іонів алюмінію в сольовий
плав при цьому є величиною сталою, що не залежить практично від тем-
ператури взаємодії і складу оксидно-сольової суміші.

Оскільки при витримці алюмінію в розплаві, що містить B2O3, на
металевій поверхні утворюються шари твердих продуктів корозії, то,
очевидно, що гравіметричний метод не може бути цілком достовірним
способом визначення швидкості корозії. Тому швидкість корозії алю-
мінію розраховували і з поляризаційних кривих. Алюмінієвий анод
поляризували в потенцістатичному режимі після встановлення потен-
ціалів корозії, потім поляризацію припиняли і вимірювали потенціал,
який встановився після поляризації. 

Потенціал корозії алюмінієвого електроду в розплаві, що містить
від 0,1 до 1,0 мас. % В2О3, встановлювався протягом 2…5 год., плавно
зсуваючись у нега тивний бік від первинного значення приблизно на
100 і 60 мВ при 810 і 870 К, відповідно. При цьому, значення потенціа-
лу корозії алюмінію для температури 880 К на 200…220 мВ негативні-
ше, ніж для 800 К.

Значення потенціалів корозії алюмінію в розплаві CsCl-KCl-NaCl з
добавками оксиду бору на 250…350 мВ негативніше таких для корозії в
розплаві CsCl-KCl-NaCl. Це характерно для утворення на алюмінієвій
поверхні шарів бориду алюмінію, що приводять до встановлення більш
негативних потенціалів корозії, ніж у чистого алюмінію. Подібні
залежності були відмічені раніше і у разі утворення боридних покрит-
тів на алюмінії з розплаву CsCl-NaCl-В4С. При безструмовій витримці
алюмінію в хлоридному розплаві із вмістом до 1,0 мас. % В2О3 на мета-
левій поверхні утворюється тонкий, не зчеплений з основою шар про-
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дуктів корозії, що легко відділяється при відмиванні зразків. Шар про-
дуктів корозії, очевидно, не є суцільним і не може перешкоджати
наступній анодній поляризації металу.

Після встановлення потенціалів корозії алюмінієвий електрод
поляризували в потенціостатичному режимі. Ступінь окиснення алю-
мінію, розрахований із значень коефіцієнта b в рівнянні Тафеля,
в хлоридному розплаві становить 2,3…2,6, а в борвмісному розплаві –
близький до трьох.

Незважаючи на те, що поляризацію анодів проводили після вста-
новлення потенціалу корозії, і, як наслідок, утворення на металевій
поверхні суцільної плівки продуктів корозії, на поляризаційних кри-
вих відсутні ділянки пасивації. Це може бути пов’язано з тим, що
борид алюмінію має електронну провідність і, внаслідок цього, не
перешкоджає анодній реакції на покритих ділянках.

Значення щільності струму корозії алюмінію в хлоридному розпла-
ві з добавками оксиду бору на порядок вище за значення густини стру-
му корозії алюмінію в чисто хлоридному розплаві. Це може бути
пов’язане лише з утворенням на металевій поверхні твердих шарів
продуктів корозії. Оскільки струми насичення постійні для всіх темпе-
ратур і всіх концентрацій добавок і становлять (2,0…2,5)·10-2А/см2,
йдеться про утворення на алюмінієвій поверхні шарів продуктів коро-
зії однакового хіміч ного складу, що не мають електроізолюючих влас-
тивостей. Після відключення анодної поляризації встановлюються
потенціали, які на 75…130 мВ негативніші за потенціали корозії. Цей
факт пов’язаний зі змінами у складі твердих шарів продуктів корозії
в ході поляризації.

СИНТЕЗ ДИБОРИДУ АЛЮМІНІЮ
В РОЗПЛАВАХ ХЛОРИДІВ

Колісник Є. О.
V курс, група ХТ-51 Е,

спеціальність „Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, 

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

Отримання суцільного боридного покриття з гарною адгезією до
металевої основи на алюмінії при взаємодії його з сольовим розплавом
CsCl-KCl-NaCl-В2О3 можливе тільки при анодній поляризації алюмі-
нію у вказаному розплаві, оскільки поверхня алюмінієвого аноду
покрита надзвичайно щільною «природною» захисною оксидною
плівкою. Для початку хімічної реакції взаємодії алюмінію з оксидом
бору необхідно анодно активувати металеву поверхню, звільнивши
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її від щільної оксидної плівки. Анодне розчинення алюмінію помітно
прискорює перебіг обмінної реакції, що приводить до утворення коро-
зійних шарів товщиною 0,3…0,7 мкм.

При безпосередній взаємодії важковідновлюваного оксиду бору
з алюмінієм цей процес відбувається з низьким виходом кінцевого
продукту – бориду алюмінію. Наявність іонів В3+ в сольовому розпла-
ві значно збільшує швидкість корозії алюмінію в хлоридному розплаві,
що дозволяє проводити борування алюмінію при температурах не
вище 880 К без переведення алюмінію в рідкий стан. Таким чином,
можна отримати прийнятні для практичного застосування покриття
з AlB2 на алюмінії.

Рентгенофазовий аналіз сформованого боридного покриття не дав
результатів унаслідок малої товщини отриманої плівки, а також малої
відносної атомної маси бору. Тому визначення складу плівки проводи-
ли наступним чином. Алюмінієвий зразок з нанесеним покриттям роз-
чиняли в розбавленій 25%-ій сірчаній кислоті. Алюміній основи при
цьому розчинявся, і залишалася тонка плівка, яку потім переводили
в розчинний стан і аналізували. За даними хімічного аналізу в плівці,
отриманій при анодній поляризації алюмінію в хлоридному розплаві,
що містить (0,2…0,5) мас. % В2О3, співвідношення кількості іонів алю-
мінію і бору відповідало сполуці AlB2. Це підтверджується і температур-
ною областю стійкого існування дибориду алюмінію за діаграмою стану
системи Al-B, при якій були виконані експерименти. За цих умов най-
імовірніше утворення єдиної сполуки – дибориду алюмінію. Покриття
дуже тонке, щільне, добре зчеплене з основою. Мікро-фотографії свід-
чать, що отримане покриття рівномірно поширене по всій поверхні
електродів і є однорідним за морфологією. Відмінність у структурі
поверхневих шарів бориду алюмінію виявляється тільки при збільшен-
ні в 5000 разів. Таким чином, стає очевидно, що підвищення темпера-
тури борування до 880 К призводить до істотного подрібнення розміру
зерна і формування більш рихлого покриття. Покриття, отримане при
анодній поляризації алюмінію в CsCl-KCl-NaCl-(0,2…0,5) мас. % В2О3
при 800 К, аналогічне описаним кристалам дибориду алюмінію.

Вивчена корозійно-електрохімічна поведінка алюмінію в розплав-
леній евтектичній суміші CsCl-KCl-NaCl, що містить 0,1…1,0 мас. %
В2О3, в температурному діапазоні 775…900 К з використанням різних
методів.

Встановлено, що при витримці алюмінію в розплаві CsCl-KCl-
NaCl, що містить від 0.1 до 1.0 мас. % В2О3, в температурному інтерва-
лі 800…880 К утворюється покриття, що складається з кристалів брон-
зового кольору, які являють собою диборид алюмінію AlB2.

Показано, що швидкості корозії, розраховані за даними гравімет-
ричного методу і з анодних поляризаційних кривих, зростають при
підвищенні температури і концентрації В2О3 в розплаві.
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Потенціал корозії з плином часу зміщується в негативний бік, що
також свідчить про утворення на алюмінієвій поверхні покриття дибо-
риду алюмінію AlB2, що має високу електричну провідність і не прояв-
ляє захисних властивостей у хлоридному розплаві.

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ТАНТАЛОВИХ ПОКРИТТІВ
З ХЛОРИДНО-ФТОРИДНИХ
І ФТОРИДНИХ РОЗПЛАВІВ

Лазуткін О. В.
V курс, група ХТ-51 Е,

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, к.т. (044) 424-94-33

Науковий керівник: Малишев В. В., д.т.н., професор

Властивості і структура танталових покриттів визначаються, голов-
ним чином, умовами електроосадження: природою і складом електроліту,
наявністю в нім пасивуючих речовин, режимом електролізу (щільністю
струму, температурою та ін.) і конструктивними особливостями виконан-
ня електролізера. Для досягнення корозійної стійкості покриття повинні
бути безпористими, дрібнозернистими, з високою когезією між зернами
і адгезією до основи.

Для осадження танталових покриттів застосовували сольові роз-
плави евтектичного складу % (мас.): 49 NaF + 51 LiF (tпл = 652°C) і
27.5 NaF + 72.5 NaCl (tпл = 640°C) з добавками 7.0; 10.0; 18.0 і 30%
(мас.) K2TaF7. Электроліз вели при катодній щільності струму (jk) =
1.5, 3.0, 6.0, 10.0 А/дм і температурах  700, 750, 800 і 850°С. Тривалість
одиничного електролізу змінювали в інтервалі від 30 мін до 5 год.
Кількість пропущеного струму за дослід при одношаровому осадженні
танталу складала q = 5.0; 10.0; 15.0 А-год/дм2. Товщина покриття коли-
валася від 20 до 120 мкм.

Із залежності виходу по струму з розрахунку на компактний метал
від умов осадження можна зробити висновок, що:

1) збільшення концентрації танталу в електроліті дозволяє вести
процеси при  вищій щільності струму;

2) підвищення катодної щільності струму знижує вихід по струму
посилення дендритовиникнення;

3) оптимальна температура для роботи в чисто фторидному роз-
плаві – 800°С, в хлоридно-фторидному – 750°С.

Ці висновки підтверджуються  і зовнішнім виглядом покриттів:
осад рівніший і щільніший там, де вище вихід по струму. Найбільш
компактний шар без наростів осідає на зразок у фторидному електро-
літі при температурі 800°С.
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При концентрації K2TaF7 у фторидному розплаві, що дорівнювала
7.0% (мас.), осідання в більшості випадків розподіляються за висотою
катода нерівномірно і мають низьку адгезію до основи. Із збільшенням
вмісту танталу в електроліті структура осаду та його адгезія помітно
поліпшуються, кристалізація йде в основному у напрямку зростання
суцільного шару.

Температура, як показали дослідження, перш за все впливає на
характер електрокристалізації металу. При відносно низькій темпера-
турі (>700°C) утворюються погано зчеплені з основою лускаті і губчас-
ті нарости з дуже дрібних кристалів. Такі осідання, як правило, містять
підвищену кількість солей електроліту і, тому, вимагають ретельнішої
гідрометалургійної обробки.

Підвищення температури >750°С веде до зростання і подальшого
розвитку форм і граней кристалів, сприяє укрупненню структури і поси-
ленню дендритоутворення. Подальше підвищення температури до 800°С
призводить до чисто стовпчастої структури. При 850°С зерно сильно
збільшується, а поверхня осаду стає дуже шорсткою через утворення
пірамід, вершини яких поступово переростають у дендрити. Оскільки,
у стовпчастих осіданнях перетин кристалів збільшується у міру видален-
ня від основи, відповідно з ним зростає і шорсткість покриття.

У всіх розглянутих електролітах при оптимальних температурах
були отримані компактні, без тріщин і пор, покриття різної товщини.
Всі вивчені осади мають аксіальну текстуру з віссю <111>, перпенди-
кулярною до основи. Напрям зростання дендритів часто співпадає
з напрямом осі текстури суцільного осаду. Відмічено, що підвищення
температури зміщує отримання доброякісних осадів в область вищої
щільності струму.

Катодна щільність струму істотно впливає на якісні, кількісні і зов-
нішні характеристики танталового осаду. Зі зниженням катодної щіль-
ності струму підвищується вихід по струму і поліпшується  якість
покриття. Так, при jk = 1.5-3.0 А/дм2 були осаджені компактні дріб-
нокристалічні танталові осади. Зі збільшенням щільності струму осади
стають великокристалічними, поверхня їх швидко огрублюється, зрос-
тання суцільного шару сповільнюється через інтенсивний розвиток
дендритів. Так, при висоті шорсткості 20-25 мкм, велика частина мета-
лу унаслідок зниження швидкості росту компактного шару осідає на
утворених виступах, які розростаються, перетворюються на дендрити.

Для отримання танталових покриттів більшої товщини доцільно
вести процеси у фторидному електроліті при катодній щільності стру-
му 3.0 А/дм2 протягом 5 год (15 А-год/дм2) з дотриманням решти опти-
мальних параметрів електролізу. Товщина компактного шару обложе-
ного танталу досягає при цьому 120 мкм. У разі потреби процес можна
повторювати багато разів, кожного разу очищаючи поверхню зразка
від дендритів, що утворилися.
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Мікрофотографія поперечного шліфа показує, що перший шар
танталу починає кристалізуватися на мідній підкладці у формі дрібних
зерен, які в процесі зростання зникають або укрупнюються геометрич-
ного відбору, утворюючи типово стовпчасту структуру. Другий катод-
ний шар  має крупніше зерно: кількість центрів кристалізації в цьому
випадку значно менше, багато зерен першого шару продовжують зрос-
тати в іншому.

Внаслідок цього структура поверхні багатошарових опадів стає все
більше і більше грубою. При загальній товщині більше 1мм з’являють-
ся незаростаючі борозни і пори. Поліровка поверхні перед осадженням
кожного шару дещо знижує цей небажаний ефект. Так само виходять
танталові покриття завтовшки більше 1 мм на міді.

Мікротвердість покриттів, осаджених з чисто фторидних електро-
літів, складає 1.20-1.35 ГПа, з хлоридно-фторидних – 1.35-1.45 ГПа і
практично не залежить від режиму осадження.

Вивчення поперечних шліфів на рентгеноспектральному мікро-
аналізаторі типу MS-46 фірми «Cameca» при локальності променя
близько 3 мкм указує на скачкоподібність переходу від міді до танталу,
що свідчить про незначну взаємну дифузію і відсутність сплавовиник-
нення між покриттям та основою.

Покриті танталом сталеві і молібденові зразки в нагрітих до 60-
70°С соляній та азотній кислотах мають таку ж корозійну стійкість, як
і металевий тантал.

КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ НАНОПОРОШКІВ БОРИДІВ
І КАРБІДІВ ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛІВ

У ЕЛЕКТРОЛІТАХ НІКЕЛЮВАННЯ

Пухілей Є. І.
V курс, група ХТ-51 Е,

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, к.т. (044) 424-94-33

Науковий керівник: Шахнін Д. Б., к.х.н., доцент

Корозійна стійкість порошкових матеріалів, використовуваних як
зміцнювальні фази в композиційних електрохімічних покривах (КЕП),
є важливою характеристикою, що визначає принципову можливість їх
отримання. Розчинення порошків у розчинах електролітів приводить
до погіршення умов електролізу, що накладає істотні технологічні
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обмеження на застосування того або іншого матеріалу для отримання
КЕП. Аналіз наявних даних показує, в роботах без урахування
розчинення зміцнювальних фаз (бориду), допущені неточності, а
нехтування цим фактом автором привела до необгрунтованої реклами
процесів дисперсного зміцнення, котрі реалізовуються в електролітах
хромування, що містять диборид цирконію. Тому вивчення корозійної
стійкості порошків тугоплавких сполук є важливим прикладним, а їх
наностанів – і науковим завданням. Необхідність проведення подібних
досліджень зумовлена також недостатньою інформацією з цього питан-
ня. Лише у роботі є дані про стійкість нанорозмірних нітридоборидних
композицій титану і цирконію в розчинах кислот.

Метою досліджень було вивчення корозійної стійкості нанопо-
рошків боридів і карбідів цирконію, титану, ванадію, хрому, молібдену
і вольфраму в електролітах нікелювання залежно від кислотності елек-
троліту, температури і тривалості взаємодії.

Як об’єкти дослідження використовували нанопорошки боридів і
карбідів цирконію, титану, ванадію, хрому, молібдену і вольфраму, а
також карбіду кремнію, отримані плазмохімічним і високотемператур-
ним електрохімічним синтезом. Дослідження стійкості нанопорошків
важкоплавких боридів і карбідів проводили в стандартних електролітах
нікелювання.

Кислотність електролітів регулювали введенням добавок концен-
трованої сірчаної кислоти. Концентрація порошків карбідів і боридів
становила в усіх експериментах 10 kg/m3. Перед обробкою в електролі-
ті порошки піддавали багатократному рафінуванню, що дозволило зни-
зити вміст у них нанорозмірного графіту і бору до 0,1…0,2% (за масою),
а також вакуум-термічній дії для запобігання коагуляції частинок.
Корозійну стійкість нанопорошків оцінювали залежно від кислотності
електроліту, температури і тривалості взаємодії. Ступінь розчинення
розраховували за величиною нерозчинного залишку і концентрації
йонів карбідо(боридо)утворювального елемента в електроліті, яку
визначали магнітометричним методом.

Показано, що в обох групах сполук корозійна стійкість матеріалів
співставна і обумовлена в першу чергу кислотністю електроліту. В кис-
лих електролітах (рН = 2,0/3,0) нанопорошки швидко розчиняються.
Так, через 3 години при Т = 323К ступінь розчинення боридів становив
15,6…9,5%, через 24 години – 38,2…31,0%, а через 240 годин –
89,9…75,1%. Нанопорошки металоподібних карбідів відрізняються
вищою корозійною стійкістю: аналогічні боридам ступені розчинення
досягаються відповідно за 24, 120 і 360 годин. Для всіх матеріалів спос-
терігалися зниження корозійної стійкості із зростанням температури і
зростання питомої поверхні в ході розчинення, яка становить при збе-
реженні форми частинок 2000…10000 m2/kg, що свідчить про пошаро-
вий характер процесу. Винятком є лише нанопорошок карбіду крем-
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нію, ступінь розчинення якого у всьому досліджуваному інтервалі зна-
чень рН і температури не перевищував 7…10%.

Кінетичні криві розчинення (залежності відсотку матеріалу, що
розчинився (d), від часу екс позиції) боридів і карбідів, розраховані за
зміною концентрації йонів боридо(карбідо)утворювального металу,
наведені на рис. 3. Розрахований за отриманими результатами час, за
який розчиняється половина початкового дисперсного матеріалу, ста-
новить в електролітах з рН = 2,5 32…49 годин для боридів і 68…88 годин
для карбідів; в електролітах з рН = 3,0 –92…112 годин і 138…167 годин,
відповідно, а в електролітах з рН = 5,0 він практично необмежений.
Співставлення отриманих кінетичних характеристик з відомими для
грубозернистих порошків показує, що швидкість розчинення нанопо-
рошків у 3…5 разів вища.

Таким чином, корозійна стійкість боридів і карбідів цирконію,
титану, ванадію, хрому, молібдену і вольфраму в розчинах електролітів
в межах кожної групи сполук є аналогічною і визначається головним
чином кислотністю середовища, причому швидкість розчинення
нанопорошків значно перевищує таку для грубозернистих матеріалів,
що можна розглядати як один з проявів розмірного ефекту. Меншою
мірою останній виявляється при розчиненні нанопорошку карбіду
кремнію, стійкого практично у всьому досліджуваному інтервалі рН.
Отже, нанопорошки боридів і металоподібних карбідів можуть бути
використані в технологічних процесах композиційного зміцнення із
слабкокислими або лужними електролітами, а карбіду кремнію –
в процесах з електролітами будь-якої кислотності.

Досліджена розчинність нанопорошків боридів і карбідів цирко-
нію, титану, ванадію, хрому, молібдену і вольфраму, а також карбіду
кремнію в стандартних електролітах нікелювання залежно від кислот-
ності електроліту, температури і тривалості взаємодії. Встановлено, що
в обох групах сполук корозійна стійкість матеріалів співставна і визна-
чається в першу чергу кислотністю електроліту. Слід відмітити досить
швидке розчинення нанопорошків у кислих електролітах (рН =
2,0…3,0), що досягає 75…90 % через 240 годин і прискорюється зі зрос-
танням температури.

Високу корозійну стійкість має нанопорошок карбіду кремнію,
ступінь розчинення якого у всьому досліджуваному інтервалі значень
рН (2,0…5,0) і температур (295…353 К) не перевищує 8…10%.

Результати досліджень рекомендовано до використання для роз-
робки нових складів електролітів-суспензій для композиційного зміц-
нення інструменту і оснащення з особливо складним мікрорельєфом
робочих поверхонь.
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ПОЛІМОРФНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
ПОЛІСТРОНЦІОСИЛОКСАНІВ  ЗА УМОВ

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПРОЦЕСУ 

Святуха М.М.
VI курс, група ХТ-61 М, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, к.т. (044) 424-94-33

Науковий керівник: Руденко В. М., д.т.н., професор

Слід відмітити, що висока температура для спиртів і кетонів спри-
яє перебудові структури досліджуваних полімерів у напрямі від про-
сторово-зшитої до циклолінійної (підтверджується зниженням
напівширини �  �  Ѕ і оптичної густини D, що характеризує ступінь про-
сторової зшивки). І навпаки, під впливом диметилформаміду, який
регулює дегідратаційні процеси в силоксанових структурах, спостері-
гається зворотна тенденція, а саме: структура полістронціосилоксанів
перебудовується з циклічної в просторово-зшиту [розширення Δν1/2

і підвищення інтенсивності D смуги поглинання � ν(Sr–O) у ІЧ-спек-
трах відповідних продуктів після їхньої обробки при 900 єС].

Структурні зміни, які переважно відбуваються з фрагментами
Si–O–Si, оцінювалися  характером смуги поглинання � νS(Si–O) 800
см-1, що характеризує повносиметричні валентні коливання тетраедра
SiО4, які змішуються ще з двома типами коливань у цій області.

Положення цієї смуги в ІЧ-спектрах полістронціосилоксанів біль-
шою мірою залежить від температури, ніж від природи органічного
розчинника. Так, після термообробки при 120єС зміщення цієї смуги в
ІЧ-спектрах значної більшості полімерів складає 40 см� 1, а після
термообробки при 900 єС величина Δν різко зменшується. І навпаки, у
разі використання як розчинника диметилформаміду,  значення Δν
зростає з 27 до 34 см� 1 і залишається без змін у разі використання 2-
етоксиетанолу. Такі спостереження свідчать про те, що за високих тем-
ператур матрична силоксанова структура більшості синтезованих ксе-
рогелей активно перебудовується з переважно циклолінійної в
просторово-зшиту, яка містить полісилоксанові ланцюги однакової
довжини, розмір яких залежить від температурної обробки. На це вка-
зує змінення напівширини і оптичної густини смуги νS(Si–O) 800см-1 .

Отже, результати спектрального дослідження свідчать про те, що
утворення полістронціосилоксанів відбувається на стадії гідролітичної
полісоконденсації  етилсилікату з SrCl2 у рідкій фазі за низьких темпера-
тур. Ступінь проникнення атомів Стронцію в полісилоксановий скелет і
еволюція ксерогелю залежить від природи розчинника і температури тер-
мообробки. Утворення первинних структур полістронціосилоксанів та
їхня подальша перебудова суттєво регулюється як протонодонорними
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(спирти), так і протоноакцепторними (кетони) розчинниками, а також
неполярним диметилформамідом.

Вплив природи розчинника на процеси гелеутворення і кристалі-
зації полістронціосилоксанів досліджувався за допомогою методів
рентгенофазного аналізу і кількісного хімічного аналізу. Було встанов-
лено, що на ступінь кристалізації (завершальній стадії формування
стронціосилоксанової структури) і на її кінцеву будову  суттєво впли-
ває природа органічного розчинника вже на початковій стадії форму-
вання поліметалосилоксана.

Під час термообробки при 900 єС протягом 3,5 год. на більшості
рентгенівських дифрактограм з’являються чіткі лінії кварцу (d, нм
0.424, 0.334, 0.245, 0.228, 0.223, 0.212, 0.197), α – кристобаліту (d, нм
0.292, 0.253, 0.217, 0.207), � β – кристобаліту (d, нм 0.313, 0.283, 0.192) и
� γ — тридиміту (d, нм 0.408), що ідентифіковано нами відповідно
з попередніми даними.

Інтенсивності дифракційних максимумів (І/І0 , %), що є найхарак-
терні шими для дослідженої системи кварцової фази новоутворень,
залежно від природи розчинника,  знижуються в ряду: ацетон (100%) >
метилетилкетон > (97.9 %) > диметилформамід (92.9%) > 2 – пропанол
(70.7%) > 2-етоксиетанол (10.6%).

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ПОЛІБОРАСИЛОКСАНІВ

Ткач А. Ю.
V курс, група ХТ-51 Е,

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, 

к.т. (044) 424-94-33
Науковий керівник: Клименко В. С., к.х.н., доцент

Вихідними реагентами були частково гідролізований тетраетокси-
силан [промисловий етил силікат-40 (ЕС)] і борна кислота.

Як органічний розчинник використовували ацетон (Me2CO),  мети-
летилкетон (MeCOEt), 2-пропанол (Me2CHOH), 2-етоксиетанол
(EtOCH2CH2OH), а також диметилформамід  (ДМФА, Me2NCH=O).
Мольне співвідношення ЕС : вода : розчинник складало 1:8:12. Процес
відбувався за температури 35°С протягом 1 год. Кінцеві продукти золь-
гель процесу висушували до стану ксерогелю протягом 30 год. при
120±0,5°С. Далі, вони досліджувалися методами ІЧ-спеектроскопії (спек-
трофотометр Spekord IR-75, таблетки з KBr) і рентгенофазного аналізу
(ДРОН-3, порошковий метод). Сорбційне водопоглинання ксерогелей
визначалося після їхньої експозиції при 98% вологості протягом 7 діб.

Реакція полісоконденсації ЕС з борною кислотою приводить до
утворення полімерних структур, побудованих із фрагментів Si–O–B–O,
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частково обрамованих групами –ОС2Н5, –ОН і рідше органооксигру-
пами, що пере йшли із розчинника. Це підтверджується зміщенням
смуги поглинання (Si–O) в ІЧ-спектрах добутих полібораалкоксиси-
локсанових ксерогелей відносно цієї смуги в ІЧ-спектрах
кремнеземних  ксерогелей ν((Si–O) = 1093 см-1. Величина такого зсуву
залежить від природи органічного розчинника і має складний харак-
тер. Так, в ІЧ-спектрах ПБС, синтезованих в ацетоні, метилетилкетоні
і 2-етоксиетанолі, після термообробки при 120°С це зміщення в бік
високих частот є максимальним і досягає відповідно 12, 10 и 14 см-1.
У спектрах ПБС, добутих  за наявністю 2-пропанолу і ДМФА зміщен-
ня скла дало 4 і 5 см-1 відповідно. Групова різниця величин зміщення
� (Si–O) більш ніж у 2 рази вказує на утворення двох різних модифіка-
цій, які різ няться співвідношенням і розміщенням угруповань
Si–О–Si i  Si–О–B, а також термодинамічною стабільністю.

У разі використання як розчинників кетонів (ацетон, метилетилке-
тон) і 2-етоксиетанолу переважно утворюються ендоскелетні структу-
ри з проник ненням атомів Бору у силоксанові угруповання, тобто
формуються фрагмен ти

В інших розчинниках (2-пропанол і ДМФА) утворюються в основ-
ному екзоскелетні структури.

ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ 
НА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ПОЛІБОРАСИЛОКСАНІВ

Федоренко В. П.
V курс, група ХТ-51 Е, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, к.т. (044) 424-94-33

Науковий керівник: Клименко В. С., к.х.н., доцент

Термообробка при 900°С значно прискорює взаємодію борної кисло-
ти з полісилоксановою матрицею, що приводить до утворення внутріш-
ньоскелетних угруповань Si–О–B–О незалежно від природи органічного
розчинника. Це підтверджується різким збільшенням величини зміщення
ν(Si–O) у бік низьких частот. У спектрах поліборасилоксанів, синтезова-
них у ацетоні, метилетилкетоні і 2-етоксиетанолі цей зсув складає від +12
до –47 см-1, з +16 до –73 см-1 і від +14 до –54 см-1 відповідно, а в спектрах
ПБС, синтезованих у 2-пропанолі і ДМФА з +5 до –58см-1 і від +5 до –
50 см-1 відповідно (табл.).
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Таблиця 

Висока температура сприяє ущільненню просторової структури
полімерів, що підтверджується  збільшенням напівширини ((∆ν1/2) і
оптичної густини D, які характеризують ступінь просторової зшивки.

Залежність зміщення смуги поглинання ν(Si–O) від кількості вбу-
дованого Бору свідчить про те, що всі розчинники, які використовува-
лися для моделювання, сприяють його проникненню в полісилокса-
новий скелет у всьому температурному діапазоні процесу утворення
ПБС (35°С – синтез, 120°С – сушіння, 900°С – випал). 

Еволюція матричної полісилоксанової структури синтезованих
ПБС оцінена оптичними характеристиками смуги поглинання ν(Si–O)
800 см-1, що відповідає повносиметричним валентним коливанням
тетраедру SiO4. Вони змішуються ще з двома типами коливань в цій
області поглинання.

Положення смуги поглинання ν(Si–O) в ІЧ-спектрах ПБС зале-
жить як від природи розчинника, так і від температури термообробки.
До того ж, на її положення  позначається і вищенаведений розподіл
розчинників на дві групи. Так, після термообробки при 120°С, в ІЧ-
спектрах ПБС, синтезованих у кетонах і 2-етоксиетанолі, зміщення
зазначеної смуги поглинання складає 20 см-1 у бік низьких частот, а син-
тезованих у 2-пропанолі і ДМФА – 15 і 17 см-1 відповідно. Після термо-
обробки при 900°С зміщення смуги � (Si-O) 800 см-1 складає: розчин-
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ник–кетон – 33 см-1, 2-етоксиетанол – 35 см-1, 2-пропанол – 20 см-1

і ДМФА – 37 см-1. Це свідчить про те, що за високих температур мат-
рична силоксанова структура усіх синтезованих ксерогелей, залежно від
природи розчинника, активно перебудовується з циклолінійної у про-
сторово-зшиту. Підтвердженням цього є підвищення величини оптич-
ної густини D (на порядок) і напівширини  смуги ν (Si-O) 800 см-1.

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ПОЛІСТРОНЦІОСИЛОКСАНІВ 

Центило І. О.
V курс, група ХТ-51 Е, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, к.т. (044) 424-94-33

Науковий керівник: Руденко В. М., д.т.н., професор

Вихідними сполуками були частково гідролізований тетраетокси-
силан (промисловий етилсилікат–40) і гексагідрат стронцій хлориду
SrCl2� 6H2O. Цю сіль вибрали з метою модулювання процесів фізико-
хімічного зв’язування екологічно небажаних техногенних відходів, що
мають силікатну структуру. Як розчинник досліджували ацетон, мети-
летилкетон, 2-пропанол, 2-етоксиетанол, а також диметилформамід,
який активно контролює дегідратаційні процеси в силоксанових сис-
темах. Мольне співвідношення етилсилікат : вода : розчинник склада-
ло 1:8:12, температура реакції і її тривалість складали 35оС і 1 год. від-
повідно. Кінцеві продукти золь-гель процесу висушували до стану
ксерогелю протягом 30 годин за температури 120±0,5оС. 

Будову кінцевих продуктів досліджували за допомогою ІЧ-спек-
троскопії (спектрофотометр Spekord IR–75, таблетки з КBr), рентгено-
фазового методу (DPOH–3, порошковий метод) і кількісного методу
хімічного аналізу (після кип’ятіння в 7%-ному водному розчинні
NaOH протягом 2 год.). 

В ІЧ-спектрах кінцевих продуктів спостері гаються характеристич-
ні смуги поглинання структур Si–O, органоксигруп. Це дозволяє при-
пустити, що реакції полісоконденсації етилсилікату з стронцій хлори-
дом за умов основного каталізу  (NH4OH) приводять до утворення
полімерних сполук, які містять фрагменти Si–O–Sr–O (а також
залишкові етокси- й інші органоксигрупи, що утворилися в реакції
переестерифікації). На таку ж думку наводить і порівняльний аналіз
ІЧ-спектрів полістронційалкоксисилоксанових і кремнеземних ксеро-
гелей. Так, в ІЧ-спектрах полістронційалко-ксисилоксанових ксероге-
лей спостерігається зміщення характеристичної смуги валентних
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коливань ν(Si–O) відносно поглинання кремнеземних ксерогелей
[ν(Si–O)=1093 см-1]. Величина цього зміщення залежить від природи
органічного розчинника і температури. 

Так, в ІЧ-спектрах  полістронційалкоксисилоксанових ксерогелей,
які зазнали термічну обробку при 120оС, спостерігається  зміщення
характеристичної смуги ν(Si–O) в бік менших частот.  Залежно від роз-
чинника, який використовували в реакції утворення полімерних спо-
лук, таке зміщення коливається в діапазоні 20-27 см� 1 порівняно з від-
повідною смугою поглинання кремнегеля ν(Si–O)=1093 см-1.

Термообробка при 900 єС прискорює взаємодію стронцій хлориду,
який не прореагував, із полісилоксановою матрицею, що приводить до
утворенням внутрішньоскелетних угруповань Si–O–Sr–O–Si. Це під-
тверджується різким збільшенням величини зміщення характерис-
тичної смуги ν(Si–O) в бік менших частот. Так, в ІЧ-спектрах стронціо-
силоксанів, синтезованих в ацетоні і метилетилкетоні має місце
зміщення смуги поглинання до 40 см-1 і відповідно до 34 см-1 (27 см-1

при 120оС), синтезованих в 2-пропанолі –  до 27 см-1 (20 см-1 при 120 оС).
На відміну від розглянутих розчинників, диметилформамід

і 2-етоксиетанол сприяють лише стабілізації проміжних структур. Таке
припущення підтверджується  зниженням величини зміщення смуги
валентних коливань ν(Si–O) з 20 і 27 см-1 (при 120оС) до 13 см-1.
Останнє спостереження може свідчити і про вірогідність  утворення
окрім ендоскелетних також і екзоскелетних угруповань.

Оскільки величина зміщення смуги поглинання ν (Si–O) пов’яза-
на з кількістю Стронцію, вбудованого в скелет, то можна припустити,
що такі розчинники, як ацетон, метилетилкетон і 2-пропанол спри-
яють не тільки зв’язуванню атомів Стронцію в металосилоксанові
структури за умов синтезу (35 оС) і сушіння (120 оС), але і їхньому про-
никненню в полісилоксановий скелет за високих температур (900 оС).

ВПЛИВ ПРИРОДИ ОРГАНІЧНОГО РОЗЧИННИКА 
НА ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ ПОЛІБОРАСИЛОКСАНІВ

Шабельний М. А.
V курс, група ХТ-51 Е, 

спеціальність «Хімічна технологія ТН і СМ»
Інженерно-технологічний інститут, к.т. (044) 424-94-33

Науковий керівник: Клименко В. С., к.х.н., доцент

Вплив природи органічного розчинника на процеси кристалізації
ПБС були досліджені за допомогою методу рентгенофазного аналізу.
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Результати аналізу довели, що на ступінь кристалізації борасилоксанів
природа органічного розчинника має значний вплив вже на початко-
вій стадії формування  їхньої структури.

Після термообробки борасилоксанових ксерогелей при 900°С про-
тягом 3,5 год. на рентгенівських дифрактограмах фіксуються чіткі лінії
кварцу (d, нм 0.424, 0.334, 0.245, 0.228, 0.212, 0.197, 0.181, 0.166, 0.153),
γ-тридиміту (d, нм 0.408, 0.280, 0.249) и β-кристобаліту (d, нм 0.313,
0.283), які були ідентифіковані, спираючись на раніш отримані дані.
Варте уваги те, що в складі ПБС, добутих у 2-етоксиетанолі присутня
виключно кварцева фаза. Практично чистий кварц утворюється також
у разі заміни 2-етоксиетанолу на ацетон (на дифрактограмі присутня
лише одна слабка смуга  d, нм 0.408, яка відповідає γ-тридиміту). 

Інтенсивності дифракційних максимумів (I/I0,%) є найбільш
характерними для дослідженої системи кварцової фази новоутворень.
Залежно від природи розчинників, що використовувалися  в дослід-
женні, I/I0 зменшується в ряду: Me2CHOH (100,0%) > MeCOEt (94,4%)
> Me2NCH=0 (76,8%) > Me2CO(55,8%) > EtOCH2CH2OH(41,1%).

Таблица 
Змінення інтенсивностей характеристичних максимумів (І/І0,%)

на дифрактограмах поліборасилоксанів після термообработки при 900 оС 

Природа органічного розчинника також суттєво впливає на струк-
турно-сорбційні характеристики ПБС. До такого висновку прийшли
на основі аналізу сорбційного водопоглинання після термообробки як
при 120°С, так і 900°С.
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Після термообробки при 120°С і експозиції протягом 7 діб при 98%
вологості сорбційне водопоглинання ПБС, синтезованого в 2-еток-
сиетанолі становить 31,4%, тоді як сорбційне поглинання решти ПБС
знаходиться в межах 20-22,9%. Підвищене водопоглинання  ПБС, син-
тезованого в 2-етоксиетанолі, напевно, обумовлено заміною фрагмен-
тів (залишків) Si–O–Et на більш гідрофільні Si–O–CH2–CH2–O–Et.
Такі дані відповідають структурно-сорбційним характеристикам крем-
неземних систем, які були отримані раніше.

Під час контакту з повітрям при 900°С протягом 3,5 год. сорбовані
розчинники звітрюються, всі залишкові органічні групи, сполучені з
Силіцієм, вигорають, а гідроксильні групи, що збереглися, ангідро-
конденсуються. Все це приводить до різкого зниження сорбційного
водопоглинання всіх ПБС. Після експозиції у вологій атмосфері про-
тягом 7 діб водопоглинання ПБС знижується у такій послідовності
змінення розчинників: EtOCH2CH2OH (5,9%) > Мe2CO (4,4%) >
Me2CHOH (3,4%) > Me2NCH=O (2,5%) > МеCOEt (2,1%). З підви-
щенням температури термообробки ПБС від 120 до 900°С їхнє водо-
поглинання різко знижується в 5-11 разів практично в зворотному
порядку: МеCOEt (10,9 разів) > Me2NCH=O (8,6 разів) > Me2CHOH
(5,9 разів) > EtOCH2CH2OH (5,3 разів) > Мe2CO (4,9 разів).
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НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ПРОГРЕС І ДИЗАЙН

ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ЕТНОДИЗАЙНУ
В ІНТЕР’ЄРАХ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Вінтоняк Н. М.
VII курс, група ДЗ-71, спеціальність «Дизайн»

Інститут інженерних технологій, кафедра дизайну,
тел. 532 96 20

Науковий керівник: Гук Л. Й.,
заслужений працівник культури України, доцент

Нарешті, переживши складні періоди у своїй історії, український
народ повернувся до своїх традицій, культури та національної символі-
ки. Характерними рисами українського національного стилю є вишив-
ки на рушниках, кераміка, ікони, дерев’яні вироби, різноманітні обе-
реги та ін На заході нашої країни раніше найчастіше зустрічалися
дерев’яні будинки, на сході і в центрі — глиняні та солом’яні невисокі
будівлі, де є пічка з розписом. Елементами декору є різноманітний
керамічний посуд і аксесуари з традиційними національними розписа-
ми, ті ж рушники, сорочки, на яких зображена певна символіка і т. п.

Багато хто вважає український стиль в інтер’єрі проявом патріо-
тизму. Професійні дизайнери визнають, що оформити інтер’єр з націо-
нальними символами і при цьому не перетворити його в музей або
лавку з сувенірами — завдання не з легких.

Вияв етнічної культури є великим скарбом у часи тотальної глоба-
лізації, адже надає країні можливість стати туристичним і культурним
центром. Застосування у проектах етнічної культури дозволяє іденти-
фікувати країну у сучасному просторі. Останнім часом набуває більшої
популярності таке явище чи стилістичний напрям, як «етнодизайн». 

Можна виділити три основні принципи оформлення інтер’єрів в
етностилі:

– принцип реконструкції, де може бути реконструйовано історич-
не середовище за описами, схемами і кресленнями або реконструйова-
но старовинний зразок архітектури з наданням йому, наприклад, нових
функцій; 

– принцип декорування (декораторський принцип), де об’єкти
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декоруються різноманітними автентичними предметами народного
побуту, розписами, тощо; 

– принцип стилізації, де мотиви етнічного аналізуються і інтер-
претуються у новому сучасному розумінні. 

Реконструкція, безсумнівно, важлива в умовах збереження
пам’яток архітектури та культурної спадщини народу. Етнічно-худож-
ня пам’ять здатна передавати  сучасній образності мистецькі та етног-
рафічні мотиви минулого. На теренах України протягом багатьох віків
зберігаються художньо-стильові ознаки попередніх епох, давні форми
предметів побуту.

Декорування не пов’язане зі зміною чи осмисленням формоутво-
рюючих факторів середовища, елементів архітектури або дизайну.
Декорування важливе для надання інтер’єру деталей і композиційних
акцентів, особливо в етнічному інтер’єрі. 

Стилізація є важливим засобом вираження художнього образу
в «етностилі». Від франц. stylisation, от style – стиль, – навмисна іміта-
ція формальних ознак і образної системи того чи іншого стилю в ново-
му, незвичному для нього художньому контексті. Поняття стилізації
пов’язано з інтерпретацією, що є творчим виконанням архітектурного
або дизайнерського твору, що ґрунтується на самостійному тлумаченні
його виконавцем. Пошук образу під час стилізації підказує те чи інше
рішення. Митець може змінювати предмет в будь-якій мірі, віддале-
ність від натури буває дуже значною . Квітку, листок, гілку можна трак-
тувати майже як геометричні форми або зберегти природні плавні
обриси, також реальну форму можна перетворити на абстрактну.

Отже метою «етнодизайну» є використання регіональних етно-
культурних традицій як ефективного способу для розробок концепту-
альних дизайн-проектів, створення ексклюзивних розробок у сфері
дизайну.

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ  ФАСАДІВ НА
ПРИЛЕГЛИХ ДО АЕРОПОРТІВ ТЕРИТОРІЯХ

Головащенко В. Л.
IV курс, група ІАП- 404, 

спеціальність «Архітектура і дизайн»
Національний авіаційний університет, тел.(097)-3481572

Науковий керівник: Авдєєва М. С. к. арх., доцент

Забезпечення громадян України житлом потребує негайного вирі-
шення навіть в умовах відсутності вільних територій для забудови. Все
більш актуальним стає формування екологічної архітектури, що включає
вивчення екологічного впливу на середовище в нових умовах, на терито-
ріях, що розташовуються поблизу аеропортів. При цьому необхідно
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врахувати чинники негативного впливу на оточуюче середовище,
пов’язані з інтенсивною діяльністю аеропортів, розташуванням площ,
які займають аеропорти. Тому сьогодні стає актуальним розроблення
та використання архітектурно-планувальних прийомів на основі вико-
ристання екологічних засобів забезпечення захисту від шкідливих чин-
ників, що спричиняє аеропорт.

Дослідниками виявлено, що екологічна гармонізація навколишньо-
го середовища має досягатися шляхом комплексного вирішення, як архі-
тектурного простору будівель, так і зовнішнього опорядження. При
необхідності вирішення архітектурно-планувальних завдань одночасно
постають такі як: захист від шуму, вібрації, шкідливих викидів в атмосфе-
ру, що спричиняють літаки. Треба виділити один з основних заходів
захисту будівель у несприятливих  умовах — це найбільш актуальний
і раціональний засіб — озеленення безпосередньо на фасадах будівель.

Сьогодні будівельна індустрія пропонує варіанти оздоблення фаса-
дів, що можуть бути використані для захисту будівель від негативного
впливу. Одним з них є рослинне оздоблення. Серед таких прикладів
потрібно виділити: використання зелені на фасадах, на дахах будівель,
у інтер’єрі та екстер’єрі, а також для ландшафтного дизайну оточуючо-
го середовища.

Дослідження фахівців довели, що через особливості руху повітря і
переносу домішок найкращий засіб використання рослин для бороть-
би з забрудненням повітря — це створення так званих «зелених стін».
Стіни і екрани з рослин, що в’ються, можуть виконувати роль природ-
них фільтрів і знижувати рівень забруднення на 10-20% і більше.

Будівництво споруд з озелененими фасадами дозволяє повернути
людям частинку зникаючої природи. Зелені фасади чітко виділяють
будови в архітектурному просторі і створюють цілий ряд екологічних
переваг, які можна використовувати при захисті від впливу аеропортів,
а саме: 

• забезпечують звукоізоляцію; 
• регулюють помірні температури всередині будівлі за допомогою

зовнішнього затінення; 
• виробляють додатковий кисень; 
• допомагають боротися з загазованістю;  
• не дозволяють стінам перегріватися, так як рослини не пропус-

кають сонячне світло; 
• регулюють  вологість повітря; 
• використовують, як фільтр дощової води;
• поглинають 45-75% опадів. 
Крім того, озеленення фасаду істотно продовжує життєвий цикл

стіни.
Інновації в галузі екології на території України потребують уточ-

нення різних підходів щодо формування екологічної архітектури,
особливо при впровадженні їх на територіях впливу аеропортів.
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ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРУ
КОТЕДЖУ З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ

МАЛОМОБІЛЬНИХ ОСІБ

Гончаренко Г. А.
4 курс, група ЗДЗ-41,

спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнання»
Інженерно-технологічний інститут 

Наукові керівники: Горбик О. Р., к.арх., професор,
Ломовський А. І., зав.кафедри, професор

Практичність і функціональність – це основні вимоги до кожного
будинку. А у випадку, якщо в цьому будинку житиме інвалід, це удвічі
вірно. Має бути продумана кожна деталь, щоб спростити життя люди-
ні в інвалідній колясці. 

Існує багато вимог, що стосуються будівництва приміщень для
людей з обмеженими фізичними можливостями. Такі як відсутність
сходинок та високих порогів, легкий доступ до вікон і дверей, підви-
щена протипожежна безпека та ін. На мою думку, не менш важливою
є робота дизайнера в такому питанні. Треба продумати кожну деталь,
кожен сантиметр приміщення. Починати треба, мабуть, зі входу, тобто
з дверей, які повинні бути достатньо широкими для проїзду людини
в колясці. Людині з обмеженими можливостями буде зручніше корис-
туватися розсувними дверима. Класичні двері – виснажлива процедура.
У відмінності від класичних, маніпуляція з розсувними дверима проста
і не вимагає жодних зусиль. Крім того безпечна. У випадку, якщо люди-
на впаде з коляски одразу за класичними дверима, їх неможливо буде
відчинити.

В приміщенні вся підлога має бути в одному рівні, а якщо перепа-
дів неможливо уникнути, дизайнер повинен запроектувати зручний
у використанні пандус. Сама підлога повинна бути не слизькою та міц-
ною. Бажано обирати не ворсові і не фактурні покриття.

Для приміщення в якому користуються інвалідною коляскою, бажа-
но передбачити покриття для стін, що має високий рівень міцності. 

Розетки та вимикачі повинні бути на комфортній для користуван-
ня висоті. Розетки близько 45 см., а вимикачі – 80 см.

Для всіх внутрішніх приміщень заздалегідь підбирають меблі, під-
логові світильники. Влаштовують необхідні виступи і ніші так, щоб
ніщо не заважало вільному маневруванню коляски. У вхідній зоні при-
міщення має бути не менше 160 см. завширшки без урахування меблів.
У передпокої для колясочників бажані вбудовані меблі з рівнем вішалок
не вище 140 см. і полицями на відстані 70 см від рівня підлоги. За напов-
ненням загальна кімната має бути максимально комфортною. Висота
шаф та полиць має бути такою, щоб людина в інвалідній колясці мала
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змогу без перешкод дістати речі, які там зберігаються. Простору не
заставленого меблями має вистачати для розвороту людини в колясці.
Чиста площа підлоги, де необхідно повертати коляску, повинна мати в
діаметрі не менше 1,5 м.

В столів висота просвіту має бути 73 см., щоб під нею могли роз-
міститись ручки коляски. У кухні робоча поверхня столу для приготу-
вання їжі має бути не вища 86 см, мийка для посуду повинна бути не
глибокою. Вільна висота під робочими поверхнями має бути достатня,
щоб під ними помістились коліна, а полиці і шафки для зберігання не
мають бути вище 122 см. над рівнем підлоги.

У ванних кімнатах необхідні запобіжні ручки на стінах і умивальники
не, вбудовані в шафу. Сидіння унітазу має бути на рівні 43 см. над рівнем
підлоги. Кабінка для душу повинна дозволяти в’їзд до неї на колясці.

Таким чином інтер’єр в якому житиме людина з обмеженими
фізичними можливостями має свої вимоги та відмінності від інтер’єру
в якому мешкає фізично здорова людина. В такому приміщенні інвалід
має відчувати себе комфортно як фізично так і психологічно. 

СКРИНЯ В ІНТЕР’ЄРІ УКРАЇНСЬКОЇ ОСЕЛІ

Зайцева В. Ю.
ІІІ курс, група ДЗ-31,

спеціальність «Дизайн інтер’єру та обладнання»
Інженерно-технологічний інститут, 

Науковий керівник: Хавхун Г. М., 
к.арх., доц. кафедри дизайну

«Українська культура як вияв творчого духу, умілості й ментальнос-
ті українського народу займає осібне місце в культурі Європи та своєю
оригінальністю народного стилю вносить особливі цінності у вселюд-
ську культурну скарбницю». Володимир Січинський.  

Українська оселя (хата) сформувалась на базі багатовікових будівель-
них традицій і має глибинну спільність з житлом всіх слов’янських наро-
дів. У XVII—XVIII ст. вона набула етнічної виразності і стала яскравим
символом української народної культури та ознакою духовності україн-
ської нації. Шевченківський образ «білої хати», що стоїть «у садочку, кві-
тами повита, неначе дівчина», втілює цілу систему естетичних засад
народної творчості, світоглядних уявлень та людських стосунків.

Хата виконувала, насамперед, оберегові функції. Вона захищала не
лише від несприятливих природних умов, а й від ворожих темних
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сил — кожна її деталь, річ і знак мали функціональну, естетичну та
магічну спрямованість. Оригінальність внутрішнього планування
української хати, як правило, виявлялася через світоглядні уявлення та
обряди, пов’язані з окремими предметами: піччю, столом, скринею,
лавами, полицями, символіка яких у етнічній духовній культурі є своє-
рідною для кожного з етносів.

Символом майбутньої нової сім’ї була скриня – один із найдавні-
ших меблевих виробів для зберігання одягу, коштовних речей, при-
крас, полотна.

Дівчині на виданні батьки купували скриню, яку вона поступово
наповнювала речами, необхідними для майбутнього подружнього
життя: вишиваними рушниками, хустками, сорочками, стрічками.
Скриня була частиною дівочого посагу: чим більша й красивіша скри-
ня, тим багатша наречена. Залишаючи батьківський дім дівчина при-
возила свою скриню до хати чоловіка, де користувалася нею все життя.
Скриня передавалася у спадок тільки після смерті її власниці.

До ХУІ-ХУІІ ст. скриня  виконувала ще й функцію стола – тоді її
верхню кришку робили більших розмірів. Іноді скриня – прообраз
сучасної шафи – слугувала ще й ліжком (канапою). Виготовленню
і декоративному оздобленню скринь народні майстри надавали особли-
во важливого значення — вони були різьблені, ковані, мальовані, в бід-
них — із чистого неприкрашеного дерева.  Наприклад, на Буковині
впродовж віків склалися певні зовнішні форми та художньо-орнамен-
тальні особливості скринь. В рівнинній та перед гірській частинах краю
їх виготовляли з прямим та овальним віком. В гірській місцевості — з
прямим верхом та у вигляді двосхилого даху, ставили на досить високих
ніжках  і прикрашали металевою оковкою, мальованим орнаментом,
різьбою та тонуванням. Ковані скрині були найбільш розповсюджени-
ми в рівнинній частині краю та передгір’ї.  Їх орнамент складався
з металевих смуг, якими були обковані кути скрині, передня стінка та
кришка; іноді оковкою прикрашали й бокові стінки. Різьблені скрині з
давніх давен виготовляли в гірських районах краю, в Карпатах, де був
розвинений деревообробний промисел і широко розповсюджені різьба
по дереву та випалювання. Для буковинських різьблених скринь харак-
терний геометричний орнамент, який  складався, в основному, з пря-
мих і хвилястих ліній, дуг, рисок, завитків, розеток (символів Сонця),
переплетених кілець, трикутників, квадратів, ромбів. Скрині завжди
ставили у світлиці («великій хаті») біля столу, на видному місці.

На основі вищенаведеного можна зробити висновок про те, що
українська селянська оселя,  її інтер’єр та предмети побуту  є носіями
інформативно-генетичних багатств народної культури, естетичних та
духовних  ідеалів  наших пращурів.
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ЗАСТОСУВАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ФОНТАНІВ
В ІНТЕРЄРАХ ЗАГАЛЬНИХ КІМНАТ ПРИВАТНИХ

САДИБНИХ БУДИНКІВ

Зайцева В. Ю.
III курс, група ДЗ-31,

спеціальність « Дизайн інтер’єрів та обладнання»,
Інженерно-технологічний інститут,

Науковий керівник: Горбик О. Р.,к. арх., професор

Вода, як і вогонь, притягує погляд, заворожує людину. Біля  води
краще й легше дихається. Шум морських хвиль і невигадлива пісенька
струмочка заспокоюють і спонукають на філософський або роман-
тичний лад. Фонтан асоціюється з вулицею, із садом, цє прикраса
палацових парків, міських площ або суспільних будинків. Але він може
бути й частиною домашнього інтер’єра — прикрасити будь-яку кімнату
на любому поверсі. Крім того, що вода  викликає певний настрій,
сприятливо діє на психіку, вона ще й корисна для здоров’я, оскільки
створює сприятливий мікроклімат. Найбільш комфортно людина себе
почуває при температурі повітря 20°С, а вологості  50 %.

Класичний фонтан, маленький дзюркотливий струмочок,
декоративний басейн, настінний фонтан, чисті струмені якого
ллються по склу з підсвічуванням, або вируючий потік, який  спадає із
другого поверху, — можливості сучасної техніки практично безмежні.
Фонтан може зустрічати вас у холі, радісно дзюрчачи в знак вітання.
Вода, як відомо, заспокоює, і тому фонтан найкраще влаштувати в зоні
відпочинку — у вітальні із зеленим куточком або в зимовому саду

Оформлення фонтана таїть у собі надзвичайні можливості. Тут все
залежить від смаку й фантазії дизайнера. Традиційна кам’яна чаша зі
спадаючою водою, тоненький струмочок, що збігає по камінчиках,
статуя в оточенні водних струменів, сучасне спорудження зі скла й
металу... Дизайнери стверджують, що сполучення металу зі склом при
підсвічуванні дає приголомшливі результати, надаючи інтер’єру
урочистість або загадковість. А можливості використання цих матеріалів
воістину безмежні. Камінь найкраще використовувати натуральний,
прекрасно буде виглядати  карпатський мармур. Правда, він може
пожовкнути, якщо вода погано очищена, але цього можна уникнути,
встановивши спеціальні фільтри, що рятують від зайвих розчинених
сполук  заліза. Більше стійким до води й довговічним є український
граніт. Він  не буває того урочистого білого кольору, що відрізняє
шляхетний мармур, але пропонує багато інших кольорів так, що у вмілих
руках дизайнера, фонтан стане справжньою прикрасою будинку. 

Для того, щоб фонтан працював справно, не заподіючи ніяких
незручностей, потрібно подбати про підготовчі заходи. Правильно
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виконана гідроізоляція стін приміщення і ємності, у яку збирається
вода, гарантує вам здоровий мікроклімат, а не конденсат і цвіль на
стінах по закінченні декількох місяців. Влаштування фонтана вимагає
підводки трубопроводів, по яких буде надходити вода й забез-
печуватися злив в мережу каналізації. Автоматична система долива не
дасть фонтану «засохнути». А фільтрувальні установки, що очищають
воду від сторонніх домішок, створять ідеальні умови життя для будь-
яких, навіть самих екзотичних, риб і водяних рослин. Адже, в про-
фесійно спроектованому фонтані, вода проходить через систему
очищення три-чотири рази на добу. Тоді й білосніжний мармур
завчасно не постаріє й не пожовкне.

Фонтанне облаштування займає не занадто багато місця. Найкраще
розмістити його в підвалі або цокольному поверсі, де звичайно
перебувають всі системи, що забезпечують комфортне життя в будинку.
Якщо ж, технічний блок винесений за межі будинку, що зараз входить
у моду, проблем не буде — просто знадобляться могутніші насоси й труби
більшого діаметра. Адже воді, що надходить під певним тиском у фонтан,
прийдеться переборювати більшу відстань. До речі, сучасні потужні
насоси дозволяють подавати воду на будь-яку висоту. Будинок подарує
ще більше радості, гості не зможуть стримати замилування, побачивши,
як вишуканого, урочистого, так і скромного романтичного фонтана.

ЛАНДШАФТНИЙ АРХІТЕКТУРИЙ ДИЗАЙН
ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО

УРБАНІСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ковтун М. Я., 
VII курс, магістрант, група ЗДЗ – 71, спеціальність

«Дизайн інтер’єрів та обладнання»
Інститут інженерних технологій, кафедра дизайну,

Науковий керівник О. Р. Горбик, професор. 

Природне середовище оточує людину протягом всієї історії роз-
витку людства, забезпечуючи  умови існування і виживання. 

Однак, сучасне людство, завдяки технічному прогресові, живе
у штучному світі, створеному ним задля комфорту, безпеки, успіху. Але,
при всіх своїх перевагах та досягненнях, технічний прогрес здійснює екс-
пансивний, руйнівний вплив, як на людину, так і  на оточуюче природне
середовище. Так склалося, що прогрес завжди веде за собою також регрес
і навпаки. Бурхливий, вибуховий розвиток науки та індустрії, що триває
досі, призвів до шаленої інтенсифікації праці, загального прискорення
ритму життя, невгамовної гонитві великих корпорацій за прибутками,
передислокації більшості населення у великі міста та ущільнення осо-
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бистого простору. Людина загубилася у нетрях урбанізованого міста,
втратила відчуття індивідуальної цінності.

Ландшафт (з нім. – опис землі), як зовнішній, формальний прояв
природи, і «ландшафтна архітектура» [2], як засіб усвідомленого «при-
мирення» з природою, на даний час став тим містком, який об’єднує
природне і штучне, забезпечуючи нову якість існування. Більш того,
ландшафтна архітектура і дизайн виступають в ролі гармонізуючого
фактора для різноманітних за стилями і функціями споруд сучасного
міста, його територій, культурних шарів, епох. Вони формують реаль-
ну дійсність, сполучаючи минуле з сьогоденням, створюючи з’єдну-
вальні середовищні ланки між нібито непоєднуваним. 

Ландшафтний архітектурний дизайн – це об’ємно-просторова
організація території (міста, селища, архітектурного комплексу, про-
мислових і житлових рекреаційних зон), поєднання природних, буді-
вельних і архітектурних компонентів у цілісну композицію, що несе
певний художній образ. Подібно архітектурі і містобудуванню лан-
дшафтний архітектурний дизайн відноситься до просторових видів
мистецтва. Отже, поняття ландшафтний архітектурний дизайн вклю-
чає в себе і здавна відоме та широко розповсюджене садово-паркове
мистецтво. Завданням ландшафтного дизайну є створення комфор-
тного, природного середовища для людини, її ефективній адаптації в
сучасному, досить жорсткому, світі. Притому, садово-паркове мистец-
тво має давню і багату історію, починаючи з палацових садів і парків
Єгипту та Месопотамії, Китаю і т.д. Найбільшого розквіту воно набуло
в Європі, починаючи з епохи Відродження, залишивши по собі неймо-
вірну спадщину. Згадаємо зокрема прекрасні українські парки
«Софіївка», «Олександрія», «Качанівка» та ін.. 

Але парки минулого носили суто елітарний  характер. З подальшим
розвитком суспільства і зміною соціально-економічних формацій тен-
денція до одноосібного привласнення значного ландшафтного про-
стору не втратила актуальність у сучасній Україні. На потребу дня
постають питання соціалізації та гуманізації. «Культурний» ландшафт
повинен стати надбанням широких верств населення демократичної
держави. Оскільки сучасний ландшафтний архітектурний дизайн
охоплює величезний пласт суспільної культури, він потребує нових
наукових підходів організації середовища.

Досить актуальним, крім розвитку існуючих традиційних і ство-
рення нових ландшафтних осередків,  є прийоми ревіталізації та
реконструкції постіндустріального міського ландшафту, застосування
яких дозволяє перетворити території, що втратили свої первісні про-
мислові функції, з джерела екологічної напруженості в фактор оптимі-
зації середовища, шляхом їх відчуження для зон рекреації та викорис-
товуючи наповнення промислової інфраструктури компонентами
природи та ландшафтного дизайну, наприклад гірськолижний парк
«Протасів Яр» у м. Києві [1].
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нженерно – технологічний інститут
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кандидат архітектури, професор

Українська дерев’яна архітектура та дизайн мають тисячолітні тра-
диції. Саме вони лягли в основу рис народного зодчества.. Пам’ятки
дерев’яного будівництва є найбільш вразливою частиною національ-
ної культурної спадщини. Вони гинуть від води, вогню, жуків–корої-
дів і шершнів, а найбільше–від людської недбалості й безкультур’я.
Тому не тільки в Україні, а й в усій Європі вчені ще з 19 ст. переймали-
ся проблемою збереження для нащадків здобутків народного
дерев’яного зодчества. Одні є з найпоширеніших і найефективніших
форм збереження цих пам’яток стали музеї просто неба. 

У сучасній архітектурі та дизайні дерево, як будівельний матеріал
використовується в сільських місцевостях (у районах багатих лісом),
в міських будівлях тимчасового характеру. В селищах дерев’яні конструк-
ції успішно застосовуються в дизайні малих архітектурних формах- пар-
кових альтанках вході, огорожах, павільйонах. Вона увібрала ознаки
панівних мистецьких стилів доби: готики, бароко, класицизму, модерну.

Протягом багатьох віків у процесі невпинного розвитку і вдоскона-
лення відбиралися найдоцільніші прийоми і форми. Виникло більше
можливостей в поліпшенні якості деревини (пресування, обробка
антипиренами), що дозволило збільшити міцність, зробити дерево
вогневитривалим. Застосування спеціальних клеїв для з’єднання
дерев’яних поверхонь дозволило створити конструктивні елементи
необмеженої довжині і форми, дало ще більше можливостей для вико-
ристання дерева в сучасному архітектурному дизайні.

У США, Фінляндії, Норвегії, Швейцарії широко поширене будівниц-
тво малоповерхових житлових будинків, що зводяться на основі складно-
го легкого дерев’яного каркасу і панелей заводського виготовлення.
Український і Канадський досвід виявив також, що для районів



395

прогрес і дизайн Секція I3

Західної України , Полісся та лісостепових районів, дерев’яне каркас-
не житлове будівництво економічніше і ефективніше ніж з інших мате-
ріалів.Нові конструкції дозволяють домагатися різноманітності і
багатства архітектурних рішень дерев’яних будівель, схожих по формах
із спорудами з залізобетону, алюмінію та ін. Характерна фактура і деко-
ративні якості дерев’яних елементів, відкритих в просторі інтер’єру і
легко прочитаних на фасаді, надають дерев’яним спорудам особливу
теплоту, створюють вражаючий художній ефект.

Будинок з дерева — це екологічно чисте середовище для людини.
Дерево будинку містить корисні для людини смоли та фітонциди, має
оптимальні показники вологості. Дерев’яні будинки мають низьку теп-
лопровідність та звукопровідність, високий показник морозостійкості.
Існує серйозне обмеження, що до широкого  застосування. Ці будинки
відноситься до II – Б та IV- ступеней вогнестійкості, відповідно до додат-
ку Д табл.1 ДБН В.1.1-7-2002, тобто низького ступеня. Відстані від таких
споруд I-III ступені вогнестійкості становлять 10м до інших III-IV-15м,
див. додаток 2.1 ДБН 360-92**[1], ці умови не дозволяють застосовувати
будинки з дерев’яних конструкцій в міський забудові, де площі садибних
ділянок в середньому складають від 400 до 1200 кв. м. , тому при незнач-
них садибних ділянок практично не можливо витримати нормативні
протипожежні розриви між цими будинками. В сільській місцевості де
площі ділянок значно більші, такого обмеження немає.

Список використаних джерел
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ектування мало поверхових житлових будинків та інтер’єрів .- К.:уні-
верситет України» 2011 р. — 224 с.
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РОЗТАШУВАННЯ МЕБЛІВ В ІНТЕР’ЄРІ
МАЛОГАБАРИТНОЇ ОДНОКІМНАТНОЇ

ЖИТЛОВОЇ КВАРТИРИ

Кутна М. І.
ІУ курс, група ЗДЗ-41,

спеціальність «Дизайн інтер’єрів та обладнання»
Інженерно-технологічний інститут, 

Науковий керівник: к.арх.н., професор

Інтер’єр приміщення, в якому тривалий час перебуває людина є
важливим чинником, який визначає її настрій, працездатність, стан
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здоров’я, стосунки з оточуючими. Основними елементами інтер’єру
виступають стеля, підлога, стіни, вікна, двері, меблі, джерела штучно-
го освітлення та ін. 

Меблі для малогабаритної квартири також краще вибирати ком-
пактні, відмовившись від великих «вухастих» диванів, громіздких тум-
бочок і стінок. Меблі потрібно підбирати спеціалізовано вироблені,
наприклад, для телевізора повішати кронштейн, максимально вико-
ристовуючи кожен куточок. Щоб меблі вписалися у інтер’єр, краще
зробити їх на замовлення. Тоді житлову площу можна дійсно компл-
ексно функціонально використати.

Вибір меблів для передпокою визначається розміром і формою
самого приміщення. Для тісних передпокоїв найкращим елементом є
шафа-купе, яка може повністю вирішити проблему зберігання речей.
Розсувні двері шафи-купе не загромаджують приміщення. Для зруч-
ності при перевзуванні можна поставити пуфик.

Як зробити комфортним і сучасним суміщений санвузол площею
4,5 м2? Великі перспективи дизайну відкривають кутові рішення. У
кутку можна розмістити пральну машину і невелику поличку повісити
над нею. В іншому кутку непогано вписується ванна, в третьому –
раковина і у четвертому – унітаз. У ванній кімнаті обов’язково має
бути дзеркало, воно візуально збільшує простір 

Меблі у кухні, яка може мати ширину 1,8 м,  потрібно розміщувати
так, щоб не було гострих кутів у тих місцях, де ми часто ходимо.
Мінімальний набір кухонних меблів – це холодильник, кухонний гарні-
тур, розкладний столик і табуретки, газова або електрична плита, мийка.

У однокімнатній квартирі вітальня і спальня сумісні, їх може роз-
ділити робочий стіл. Біля робочого стола поставимо крісло, 1-2 стіль-
ці. Зону вітальні (загального призначення) розташуємо біля вікна, щоб
було багато денного світла. Із меблів можна поставити диван, столик
і пуфик біля столика. Під стіною розмістимо піаніно. На підлогу посте-
лимо килимок.

У протилежному кінці кімнати буде спальня у алькові. У цій фун-
кціональній зоні можна розмістити двоспальне ліжко та тумбочку біля
нього. Під стіною за тумбочкою заплановано поставити трьох дверну
шафу-купе. Над ліжком можна повісити велику картину, графічну
роботу меншого розміру.

У зв’язку з розробкою у Мінрегіонбуді України «Програми будів-
ництва соціального житла для малозабезпечених верств населення»,
надзвичайно актуалізується питання дизайнерського проектування
інтер’єрів малогабаритних одно-, двокімнатних квартир, як у багатопо-
верхових так і у малоповерхових житлових будинках. З цієї причини,у
якості курсового проекту був виконаний інтер’єр подібної однокімнат-
ної квартири, розглянувши котрий можна зробити висновок, що при
проектуванні малогабаритної квартири потрібно заповнювати простір
так, щоб людині було зручно, приємно і безпечно жити і працювати.
Проте явно недостатньо надати малозабезпеченій родині соціальну
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квартиру з мінімально обмеженою нормативною площею кімнат,
необхідно забезпечити встановлення в них комплектів сучасних недо-
рогих меблів вітчизняного виробництва. А перед дизайнерами стоїть
важливе та відповідальне завдання – розробити прогресивні проекти
таких меблевих гарнітурів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ
ОФІСНИХ ЦЕНТРІВ

Ляхович О. В.
4 курс, група 407, спеціальність «Архітектура»,

Національний авіаційний університет, 
Науковий керівник: Авдєєва М. С., к.арх., доцент

Для з’ясування наукового підходу до формування екологічної архі-
тектури необхідно об’єктивне вивчення екологічного впливу на ото-
чуюче середовище, формування архітектурно-планувальної діяльності
в умовах екологізації. Архітектурне проектування офісних центрів
вимагає вивчення досвіду та практичного втілення цих досліджень
в галузі екології на Україні. 

Підвищення ділової активності населення все більше спонукає до
пошуку територій для формування офісних об’єктів з метою виявлен-
ня шляхів підвищення комфортності  працевлаштування.

Екологія є важливою мотивацією щодо організації та узгодження
завдань з питань актуальності та перспективного розвитку кожного
етапу співіснування елементів офісних центрів. Виходячи з аналізу
тенденцій формування екологічних чинників та сучасних проектних
рішень офісних об’єктів, визначаються особливості, що впливають на
створення екологічного об’єкту. В ідеалі офісний центр буде автоном-
на самозабезпечена система, що органічно вписується в забудову міст
України та існує в гармонії з оточуючою забудовою. Утворення еколо-
гічного архітектурного середовища офісних центрів передбачає:

-виявлення сприятливих з екологічної точки зору чинників зов-
нішнього середовища у районі будівництва;

-оцінку можливих впливів на екологічний стан офісних центрів;
-вибір території будівництва, де найбільше виявляється природна

захищеність; 
-підвищення екологічності об’єкту за допомогою поліпшення

функціональних, архітектурно-планувальних, мікрокліматичних й
естетичних параметрів  офісних об’єктів;

-впровадження екологічних матеріалів та конструкцій для знижен-
ня негативного впливу зовнішнього середовища на здоров’я людей; 

-організацію форми й орієнтації об’єкта, що сприяє встановленню
екологічного балансу  офісного будинку;

-використання інженерно-технічних засобів життєзабезпечення
(водопостачання, каналізація, вентиляція та кондиціювання повітря);
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-використання озеленення, як основного чинника підвищення
екологічного стану середовища (зимових садів, атріумів, озеленення
конструкцій, що огороджують – стін, дахів, терас).

Урахування екологічності при формуванні офісних об’єктів дозво-
ляє зробити висновки з впровадження відповідних прийомів архітек-
турно-планувальних рішень, що забезпечують утворення повноцінно-
го архітектурного середовища:

-утворення різних форм об’єму офісного будинку  та різних форм
плану окремих будинків;

-організація всіх приміщень офісних об’єктів з урахуванням еколо-
гічних вимог;

-формування поверхів офісних будинків, терас з використанням
елементів озеленення;

-будинки повинні мати спеціалізоване інженерне оснащення;
-використання опоряджувальних матеріалів як сонцезахисних або

сонцепоглинаючих.
Офісні об’єкти, необхідно розміщувати шляхом організації прийомів

архітектурно-планувальних захисних заходів у комплексі з конструктив-
ними заходами від впливу негативних екологічних чинників на будівлю.

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЛАЗЕРНИХ УСТАТКУВАНЬ

З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ ПРИ
ПРОЕКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ ДІЮЧОЇ ПРОЗОРОЇ

«РОЗУМНОЇ» МОДЕЛІ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ
НА СТАРОКИЇВСЬКІЙ ГОРІ

Мовчан Г. К
IV-курс, група ЗДЗ-41, 

спеціальність «дизайн інтер’єрів та обладнання»,
Інженерно- технологічний інститут, кафедра дизайну,

Науковий керівник: Горбик О. Р., к.арх., професор

Великий київський князь Св. Володимир «Красне сонечко» був
одним з перших визначних вітчизняних реформаторів, прогресивних,
освічених правителів, що намагався поліпшити важке, майже первісне
існування підвладних йому східнослов’янських племен шляхом актив-
ного поступу до розвинених ранньофеодальних держав Європи та
Передньої Азії, зокрема, наймогутнішої в ті часи та близько розташо-
ваної Візантійської імперії (васальні провінційні володіння Херсонес,
Ольвія, Болгарія, Вірменія), а також залишків Хазарського каганату,
Волжської Булгарії, Польщі, Чехії, князівств Німеччини і т.д., куди він
направляв посольства та торгові валки для вивчення передового досвіду.
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Найбільш відомі, послідовні та важливі реформи Св. Володимира від-
булися у духовній, релігійній сфері, яка у період активної Христианізації
Європи, Південно Західної Азії, Північно-Східної Африки відігравала
надзвичайно велику суспільну роль. За своє життя Великий князь провів
дві кардинальні реформи у віросприйнятті підданих. У 982р. було знище-
не древнє ранньослов’янське капище та встановлений новий сном з семи
старших язичницьких племенних богів, під головуванням Київського
бога Перуна. У 988р. Володимир з дружиною завоював Херсонес, одру-
жився на Константинопольській принцесі та, прийнявши християнство,
розпочав хрещення підданого люду. Релігійна реформа Св. Володимира
діє до сих пір: Православну віру, різних конфесій, і досі сповідує більшість
населення України, Білорусії, Росії та розсіяних діаспор.

До інших реформаторських потуг Київського правителя можна
віднести:

• збільшення території держави за рахунок Північно-Східних пле-
мен (чуді, мері, муроми та ін.), Південно-Східних (печенігів, хазарів,
касогів і т.д.);

• культурно-економічне збагачення, підняття життєвого рівня
народу (з метою збільшення об’ємів князівських податків, данини), а
також розвиток ремесла, внутрішньої та зовнішньої торгівлі;

• підсилення династичних зв’язків з правлячими верхівками сусід-
ніх держав та внутрішніх уділів;

• максимальна централізація феодального державного устрою із
створенням васальної структури удільних князівств;

• заснування численних нових градів на ймення Володимира;
• створення міської структури феодального центру держави

м.Києва (огородження фортечними мурами з баштами, будівництво
князівських та боярських палаців, гридниць дружини, ремісничих та
торгівельних будинків та ін.).

Прикладом тогочасної науково-промислової революції, розпоча-
тої Св. Володимиром, було будівництво цегляно-кам’яної Десятинної
церкви у центрі Града на Старокиївській горі, адже до цього усі
Східно-слов’янські народи будували тільки у примітивних дерев’яних
та глинобитних конструкціях. Церква була зразком для наслідування
в удільних столицях. 

Якби князь Володимир будував Десятинну церкву в наші часи, то,
напевно він застосував би не застарілі технології IX ст., а найпрогре-
сивніші сучасні:

• без фундаментне спорудження храму, без забиття паль, руйну-
вання археологічного культурного шару;

• будівництво прозорої скляної моделі діючого собору;
• легкі металеві каркасні конструкції будинку;
• сучасні комп’ютерні та лазерні устаткування з числовим про-

грамним забезпеченням при проектуванні та будівництві;
• автоматичне регулювання мікроклімату та інженерне обладнан-

ня і т.д.
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ЗАСТОСУВАННЯ БІОНІЧНОГО ПРИНЦИПУ
ДИЗАЙНЕРСЬКОГО МОДЕЛЮВАННЯ НА ПРИКЛАДІ

РОЗРОБКИ ІНТЕР’ЄРУ ПЕРУКАРНІ

Стельмащук О. Л.
VІ курс, група ЗДЗ-61, спеціальність «Дизайн»,

Інженерно-технологічний інститут,
Науковий керівник: Г. М. Хавхун, к.арх., доц.

Концепція дипломного дизайн-проекту інтер’єру перукарні по вул.Щор-
са в м.Києві — створення сучасного оригінального комфортного та за-
тишного інтер’єру, у якому буде «народжуватись» краса, стиль та жіноч-
ность. Засобом вираження зазначеної концепції було прийнято вико-
ристання в архітектурно-планувальній організація простору перукарні
природних форм і біонічного принципу дизайнерського моделювання.

Форма відкритих перегородок, які обмежують місця перукарів,
нагадує пелюстки троянди, а  композиція їх розміщення в плані – саму
квітку. Просторове вирішення перегородок використовує біонічний
принцип розгалуження. 

Розгалуження є однією з фундаментальних морфологічних харак-
теристик природних систем і принципово важливою особливістю біль-
шості організмів. Завдяки розгалуженню рослини збільшують повер-
хню зіткнення з навколишнім середовищем, а різні його форми дають
їм можливість створювати оптимальну, відповідно до інтенсивності
світла, площу поверхні для поглинання з даного обсягу середовища
максимальної кількості необхідних речовин.

В інтер’єрі цей принцип моделюється просторовим вирішенням
перегородок, висота яких зростає в глибину приміщення по відношен-
ню до вікон. Таке розміщення не затіняє робочі місця перукарів і ство-
рює плавні, аналогічно природним, контури поверхонь. 

У вхідній зоні такий же плавний перехід з’єднує диван і стійку
рецепції. Біонічні лінії підтримуються малюнком дверей та контуром
підвісної стелі.  Природну форму мають світильники-бра та люстра,
яка розташована в центрі стилізованої квітки плану.

Декоративно-композиційним елементом в інтер’єрі було обрано
зображення троянди,  з якої ніби народжується жінка. За індійською
легендою  Лакшмі (найкрасивіша на світі жінка) з’явилася з пуп’янка
троянди. Лакшмі стала дружиною Вишну і богинею краси, а троянда
(колиска Лакшмі) – священною квіткою. Дана композиція має нагаду-
вати жінкам, що кожна з них прекрасна, просто цю красу треба поба-
чити і підкреслити — і це є завданням перукарів.

Панно ТРОЯНДА розташоване на стіні  у вхідній зоні, що дозволяє
клієнтам відразу відчути атмосферу краси та вишуканості.

Розроблений дизайн-проект інтер’єру перукарні створює естетич-
но привабливий і функціонально доцільний простір, в якому відвіду-
вачі  відчують ауру троянди і енергію природи.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ЕТИКЕТКОВОЇ
ТА ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ЗМІНЯТЬ СИТУАЦІЮ
В ПОЛІГРАФІЇ

Смажелюк Н. П. студентка 5 курс,групи ТП-51
Спеціальність «Технологія розробки

виготовлення на оформлення паковань»
Науковий керівник: О. Т. Русаков, к.т.н., доцент 

Історія розвитку технології і процесів сучасної поліграфії поверта-
ється, але на новому витку діалектики: цифрові технології управління
і друку змінили основи поліграфії. Сьогодні поліграфічна індустрія
переживає революційні перетворення. Високошвидкісні друкарські
машини з цифровим керуванням і з змінюваним зображенням на дру-
кованій формі за кожного оберту формного циліндра (технологія циф-
рового друку) зробили можливим випуск видань з внесенням коректив
до змісту (без зміни форми) друкованої продукції в процесі друку тира-
жу. Видання стали персоніфікованими. Тобто, поліграфічні технології,
розвиваючись, прийшли до своєї протилежності: від безлічі ідентичних
примірників видання до нескінченної різноманітності варіантів в тира-
жі одного видання.

На зорі створення (або розвитку) поліграфії весь процес виготов-
лення друкованих форм був зосереджений в руках однієї людини.
Винахід набірних літер стало першим кроком в автоматизації підготов-
ки тексту для друку. Додрукарська стадія розділилася на два потоки:
репродукційний — підготовка ілюстрацій, і набірний — підготовка тек-
сту. Репродукційну і набірну підготовку до друку здійснювали фахівці
різного профілю з використанням різних засобів. З’явилися такі про-
фесії, як складач ручного набору, лінотіпіст, монотіпіст, коректор, мет-
ранпаж, стереотипники, верстальник, копіїст, травильник, фотограф,
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ретушер, оператор фотонабору, оператор кольорокоректор, художник-
ілюстратор, художник-шрифтовик, дизайнер, технолог, механік .

В кінці XX - початку XXI століття почалася інтеграція додрукар-
ських, друкарських та післядрукарських технологій, лазерні та комп’ю-
терно-цифрові технології тіснять традиційні аналогові технології.
Сьогодні дизайнер сам набирає і навіть пише текст, підбирає зображен-
ня та проводить їхню підготовку до друку, а також верстає сторінки
видання. Він може надрукувати тираж на принтері, плоттері або на дру-
карській машині з використанням цифрових технологій друку. Йому не
важливий спосіб друку - він в цьому не розбирається, немає виробничої
необхідності розбиратися в цьому. Йому важливі якість друку і продук-
тивність. Цифрова друкарська машина - це всього лише периферійний
пристрій до великої комп’ютерної системи. Заміна цифрової друкар-
ської машини не вимагає майже ніяких змін у структурі та організації
виробництва, в заміні фахівців і виконавців. Сьогодні можна безболіс-
но міняти принтери та плотери різних форматів і технологій друку, до
комп’ютерної системи приєднувати друкарські машини цифрового
друку або відправляти файли каналами зв’язку і друкувати тираж або
одиничні екземпляри видання в будь-якій точці земної кулі.

Технології цифрового друку (лазерний друк, струминний друк, элек-
трографія) змінюють статус застосовуваних технологій друку. У най-
ближчі роки можна чекати 80% заміни аналогових технологій друку
цифровими технологіями у виготовленні видавничої і рекламної друко-
ваної продукції. Нові технології цифрового друку з’являються не тільки
на базі способу плоского (электрографія і лазерний друк) і трафаретно-
го друку , але і на базі способів глибокого і високого друку. 

МАТЕРІАЛ ПАКУВАННЯ
ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Субота С. В.
студент V курсу; група ТП-51, спеціальність

«Технологія розробки, виготовлення 
та оформлення паковань»;

Науковий керівник: В. Л. Гопкало, старший викладач

У процесі конструювання паковання необхідно прийняти ряд
оптимальних рішень у комплексі взаємозалежних завдань, за вирішен-
ня яких конструкторові необхідно обрати:

Матеріал, обсяг або габаритні розміри, форму, конструктивні особ-
ливості, художнє оформлення, технологію виготовлення, особливості
транспортування, зберігання, розподілу, продажу й споживання упа-
кованої продукції та технологію утилізації використаного паковання.
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Тара і наповнення на основі картону і паперу є одними з найпрогре-
сивніших і екологічно чистих видів продукції в таропакувальній галузі
порівняно з іншими її видами, що виготовляються з металу, деревини і
пластмас і має істотні переваги: вони дешевші, для їхнього виготовлен-
ня використовується менше сировини та матеріалів, легкі, гігієнічні,
естетичні, зручні в користуванні. Поставка тари і наповнення здійсню-
ється в складеному вигляді, що уможливлює отримання ефекту під час
використання транспортних засобів і складських приміщень.

Широке використання для виготовлення тари і пакування має кар-
тон —  листовий, багатошаровий матеріал, для виробництва якого
використовують різні види волокнистої маси, що відрізняються за спо-
собами виробництвах.

Для друкування на картоні важливим фактором є крейдяна його
поверхня, колір які досягаються за допомогою пігментів, в’яжучих,
аддитивів і води.

Виділяють три основні групи, на які поділяється картон за видом
виробництва і типом волокнистої маси:

– коробковий картон;
– білий багатошаровий пресований картон;
– суцільний білений картон.
Неперервне зростання вимог до якості та оформлення картонної

пакувальної продукції, підвищення ілюстраційних видань з одночасним
зростанням економічної ефективності виробництва викликає необхід-
ність постійного удосконалення якості і технології виробництва.

Останнім часом розроблено методи виготовлення синтетичного
паперу та картону з полімерних волокон та способи так званої «рецик-
лізації» вторинної сировини — макулатури, саме вони в наш час дуже
популярні і технічно обгрунтовані. Майбутнє — за картоном із вторин-
ної сировини, так званим рецикльованим.

До дизайну даного паковання також слід підходити творчо: з пер-
шого погляду на паковання споживач повинен зрозуміти, що в даному
пакованні знаходиться родзинка.

У результаті художнього конструювання досягається цілісність
матеріально-технічних і соціально-культурних споживчих властивос-
тей виробів, що відповідають різним вимогам до виробів промислово-
го виробництва. Оцінка цих вимог відбувається в результаті спеціаль-
них допроектних і проектних досліджень, під час яких дизайнер
використовує методи й засоби природних і гуманітарних наук, мистец-
тва й техніки, поєднуючи й перетворюючи їх відповідно до  загальних
цілей проектування.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІД ЛЕГІТИМНОСТІ ДО ЗРАДИ

О. О. Борзов, 
ПЗ-51, Інститут права та суспільних відносин

Н. В. Сухицька,
к.ю.н.,доцент кафедри  теорії та історії держави і права 

інституту права та суспільних відносин

Юристи та історики сучасності до теперешнього часу досліджують
історію колишньої  могутньої держави – Російської імперії, а саме, остан-
ню добу її існування. Низка російських юристів вважає, що 2 березня 1917
року зречення від престолу Імператора Миколи ІІ було сфальсифіковано,
що зразу перетворює усі законодавчі та державні зміни на території
Російської Імперії у русло нелегітимних.

Легітимність - це морально-психологічне сприйняття влади грома-
дянами визнання її права здійснювати управління соціальними проце-
сами, згода, готовність їй підпорядковуватися. У вузькому розумінні
легітимною визнається законна влада, утворена згідно із процедурою,
передбаченою законами.

«Зречення» можна вважати незаконним так як сама процедура вико-
нувалася без офіційного представництва народу (тобто народних пред-
ставників) та представників духовенства і інших державних органів.
Приклад офіційного зречення монарха був в Британській Імперії у 1936
році коли підписував своє зречення Король Едуард Восьмий у присутнос-
ті всіх представників влади та народу. Також прикладом може слугувати
зречення Костянтина Павловича від прав на престол в 1823 році. Імпера-
тор Олександр І склав три маніфести які були направленні у  Синод,
Сенат і Державну раду разом с цим усі копії було підписано в присутності
Імператриці, князя Голіцина, графа Аракчєєва та єпископа Філарета. 
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У Своді законів Російської Імперії нема такого поняття як зречення
Імператора від престолу, тому сама процедура повинна була проходити
офіційно за бажанням монарха та за присутності особи якої передають
легітимні права на престол, разом с цим монарх повинен був постриг-
тися у монахи, як це робили Римські Імператори Східної Римської
Імперії правоприемницею якої вважається Російська Імперія.

Серед архівних документів існує заява обер-прокурора Святого
Синоду князя Н.Д. Жевахова, який засвідчив, що зречення не дійсне у
зв’язку з порушенням усіх законів земних та божеських. Сам текст зре-
чення не несе звичної форми для маніфестів так як адресований не
підданим Імперії, а Начальнику Штаба, разом с цим його форма не
відповідає маніфестам Царя.

Усі екземпляри зречення підписані олівцем, а не пером, також відсут-
ня монарша печатка та бланк маніфесту. Під час дослідження підпису
Царя було виявлено, що вона може бути сфальсифікованою (А. Б. Ро-
зумов). На маніфесті був підпис Міністра Двору Графа Фредерікса який на
допиті спеціальною комісією сформованою Тимчасовим урядом ствер-
джував, що нічого не підписував (згідно матеріалів архіву ГА РФ. Ф. 1467,
оп. 1, д. 952). Свідчення свідків про ті події суперечать один одному, та
мають однобокий зміст, бо всі особи учасники мали зацікавленість в пере-
вороті у Російській Імперії (Шульгін, Гучков. Рузский).

27 лютого 1917 року Державна Дума була розпущена, тому усі її легі-
тимні права на будь які заяви чи домагання були с того дня поза законом.

Що саме відбулося 2 березня 1917 року на станції Псков до сих пір
не відомо. Є лише нечіткі свідчення, а саме, споминка полковника
Ставки Проніна,  який при огляді Імператорського потягу помітив, що
той був пошарпаний, нібито на нього було здійснено напад.

Державна дума була основним джерелом даного «зречення» і дома-
галася через подібні документи отримати владу з руки легітимного
Імператора, тому в маніфесті та інших псевдо підписаних Царем доку-
ментів закликалося до присяги Тимчасовому Уряду. Навіть, якщо
дотримуватись хибної теорії «зречення», стає зрозуміло, що сам Тимча-
совий уряд був обраний лише до Установчих зборів, де мало бути вирі-
шено долю Держави та її устрою. 

ПРОБЛЕМИ ОБРАННЯ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Участь народних засідателів закріплена в Основному законі України.
Так, у ст. 124 Конституції України вказано: «Народ безпосередньо бере
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участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяж-
них», а у ст. 127 Конституції України вказано: «Правосуддя здійснюють
професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідате-
лі і присяжні».

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 №
2453-VI. встановлено вимоги до народного засідателя – його статус, а
також порядок формування списку народних засідателів, який затвер-
джується рішенням відповідної місцевої ради на чотири роки і пере-
глядається у разі необхідності, але не рідше ніж раз на два роки.

Розглядаючи функціональне призначення представників народу в
судочинстві ми можемо констатувати, що окрім основної функції від-
правлення правосуддя, народні засідателі виконують функцію сприян-
ня ретельному й об’єктивному дослідженню судом обставин справи та
соціального контролю та «приховану» функцію (ефект присутності
сторонньої людини).

Вивчаючи проблему обрання народних засідателів. Ми дійшли
таких висновків:

У законодавстві України чітко не зазначено процедуру  складання
списків, а отже і обрання народних засідателів

1. Відповідно, ми пропонуємо добирати людей, які бажають здійс-
нювати правосуддя як народні засідателі, шляхом гласної процедури –
обов’язкового повідомлення в засоби масової інформації та через інші
канали масової інформації (не менше 4-х різних видів каналів інфор-
мування) про потребу місцевого суду в народних засідателях із зазна-
ченням вимог до них та інших суттєвих умов.

2. Громадяни, які бажають виконувати обов’язки народного засіда-
теля, подають до комісії з формування списку народних засідателів
заяву. Після надходження до комісії заяв про включення до списку
народних засідателів, усі без винятку кандидатури підлягають перевір-
ці на предмет відповідності вимогам ст. 59 Закону України «Про судо-
устрій та статус cуддів» від 07.07.2010 № 2453-VI. Необхідно зробити
акцент на недоцільності примусового залучення громадян до участі в
здійсненні правосуддя як народних засідателів.

3. Після проведення перевірки комісія повідомляє особам, які не від-
повідають встановленим вимогам, конкретні підстави, що унеможлив-
люють їх участь як народних засідателів. Вирішивши спірні питання
щодо невключення громадян до списку народних засідателів, комісія
оприлюднює список у ЗМІ з метою здійснення соціального контролю за
його складанням, недопущення до відправлення правосуддя осіб, які за
своїми моральними якостями не достойні бути народними засідателями.

4. Також існує доцільність поступового запровадження психодіаг-
ностичного обстеження кандидатів на посаду народного засідателя.

5. У випадку надходження більшої від потреби кількості заяв про
включення до списку народних засідателів (або недостатнього їх числа)
застосовується метод випадкової вибірки (автоматизований відбір). 
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6. Формування складу народних засідателів має визначатися на
рівні закону та має відповідати вимогам збалансованості, оптимально-
го рівня реґламентації, оперативності, надійності, економічності,
гарантованості.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ
НА МАЙНОВІ ПРАВА БОРЖНИКА

Жабченко Т. М.
Студентка 5 курсу, групи ПЗ-51 магістр

Інститут права та суспільних
відносин Університету «Україна»

Науковий керівник: ст.викладач кафедри цивільного, 
господарського та кримінального права М. Г. Марченко

Під час виконання рішень по майнових стягненнях із боржників
виникає ряд проблемних питань, які затягують або взагалі унеможлив-
люють виконання цих рішень. Найпоширенішими є:

• відсутність у державного виконавця інформації про рахунки
боржника; про деякі його майнові активи; про рух коштів на рахунках
боржника;

• відсутність механізмів реалізації на практиці норми, яка перед-
бачає звернення стягнення на майно боржника, що перебуває у інших
осіб.

Відомості про рахунки боржника та відповідальність за невиконан-
ня вимог державного виконавця згідно Закону «Про виконавче про-
вадження» від 09.03.2011 (далі Закон), отримують в податковій службі.
Крім цього, в Законі сказано, що вимоги державного виконавця є
обов’язковими для всіх органів, організацій, посадових осіб, громадян
і юридичних осіб на всій території України.

Однак, на практиці доволі часто трапляється так, що податкова
служба зволікає з виконанням вимог державного виконавця, що усклад-
нює виконання рішень або робить його взагалі неможливим.

Законом «Про виконавче провадження», передбачено, що за неви-
конання законних вимог державного виконавця громадянами чи поса-
довими особами, якщо ці дії не мають ознак злочину, на винних осіб
накладається штраф. Зміст вказаної норми не несе зобов’язуючого
державного виконавця навантаження. Відповідно, застосування дис-
циплінарної відповідальності до винних осіб залежить від волі держав-
ного виконавця, тобто відноситься лише до його права, а не обов’язку.

Із метою уникнення зазначених обставин, необхідно законодавчо
посилити відповідальність державного виконавця, а також тих осіб, на
яких державним виконавцем покладено виконання його вимог.
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Вдосконалення законодавства у цьому напрямку вбачається шляхом
включення до безпосередніх обов’язків державного виконавця обов’язку
застосувати заходи дисциплінарного стягнення до осіб, які не виконують
його вимог. При цьому, підкріпити неминучість виконання такого
обов’язку можливо шляхом встановлення відповідальності самого вико-
навця за невиконання його обов’язку з притягнення до відповідальності
осіб, які зобов’язані виконати вимоги державного виконавця.

Тобто, у випадку зволікання податковою службою вимог держав-
ного виконавця, останній зобов’язаний застосувати до порушників
дисциплінарне стягнення. У разі, коли державним виконавцем це
зроблено не буде, він безпосередньо несе відповідальність.

Державні виконавці несуть дисциплінарну відповідальність в
порядку, встановленому законом. 

У разі вчинення державним виконавцем під час виконання служ-
бових обов’язків діяння, що має ознаки злочину чи адміністративного
правопорушення, він підлягає кримінальній чи адміністративній від-
повідальності у порядку, встановленому законом. 

Шкода, заподіяна державним виконавцем фізичним чи юридич-
ним особам під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню у
порядку, передбаченому законом, за рахунок держави. 

Дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскарже-
ні до вищестоящої посадової особи або до суду у порядку, встановле-
ному законом.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНІЗМУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

О. О. Лига,  
ПЗ -31, Інститут права та суспільних відносин

Н. В. Сухицька,
к.ю.н., доцент кафедри теорії 

та історії держави і права ІПСВ

Практичне здійснення кожною особою системи своїх прав,свобод
та обов’язків  має особливе значення. В демократичному суспільстві
права людини не лише проголошуються, саме тому ефективна реалі-
зація прав та свобод є одним з найважливіших факторів подальшого
поглиблення демократії. Реалізація прав і свобод - це не тільки закріп-
лення за громадянином суб’єктивного права, але, й сама безпосередня
матеріалізація цих прав і свобод. Ефективність  реалізації прав людини
залежить від багатьох чинників: рівень правової культури посадових
осіб та громадян, рівень політичної активності, якість правових норм,
ступеню соціалізації членів суспільства, рівня їх свідомості і культури,
тощо. У зв’язку з проблемою  реалізації суб’єктивних прав громадян
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постає питання тлумачення норм права щодо прав людини. По-перше,
норми права не завжди реалізуються через правовідносини. По-друге,
одне і те ж саме суб’єктивне право може реалізуватися як через право-
відносини, так і поза ними. Ми бачимо, що реалізація конкретних прав
та свобод перш за все обумовлена виникненням певних юридичних
фактів. В процесі своєї життєдіяльності люди самі визначають, які з
юридичних фактів тягнуть за собою бажані чи небажані для них право-
ві наслідки. Свого роду офіційне визнання особи носієм відповідного
права є — правозастосовчий акт. Кожен з них виконує функцію інди-
відуального регулювання суспільних відносин і виступає мірилом дер-
жавного контролю за правильністю реалізації прав людини. За змістом
та значенням у механізмі реалізації прав людини можна виділити такі
види правозастосовчих актів: регламентуючі, реєстраційні акти про
визнання, дозволяючі, засновуючі, забороняючі. Як свідчить практи-
ка, механізм реалізації прав людини характеризується комбінацією різ-
них видів правозастосовчих актів і інших юридичних фактів.

Етапи реалізації прав людини визначаються основними правозас-
тосовними актами, а допоміжні повинні забезпечувати підготовку і дію
цих актів застосування норм права.

Наступним элементом механізму реалізації прав людини є застосу-
вання норм права. Процес застосування норм права залежить від особ-
ливостей їх змісту. Для вирішення будь-якої юридичної справи засто-
сування норми права має пройти три стадії: 1) встановлення
фактичних обставин справи, що розглядається; 2) вибір та аналізпра-
вових норм, які можуть бути застосовані; 3) прийняття рішення та його
юридичне оформлення.

Одним з элементів механізму реалізації прав людини є їх охорона
(захист). Охорона (захист) є спеціальним видом правомірної діяль-
ності органів держави, громадськості, або ж самої особи як носія прав
і свобод.

Реалізація прав та свобод людини потребує належного здійснення
своїх функцій і повноважень усіма державними органами, посадовими
особами, громадськими організаціями. Їх діяльність повинна спрямо-
вуватись на реальне забезпечення цих прав і свобод. У суспільстві
мають відбуватись взаємопов`язані процеси розширення і зміцнення
прав людини та формування правової культури, котра передбачає
знання права й повагу до його норм, а також практичні навички щодо
їх застосування. Існування загальнолюдських стандартів прав людини
має сенс лише за наявності дієвого механізму їх реалізації. Проблема
механізму реалізації прав громадян безпосередньо пов’язана з подаль-
шим підвищенням якості законодавства, усієї роботи в галузі правово-
го регулювання, удосконаленням діяльності державного апарату, гро-
мадських організацій та посадових осіб, котрі повинні забезпечувати
реалізацію прав людини. 

Виходячи з викладеного можна стверджувати, що реалізація прав гро-
мадян через правовідносини, являє собою регламентований правовими
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нормами юридичний процес, котрий у демократичному суспільстві
спрямований на забезпечення кожному громадянину одержання тих
матеріальних і духовних благ, які лежать в основі конкретних суб’єк-
тивних прав, а також захист цих прав від будь-яких посягань. 

ПРОБЛЕМА У КРИМІНАЛІСТИЧНОМУ
ЗАСТОСУВАННІ СЛІДЧОЇ ФОТОГРАФІЇ,

ВІДЕО ТА ЗВУКОЗАПИСУ

Н. П. Остаповська 
ПЗ -31, Інститут права та суспільних відносин

Н. В. Сухицька,
к.ю.н, доцент кафедри  цивільного, господарського і кримі-
нального права Інститут права та суспільних відносин

Серед сучасних науково-технічних засобів важливе місце займає
судова фотографія. Вона широко застосовується при проведенні опе-
ративних заходів, при впровадженні різних слідчих дій та судових екс-
пертиз. Основним процесуальним засобом закріплення матеріальних
ознак злочину служать протоколи, складання яких обов’язково при
досудовому впровадженні, до яких можуть бути прикладені фотогра-
фічні знімки. Таким чином, кримінально-процесуальний закон роз-
глядає фотографічну зйомку в якості додаткового способу закріплення
встановлюваних фактів. Практика правоохоронних органів, що ведуть
боротьбу зі злочинністю, підтверджує виняткову важливість і ефектив-
ність цього способу фіксації. 

Застосування в ході розслідування засобів фотографії, відео-, кіно-
зйомки і звукозапису дозволяє забезпечити наочну фіксацію процесу
розслідування, ходу і результатів процесуальних дій і має важливе зна-
чення для посвідчення отриманої слідчим або експертом інформації.
В якості засобів відеозйомки та відеозапису використовується будь-яка
сучасна, але переважно портативна відеозаписуюча апаратура. Вико-
ристовується вона слідчими і оперативно-розшуковими працівниками,
а іноді і експертами-криміналістами в тих же цілях, що і засоби фото-
зйомки. Відповідно, багато спільного є в прийомах використання
зазначених криміналістичних засобах. Звукозаписна техніка, на відміну
від фото і відеозаписувальних засобів, використовується в криміналіс-
тичній діяльності слідчого, не тільки як засіб наочно-звуковий фіксації
ходу окремих слідчих дій (наприклад, допиту, очної ставки, перевірки
показань на місці та ін), але і як технічне засіб, що полегшує його робо-
ту по закріпленню первинної оперативної інформації про злочинному
діянні, при складанні окремих процесуальних документів (наприклад,
як засіб нагромадження інформації до початку ряду слідчих дій, а також
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засіб, що заміняє рукописні чорнові начерку, що складаються при
огляді місця події, допиті, для подальшого складання протоколів). 

Актуальність даного виду діяльності експертів — криміналістів
полягає в тому, що наочно-образна фіксація процесу розслідування,
окремих його моментів і результатів слідчих дій, оперативно-розшуко-
вих заходів і експертно-криміналістичних досліджень має важливе
значення в справі посвідчення слідчої, оперативно-розшукової та екс-
пертної інформації, отриманої при криміналістичній діяльності.
Найбільш поширені засоби і методи такої фіксації, маючи велику
спільність, відносяться до області криміналістичної фотозйомки,
відео- і звукозапису. 

Отже, як розділ криміналістичної техніки криміналістична фотогра-
фія являє собою систему науково розроблених методів і засобів фото-
зйомки при різних видах криміналістичної діяльності, пов’язаних з роз-
криттям і розслідуванням злочинів. Криміналістична фотографія
базується на використанні засобів і методів загальних і спеціальних
видів фотозйомки, науково узагальнених даних їхнього використання в
криміналістичних цілях, а також результатах відповідних криміналіс-
тичних досліджень. Як розділ криміналістичної техніки криміналістич-
ний відеозапис являє собою систему науково розроблених методичних
рекомендацій відеозапису за допомогою сучасних відеозаписувальних
засобів при різних видах криміналістичної діяльності, що використову-
ються при збиранні та фіксації доказів. Криміналістичний відеозапис
базується на використанні засобів і методів відеозапису, на науково-уза-
гальнених даних їх використання в криміналістичних цілях і відповідних
науково-криміналістичних розробках.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ

Рихлик К. П.
Студентки V курсу, групи ПЗ-51

Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна»

Марченко М. Г. старший викладач

09 березня 2011 р. набрала чинності нова редакція Закону України
«Про виконавче провадження» (далі – Закон). Зміни які відбулися
пов’язані з вирішенням завдань, на які спрямоване виконавче провад-
ження – примусове виконання рішень судів та інших органів (посадо-
вих осіб). У зв’язку із викладеним, актуальним залишається питання
нововведень у процедуру примусового виконання судових рішень.

До одного із важливих нововведень відносять чітке наділення пра-
вом державного виконавця на безпосередній доступ до електронних
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баз та реєстрів. Так, згідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про виконавче
провадження», під час виконання рішень, державний виконавець має
право на безпосередній доступ до баз даних і реєстрів, у тому числі
електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно та
кошти. Порядок доступу до таких реєстрів повинен бути встановлений
Міністерством юстиції України, спільно із відповідними центральни-
ми органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

У контексті останніх подій пов’язаних із поглинанням у ст. 7
Закону України «Про виконавче провадження», прямо наголошено на
тому, що при виконанні рішень судів та ухвал про зміну органів управ-
ління та посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно
від форми власності, можуть залучатися виключно працівники органів
внутрішніх справ.

У Законі України «Про виконавче провадження», чітко виражені
зміни у таких статтях як: ст. 11 ч. 3 п. 18; ст. 6; ст. 18 ч. 2; ст. 19 ч. 2.

Значних змін зазнав порядок оскарження рішень, дій або бездіяль-
ності посадових осіб Державної виконавчої служби.

У виконавчому провадженні розрізняють два види оскарження
рішень, дій або бездіяльності державних виконавців:

1) адміністративний порядок оскарження;
2) судовий порядок оскарження.
За новою редакцією Закону України «Про виконавче провадження» —

стягувач та інші учасники виконавчого провадження (крім боржника)
можуть оскаржити рішення, дії або бездіяльність посадових осіб
Державної виконавчої служби, начальнику відділу, якому безпосередньо
підпорядкований державний виконавець чи до суду. Боржника наділено
лише можливостями судового порядку оскарження.

Законом змінено юрисдикцію судів яким підвідомчі питання, сто-
совно розгляду скарг на дії державного виконавця.

Ці зміни до сторін не підпадають. Проте Закон прямо передбачив,
що інші зацікавлені особи повинні подавати скарги до адміністратив-
ного суду у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судо-
чинства України.

Крім того, однією із особливостей є збільшення виконавчого збору.
Нова редакція закону встановлює, що арешт, накладений держав-

ним виконавцем на кошти на рахунках боржника, автоматично поши-
рюється на всі кошти, розміщені на рахунках, які будуть відкриті після
накладення зазначеного арешту.

На нашу думку, сучасний стан виконання судових рішень свідчить,
що виконавче провадження залишається одним із не доопрацьованих
елементів спрямованих на забезпечення реалізації належного захисту
порушених, невизнаних та оспорюваних прав, свобод та інтересів.

Отже, ми вважаємо, що нова редакція Закону України «Про вико-
навче провадження» певною мірою більш детально врегульовує питан-
ня стосовно примусового виконання судових рішень. Проте якісно
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нових змін вказаний закон не зазнав, що в свою чергу обумовлює
необхідність опробування та удосконалення виконавчого проваджен-
ня із урахуванням вимог сьогодення.

НАПРЯМИ ОХОРОНИ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВИХ
ОБ’ЄКТІВ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Свириденко Андрій Сергійович
здобувач кафедри конституційного, адміністративного

та фінансового права університету «Україна»
науковий керівник: Заросило В. О., д.ю.н., професор

Охорона особливо важливих об’єктів в Україні, як і в усьому світі
має велике значення для забезпечення громадської безпеки та націо-
нальної безпеки країн. Для охорони таких об’єктів використовуються
спеціальні формування – в Україні внутрішні війська МВС України. 

Про необхідність охорони особливо важливих об’єктів свідчить і
те, що будь-які події на охоронюваному об’єкті можуть призвести до
катастрофічних наслідків. Про це свідчить, наприклад, аварія на
Чорнобильській АЄС в 1986 році.

В Україні існує визначений список особливо важливих об’єктів,
проте він може доповнюватися і повинен доповнюватися, адже в су-
часному світі будь-яка подія може вплинути на певний регіон або на
цілий континент.

Особливу загрозу для громадської безпеки та й національної безпе-
ки в Україні становлять так звані ядерні об’єкти, до яких відносяться
атомні станції з виробництва електроенергії, інші об’єкти де викорис-
товується атомна енергетика, потужні хімічні заводи та підприємства,
а також системи життєзабезпечення населення великих міст.

Проблеми, що мають місце в діяльності підрозділів, що охороняють
особливо важливі об’єкти на сьогодні не досліджувалися, а сама діяль-
ність фактично не розглядалася в наукових роботах сучасного періоду.

Підставами відсутності наукових розробок даного напряму ми
можемо назвати те, що в Україні майже немає відкритих публікацій з
питань службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України,
а крім того більшість  матеріалів, які стосуються діяльності з охорони
особливо важливих об’єктів є таємними.

Визначення основних напрямів службово-бойової діяльності під-
розділів внутрішніх військ МВС України з метою забезпечення безпе-
ки особливо важливих об’єктів, виведення з ладу яких чи створення
аварійної ситуації на яких може призвести до катастроф можна зроби-
ти наступним чином:

• проведення історичного аналізу становлення і забезпечення реа-
лізації функцій охорони особливо важливих об’єктів підрозділами
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внутрішніх військ в Україні та розробка новітніх методів і форм зазна-
ченої охорони;

• здійснення аналізу нормативно-правового забезпечення службо-
во-бойової діяльності підрозділів внутрішніх військ у зазначеній сфері
та виявлення проблем і намічання шляхів їх усунення;

• з’ясування суті та змісту службово-бойової діяльності підрозділів
внутрішніх військ МВС України в питаннях охорони особливо важли-
вих об’єктів;

• обґрунтування необхідності організаційних змін в системі підго-
товки військовослужбовців внутрішніх військ МВС України з метою
підвищення ефективності зазначеної діяльності;

• розроблення практичних схем охорони особливо важливих
об’єктів та втілення їх в життя;

• використання зарубіжного досвіду діяльності подібних підрозді-
лів з метою підвищення ефективності службово-бойової діяльності
внутрішніх військ МВС України.

Особливо важливі об’єкти в Україні небезпечні й тим, що аварія,
чи терористичний акт, яки може бути здійснено на території особливо
важливого об’єкту одразу впливає на стан охорони громадського
порядку та громадської безпеки. 

СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК ОСОБЛИВИЙ
ВИД ПРАВОТВОРЧОСТІ: СУЧАСНІСТЬ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ка

Правотворчість здійснюється на визначених принципах, до яких
належать: демократизм, гуманізм, сполучення національного та інтерна-
ціонального, законність , плановість, науковість [2, с. 116]. Важливе
місце в правотворчості займають її функції, що представляють собою
певні напрямки діяльності щодо права. Найважливішою, на нашу думку
є новеллізація права, яка має двозначний зміст. У вузькому розумінні –
це прийняття абсолютно нових норм права – так званих  «новел».
У широкому – це установлення (прийняття), зміна, скасування норм
права; санкціонування вже існуючих норм (наприклад, звичаїв);
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прийняття, зміна, скасування, призупинення, продовження дії норма-
тивного акту. Однією з найбільших проблем правотворчості є прогалини
в праві, що значно погіршують стан реалізації права в державі і які
можуть бути усунуті або заповнені виключно суб’єктами правотворчості. 

Одним з найцікавішим, на нашу думку, видом правотворчості є
саме судова, оскільки вона значно відрізняється від інших видів пра-
вотворчості та юридичної діяльності. Якщо говорити про специфіку
цього виду діяльності, то тут варто акцентувати увагу на наступному: 

- здійснюється спеціально-уповноваженими судовими органами;
- пов’язана із реалізацією функцій судової влади;
- здійснюється в особливій процесуальній формі; 
- спрямована правотворча активність на встановлення норматив-

но-правових приписів;
- обов’язкова фіксація у судових правотворчих актах.
Судова правотворчість характеризується органічною єдністю трьох її

основних компонентів: пізнання, діяльності й результату, що у своїх діа-
лектичних взаємопереходах створюють відносно закінчений цикл цього
процесу. Розпочинається судова правотворчість із виявлення об’єктив-
них суспільних закономірностей, що вимагають правового регулюван-
ня. Верхня межа правового регулювання суспільних відносин є межею
можливого. Відносини, що знаходяться за ним, знаходяться поза досяж-
ністю державної влади і регулюються іншими, не правовими нормами
(природні чинники, закономірності суспільного розвитку, рівень еконо-
міки тощо). Нижня межа (необхідність втручання) визначається важли-
вістю для держави тих або інших суспільних відносин.

Основним критерієм відокремлення судової правотворчості є її
суб’єкт – судова влада. А це, в свою чергу викликає ряд проблем. В
першу чергу це обмеження судової правотворчость стадіями судового
процесу і процесуальним режимом, тобто тим комплексом правотвор-
чих засобів, які може використовувати суд. На нашу думку, прикладом
найменшого прояву судової правотворчості є уточнення змісту оціноч-
ної категорії в нормативному приписі, що забезпечує його ефективне
застосування . Завдяки цьому максимальним впливом судової влади на
сферу правотворчості держави можна розглядати заповнення судовою
владою прогалин у системі права, коли суд здійснює «повноцінне»
нормотворення хоча й в особливій процесуально-процедурній формі.
Також ми схильні думати, що підставою для судової правотворчості
має бути не тільки правова невизначеність, а й необхідність закріплен-
ня в суспільно-правових відносинах моральних принципів рівності,
справедливості та милосердя.

З одного боку, визнання законодавчих повноважень у суду призводить
до ігнорування принципу поділу влади, з іншого – принцип поділу влади
не може виключати внесок суду до правотворчості, наявність у нього 
пецифічних нормотворчих функцій, зумовлених необхідністю постійно
враховувати поступ соціального життя. Отже, судова правотворчість
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являє собою складне та багатогранне правове явище. Її недоліки та про-
блеми досить очевидні, і тільки їх комплексне усунення дасть можливість
здійснювати цей вид правотворчості якісно та ефективно.
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Науковий керівник ст. викладач кафедри цивільного,
господарського та кримінального права 

М. Г. Марченко

Процесуальна співучасть виникає внаслідок спільного пред’явлен-
ня позову кількома позивачами або до кількох відповідачів (ст. 32
ЦПК). Отже, участь з боку позивача чи відповідача по одній і тій же
справі кількох осіб називається процесуальною співучастю. Коли
позивачами є дві особи чи більше, а відповідачем — одна, то така спі-
вучасть буде активною, коли ж навпаки — то пасивною, а коли одна й
інша сторони представлені кількома особами — змішаною. Виник-
нення співучасті обумовлюється обставинами матеріально-правового
і процесуального характеру; в зв’язку з цим вона поділяється ще на
обов’язкову і факультативну. Обов’язкова співучасть настає при спіль-
ності матеріальних прав і обов’язків кількох осіб, тоді, коли права
і обов’язки сторін у справі не можна визначити без встановлення прав
і обов’язків інших суб’єктів спірних матеріальних правовідносин. Так,
власники спільного майна стають співпозивачами, пред’явивши позов
на усунення порушень їх прав. Коли шкода заподіяна кількома особа-
ми, то всі вони стають відповідачами перед потерпілими. У справах
про звільнення майна від арешту (виключення з опису) обов’язково
беруть участь співвідповідачами боржник, в якого проведено опис
майна, і ті організації або особи, на претензію яких було проведено
опис. Коли опис зроблено у зв’язку з вироком про конфіскацію майна,
то відповідачами, крім боржника, виступають рай(міськ)податкові



417

господарської діяльності Секція 10

інспекції, а коли майно реалізовано, то й ті установи або організації,
яким передано конфісковане .

Факультативна (необов’язкова) співучасть настає з обставин проце-
суального характеру: в силу доцільності одночасного розгляду кількох
справ, з метою економії коштів і часу на їх провадження. Замість кількох
процесів провадиться один, витрати по справі скорочуються, зменшу-
ється кількість судових засідань, викликів свідків та ін., а головне — усу-
вається постановлення протилежних за змістом рішень.

На нашу думку, чинний ЦПК не визначає підстав настання
обов’язкової чи факультативної співучасті. У ст. 126 ЦПК є лише вка-
зівка, що суддя може постановити ухвалу про об’єднання в одне про-
вадження кількох однорідних позовних вимог — як одного позивача до
різних відповідачів, так і різних позивачів до одного відповідача. Отже,
ця норма допускає факультативну співучасть за ініціативою судді
за наявності однорідних вимог. Однорідність вимог означає, що це
вимоги з одних правовідносин, в яких збігаються предмет і підстави.

Співучасники користуються рівними процесуальними правами.
Відносини між ними визначаються ст. 32 ЦПК, вони побудовані на
основі автономії: кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої сто-
рони виступає в процесі самостійно; їх взаємовідносини залишилися б
такими, коли позови судом розглядалися б окремо. Кожний із співу-
часників виконує ті, передбачені законом дії, які він вважає за потріб-
ні для захисту своїх прав та інтересів. 

Кожний співпозивач і співвідповідач користуються тими ж права-
ми і обов’язками, що й інші позивач і відповідач. Співучасники можуть
доручити вести справу одному з них і приєднатися до апеляційної і
касаційної скарги особи, на стороні якої вони виступають.

Процесуальна співучасть настає за ініціативою позивача і позива-
чів, і на клопотання осіб, які беруть участь у справі. На їх заяву суд
постановляє мотивовану ухвалу. Суд також має право за своєю ініціа-
тивою залучити до участі в справі співвідповідачів, а не співпозивачів,
оскільки цим самим порушується принцип диспозитивності.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ, СУДОВІ ВИТРАТИ
ТА СУДОВІ ШТРАФИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Юрченко І. В.
6 курс, група ПЗ – 61, спеціальність «Правознавство»,

Інститут права та суспільних відносин,
М. Г. Марченко, старший викладач кафедри цивільного,

господарського права та кримінального права
Університету «Україна», науковий керівник.

Інститут запобіжних заходів у його сучасному розумінні з’явився у
господарському процесі в силу об’єктивних потреб економічного та
правового характеру. Він покликаний гарантувати належне ефективне
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виконання судових рішень, запобігати порушенню прав і заподіянню
значних збитків заявникові, а також запобігати втраті доказів, необхід-
них для вирішення господарського спору по суті.

Під забезпечувальними заходами зазвичай розуміють процесуальні
дії, що є терміновими тимчасовими зобов’язальними або заборонними
заходами, що застосовуються господарським судом з метою забезпечен-
ня інтересів осіб, що беруть участь у справі та інших осіб, що подали
заяву про вжиття таких заходів.

Необхідність у вжитті забезпечувальних заходів виникає тоді, коли
є реальна загроза недобросовісної поведінки відповідача, що може пору-
шити права заявника і призвести до втрати необхідних для розгляду спра-
ви доказів. Для застосування забезпечувальних заходів недостатньо
суб’єктивного побоювання про майбутнє порушення прав або про втра-
ту доказів: слід переконати суд в обґрунтованості подібних побоювань.
Інститут забезпечувальних заходів має істотне значення для діяльності
суб’єктів господарювання, оскільки дозволяє гарантувати виконання
прийнятого судового рішення, а також захистити майнові інтереси
особи, що клопоче про їх вжиття. Разом із тим, незважаючи на позитив-
ні цілі застосування, зазначений легальний механізм у той же час може
бути використаний заявником для завдання збитків конкурентам у біз-
несі. У зв’язку з цим для уникнення зловживань правом використання
забезпечувальних заходів має бути суворо обґрунтованим і чітко врегу-
льованого характеру.

Встановлення державою судових витрат має на меті, окрім іншого,
попередити необгрунтоване звернення до господарського суду та сти-
мулювати виконання своїх зобов’язань добровільно.

Судові витрати — це витрати, пов’язані з розглядом та вирішенням
справ у порядку господарського судочинства, що покладаються на сто-
рони, третіх осіб із самостійними вимогами з метою їх відшкодування
державі та спонукання заінтересованих осіб до врегулювання спорів
без звернення до суду.

Згідно зі ст. 44 Господарського процесуального кодексу України
судові витрати поділяються на:

а) державне мито;
б) суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи,
призначеної господарським судом;
в) витрати, пов’язані з оглядом і дослідженням речових доказів
у місці їх знаходження;
г) оплату послуг перекладача;
д) оплату послуг адвоката;
е) витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового
процесу;
є) нші витрати, пов’язані з розглядом справи.
Судові штрафи - це грошове стягнення, що накладається госпо-

дарським судом па осіб за допущені ними порушення норм господар-
ського процесуального законодавства.
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Судові штрафи водночас переслідують кілька цілей, а саме: забез-
печити та підтримати авторитет судової влади; накласти покарання на
винну сторону за протидію чинному порядку розгляду судом господар-
ських спорів; сприяти досягненню мети господарського судочинства.

ПОНЯТТЯ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ
ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

Т. О. Юркіна,
ст. викладач кафедри

теорії та історії держави і права
Інститут права та суспільних відносин

Україна як суверенна правова держава, проголосивши свою незалеж-
ність, отримала можливість сформувати і реалізувати самостійну політику
в галузі боротьби зі злочинністю, законодавчо закріпити форми і методи
її подолання. Під наукою кримінально-виконавчого права необхідно
розу міти певну галузь знань, яка вивчає проблему боротьби зі злочинніс-
тю, досліджує теорію і практику виконання та відбу вання покарань
засуджених, розробляє пропозиції щодо вдоско налення правових норм і
практики їх застосування, аналізує досвід виконання покарань у різних
країнах світу, тісно взаємодіє з іншими науками.

Одними із основних завдань кримінально-виконавчого законодав-
ства є регламентація порядку і умов виконання та відбування кримі-
нальних покарань, звільнення від відбування покарання та допомога
особам, звільненим від відбування покарання, контроль і нагляд за
ними (ч. 2 ст. 1 КВК України).

Проблема виправлення та ресоціалізації засудже них вивчалася з
позиції кримінального, кримінально-виконавчого права, пенітенціар-
ної педагогіки та психології у працях багатьох науковців, однак єдиної
точки зору щодо зазначених понять не існує. Одні автори вважають їх
синоніми, інші - абсолютно різними, не однорядними поняття.

Так, на думку О. І. Зубкова, виправлення і ресоціалізація - це те, що
веде до досягнення мети. Іншої думки В. М. Любченко, який розглядає
виправлення і ресоціалізацію як напрямок діяльності співробітників
установ виконання покаран ня, який сприяє вихованню у засуджених
соціально адекватних якостей.

А. Д. Глоточкін, В. Ф. Пирожков  вважають, що виправлення охоп-
лює три складові: мету діяльності органів і установ, які виконують
покарання; процес перебудови особи засудженого та змін у його осо-
бис тості під впливом системи виховних заходів; результат роботи орга-
нів і установ виконання покарання. Спільним у юристів – науковців
є те, що виправлення є внутрішнім процесом позитивних змін в осо-
бистості засудженого та його спільною діяльністю з персоналом органів
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і установ виконання покарань, а ре соціалізація — це єдиний процес
відновлення та розвитку соціально корисних зв’язків і відносин як у
період відбування покарання, так і після звільнення. 

Ст. 6 КВК України визначає наступне:
• виправлення засудженого — це процес позитивних змін, які від-

буваються в його особистості та створюють у нього готовність до само-
керованої правослухняної поведінки;

• ресоціалізація — це свідоме відновлення засудженого в соціаль-
ному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до
самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя
в суспільстві.

Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених
є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим),
суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє
і професійно-технічне навчання, громадський вплив.

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосо вуються
з урахуванням виду покарання, особистості засудженого, характеру,
ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого злочину та поведін-
ки засудженого під час відбування покарання.

На думку В. П. Захарова та О. Г. Колба головними елементами
виправлення і ресоціалізації засуджених є такі:

• закріплені в нормативно-правових актах форми впливу на особу,
включаючи профілактичний і напрямки діяльності адміністрації УВП
та засудженого, що обумовлено вимогами ст. 19, 63 Конституції
України та ст. 1, 2, 5 КВК України;

• свідоме ставлення засудженого до процесу виправлення і ресо-
ціалізації та профілактичної діяльності, тобто єдність психічних про-
цесів особи, яка активно бере участь в усвідомленні об’єктивного світу
та свого власного буття.

Отже, законодавче закріплення засобів виправ лення і ресоціаліза-
ції засуджених є правомірним процесом, який ґрунтується на кінцевій
меті покарання і результатах суспільної практики виконання покаран-
ня у світі.
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ІНФОРМАТИКА
ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПОВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ РІВНЯННЯ
XN+YN=ZN ДЛЯ ( X, Y, Z )ϵZ, (N≥3)&(NϵN). НАСЛІДКИ.

Ситник Б. І.
Рівненський  інститут, Університет «Україна»,

м.Рівне, вул. Соборна 38/22

Досліджено розв’язки в цілих числах рівняння xn + yn = zn ( 1 )
натурального  n 3. За наслідками основної теореми арифметики, будь-
яке n>3  може бути представлено в  одному з трьох  представлень:

а)   n=2k,  де  kϵN;
b)   n=m*l,  m,l –непарні натуральні;
c)   n=u*v,   u — парне , v — непарне.

Для дослідження випадку а) рівняння  (1), застосовано
співвідношення

x = s±√2st,
y = t±√2st, ( S )
z = s+t±√2st,

для розв’язків рівняння x2 + y2 = z2 ( 2 )
при умові 

де pi >3, прості числа; , (3)

де  qj >3– прості числа; (6)

Доведено теореми:
Теорема 1: Не існує такого примітивного розв’язку (x, y, z) рівнян-

ня X2 + Y2 = Z2,  щоб всі три числа x, y, z   одночасно були повними
квадратами.

Теорема 2: Не існує цілих примітивних розв’язків (x, y, z) рівняння
X4l + Y4m = Z4k, де l, m, kϵN.
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При доведенні  теореми 1 застосовано метод «нескінченого спус-
ку». При доведенні  теореми 2 використано  результат  теореми 1.

З теореми 2,  при умові l=m=k=2r, r - натуральне ( 4 )
випливає, що  у  випадку  а),  рівняння  ( 1 )  цілих розв’язків  ( x, y, z )
не має.

Для дослідження  випадку  b), рівняння  ( 1 )  зводиться до рів-
няння

xn+Cn
1xn-1(p-q)+Cn

2xn-2(p2-q2)+...+Cn
n-1x(pn-1-qn-1)+(pn-qn)= 0,    (5)

де  s, t – цілі  непарні. ( 6 )
Доведено, що при умові  (6), рівняння (5) цілих розв’язків не має,

а значить і рівняння (1) цілих розв’язків не має.
Випадок с) поєднує  в собі випадки а) і b) одночасно. Тому для с),

застосовуючи а), b),  доведено, що рівняння (1) цілих розв’язків не має.
Дослідження розв’язків рівняння (1) проводилося при загально

прийнятих умовах, а саме:
( x,y,z )=1,   x,y,zϵZ;
х - парне,  y,z – непарні цілі числа;
(n>3)&(nϵN).

Висновок: Рівняння xn + yn = zn для (x, y, z)ϵZ, (n>3)&(nϵN) не
має розв’язків  в цілих числах,  крім тривіальних:  (0,0,0), (1,0,1), (0,1,1)
і (-1,1,0), (1,-1,0), (-1,0,-1), (0,-1,-1) – для  непарного nϵN.
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