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КУЛЬТОРОЛОГІЯ
Сидорець О.В.,
старший викладач
Прилуцького агротехнічного коледжу
СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЇЇ РОЗВИТОК
Проблема розвитку національної свідомості цікавила людей з давніх давен, у всі часи вона є
актуальною, цікавою й складною для вирішення.
Національна свідомість – категорія, сутністю якої є усвідомлення особистістю своєї приналежності
до певної нації. Отже, ключовим є поняття “нація”, під яким розуміють спільноту людей, об’єднаних
низкою чинників, серед яких найважливішими є етнокультурні та політико-правові [1, с. 414]
Дослідження і публікації останніх років доводять, що формування, розвиток і реалізація національної
свідомості – надто складний процес. Українські політологи В. Перебенесюк та І. Бекешкіна звертають особливу
увагу на основні показники формування національної свідомості та національної культури. Відомий
український політолог В. Бебик зазначає, що якісний стан політичного життя суспільства впливає на розвиток
національної свідомості суб’єкта, яка відбиває національні цінності та інтереси. В. Андрущенко у своїх статтях
на сторінках журналу «Вища освіта» звертає увагу на те, що освіта в Україні «… сильна своїм складником. Такої
системи виховання не має жодна країна світу…Освітня система В. Сухомлинського постала передусім як
виховна, природо- і людинознавча, людиноформувальна. Розгортаючись на міцному фундаменті наукового
знання, вона виховує людину і громадянина, зміцнює родину, об’єднує народ, утверджує віру, надію і любов як
найфундаментальніші загальнолюдські цінності», які набувають форми державних документів стратегічного
значення, зокрема, таких як: «Освіта України ХХІ ст.» (1996) та Національній доктрині розвитку освіти України
у ХХІ ст. через змістове наповнення ідеями національного виховання Ушинського – Русової.
М. Жулинський, говорячи про українську національну ідею в ідеологічній системі державотворення,
звертає увагу на те, що «…якщо кожний український інтелігент не прагнутиме, мовлячи словами І. Франка,
«виростати духом» і не формуватиме рідною мовою новий, запліднений ідеєю повсякчасного руху та зростання
духовний клімат у суспільстві, наша нація не матиме динамічного розвитку… Національна ідея може і мусить
бути стимулятором і консолідатором творчих державобудівничих сил індивіда й нації…» [2]
Важливими чинниками, які впливають на процес формування національно-культурної свідомості та
ідентичності зростаючої особистості є духовні цінності. Досліджуючи особливості української ціннісної
системи, Г.Ситник до основних українських національних цінностей відносить: державний суверенітет,
територіальну цілісність, демократичні основи розвитку, працелюбство, духовність, сім’ю,
рівноправність народів, які населяють Україну, самовідданість під час захисту Батьківщини, соціальну
справедливість, колективізм, матеріальне та духовне надбання народу України, миролюбність,
толерантність, доброзичливість [3, с. 369].
Основними духовними цінностями нашого народу дослідники називають такі цінності, як
національна державність, християнська віра та українська мова. На їхню думку, ця система є поєднанням
елементів загальнолюдського та національного і, при цьому "національне" не протистоїть
"загальнолюдському", а є, по-суті, "модифікацією останнього, втіленням загальнолюдського в канву
українського менталітету, українського національного духу [1, с. 27]
Національна самосвідомість функціонує на двох рівнях: первинному (“чуттєвому”), де відчуття
національної приналежності проявляється лише як емоція (закоханість у природу рідного краю,
замилування мовою, звичаями, обрядами тощо), і вищому (“емоційно-логічному”), обов’язковою умовою
якого є осмислення своїх почуттів, а не тільки відчуття своєї національної приналежності, зрозуміння
потреби власної держави і прагнення до державотворення. В особистості, у якої розвинена національна
свідомість і самосвідомість, гармонійно поєднуються такі три моменти: здатність усвідомлювати сутність
нації, до якої вона себе відносить, з якою себе ідентифікує; надання важливого значення тому, як
ставляться до неї, до її нації інші національні спільноти; усвідомлення того, що кожна нація є джерелом
розвитку й забезпечення усіх інших нації, що разом складають людство.
На формування української національної свідомості мали вплив як історична доля народу, так і його
світоглядні позиції, ментальність. Остання дає змогу хаотичний потік різноманітних вражень інтегрувати
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свідомістю у певне світобачення, яке визначає, врешті-решт, поведінку людини, соціальної групи,
суспільства, внаслідок чого суб’єктивний “зріз” суспільної динаміки органічно включається до
об’єктивного історичного пояснення. За думкою багатьох дослідників, зокрема М. Костомарова,
українська психічна структура вирізняється емоційно-почуттєвим характером, “кордоцентричністю”. Її
цілісність забезпечується несвідомим, як нижчим шаром, щільно пов’язаним із почуттєвим. Безумовно,
висока українська емоційність, чутливість та ліризм, що виявляються, зокрема, в естетизмі українського
народного життя і в обрядовості, в артистизмі вдачі, у прославлені пісенності, у своєрідному м’якому
гуморі тощо – це дар Божий, що визначає людяність і є основою творчості. Але сила емоційного
мрійництва зменшує роль раціональновольової компоненти психіки, а тому перетворюється часом на
кару Божу. Замість дієвості, активної боротьби за оптимальне розв’язання наболілих громадськополітичних і культурних проблем, українець задивлений у глибину власної душі та топиться в настроях.
На відміну від європейця, що виборює безсмертя, здобуваючи скарби оформленої модерної культури,
українець часто-густо сповнений спокоєм неминучості і покірності долі.
Як бачимо, на формування національної свідомості українців мали вплив психологічні чинники
(індивідуалізм, відчуття себе частиною малої спільноти, а не великої, тобто народу в цілому) та,
безумовно, історична доля народу, яка підсилювала і розвивала перелічені елементи. Тому можна
стверджувати, що на сучасному етапі національна свідомість українців є не розвиненою або не досить
розвиненою. Слід наголосити, що національна свідомість як духовна цінність нації, органічно пов’язана
з усіма проявами духовності людини і проникає в усі сфери життєдіяльності особистості. Українцям слід
згуртуватися у власну “спілку” – державу, у межах якої тільки й можна забезпечити права особистості на
підставі верховенства загальнолюдських цінностей. Це принципово розширить суб’єктивно окреслене
поле втілення активно-предметових настанов кожного, хто, не зрікаючись своєї “спільноти”, стає
одночасно членом “спілки”, свідомим громадянином держави, відданим її інтересам, котрі збігаються з
його власними інтересами. Важливу роль у прогресі формування національної свідомості слід відвести
національній школі, в якій закладаються знання про мову, історію, культуру, особливості національного
світобачення, що в свою чергу сприяє формуванню національної свідомості.
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Омельченко С.В.,
слухач Інституту УДО України КНУ імені Тараса Шевченка
МЕТОДИКА ВЗЯТТЯ ПІД ОХОРОНУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
Одним із завдань, які виконує Управління державної охорони України (УДО України) є забезпечення
безпеки посадових осіб та об’єктів, які визначені Законом України «Про державну охорону органів
державної влади та посадових осіб», тому потрібно взяти до уваги той фактор, що в даний час Україна
перебуває в складній політичні та криміногенній ситуації, що зумовлено зростанням порушень громадського
порядку та масових заворушення біля об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, а також взяти той
факт, що велика кількість людей володіє незаконно здобутою зброєю та вибуховими пристроями у зв’язку
цим в УДО України виникає потреба забезпечення охорони стаціонарних об’єктів, як місць постійного
перебування посадових осіб. Забезпечення безпеки окремих об'єктів являє собою багатогранний процес
реалізації охоронних заходів, здебільшого застережливого характеру. Ефективною може вважатися лише
така система охорони, яка не дозволяє зловмисникам «зламати» систему безпеки, або унеможливлює
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вчинення злочинних посягань на початковій стадії. Одним із шляхів забезпечення безпеки будь-яких
об’єктів, установ та організацій є використання технічних засобів охорони та їх комплексів, а також
впровадження професійної та грамотної фізичної охорони. Враховуючи ці фактори для забезпечення безпеки
окремих об'єктів нагальним є питання створення дієвої системи охорони, підтримання функціонування даної
системи на належному рівні та забезпечення виконання поставлених перед системою завдань в
повсякденному режимі та під час виникнення надзвичайних ситуацій. Саме здатність системи охорони
виконувати своє призначення під час виникнення надзвичайних ситуацій є запорукою надійної захищеності
об’єкту охорони. Запорукою довговічності та нормального функціонування системи охорони є дотримання
вимог чинного законодавства, ДСТУ, певного алгоритму під час її створення, контроль за функціонуванням,
своєчасне обслуговування інженерно-технічної укріпленості об'єктів.
Перед побудовою системи охорони необхідно провести всебічне дослідження об’єкта охорони, яке
надасть можливість отримати повну інформацію про об’єкт та допоможе визначити низку важливих
моментів, які впливатимуть на побудову системи охорони. Правильне і повне дослідження об’єкта допоможе
уникнути прогалин у системі, і як наслідок зайвих витрат на модернізацію системи у майбутньому
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Комарніцька Л.М.,
кандидат філологічних наук
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
СМІХОТЕРАПІЯ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ МЕТОД
Одним із постійних супутників людини упродовж усього її життя є сміх. Однак вивчення сміху із
психологічної точки зору залишається недостатньо вивченим. Арістотель вважав, що людиною можна стати
тоді, коли починаєш сміятися. Перша посмішка, яку з нетерпінням чекають батьки, стає першим кроком на
шляху соціалізації дитини і свідчить про її готовність до спілкування і взаємодії з навколишнім світом.
Одним із ефективних методів впливу на емоційний розвиток людини є сміхотерапія. Як самостійна галузь
психотерапії сміхотерапія або глотологія сформувалася у 70-х роках ХХ ст. у США. Її появу пов’язують із
Норманом Казинсом, який ввійшов в історію як «людина, яка розсмішила смерть». Страждаючи від хвороби
суглобів, він, не дивлячись на невтішні прогнози лікарів, не втратив віри у своє одужання. Закриваючись у своїй
кімнаті, він годинами дивився комедії, не перестаючи сміятися. Через певний час його біль зник і він знову почав
вести активний спосіб життя. Цей факт викликав такий резонанс у суспільстві, що науковці почали проводити
різноманітні дослідження, присвячені феномену сміху і його впливу на людську психіку. Саме з цього часу бере
свій початок сміхотерапія як окрема наука і психотерапевтичний метод.
Дослідження зарубіжних вчених показали, що сміх має оздоровчий ефект, що поширюється як на фізичне
тіло, так і на психіку. Доведено, що таким чином поліпшується робота органів травлення, серцево-судинної
системи, виробляються антистресові гормони [1, с. 3]. Психологічне оздоровлення пов’язане із звільненням
глибоко прихованих емоцій. На думку Міндесса «сміх – це один із процесів, який допоможе підійти до таких
болісних відчуттів, як гнів, сором, страх» [3, с. 231]. Прояву таких почуттів часто заважає почуття контролю,
який нав’язується дитині змалку. Неодноразово дорослі не дозволяють дітям проявити свої справжні емоції,
мотивуючи це тим, що вони начебто є неприйнятними для суспільства. Не рідко діти чують з уст дорослих такі
фрази типу «не смій», «не можна», «це негарно» тощо. Ставши дорослими, ці самі діти уже самі окреслюють
своє життя певними рамками, наставляючи себе фразами: «повинен», «потрібно», «слід».
Таким чином, заганяючи себе в рамки прийнятих у суспільстві стереотипів, люди втрачають свої
справжні бажання і почуття. За словами Чарльза Дарвіна, сміх – «це судомна розрядка м’язової енергії»
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[4, с. 188]. Досить влучними є слова Юнкінса, у яких він наголошує, що «сміх – це найпотужніший
катарсисний процес, який відкриває шлях до прояву хворобливих емоцій» [2].
Сміхотерапія, як психотерапевтичний метод, ставить за мету повернути людині здатність до
природного рефлекторного сміху, який був закладений ще природою і втрачений в процесі дорослішання.
На сьогоднішній день вчені виділяють три основних напрямки сміхотерапії:
1) клоунада медична, яка являє собою комедійні виступи медичних працівників перед хворими пацієнтами;
2) сміхотерапія класична як сеанс, який проводить психотерапевт у групі чи індивідуально з
клієнтом, у процесі якого люди сміються, слухаючи кумедні історії чи дивлячись комедії;
3) йога сміху, авторами якої є індійські вчені. Її мета полягає перед усім у тому, щоб навчити
людину легко, невимушено і безпосередньо сміятися, звільняючись від негативних емоцій і переживань.
Таким чином, з психологічної точки зору, сміх покращує емоційний стан людини, допомагає їй
позбутися своїх подавлених емоцій. Зазвичай люди віддають перевагу приховуванню таких почуттів як
страх чи сором. Але саме завдяки сміху вони позбавляються їх і повертаються у безтурботне дитинство,
знімаючи на певний час маску не вразливої, сильної особистості.
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Кохан О.Ю.,
студент 2-го курсу
Інституту управління державної охорони України КНУ ім. Т. Шевченка
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ МАНІПУЛЮВАННЯМ
ГРОМАДСЬКОЮ СВІДОМІСТЮ В УКРАЇНИ
В сучасному суспільстві поняття маніпуляції тісно пов’язано із процесом комунікацій, особливо у
випадках коли на меті процесу взаємодії є досягнення певної мети. Нині активно досліджуються проблеми
маніпуляцій особистістю та соціальними групами як на теоретичному так і на прикладному рівні. У той
же час феномен «маніпуляція» в суспільстві в цілому не розглядається фактором основної небезпеки в
сучасному суспільстві, хоча багатьма психологами, філософами та науковцями такими як: В. М. Бехтерєв,
Є. М. Волков, А. Л. Дворкін, Є. Л. Доценко, С. А. Зелінський, П. М. Лісовський, відзначається негативний
вплив його на особистість. Маніпулювання свідомістю виходить на перші місця як форма прихованого
впливу над людьми, яка дає змогу панувати над ними, для цього використовуються різноманітні прийоми та
методи маніпулювання, з кожним днем удосконалюються технології його проведення. Дана проблема в цій
площині практично не розглядається в Україні, звідки й виходить актуальність теми, адже вона спрямована
на розкриття сутнісних характеристик маніпулювання та її відсічі в сучасних умовах нашого суспільства.
Сучасний світ кожного дня стає більш інформаційно насиченим, а тому стає більш незрозумілим для
громадян. На сьогоднішній день в нашій країні мало уваги приділяється дослідженням проблеми
маніпулювання свідомістю громадян та їх громадською думкою, адже в процесі створення сучасної реклами,
заголовків засобів масової інформації, чи політичного гасла в них використовуються та тісно переплітаються
різні методи психологічного впливу, характер яких може бути як позитивним, так і негативним.
Існують два основних напрямки розпізнавання маніпуляції: ретельне відстеження ситуації,
включаючи емоційну оцінку, та свідомий аналіз для виявлення наперед відомих механізмів
психологічного впливу чи маніпулювання. Засоби розпізнавання загрози можуть бути розділені на
"специфічні" та "неспецифічні" подібно до того, як розподілені за цією ознакою види психічного захисту.
Після виявлення та розпізнання маніпуляції обирають пасивну або активну форму захисту [2, с. 185].
Китайський воєначальник Сунь-Цзи радить: "Якщо противник має кращі позиції, не можна вступати в
битву з ним у цьому місці. Якщо ж противник має, крім того, перевагу в силі, потрібно чекати, поки сили
його не виснажаться, і тоді перемогти його стане реально...". За певних обставин ефективним буде
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поєднання активної та пасивної форм захисту від маніпулювання. Отже, щоб правильно вибрати форму
захисту, слід адекватно оцінити ситуацію [1, c. 52].
Пасивний захист
Як правило, пасивний захист застосовують у двох випадках: коли об'єкт маніпулювання не знає, як
вчинити, або не хоче псувати стосунки з маніпулятором. Важливою умовою застосування цієї форми
захисту є витримка.
Метою активного захисту є викриття маніпулятора й завдання йому удару у відповідь. На практиці
активний захист часто становить логічне продовження пасивного.
В основі численних способів захисту від маніпулювання лежить шість так званих базових захисних
установок: відхід, вигнання, блокування, управління, завмирання та ігнорування.
Відхід - збільшення дистанції, переривання контакту, переміщення за межі досяжності впливу
агресора. Крайнім проявом цієї стратегії може уважатися відчуження, повне заглиблення в себе, відмова
від контактів із людьми. Звичайним проявом цього виду захисту є зміна теми бесіди, переривання бесіди
під сприятливим приводом, відхід від контактів із неприємними людьми.
Вигнання - збільшення дистанції, видалення агресора. Часто проявляється в звільненні останнього з
роботи, виселенні з будинку, засудженні, уїдливому зауваженні, кепкуванні. Граничним проявом такого
захисту є вбивство.
Блокування - контроль впливу, виставляння перешкод на його дорозі. Граничний прояв - повна
самоізоляція за допомогою активізації певних статусів і підсистем. Повсякденне використання смислових
і семантичних ("Я не розумію, про що Ви говорите"), рольових ("я на роботі") бар'єрів.
Управління - контроль впливу агресора, вплив на нього самого. Граничним проявом є підпорядкування
собі іншої людини. Звичні способи використання такого захисту - скарги, плач, підкуп, спроби потоваришувати,
спровокувати бажану поведінку. Сюди ж відносять і маніпулювання захисного походження.
Завмирання - контроль інформації про самого суб'єкта, її навмисне спотворення або скорочення.
Крайня форма заціпеніння. Найчастіше проявляється в приховуванні почуттів, обмані.
Ігнорування - контроль інформації про агресора, спотворене сприйняття агресора або його погроз.
Гранична форма прояву - втрата адекватності сприйняття, ілюзії. Зазвичай проявляється як стереотипізація
("вона просто пустує"), пояснення маніпулювання позитивними намірами ("мені бажають добра").
Всі ці базові захисні установки можна попарно об'єднати з огляду на пасивність - активність: відхід вигнання, блокування - управління, завмирання - ігнорування. Кожна пара має своє поле дії. Відхід –
вигнання створює дистанцію з агресором, блокування – управління управляє потоком впливу,
завмирання – ігнорування працює з інформаційним каналом [3 c. 214].
Таким чином, найкращою профілактикою психологічного маніпулювання є розвиток у кожної
особистості критичності мислення і рефлексії, формування навичок асертивної поведінки, що мають
закладатися у процесі освіти та виховання молодого покоління.
В результаті проведених досліджень проблем маніпулятивного впливу можна відокремити основні
сфери застосування масової маніпуляції в нашій країні, це: СМІ, реклама, та політика, в яких тісно
переплітаються різні методи психологічного впливу, характер яких може бути як позитивним, так і
негативним. Психологічно грамотна позитивна інформація не знищує психіку і навіть сприяє
формуванню позитивного мислення у споживача на відміну від негативної. Ефективність психологічного
захисту від маніпулювання свідомістю передбачає цілий комплекс заходів, що здійснюються як на
суспільному, так і на індивідуально-особистісному рівнях. Дієвість даних заходів залежить як від рівня
суспільно-демократичного розвитку держави так і від сформованості внутрішньо-особистісного ресурсу
протидії маніпулятивним факторам у кожного окремого громадянина нашої Держави.
Література:
1. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання / О.Д.Бойко. – К., 2010;
2. Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) : підруч. / [В.В.Остроухов, В.М.Петрик,
М.М.Присяжнюк та ін.] ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К. : КНТ, 2010;
3. Сугестивні технології Маніпулятивного впливу : підруч. / [В.В.Остроухов, В.М.Петрик,
М.М.Присяжнюк та ін.] ; за заг. ред. Є.Д.Скулиша. – К. : КНТ, 2011.
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Крайник Вячеслав Володимирович
Слухач
Інституту Управління державної охорони України ‒ КНУ імені Тараса Шевченка
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСТВА ТА КЕРІВНИЦТВА
В ОХОРОННИХ СТРУКТУРАХ
На сьогоднішній день специфіка професії охоронника має особливі, підвищені вимоги до фізичних,
психічних і моральних якостей. Це пов’язано з тим що у професійній діяльності охоронників мають такі
фактори як: неочікувані ситуації, що потребують мобілізованості й активних дій, можливість виникнення
конфліктних ситуацій чи протистоянь, дія багатьох подразників одночасно, підвищена відповідальність
за прийняті рішення і результати діяльності, раптовість виникнення складних ситуацій, значний обсяг
інформації, небезпека для життя та здоров’я тощо.
Лідерство як феномен суспільних відносин завжди викликало багато суперечностей стосовно своєї
природи та було центром наукових досліджень. Проблема лідерства почала розроблятися у вітчизняній
психології ще у 20-30-х роках. Над нею працювали такі науковці, як Г. Андреєва, І. Кон, М. Корнєв,
М. Логунова, Б. Паригін, А. Петровський, Л. Уманський та багато інших. Серед зарубіжних дослідників,
які зробили значний внесок у вивчення проблеми лідерства і керівництва, можна назвати праці К. Берда,
Е. Богардуса, М. Вебера, Л. Картера, Р. Лорда, Р. Стогділла, Ф. Тейлора, А. Файоля, Ф. Фідлера, Д. Філліпса,
Г. Хоуманса та ін. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що вчені розглядають переважно
спільні риси, які притаманні лідерству і керівництву як суспільним феноменам, залишаючи поза увагою
визначення психологічних особливостей і відмінностей між цими двома явищами. Завданням нашого
дослідження є з’ясування психологічних особливостей лідерства і керівництва.
Якщо ми візьмемо для розгляду приватну охоронну структуру, то ми можемо розглядати питання, як
лідерство та керівництво у малих групах. Тому що у більшості випадках приватна охорона структура
нараховує невелику кількість співробітник.
Керівник—індивід, на якого офіційно покладені функції управління І організації діяльності в групі
(установі, фірмі та ін.).
Завдання його полягає у визначенні цілей спільної діяльності, які фіксують напрям розвитку
організації, тобто задають образ кінцевого стану, до якого повинна дійти вона через певний проміжок
часу. У визначенні таких цілей, структуруванні діяльності й відносин у спільності під час розв'язання нею
різноманітних завдань, у впливі на персонал полягають сенс і сутність процесу керівництва.
З феноменом керівництва пов'язаний феномен лідерства у групі (організації). Вони іноді бувають
тотожними, а часом породжують у своїй взаємодії протистояння і конфлікти.
Лідер — наділений найбільшим ціннісним потенціалом індивід, який має провідний вплив у групі.
Феномен лідерства є динамічним процесом малої групи, який може бути доволі суперечливим: домагання
лідера і готовність до його провідної ролі можуть і не збігатися. Лідер не висувається групою на відповідну
посаду, а спонтанно займає керівну позицію за явної чи прихованої її згоди. Найчастіше він перебирає роль
неофіційного керівника, а з його особистістю ідентифікується специфічна система групових норм та цінностей,
яка не завжди тотожна офіційній системі. Оскільки лідерство є системою відносин у групі, його слід розглядати
як групове явище, адже лідер завжди є елементом цієї .структури. Психологічна сутність лідерства полягає у
здатності впливати на індивідів і групу, спрямовувати їхні зусилля на досягнення цілей.
Між лідерством і керівництвом, керівником і лідером існують певні відмінності. Однозначної думки
про доцільність поєднання в одній особі керівника і групового лідера у соціально-психологічній науці
немає. Поширеним є твердження, що лідерські можливості збільшують силу впливу керівника; за
активної реалізації керівником якостей ділового і мотиваційного лідера зростає задоволеність індивідів
членством у групі. Не менш настирними є міркування, що ролі керівника і лідера у групі мають належати
різним особам. Щодо цього використовують такі аргументи:
— діяльність лідера і керівника має неоднакову спрямованість. Керівник зорієнтований на реалізацію
завдань групи, лідер — на її внутрішні інтереси;
— експресивний лідер, стаючи формальним керівником, розвалює групову діяльність або змушений
переорієнтовуватися на інструментальні функції (ділова сфера). Це може спричинити його конфлікт з
групою (він або не стає керівником, або перестає бути лідером);
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— існує не так багато груп, яким властиве поєднання в одній особі керівника та інструментального
лідера. Як правило, такими є наукові колективи;
— у багатьох групах (шкільний клас, студентська група) таке поєднання неможливе через вікові,
статусні відмінності керівника і групи.
Незважаючи на відмінності, керівник і лідер часто вирішують і взаємопов'язані проблеми, покликані
стимулювати групу, націлювати її на розв'язання групових завдань та ін. Чимало спільних рис містять і
психологічні характеристики їх діяльності, зокрема:
— керівник і лідер є координаторами, організаторами соціальної групи;
— керівник і лідер, хоч і різними засобами, здійснюють соціальний вплив у групі;
— керівник і лідер використовують субординаційні відносини (керівник — чітко регламентовані,
лідер — заздалегідь не передбачені).
Отже, розглянувши проблему лідерства і керівництва у ми можемо сказати, що ці два явища мають
багато спільного (стимулюють групу, націлюють її на вирішення певних задач) і відмінного (лідерство
з’являється стихійним шляхом, а керівництво передбачає розподіл ролей управління і підпорядкування).
Тому діяльність будь-якого колективу, групи, організації буде набагато ефективнішою за наявності
лідерських здібностей і потенціалу в його керівника.
Література:
1. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. — М. : Аспект Пресс, 2001. — 384 с.
2. Ашин, Г. К. Проблема лидерства в современной зарубежной эмпирической социологии / Г. К.
Ашин // Вопросы философии. — 1968. — № 5. — С. 161-168.
3. Кон, И. C. Социологическая психология / И. C. Кон. — Воронеж : МОДЕК, 1999. — 245 с. 4.
Корнєв, М. Н. Соціальна психологія : підруч. / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. — К., 1995. — 304 с.
5. Логунова, М. М. Політична психологія та іміджелогія : метод. матеріали до навч. модуля / М. М. Логунова,
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Куштурний О.М.,
слухач другого курсу
Інституту Управління державної охорони України,
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
СТІЙКІСТЬ ДО СТРЕСУ У ФАХІВЦІВ З ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодення вимагає від майбутніх фахівців з охоронної діяльності наявності базових професійно
важливих якостей особистості, так і до здатності аналізувати свою професійну діяльність,
удосконалювати професійні навички, засвоювати нові професійні напрямки, що потребує необхідності
розвитку особистісного ресурсу.
Таким чином, проблема стресостійкості майбутніх фахівців з охоронної діяльності обумовлена тим,
що сьогодні в Україні поряд з державними правоохоронними органами, вагомий внесок у забезпечення
порядку й безпеки підприємства різних форм власності, захист життя й здоров’я громадян роблять
недержавні охоронні структури, які виникли в нашій країні майже 10 років тому. Увесь цей час
недержавні підприємства безпеки виконують не тільки правоохоронну функцію, а й грають важливу роль
у забезпеченні робочих місць, сприяючи формуванню повноцінного демократичного суспільства.
Професійна діяльність працівників приватних охоронних структур характеризується постійним
впливом значного числа стресчинників і надає підвищені вимоги до психологічних якостей, що
забезпечують стресостійкість особистості, детермінують способи подолання стресу в стресогенних
ситуаціях і, як наслідок, ефективність діяльності в екстремальних умовах.
Щоб подолати стрес, кожна людина використовує власні стратегії (стратегії подолання, копінг-стратегії)
на основі особистісного досвіду та психологічних резервів (особистісні ресурси або копінг-ресурси).
Відповідно, долаюча поведінка розглядується як результат взаємодії копінг-стратегій та копінг-ресурсів.
Стратегії подолання стресу (копінг-стратегії) трактуються як способи аналізу стресогенних чинників, що
виникають у відповідь особистості на сприйману загрозу та способи поведінки в даних умовах.
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Тому варто звернути увагу на те, що oсвiтa повинна припускати iнтeгрaцiю прoфeсiйнoгo навчання з
формуванням i розвитком oсoбистoстi майбутніх фахівців з охоронної діяльності. Специфіка майбутньої
прoфeсiї вимагає вiд майбутнього фахівця з охоронної діяльності, пoряд з нeoбхiдним обсягом
професійних знань, певного рівня сoцiaльнo-психoлoгiчнoї кoмпeтeнтнoстi. У зв'язку з цим, у прoцeсi
нaвчaння майбутнього фахівця з охоронної діяльності необхідний розвиток умов, що стимулюють його
як професійний, так i oсoбистiсний розвиток.
Oснoву кoнструктивних мeхaнiзмiв стiйкoстi дo стрeсу майбутніх фахівців з охоронної діяльності
закладах вищої освіти склaдaють висoкий рiвeнь сфoрмoвaнoстi прoфeсiйних нaвичoк i вмiнь тa йoгo
aдeквaтнa сaмooцiнкa, iнтрoвeртoвaнiсть, iнтeрвaльний лoкус кoнтрoлю, мoтивaцiя дoсягнeння успiху,
висoкий iнтeлeктуaльний рoзвитoк, aдeквaтнa мoрaльнa нoрмaтивнiсть, висoкий рiвeнь рoзвитку
кoмунiкaтивних нaвичoк. Сaмe цi мeхaнiзми дoзвoляють прoдуктивнo вирiшувaти прoблeмнi прoфeсiйнi
ситуaцiї i зaвдaння, щo у свoю чeргу сприяє прoфeсiйнoму рoсту тa oсoбистiснiй сaмoрeaлiзaцiї, тoдi як їхня
вiдсутнiсть aбo нe дoстaтньo висoкий рiвeнь рoзвитку сприяє дoмiнувaнню ситуaцiйних спoсoбiв пoдoлaння
стрeсу (пeрeклaдaння вiдпoвiдaльнoстi, вiдхiд вiд труднoщiв, eкстрaпунктивний i пoкiрнo-сoрoм'язливий
стиль пoвeдiнки i тoщo), щo гaльмує їхнє прoфeсiйнe стaнoвлeння тa oсoбистiсний рoзвитoк. Нa нaш пoгляд,
є потреба в рoзрoбкaх i впрoвaджeннях прoгрaм психoлoгiчних трeнiнгiв, спрямoвaнoї нa пoшук рeзeрвних
мoжливoстeй, нa пiдвищeння стiйкoстi дo стрeсу мaйбутнiх фахівців з охоронної діяльності.
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СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІОГРАМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Для участі в охоронних заходах та ефективного забезпечення безпеки посадових осіб та об’єктів й досконалого
виконання поставлених завдань в ході проходження служби підрозділах УДО України, військовослужбовець
повинен володіти знаннями, вміннями та навичками, а також мати розвинені особистісні якості. Виходячи з цього,
існує нагальна потреба створити загальну модель професіограми військовослужбовця УДО України.
Професіограма — повний опис особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної праці, а
також вимог, які вона ставить перед людиною. Професіограма складається на основі аналізу змісту професійної
діяльності і містить у собі загальну характеристику професії і вимоги, що професія ставить до людини.
Комплексний аналіз особливостей будь-якої професії передбачає: виробничу характеристику професії та її
спеціальностей, включаючи економічне значення, соціологічну і соціальнопсихологічну, педагогічну (перелік
обсягу знань і вмінь, необхідних для успішної професійної праці, термін професійної підготовки тощо);
характеристики професії, а також санітарно-гігієнічну характеристику умов праці з особливим наголосом на так
званих шкідливих для здоров'я виробничих процесах; перелік медичних протипоказань для роботи у даній
професії; психограму (перелік психологічних вимог професії до спеціаліста).
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Перелік обов’язкових задач визначається Закон України «Про державну охорону органів державної влади
України та посадових осіб», Наказ 210 «Про затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо
яких здійснюється державна охорона у місцях постійного та тимчасового перебування, та підзаконними актами,
що регулюють діяльність підрозділів УДО України [2,3]. Реконструкцією дій слід вважати практичну діяльність
та досвід військовослужбовців підрозділів УДО України, для визначення важливих психічних функцій,
процесів, здібностей і умінь, що безпосередньо і є завданням складення психограми.
Створення проекту загальної моделі професіограми військовослужбовця підрозділах УДО України
складається з моделі роботи професіонала, особливості функціонування психічних процесів,
встановлюються його професійні якості і потрібний рівень їх розвитку (високий, середній або низький).
1. Правова регламентованість професійної діяльності: високий рівень соціалізації особистості
(конвенціальність, нормативність поведінки); високий рівень правової свідомості, соціальної відповідальності;
чесність, громадська мужність, непримиренність у боротьбі зі злочинністю, ретельність, дисциплінованість.
Негативні якості: низький моральний стан, нечесність, схильність до обману; зловживання алкоголем,
безвідповідальне ставлення до виконання службових завдань, недисциплінованість.
2. Конспіративність, необхідність збереження державної та службової таємниці: нервово-психічна
(емоційна) стійкість; високий рівень самоконтролю, розвинений інтелект, творче мислення, кмітливість,
уважність, значний обсяг пам`яті, розвинене уявлення; здатність до рефлексії, винахідливість, сміливість,
рішучість; вміння прогнозувати наслідки своїх дій, акуратність в роботі, здатність до вольової поведінки.
Негативні якості: надмірна балакучість, імпульсивність вчинків, тривожність, знижений інтелект,
нерозвинене уявлення, слабка пам`ять.
3. Екстремальний характер професійної діяльності: нервово-психічна (емоційна) стійкість особистості;
витривалість до впливу психофізичних перевантажень, висока працездатність; стійкість до стресу, високий
рівень самоконтролю своїх емоцій, настрою; розвинені адаптивні якості нервової системи (сила,
врівноваженість, рухливість, активність, динамічність, лабільність, пластичність нервових процесів).
Негативні якості: низький поріг стійкості до стресу, підвищена емоційна напруженість, надлишкова
агресивність, імпульсивність вчинків; невротичні симптоми, швидка виснажуваність нервових процесів;
психопатичні якості характеру.
4. Нестандартний, творчий характер праці (здатність до рольової поведінки): пізнавальна (когнітивна)
активність, продуктивність мислення; розвинений інтелект, широкий кругозір, ерудиція; глибоке творче
мислення, розумова працездатність, кмітливість, аналітичний склад розуму, прогностичні здібності,
вміння виділити головне; активність, рухливість психічних пізнавальних процесів (сприймання,
мислення, увага), значний обсяг пам`яті; розвинене уявлення, інтуїція, здатність до абстрагування.
Негативні якості: низька розумова працездатність, знижені пізнавальна активність, інтелект,
нерозвиненість уявлення, слабка пам’ять.
5. Самостійність, персональна відповідальність за результати і наслідки своєї діяльності: соціальна
зрілість особистості, нервово-психічна й емоційна стійкість, розвинений інтелект, гнучке творче
мислення, прогностичні здібності; сміливість, рішучість, здатність брати на себе відповідальність,
впевненість у собі, наполегливість при високому рівні самокритичності; адекватна самооцінка, стійка
мотивація на досягнення професійного успіху.
Негативні якості: нервово-психічна, емоційна нестійкість, слабкі інтелект і ерудиція, знижена
пізнавальна активність; підвищена тривожність, помисливість, недостатньо розвинені вольові якості;
відсутність мотивацій на досягнення успіху в роботі.
6. Вимоги до навичок професійного спілкування: комунікативна компетентність, грамотність,
володіння іноземними мовами; стриманість, вміння слухати, терпимість, володіння професійною
термінологією. Негативні якості: зухвалість в бесіді, малий словниковий запас, безграмотність; надмірна
замкнутість або надзвичайна нав’язливість.
Отже, на основі цього проекту загальної професіограми військовослужбовця УДО України ми
можемо спрямовувати і планувати подальшу професійну підготовку на формування саме цих вмінь та
навичок, необхідних в професійній охоронній діяльності.
Список використаної літератури
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2. Наказ Начальника Управління державної охорони України №210 від 27.05.2011 «Про
затвердження Порядку забезпечення безпеки посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона
у місцях постійного та тимчасового перебування».
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УМОВИ ТА ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІЛКУВАННЯ
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
Зважаючи на особливості сучасного розвитку УДО України, варто вказати, що особливе місце в ній посідає
вміння професійного спілкування кожного окремого військовослужбовця, оскільки основним засобом і умовою
успішності їх діяльності є спілкування з людьми, встановлення психологічного контакту, відповіді на їх
запитання й здобуття потрібної інформації. Це дає підстави вважати, що комунікативні якості є найбільш
важливим елементом у структурі професійної майстерності військовослужбовців УДО України.
Спілкування - це одна з форм взаємодії людей. Спілкування є важким багатогранним процесом встановлення
та становлення контактів між людьми, породжуваний потребами спільної діяльності. У спільній діяльності людина
взаємодіє з іншими людьми, встановлює з ними різноманітні контакти, відбувається передача досвіду, трудових і
побутових навичок, організовує спільні дії для отримання необхідного результату. [5]
Професійне спілкування військовослужбовців УДО України є різновидом спеціально організованої
взаємодії людей, змістом якого є пізнання, обмін інформацією та вплив учасників комунікацій один на
одного з метою вирішення службових завдань. До числа його основних проблем, які потребують
вивчення, бажано віднести аналіз умов та чинників успішного спілкування, при яких взаємодія з людьми
стає можливою і необхідною, які дозволяють людям досягати заданого рівня спілкування. [4]
Така успішнісь професійного спілкування обумовлена великою кількістю умов та чинників, кожен з
яких є надзвичайно важливим і дотримання яких полегшує військовослужбовцям встановлення
безконфліктної взаємодії з різними категоріями громадян. А нехтування будь-яким з них обов’язково
призводить до непорозумінь і зниження ефективності спілкування.
Тому, специфіка професійного спілкування вимагає високорозвинених комунікативних якостей,
навичок і умінь, які формуються як в процесі навчання, так і в процесі самоосвіти та практики. А знання
умов та чинників успішного спілкування, при яких взаємодія з людьми стає можливою і необхідною, є
основною професійного спілкування військовослужбовців УДО України.
Проведене дослідження серед військовослужбовців УДО України дозволило виділити такі умови та
чинники, що найбільш ефективно впливають на їх професійне спілкування.
За його результатами до найбільш ефективних умов віднесені:
- активне слухання. Тобто коли військовослужбовець уважно слухає свого співрозмовника, він таким
чином демонструє свою зацікавленість в тому, що той говорить, проявляє повагу до нього, викликає її
прихильність до себе, знімає психологічне напруження, яке зазвичай виникає на початковій стадії
спілкування та полегшує встановлення психологічного контакту. [7]
- комунікативна грамотність. Це вміння вести спілкування ефективно і безконфліктно, яке полягає в
знанні загальних законів спілкування та їх дотриманні, дотриманні правил безконфліктного спілкування,
використанні правил і прийомів мовного впливу. [8]
- контактність. Її можна трактувати як здатність вступати в психологічний контакт, формувати в
процесі взаємодії довірливі стосунки. Контактність проявляється в більшій здатності мобілізувати всі
наявні засоби для досягнення контакту (володіння своїми станами, тілом і мімікою, налаштованістю на
контакт), умінні змінювати в залежності від ситуації міру своєї відкритості.
- знання комунікативних вмінь. Комунікативні вміння - це знання способів вирішення
комунікативних завдань. До основних вмінь слід віднести вміння зберігати спокій і приятельський тон;
правильно оцінювати поведінку учасників спілкування, тобто розуміти мову невербального спілкування;
вміння мислити правильно, логічно та послідовно будувати свої думки, давати аргументовані відповіді,
тобто опиратися на логіку, мати високу культуру мислення; вміння доводити свою точку зору; вміння
передбачати можливі відповіді співрозмовника та бути психологічно готовим до них. [6]
До найбільш ефективних чинників респонденти віднесли:
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- перше враження. Думка про людину, яка сформувалася у суб’єкта в перші хвилини при першій
зустрічі, впливає на подальшу оцінку діяльності і особистості цієї людини. Цей ефект дозволяє виносити
швидке і узагальнене враження про тільки-но зустрінуту людину і використати це враження для побудови
подальшого спілкування. Перше враження може формуватися суб’єктом навмисно або мимоволі.
Чинниками цього враження можуть виступати особливості зовнішнього вигляду і поведінки людини, про
яку суб’єкт формує думку. Перше враження залежить великою мірою і від особових особливостей самого
сприймаючого суб’єкта і тому може бути більше узагальненим або конкретним, вичерпним або
поверхневим, доброзичливим або негативним та інше. [2]
- авторитет людини. Авторитетом у певній сфері життя й діяльності називають людину, до думок якої
прислуховуються, яку намагаються наслідувати і якій довіряють вирішення тих чи інших питань. Людина,
яка є авторитетом для когось, має сильний вплив на нього. Більш того, авторитету легко підкоряються, не
думаючи в цей час, правий він чи ні, коли дає те чи інше розпорядження.
- емоційний стан. Це психічні стани, які виникають в процесі життєдіяльності суб’єкта і визначають
спрямованість його поведінки. Емоції здатні або посилити, або послабити боязкість і скутість в
спілкуванні. Тому знання емоційних станів і долання психологічних бар’єрів військовослужбовцями є
невідемною складовою їхньої комунікативної майстерності. [1]
- фізична поведінка. Важливу роль у взаєминах військовослужбовців із громадянами грають
невербальні засоби спілкування (міміка, жести, дистанція, поза та ін.), оскільки вони повідомляють про
партнера по спілкуванню набагато більше інформації, ніж його слова. Міміка (динамічний вираз обличчя
в момент спілкування) передає більш 70% інформації. Жестикуляція (соціально відпрацьовані рухи
голови та інших частин тіла, що передають психічний стан) тісно пов’язана з емоційними реакціями і
промовою, іноді жести навіть можуть заміняти мову. У процесі спілкування з громадянами
військовослужбовецям УДО України важливо враховувати кількість жестів, оскільки їх цінність полягає
в спонтанності і безпосередності. У разі розбіжності між вербальними і невербальними засобами
вираження, пріоритет віддається невербальним. Для досягнення цілей спілкування військовослужбовцям,
у взаємодії з громадянами, вкрай важливо контролювати власну жестикуляцію. Важливу роль в отриманні
інформації під час спілкування грає поза людини, вона може передавати міжособистісні відносини,
вказувати на соціальний стан, а також може змінюватися в залежності від емоційного стану.
- комунікативна компетентність. Під комунікативною компетентністю розуміють здатність
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і
навичок, що забезпечують ефективне спілкування. І.О. Дубова, досліджуючи
комунікативну
компетентність представників правоохоронних органів під час комунікативного процесу, визначила, що
для успішного здійснення комунікативного процесу співробітники правоохоронних органів повинні мати:
розвинуту і «поставлену» мову; сильний та виразний голос; спокійне мовлення; впевнений тон;
відсутність дефектів мовлення; вміння вести бесіду, переговори; здатність швидко знайти свій тон,
доцільну форму спілкування залежно від психологічного стану та особливостей співрозмовника;
здатність викликати в людей довіру; здатність встановлювати емоційні та психологічні контакти з різними
учасниками спілкування; отримувати та використовувати інформацію під час бесіди; здатність в
конфліктних ситуаціях проводити стратегію комунікативної поведінки та змінювати залежно від
обставин стилі спілкування, у т. ч. і на невербальному рівні; будувати бесіду з використанням тих слів та
мовних виразів, які будуть зрозумілими для співрозмовника і знайдуть у нього відгук. [3]
Таким чином, можемо зробити висновок про те, що в складних умовах професійної діяльності
військовослужбовців УДО України, на їх думку, ефективність професійного спілкування залежить від
ряду умов та чинників, на яких вони зробили акцент, і врахування яких сприятиме більш якісному та
професійному виконянню обов’язків, що на них покладаються.
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Нємальцев О.С.,
слухач магістратури
Інститут Управління державної охорони України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ХАРАКТЕРУ ОСОБИСТОСТІ В
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОННИХ СТРУКТУР
Професія охоронника приватного підприємства висуває досить високі вимоги до професійно
важливих якостей її суб’єктів. Окрім хорошої фізичної, вогневої і рукопашної підготовки вона передбачає
знання психології, опанування навичок саморегуляції, професійного спілкування з різними людьми,
уміння швидко вирішувати конфліктні ситуації. Розглядаючи особистість кандидата на посаду
охоронника приватного охоронного підприємства та прогнозуючи у майбутньому його можливість
ефективно виконувати професійну діяльність, ми розглядаємо цілий комплекс перемінних, від яких
більшою або меншою мірою залежить бажаний кінцевий результат.
Проблема прогнозування надійності діяльності працівників завжди була у центрі уваги вчених,
роботодавців, власників бізнесу та інших зацікавлених осіб як в Україні, так і за кордоном. А стосовно
професії охоронника необхідність надійності й ефективності професійної діяльності підвищується в
декілька разів, оскільки ціна помилки охоронника може бути занадто високою.
Ґрунтовна професійна підготовка є необхідною попередньою умовою забезпечення професійної
діяльності охоронників приватних охоронних підприємств, але недостатньою. Важливим у становленні
приватного охоронника, здатного ефективно виконувати свої професійні обов’язки, є психологічне
супроводження цієї діяльності, яке передбачає професійнопсихологічний відбір, професійне навчання,
професійно-психологічну підготовку як під час попереднього професійного навчання, так і в подальшій
професійній діяльності охоронника. Ця підготовка може бути як груповою, так і індивідуальною.
Стосуватися вона може і розвитку певних професійнопсихологічних якостей, й отримання спеціальних
психологічних знань, і підготовки до виконання певних видів професійних дій тощо.
Необхідним у такому разі є спеціальне забезпечення в процесі навчальної діяльності, яке передбачає
врахування певних умов:
- доводиться зважати на те, що не всі працівники, які залучаються до вирішення завдань у стандартних
та напружених умовах, можуть мати належні якості і підготовленість;
- перехід до дій у напружених ситуаціях вимагає внутрішньо-особистісного переламу, перебудови і
культивування робочого настрою, що також в інтересах неприпустимості помилок вимагає ретельної
уваги керівників;
Професія охоронця належить до тих професій, потреба в яких у суспільстві постійно зростає.
Охоронна діяльність стосується як безпеки різних матеріальних об’єктів, установ та організацій, так і
окремих особистостей. Разом з тим діяльність охоронця все ще залишається поза увагою дослідників, хоча
існує нагальна необхідність у вивченні проблем професійного добору, підготовки до дій в екстремальних
умовах, чинників професійної діяльності тощо
Оскільки професія співробітника охоронної служби набуває все більш масового характеру, то функції
охорони виконують як державні структури, спеціальні служби безпеки, що створюються на
підприємствах і фірмах так і приватні охоронні підприємства.
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Крім того, що співробітники повинні мати відповідні ліцензії, хорошу фахову підготовку і практичний
досвід у цій сфері, бажано, щоб вони володіли такими якостями: здатністю оперативно приймати рішення;
ініціативністю; вмінням вирішувати конфліктні ситуації; надійністю в роботі; здатністю правильно
реагувати на критику; контактністю; ввічливістю і знанням правил хорошого тону; високими моральноетичними принципами; психологічною сумісністю з охоронюваною особою; готовністю йти на ризик.
Останнім часом досить поширеним став психологічний відбір персоналу для різних сфер охоронної
діяльності. Подібний відбір здійснюється за фізичними, медичними характеристиками людини. Метою
психологічного відбору є набір для охоронних структур осіб, які за своїми психологічними
характеристиками найбільш здатні освоїти професію охоронця та вдосконалюватися в ній. Оскільки
охоронна діяльність містить небезпеку, насамперед, слід відсіяти осіб, які за своїми індивідуальнопсихологічними особливостями не можуть працювати в таких умовах. Не будь-яка людина може
ефективно оволодіти професією охоронця. Існують певні вимоги до стану здоров’я, можливості адаптації
до умов роботи тощо. Тому професійний відбір передбачає відбір тих осіб, які мають найбільшу стійкість
до впливу умов професійної діяльності, можуть адаптуватися до них за відносно короткий термін без
шкоди для здоров’я та працездатності
Результати проведених нами досліджень темпераменту за допомогою опитувальника Стреляу та
Айзенка дозволяє стверджувати, що співробітникам охоронної діяльності частіше притаманний
темперамент сангвініка, якому властива рухливість, сильна, врівноважена нервова система. Але це не
означає, що інші люди з іншими типами нервової системи не підходять для виконання завдань в охоронній
діяльності. Варто пам’ятати що для кожного типу темпераменту притаманним є індивідуальний підхід у
визначенні цілей та завдань професійної діяльності, що безумовно має бути враховано керівником.
Отже досліджуючи закономірності психічної діяльності особистості охоронної діяльності , ми
з’ясували її особливості, які є більш притаманними для даного виду професії та відіграють важливу роль
у формуванні раціонального, індивідуального стилю діяльності, що в свою чергу призводить до
особистісного розвиту та професіоналізму особистості. Кожний із представлених типів темпераменту сам
по собі не є ні гарним, ні поганим, кожен тип темпераменту може мати свої переваги і недоліки. Тип
темпераменту людини необхідно приймати в розрахунок там, де робота висуває особливі вимоги до
зазначених динамічних особливостей діяльності.
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Чаплінська Ю.С.,
докторант, к.психол.н.,
с.н.с. лабораторії психології масових комунікацій та медіаосвіти
Інституту соціальної та політичної психології НАПН України,
ЩО ЗМІНИЛИ НОВІТНІ МЕДІА У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ?
Сьогодення привносить активні зміни у життя людей. І якщо ще десять років телевізор був
невід’ємною частиною життя будь-якої української сім’ї, то нині виросло покоління, які взагалі не мають
телевізора, бо він, як джерело інформації та розваг, став не актуальний, застралим, певним чином навіть
архаїчним. Теж саме стосується і друкованих ЗМІ – якщо раніше газети і журнали були популярними і
затребуваними, то нині більшість із них перейшли в електронний форман, оскільки молодь звикла
отримувати новини, використовуючи смартфони і читаючи за поїздкою в метро. Новітні медіа принесли
принципово інші контексти у життя сучасних людей, але для того, щоб розібратися з тим, що саме
змінилося, необхідно визначити, які медіа відносяться до традиційних, а які до новітніх.
До традиційних медіа, ми відносимо: друковані ЗМІ (газети, журнали, брошури, книги масових видань,
листівки, плакати); радіо; телебачення – мережа широкомовних станцій і аудиторій, які мають радіо- і
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телеприйомні пристрої; кіно, серіали, анімація. Традиційні ЗМІ можна охарактеризувати масовістю покриття,
загальнодоступністю, періодичністю та корпоративним характером виробництва і поширення інформації.
До новітні (Digital), перш за все, відносяться соціальні медіа: мережі (Facebook, MySpace, Linkedln,
Instagram тощо), канали (Youtube,Telegram тощо), блогові сервіси (Twitter, LiveJournal, Blogger), мобільні
додатки (Messenger, Viber тощо); електронна пошта; цифрова реклама (контекстна, таргетінгова, банери,
онлайн відеореклама) та онлайн ігри. Новітні характеризуються більш індивідуалістичним характер і
можливістю вибіркового покриття медіааудиторії (медіаспоживачів).
На наш погляд, зміни, пов’язані з появою новітніх медіа, можна розділити на три великі групи: нова
подача інформації та правила комунікації, а також зміна у технічних складових. Розглянемо їх детальніше.
I. Подача інформації
1) Різні джерела інформації та швидкість пошуку
Якщо за часів традиційних медіа, люди дізнавалися новини виключно з газет, телебачення чи
радіостанції, новітні медіа створили набагато ширше середовище альтернативних думок та джерел
інформації. Люди мають можливість обирати канали отримання інформації не тільки за зручністю
формату чи часу (наприклад, не чекати певного виходу вечірньої новинної передачі, а пошукати
інформацію в Інтернеті і отримати її протягом 2-5 хвилин), але й контентом. Люди сьогодні читають та
спілкуються багато і часто, незалежно від часу та місця, оскільки новітніх технології забезпечують такі
можливості. Медіаспоживачі нині мають можливість “підписатися” і стати “послідовниками” саме тих
джерел інформації, які їм імпонують найбільше.
Також широкий спектр доступних джерел інформації (в тому числі й іншомовних) дає можливість
перевірки отриманих даних та розвитку критичного мислення медіаспоживачів.
2) Можливість самостійно створювати контент.
Для того, що стати джерелом інформації більше не потрібен диплом журналіста чи офіційна посада в
якомусь інформаційному ресурсів. За допомогою гадженів, вбудованому у них різноманітному
функціоналу та вседоступності мережі Інтернет люди, можуть самостійно створювати інформаційні
повідомлення, презентувати аналітичні роздуми з певних питань чи, наприклад, вести прямі трансляції з
місця. Такі трасляції дають можливість тисячам іншим людям відчути своє долучення і присутність під
час цієї події. Будь який пост, слова і думки нині можуть прикріплюватись аудіо-візуальним контактом.
3) Доступність і розповсюдження інформації та реакція на неї людей.
Слід пам’ятати, що Інтернет та соціальні медіа в основному складаються з посилань. Користувачі
можуть пропонувати посилання на інші джерела інформації, а інші веб-сайти також можуть створювати
посилання на власний вміст користувача. Наприклад, як новинні сайти можуть посилатися на офіційні
сторінки державних діячів в соціальних мережах. Посилання, маршрутизація та перехресні посилання є
частиною сильної сторони Інтернету, і їх використання є невід’ємною частиною соціальних медіа.
Оскільки інформація стає все доступнішою, її розповсюдження більше не можливо обмежити певною
локацією, новини здатні “облетіти” майже всю планету за допомогою соціальних мереж, каналів чи
офіційних сторінок. Медіакористувачі “шерять” та розповсюджують пости із “гарячими” чи дискусійними
новинами не обмежуючи тільки інформацією своєї власної країни чи написаної тільки однією мовою.
Інтернет та соціальні медіа переформатувати світ та комунікацію і зробили їх мультикультурними.
Ще однією безсумнівною перевагою новітніх медіа – є швидка реакція людей на події і не тільки в
плані їх обговорення, але й дієвого залечення. Так, наприклад, інформація про певні акції чи мітинги
здатна зібрати більшу кількість людей, якщо вона розповсюджена через соціальні мережі, ніж за
допомогою “сарафаного радіо” із вуст в уста.
Ще однією безперечною новизною, яку привнесли новітні медіа у життя сучасних людей – це
можливість отримати швидку популярність без залучення агенств, менеджерів та значних капіталів.
Соціальні мережі та канали створили можливість для популяризації унікального контенту та отримання
реакції на нього значної кількості медіаспоживачів не обмежуючись якоюсь локацією,а по всьому світу.
II.
Технічна складова
1) Характеристики пристроїв
Користувачі читають, дивляться або слухають вміст соціальних медіа з екранів своїх комп'ютерів,
планшетів чи смартфонів, а дослідження людського сприйняття довели, що швидкість та ергономічність
читання з екрана суттєво відрізняються від читання книги чи газети, так само як і широкоекранний
телевізор (від 32 дюймів) дає більше можливостей, ніж у, наприклад, п’яти дюймового смартфону.
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2) Архаїчність форматів
Зручність формату соціальних медіа та їх вседоступність завдяки новим технологіям, формують нові вимоги і
багато традиційних медіа переходять у нові формати. Так, деякі видання повністю перейшли в електронний
формат, відмовившись від друковані версій. Тобто попит на паперові газети, журнали та книжки різко зменшується
у зв’язку із набуттям популярності їх електронних версій. Теж саме стосується і аудіовізуальних форматів, оскільки
нині стало неактуальним придбання дискет, VHS касет або CD дисків, медіакористувачі здебільшого
використовують “флешки” або хмарні сховища для зберігання чи передачі даних.
3) Інструменти для просування
У соціальних медіа використовується багато інструментів для просування, і кожен із них має свої
особливі характеристики.
III.
Нові правила комунікації
1) Пряма комунікація між публічними особами і їх прихильниками
Провідна роль традиційних медіа у комунікативному процесі між публічними особами та їх
прихильниками кардинально змінилася. Знаменитості тепер не потребують допомоги журналістів для
того, щоб зробити офіційну заяву чи поспілкуватися із шанувальниками. Новітні медіа ліквідовують
традиційні ЗМІ як ланку-посередника. У більшості публічних осіб є офіційні сайти, сторінки в соціальних
мережах чи соціальні канали. Деякі ведуть їх самостійно, у декого є штат професіоналів, який цим
займається, а дехто використовує новітні технології – програми на основі штучного інтелекту.
Іншою стороною прямої комунікації є можливість будь-якої людини додати у свій пост хештег (#)
або пряме посилання (@) на офіційну сторінку будь-якої фірми, державної структури або публічного
діяча. Такий формат часто використовується як офіційна та публічна книга скарг, пропозицій та подяк.
Оскільки “затеганий” пост автоматично з’являється на сторінках тих, кого затегали і така публічна
комунікація накладає свої обмеження та вимагає однозначних реакцій.
2) Анонімність
Нові соціальні медіа окрім можливості прямої комунікації та ведення офіційних сторінок, також створили і
можливість для “тіні”, оскільки акаунти у соціальних мережах можуть не відповідати реальним
характеристикам користувача. Наприклад, у 2019-2020 роках в Україні відбулося кілька політичних скандалів
у зв’язку із “зливом” конфіденціальних розмов державних чиновників на анонімну Телеграм-каналі.
3) Змішаність ролей
Якщо в рамках традиційних медіа люди виконували ролі спостерігачів та антуражу до телевізійних або
радіошоу, то новітні медіа привносять різноманіття в рольовий антураж, а також поєднання кількох ролей
одночасно. Наприклад, люди можуть бути як користувачами Вікіпедії, так і її творцями та редакторами.
Технології в людському житті завжди потенційно мають два вектори. І ми можемо сміливо говорити
про те, що новітні медіа несуть в собі як значний потенціал для покращення людського життя, так і для
закладають основи для нових інформаційних загроз. Означені нами вище зміни – лише дають можливість
для аналізу та узагальнення інформації стосовно соціально-психологічних змін, які несуть за собою
впроваджені у людське життя технологічні новинки.

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ
Ладика І.Я.,
магістрантка кафедри нових медій факультету журналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка
ВІД «ПЕРШОГО ВІНКА ДО «ЖІНКИ»:
РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ ПРЕСИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
З КІНЦЯ 19 СТОЛІТТЯ ДО СЕРЕДИНИ 20 СТОЛІТТЯ
Після видання «Першого вінка» та його невеликого комерційного успіху, Зі сторонньою допомогою
Кобринська видала перший випуск жіночого альманаху «Наша доля» у 1893 р. У ньому містилися
матеріали про дитячі садки, стаття про досягнення жінок у Російській імперії (дуже перебільшені),
оповідання Ганни Барвінок «Правнучка Баби Борця». Згодом з’явилися ще два випуски «Нашої долі». В
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усіх трьох Кобринська висловила свої погляди на соціалізм і жіноче питання. «Нашу долю», крім
немолодої вже Ганни Барвінок, ніхто з наддніпрянців не підтримував [1, с. 189].
Гурток українок у Львові у березні 1908 р. почав видавати журнал «Мета». Його ціллю було
згуртування галицького жіноцтва та встановлення кращого контакту із жінками Наддніпрянщини. Журнал
виходив раз на два тижні до грудня 1908 р. Підзаголовок видання «орган поступових українських жінок»
віддзеркалював феміністичні намагання «Мети». Редагувала журнал Дарія Шухевич-Старосольська.
У «Меті» друкували статті про турецьких, англійських жінок, про героїнь творів М. Некрасова,
висвітлювали погляди на жіноче питання Клари Цеткін. Були тут й переклади творів Льва Толстого, рецензія
на працю Томаша Масарика «Становище жінки в родині та в громадському житті», скорочений варіант
популярної книжки Лілі Браун «Жіноча праця і домашнє господарство», коротка стаття Івана Крип’якевича
про роль жінок в українській історії. Однак у «Меті» ніколи не згадували про Наталію Кобринську та
попередні зусилля галицьких феміністок щодо створення жіночих організацій та жіночої преси [1, с.140].
Студентська громада у 1912 р. переконала редакцію «Діла» видавати тижневий додаток «Жіноче
діло» за редакцією Олени Кисілевської. Дитячий журнал «Дзвіночок», який від 1903 р. і до 1909 р.
редагувала Костянтина Малицька, а потім Катря Гриневич, також видавався силами жінок. 1912 р.
Кобринська ще раз спробувала видавати серію «Жіноча книга» [1, с. 140, 142].
Найвизначнішою жіночою організацією, яка постала в Галичині після Першої світової війни, був
Союз українок. У Львові 22-23 грудня 1921 р. відбувся З’їзд українських жінок, про який вони сповістили
у газеті «Вперед» – єдиній тоді українській газеті у Львові, тим самим підкреслили вірність традиціям
жіночого руху в Галичині, який завжди служив інтересам української справи [1, с. 197]. Саме на цьому
з’їзді було організаційно оформлено Союз українок. Він швидко зростав, до нього приєднувалися члени
інших жіночих товариств, члени «Просвіти» [2, с. 214].
Кооператив «Українське народне мистецтво», який був створений на основі господарського відділу
Союзу українок, у 1925 р. почав видавати ілюстрований місячник «Нова хата». Спочатку це був
журнал, «присвячений модам і справам домашнього жіночого господарства», а з 1926 р. і до 1939 р. –
«журнал для плекання домашньої культури». Тематика видання була різноманітною – статті про місце
жінки у суспільному житті, про відомих художників того часу, про народне мистецтво.
На думку дослідника С. Костя, саме з «Нової хати» розпочався найкращий період в історії
західноукраїнської жіночої преси. Практично одночасно з «Новою хатою» почала виходити «Жіноча
доля» (вересень 1925 р.). Це був журнал для українського жіноцтва, який приділяв багато уваги діяльності
Союзу українок, хоч і не був органом цієї організації. Видання відображало ті зміни, які відбулися у
жіночому русі в середині 1920-х років [2, с. 215-216].
Видавництво «Жіноча доля» видавало також й альманахи-календарі: «На новий шлях»
(ілюстрований календар-альманах на 1927 р.), «Наш світ» (альманах на 1928 р.), «Наша книга» (альманах
на 1928 р.), «Для неї все!» (альманах на 1930 р.), «Жіноча доля» (практичний календар-порадник на 1931 р.)
Тематика цих видань стосувалася історії жіночого руху, розповідей про відомих українок, також там
містилися літературні твори та господарські, медичні, правові поради.
З 1932 р. «Жіноча доля» почала видавати додаток «Жіноча воля» – «часопис для сільського
жіноцтва». Щодо змісту, то у журналі друкували матеріали з історії України, розповіді про класиків
української літератури, про відомих жінок, публікували художні твори, матеріали про організацію роботи
жіночих гуртків. Іншим додатком «Жіночої долі» був «Світ молоді», який у 1934-1938 рр. виходив із
уточненням «місячник для українських дівчат» [2, с. 217-218].
Українська громада на початку 1930-х років вирішила скликати конгрес українців, які жили поза
межами СРСР. Союз українок не запросили, тому жінки вирішили скликати власний конгрес, адже
наближалася п’ятдесята річниця перших жіночих зборів. Він відбувся 23-27 червня 1934 р. у Станіславі
й, за словами М. Богачевської-Хом’як, «став величною демонстрацією сили українського жіночого руху
в Західній Україні. Конгрес підкреслив спадкоємність жіночого руху, вшанував його заслужених діячок.
Жінки доклали зусиль, щоб відтворити історію руху в Україні, довести, що він не постав під іноземним
впливом, а є цілком національним явищем» [1, с. 222].
Український жіночий конгрес вирішив створити світовий союз українок, який об’єднав би жіночі
організації (це було здійснено у 1937 р.) і видавати двотижневик «Жінка». Цей журнал почав виходити 1 січня
1935 р. під редакцією О. Шепарович у співпраці з М. Рудницькою. Його видавали до початку Другої світової.
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Коли поляки заборонили діяльність Союзу українок у 1938 р., то «Жінка» перетворилася на «Громадянку».
Видання інформувало про діяльність Союзу, поточні події, публікувало літературні твори [1, с. 225].
Жіночий рух на західній Україні не обмежувався діяльністю лише Союзу українок – паралельно
існували й інші жіночі об’єднання, хоч і не такі впливові. Приміром, найстарішою організацією галицьких
жінок було Товариство руських дам, створене у 1878 р. Австрійський уряд заборонив його на початку
Першої світової, воно відновило свою діяльність й існувало у Львові до початку Другої світової. До
Товариства належали русофілки, які підтримували зв’язки із російською консервативною еміграцією. Із
селом воно зв’язку не мало. У 1930 р. Товариство заснувало кооператив «Хазяйка», який не мав успіху
попри державну допомогу. Причиною їхніх невдач певною мірою було те, що учасниці Товариства
називали себе «руськими», а не «русинками».
У Львові з ініціативи випускниць західноєвропейських університетів Олени Охрімович-Залізняк та
Ганни Чикаленко-Келлер 18 жовтня 1924 р. було засноване Українське товариство жінок з вищою
освітою. Воно бачило своїм завданням відкрити українцям ще одне вікно у світ через Міжнародну
федерацію жінок з університетською освітою. Товариство намагалося об’єднати усіх жінок із середньою
освітою, щоб заохотити їх продовжувати навчання, підтримувало контакти з українками-науковицями в
усіх країнах. До Товариства належали жінки із різних частин України. З огляду на жіночу солідарність,
воно стало членом Союзу українок. Товариству часто закидали елітарність, хоча теми лекцій його членів
це спростовують. У 1928 р. воно саморозпустилося [1, с. 226-229].
Отже, можемо підсумувати, що жіночий рух загалом, та жіноча преса зокрема, розвивалися в Україні
дуже активно. Жінки створювали чимало товариств та гуртків, видавали альманахи – подекуди із
підтримкою чоловіків, а подекуди долаючи їхній опір. Незважаючи на труднощі та перешкоди, жінки
різних станів, із міст та сіл, з освітою та без, розуміли, що вони можуть змінювати звичний стан речей,
здобувати більше прав для себе та допомагати своєму народові у боротьбі за незалежність.
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DESIGN PECULIARITY OF A 1000 MW TURBOGENERATOR
At one time, the desire to reduce operating and capital costs of power units led to the building a capacity limit
generators of 800-1200 MW. Primarily, this is was due to economic efficiency, since for more powerful
turbogenerators decreases the construction and installation works, reduces the operating costs and increases
thermal efficiency [1].
However, an increase of generators unit capacity is a complex engineering and design task that can be seen
from the expression (in kilovolt-amperes)
P  1,11D12l1nAS1 B k y110 2 ,
where D1 is the diameter of stator boring, m; l1 is the active length of stator, m; n is the nominal frequency of
rotation, rpm; AS1 is the linear load of stator, A/cm; Bδ is the magnetic flux density (of first harmonic) in the air
gap, T; ky1 is the coefficient of stator winding step reduction.
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For constant n and ky1 the power will be determined by the volume of stator boring ( D1 l1 ) and the scale of
electromagnetic use the active materials (AS1Bδ). Thus, the extension of machine power can be achieved either by
increasing the geometric scales of a machine, or by rising the electromagnetic loads. Possibilities of increasing the linear
sizes D1 and l1 in generators are limited by the requirements of the rotor and bandage rings mechanical strength and,
ultimately, the capabilities of metallurgical industry, in particular a problem of building the heavy forgings of large
dimensions with high mechanical characteristics and transport conditions. The increase of magnetic flux density in air gap
is limited the stator and rotor magnetic condition. The use of electrotechnical cold-rolled steel allows some to increase the
magnetic flux density in stator teeth, but the rapid saturation of rotor tooth zone of a generator with not changed magnetic
properties of materials does not to give increase considerably the magnetic flux density for extension of machine power.
In other words, when building a powerful generator the geometric scales remain almost unchanged, and the
stator linear load is constantly rising. The increase of linear loads at constant geometric scales leads to intensive
rise the leakage flux of winding frontal parts. These flows excite eddy currents in constructive parts of end zone
that cause additional losses in these elements. Additional losses distribution in the elements of end zone design is
quite uneven leads to increase and sometimes unacceptable local heat of separate units.
Therefore, the increase of stator linear load raises the probability of breakdown a generator due to overheating
and failure of some units in end zone. It is necessary to build a working reliably machines in the required operating
conditions, since the cost of downtime a powerful generator exceeds the cost of construction.
In direct cooling generators due to a sharp increase the linear load AS1 rise additional losses of short circuit. Additional
losses on the surface of rotor and stator teeth caused by higher harmonics not increase, since the magnitude of leakage
flux density in the gap are limited at increase AS1 by raising the gap length. At the same time, leakage flux losses in stator
winding frontal parts increases because almost unchanged the magnetic conductivity in generator end parts and the
magnetize strength of leakage flux increases proportional to AS1. These losses causes increased heat of the stator core end
packets, press plates and other structural elements located near the winding frontal parts.
In generator designs with high using materials provides the special means to reduce additional losses.
The end packets stator teeth are made with slits for reduce the eddy currents losses caused the end magnetic field.
A very good mean for reducing the leakage flux in end parts is installation the damping shields of thick copper
sheets placed on the outer side of press plate or between it and end packet. In the presence of a copper shield between
press plate and end packet the leakage flux additional losses entering into packets end zone are reduced.
In more modern generators in order to reduce the losses and heat of stator end packets used the magnetic shunts that
are packets of electrotechnical steel similar to packets of the main core, but less thickness (20 mm) and with considerably
short teeth. Thus, these packets not have the main flux, but close the axial leakage flux of stator winding frontal parts
penetrating through the press plate and shield. For better ventilation the magnetic shunts are separated from the main core
by press fingers (Fig. 1). Magnetic shunts reduce the heat of core end packets compared to the usual design and allow
operating generators in underexcitation modes without a high heat of core end packets.
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Fig. 1 Stator core end zone of a generator type TVV-1000-2U3:
1 – the winding frontal part; 2 – the press plate; 3 – the electromagnetic shield;
4 – the press finger; 5 – core packets; 6 – magnetic shunt.
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At the revolution of rotor the end leakage flux of stator and rotor winding frontal parts crosses the massive units
placed in this zone of generator and thereby causes losses in them. Usually all fastening units of core and stator winding
in order to reduce losses are made from non-magnetic materials. The rotor bandage rings of non-magnetic material
also help to reduce end flux. The press plate of stator core is made of non-magnetic steel (μe = 1,05) with the high
electric resistance ρ = 0,8 Ohm·mm2/m.
The non-magnetic press plate is also an electric shield.
The thicker shield will better shielding the constructive units. So usually try to work in strong shielding zone,
that is, in zone with a large thickness of a shield taking into account the economic and constructive factors.
It is necessary to note the unwanted side of the action of electric shield related with placing in the circuit
excites a flux. The shield currents cause not only the weakening of general flux penetrates into shield, but also the
distortion of magnetic field. So part of flux is displaced in the space near shield together with the shielding of
constructive units located directly behind shield. Therefore the losses in some units may increase. For example,
the electric shield protecting the core back displaces the partial end flux in machine tooth zone.
Transposition of wires in slot for one full turn along the length eliminates the potential difference between
conductors due to their different position in height of slot. At the same time, however, there is potentials difference
due to uneven position the conductors in section of frontal parts. As a result currents causes the additional losses
in bars with a normal transposition on 360° in slot will circulate.
The transposition conductors on one and a half turns (540°) in large generators with a high current density in
the winding are appropriate. This is partially compensates for the absence of transposition in the frontal parts and
minimizes the magnitude of circulate current within a half-bar.
The increase of unit capacity and current loads generators made task the research and development of new
insulating materials and technological processes that meet the high requirements in this field. As a result the
researches a series of insulation types have different kinds the initial materials and manufacturing method, but very
similar physical properties. Such insulation is called thermo-reactive.
However, the mounting of winding bars with thermo-reactive isolation requires great precision and care
because of inelasticity it prevents deformation.
Provided a number of practical measures obvious in physical substantiation and aimed at improving the
conditions of machine end parts when constructing new generators. The basic ones are: reduction of total level
temperature the main parts; introduction of the automatic control cooling system ensures a decrease of windings
and gas temperature variations when changes a load conditions of a generator; reduction of relative length the
active zone and increase the mechanical stiffness of rotor, stator core and stator winding fastening elements.
The end zone shielding, using the chamfer of teeth end packets of stator core, the longitudinal slits of teeth
end packets, using the magnetic shunts and others are the main constructive methods for reduction the eddy
currents losses and improvement the cooling of a powerful generators end zone. Taking into account the
considerable unevenness of electromagnetic and heat load of generator constructive units especially the stator and
rotor end parts tends to rise with increase of generators unit capacity, these methods solve a limited field of tasks
the general problem [2 – 5].
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ АВТОТЕСТУ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТРИК АНАЛІЗУ КОДУ
Успіх будь-якого проекту визначається його здатністю задовольнити потреби споживача, а тому
забезпечення високого рівня якості є необхідним завданням будь-якого виробництва, в тому числі
програмної інженерії. Недостатня якість створюваного ПО потребує багато IT-організації, до 70%
бюджету інформаційної системи резервувати на етап супроводу, при цьому до 60% всіх модифікацій ПО
виконується для усунення помилок, а тільки решту 40% - для корекції ПО в рамках бізнес-процесу,
вдосконалення тих чи інших показників якості ПЗ, або для запобігання потенційних проблем.
Якість ПЗ - поняття комплексне. Стандарти виділяють якість процесів розробки, внутрішню і
зовнішню якість програмного продукту, якість програмного продукту на стадії використання. Для
кожного з компонентів якості можна назвати набір метрик, що визначають якість програмного продукту.
Отримана структура називається моделлю якості програмного забезпечення. Метрика програмного
забезпечення - це захід, що дозволяє отримати чисельне значення деякої властивості програмного
забезпечення або його специфікацій, а також метод її підрахунку. Метрики дозволяють отримати чисельні
значення кожної властивості програмного забезпечення або його специфікацій. Особливий інтерес
представляють метрики складності програмного забезпечення. Складність є важливим фактором, від якого
залежать інші параметри якості ПО, такі як точність, коректність, надійність, зручність супроводу. Існування
методів і алгоритмів автоматичного розрахунку метрик складності ПО за допомогою програмних засобів
дозволяє отримати комплексний формальний звіт про якість ПЗ за короткий час. Це дозволяє проводити
об'єктивний моніторинг рівня якості ПЗ протягом всього життєвого циклу проекту, вносити корективи в план
проекту, а також своєчасно приймати рішення про необхідності проведення рефакторингу.
Розмірно-орієнтовані метрики прямо вимірюють програмний продукт і процес його розробки.
Найпоширенішою метрикою вихідного коду ПЗ, що відображає розмір програмного проекту, є показник
кількості рядків коду (Source Lines Of Code, SLOC).
Досить практичними є метрики програмного забезпечення, запропоновані Томасом Джилбі (Thomas
Jilb) заснованих на результатах аналізу текстів програмних продуктів.
Мірою складності розуміння програм на основі вхідних і вихідних даних є метрика Н. Чепіна (Ned Chapin).
В ході аналізу середовищ для написання автотестів, було обрано середовище Selenium IDE. Selenium
IDE (інтегроване середовище розробки) - просте у використанні розширення для браузера, яке допомагає
розробляти тестові сценарії веб-сторінок. Також було обрано Jenkins - інструмент безперервної інтеграції
з відкритим вихідним кодом, написаний на Java.
Тести оцінюються не тільки з точки зору успішності виконання, але і по тестовому покриттю вихідного
коду. SonarQube дозволяє аналізувати багатомовні проекти, хоча для кожної мови робиться свій аналіз.
Для реалізації і запуску автотесту було обрано веб-браузер Mozilla Firefox і встановлено розширення
Selenium IDE. Відкривши середовище Selenium є можливість відразу створити новий проект і почати
записувати дії для виконання.
Було поставлене завдання, розробити програмний продукт розрахунку метрик якості програмного
коду, за допомогою інструментів, описаних вище.
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Для початку необхідно в режимі запису дій в Jenkins відкрити проект і зібрати нову збірку з останніми
змінами в коді, дочекатися поки виконається збірка і перейти по номеру останньої її версії. Потім
необхідно відкрити в консоль і перейти за посиланням на SonarQube, де можна відкрити і побачити в
деталях результати сканування проекту (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Вікно з результатами сканування проекту в SonarQube
Тепер необхідно скопіювати необхідні дані, для запису їх в код автотесту. Для цього потрібно
увімкнути інспектор в інтерфейсі вікна Selenium і вибрати дані які потрібно зберегти, для їх подальшої
обробки. Після вибору даних на сайті через інспектор, в поточний крок в коді автотесту записується
елемент коду сайту в якому знаходяться необхідні дані і при кожному наступному запуску автотесту на
даному кроці будуть копіюватися нові дані які будуть відображатися в даному елементі коду сайту.
Після збереження в Selenium необхідних даних потрібно задати перехід на сторінку, на якій знаходиться
форма для вводу збережених даних, щоб провести обчислення над цими даними за формулою відповідно до
обраної метрики. В поля для вводу потрібно ввести раніше збережені дані із SonarQube, такі як:
 Продуктивність;
 Якість;
 Питома вартість;
 Документованість.
Для обчислення даних за результатами аналізу коду проекту в SonarQube було обрано SLOC-метрику.
Отримані дані з SonarQube можна обчислити за формулою SLOC-метрики. Ці дані, які потрібно
записати в змінні в Selenium IDE, щоб їх можна було підставити в форму для обчислення даних. Передачу
даних в поля для вводу можна зробити ідентифікувавши кожне поле ідентифікатором і передавати
відповідні дані у відповідні поля. Щоб запустити функцію яка буде проводити обчислення даних з полів
на формі, потрібно створити кнопку для обчислення і назначити на неї подію, яка буде запускати функцію
обчислення кожного разу після натиснення на кнопку.
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Рисунок 2 – Результати обчислень за формулою SLOC-метрики
Отже можна зробити висновок, що за допомогою розробленої системи можна буде обраховувати
метрики, які будуть представляти якість програмного коду.
Література
1. Системный контекст программного обеспеченияСистемный контекст программного
обеспечения Рівен доступу - https://stepik.org/lesson/106620/step/1?unit=81144
2. Принципі тестирования – Режим доступу - https://qalight.com.ua/baza-znaniy/pochemu-testirovanie-neobhodimo/
3. Автоматизация тестирования методом программніх приложений https://www.dissercat.com/
content/avtomatizatsiya-testirovaniya-programmnykh-prilozhenii-metodom-klyuchevykh-sostoyanii

Кусий Я.М.,
к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування
Національного університету «Львівська політехніка»
Личак О.В.,
к.т.н., с.н.с. відділ методів і засобів відбору та обробки діагностичних сигналів № 9
Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України, м. Львів
Топільницький В.Г.,
к.т.н., доцент кафедри проектування та експлуатації машин
Національного університету «Львівська політехніка»
УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
ВИРОБУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСПАДКОВУВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛУ
Забезпечення експлуатаційних характеристик виробів із дотриманням призначених конструктором
параметрів точності та якості поверхневих шарів їх виконавчих поверхонь є пріоритетним завданням
сучасних технологій машинобудівного виробництва. Експлуатаційні умови роботи деталей машин
характеризуються, як правило, нестаціонарними багатопараметричними термосиловими та хімічними
впливами, що спричинюють деградацію відправних властивостей міцності елементів конструкцій та, як
наслідок, вичерпання ресурсу матеріалу виробів [1-4].
Технологічне успадковування при виготовленні деталей машин розглядається як сукупність складних
фізичних явищ перенесення залежних один від одного параметрів якості виробу від попередніх до
наступних технологічних операцій. Технологічне успадковування властивостей/параметрів доцільно
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описувати складними моделями у вигляді функціоналів, що вимагає детального опису фізичних явищ при
формуванні виконавчих поверхонь виробів [3-5].
При застосуванні SADT-технологій [6] в якості відправного параметру структурної моделі життєвого
циклу виробу прийнято описувати стан поверхневого шару заготовки виробу традиційними геометричними
та фізико-механічними параметрами, ступенем деформації зсуву Λ, ступенем вичерпання запасу
пластичності Ψ, тензором залишкових напружень [Tзал.]. Множиною вихідних параметрів служить стан
поверхневого шару після визначеного виду експлуатаційного навантаження, що описується тією ж
сукупністю параметрів, що і відправна характеристика, залежно від технічних вимог до деталі [5-6].
Керуючим фактором є історія навантаження, а механізмом виконання функції служить програма
навантаження, представлені в категоріях і термінах механіки технологічного успадковування.
Відправними параметрами при цьому служать крива зміцнення σі = σі(еі), крива граничної пластичності
Λр = Λр(П), діаграма циклічної тріщиностійкості Vтр = Vтр (K ) [4-5].
Гіпотези, застосовані при побудові кластичної функціональної моделі життєвого циклу виробу з позиції
механіки технологічного успадковування наступні – в початковому стані металу заготовки ступінь деформації
зсуву =0, ступінь вичерпання запасів пластичності =0 та тензор залишкових напружень [Tσзал.]=0 [5].
У класичній структурній моделі роль заготівельних операцій на формування відправних параметрів
заготовки не враховується. У дослідженнях [7] встановлено, що при литві лише 25 % властивостей шихти
передається заготовці, а 75 % формується під час заливання та затверднення при охолоджуванні. Тобто
модель життєвого циклу виробу потребує суттєвого розвитку/трансформації для врахування технологічного
успадковування ненульового вичерпання ресурсу матеріалу на етапі формування заготовки.
Удосконалена структурна модель життєвого циклу виробу з позиції механіки технологічного успадковування
для дослідження формування та перетворення властивостей поверхневого шару наведена на рис. 1.
Прогресивний технологічний процес виготовлення виробу, орієнтований на забезпечення
експлуатаційних характеристик і показників надійності, складається з операцій чорнового, півчистового,
чистового оброблення різання і подальшої фінішної або викінчувально-зміцнювальної операції. Перша
стадія – стадія виробництва заготовок – описується створенням просторової форми та формуванням
геометричних розмірів оптимальним для даних умов експлуатації методом отримання заготовки. Під час
виготовлення заготовки накопичується деформація за рахунок її напружено-деформованого стану заг.,
формується початковий рівень пошкоджуваності матеріалу заг., виникають залишкові напруження, які
пов’язані із заготівельним виробництвом та описуються тензором [Tзал.]заг. .
На другій стадії – різання, що може включати залежно від відправних технічних вимог етапи
чорнового, півчистового, чистового оброблення, виконуються основні операції формоутворення та
забезпечується необхідна точність виконавчих поверхонь.. При цьому додатково накопичується
деформація за рахунок напружено деформованого стану  = заг. + різ., зменшується запас пластичності
 = заг. + різ. і формуються залишкові напруження, які описуються тензором [Tзал.] = [Tзал.]різ..
Третя стадія – фінішне та викінчувально-зміцнювальне оброблення (ФВЗО). З точки зору формування
у поверхневому шарі виробу сприятливих для умов експлуатації залишкових напружень стиску доцільно
кінцевими технологічними операціями прийняти такі, що реалізуються методами поверхневого пластичного
деформування. На стадії ФВЗО в процесі навантаження та формування вогнища пластичного деформування
знімаються залишкові напруження, отримані в процесі обробки різанням.
На третьому етапі квазімонотонної деформації відбувається накопичення деформації за рахунок
напружено деформованого стану  = заг. + різ.+ ФВЗО і зменшення запасу пластичності  = заг. +
різ.+ ФВЗО, формуються залишкові напруження, які описуються тензором [Tзал.] = [Тзал.]ФВЗО. Все це
спричинює формування нового стану поверхні із визначеним ступенем деформації зсуву, визначеним
рівнем залишкових напружень. Параметр ФВЗО дослідники [5, 8] інтерпретують як пошкоджуваність,
накопичену із врахуванням історії навантаження на стадії ФВЗО. Накопичене при цьому значення 
дорівнює сумі ступенів вичерпання запасу пластичності на попередніх стадіях, тобто заготівельної та
стадії мехобробки. Тензор залишкових напружень залежить від сумарної накопиченої деформації.
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Рис. 1. Удосконалена структурна модель життєвого циклу виробу з позиції механіки
технологічного успадковування
Стадія експлуатаційного втомного навантаження містить етапи циклічної довговічності і циклічної
тріщиностійкості. Відправними параметрами для першого етапу служать величини мех., мех., [Тзал.]ФВЗО.
Ця стадія визначається подальшим накопиченням деформацій, що формуються в умовах спільного
впливу тензорів втомних і залишкових напружень [Тзал.]. Залишкові напруження стиску після
оброблення методами поверхневого пластичного деформування «пом’якшують» схеми втомного
навантаження. Сума тензорів залишкових і втомних напружень формує тензор діючих напружень.
Процес багатоциклового втомного навантаження аналогічно до процесу різання характеризується
програмами навантаження відповідно до кожного з етапів навантаження. В кожному циклі втомного
навантаження мають місце накопичення ступеня пластичної деформації зсуву та часткова релаксація
напружень, що приводять до зміни параметрів схеми; на кінець стадії циклічної довговічності рівним
нулю є тензор залишкових напружень.
В процесі етапу циклічної довговічності накопичується пошкоджуваність  ЦД і деформація  ЦД.
Протягом етапів та стадій заготівельного виробництва, різання, поверхневого пластичного деформування
та циклічного навантаження під час експлуатації накопичується гранична деформація та відбувається
повне вичерпання запасу пластичності аж до визначеної точки ймовірного руйнування матеріалу
поверхневого шару виробу. Цей стан характеризується =1 при кількості циклів NЦД, що супроводжується
появою у поверхневому шарі видимої тріщини.
На етапі циклічної тріщиностійкості розрізняють три етапи (ділянки), що визначаються різними
швидкостями росту тріщини. Розвиток видимої тріщини починається з порогового коефіцієнту
інтенсивності напружень Кth. Цей етап закінчується в’язким руйнуванням зразка, що відповідає
критичному коефіцієнту інтенсивності напружень Кfc. Стадія втомного навантаження закінчується
повним розділенням виробу, що описується параметрами циклічної в’язкості руйнування.
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Пустовіт М.О.,
Викладач кафедри техніки та засобів цивільного захисту
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту України
РЕАЛІЗАЦІЯ ДВОХОПЕРАНДНИХ ОПЕРАЦІЙ СТРОГОГО
СТІЙКОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО КОДУВАННЯ
Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах що вимагає здійснення сукупності наукових
і науково-технічних досліджень які забезпечать створення цілісної системи організаційних заходів та
застосування специфічних методів і засобів захисту інформації. [1].
Серед напрямів розвитку комп’ютерної криптографії слід виділити побудову криптоалгоритмів на
основі застосування операцій криптографічного кодування інформації (ОККІ) [2]. Синтез ОККІ базується
на використанні логічних функцій, поєднання яких забезпечує моделювання таблиць підстановки [3].
Одним з варіантів застосування даних операцій є їх випадкова генерація на основі псевдовипадкової
послідовності [2].
При проведенні дослідження можливості реалізації ОККІ які відповідають вимогам ССК в системах
потокового шифрування обмежимося двох розрядними операціями.
Множина двохрозрядних ОККІ для ССК включає в себе чотири операції [5], а саме:
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де x1 , x2 {0, 1} – значення біт вхідної інформації.
Застосування даних однооперандних двохрозрядних операцій в системах потокового шифрування
реалізується на основі випадкової вибірки за рахунок застосування псевдовипадкової (гамуючої)
послідовності. Так як даних операцій всього чотири, то достатньо двох біт для забезпечення вибору будь
якої з операцій. Слід відмітити, що будь яка вибрана операція гарантовано інвертує один з двох бітів
інформації, при цьому і

F2

інвертують перший і другий біти відповідно, а

F3 і F4

інвертують з

ймовірністю 0,5 третій або четвертий біти в залежності від значення вхідної інформації [4].
На сьогоднішній день подавляючи більшість мікроконтролерів, мікропроцесорів і процесорів
комп’ютерних систем реалізують операції обробки інформаційних бітів в рамках обробки як мінімум
байта інформації. Дане уточнення робить громіздкою, а як наслідок недостатньо швидкою і
неефективною для потокового шифрування реалізацію операції (1) на програмному рівні.
Для отримання можливості ефективного застосування ОККІ які відповідають вимогам ССК при
програмній реалізації необхідно побудувати двохоперандну операцію крипто перетворення, на основі
моделі (1) [6]. Для спрощення побудови представимо дану операцію поєднанням за модулем два операцій
перестановки бітів першого операнда та гамування результатів перестановки.
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Вважаючи розряди гами в якості розрядів другого аргументу побудуємо спрощену операцію О k * ,
без врахування інверсій розрядів.
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На основі додавання за модулем 2 поєднаємо моделі (2) і (4) та отримаємо двохоперандну операцію
яка реалізує модель (1)

 x    x2   1   2   x1   1  x2   1   2   x1   1  x2   1   2   y1  (4)
О k  О k*  О k   1 1
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Простота реалізації отриманої двохоперандної операції на апаратному рівні не викликає сумніву.
Оцінимо ефективність її реалізації на програмному рівні з урахуванням того що замість двохбітових
операндів використаємо двохбайтові операнди.
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Якщо

x1  {x1.0 , x1.1, x1.2 , x1.3 , x1.4 , x1.5 , x1.6 , x1.7 } ; x2  {x2.0 , x2.1 , x2.2 , x2.3 , x2.4 , x2.5 , x2.6 , x2.7 } ;

 2  {0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1} ,
 1  {1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1} ;
тоді відповідно до моделі операції (4) отримаємо:
y1  {x2.0 , x2.1, x1.2 , x2.3 , x1.4 , x1.5 , x1.6 , x2.7} ;
y2  {x1.0 , x1.1, x2.2 , x1.3 , x2.4 , x2.5 , x2.6 , x1.7 } ;

Як видно з результатів перетворення при програмній реалізації операції (4) перестановка біт буде проводитися
не між сусідніми бітами а між однойменними бітами байтів (слів, подвійних слів і т.д), при цьому буде інвертовано
рівно половину біт інформації що обробляється. Можна стверджувати що програмна реалізація двохрозрядних
ОККІ які відповідають вимогам ССК на основі моделі (4) не викликає складності, а по своїй простоті та швидкості
реалізації відповідає вимогам для впровадження в потокові системи шифрування.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна стверджувати що реалізація операцій строгого
стійкого криптографічного кодування на апаратному та програмному рівнях не викликає складності, а по
своїй простоті та швидкості реалізації відповідає вимогам для впровадження в потокові системи
шифрування. Слід відмітити що при апаратній реалізації перестановки будуть проводитися маж бітами,
які обробляються, а в програмній реалізації між однойменними бітами байтів , які обробляються. Проте
не залежно від цього, за результатами виконання операції буде інвертовано рівно половину біт які
приймали участь в перетворенні, що забезпечує максимальну невизначеність результатів шифрування.
Література:
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кодування / В.М. Рудницький, Л.А. Шувалова, О.Б. Нестеренко // “Вісник ЧДТУ”. - Черкаси, 2017. – Вип. 1. – С.5-10.
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ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ ГВИНТОВИХ ТРУБЧАСТИХ СПІРАЛЕЙ
ТЕПЛООБМІННИКІВ ПІД ВПЛИВОМ ВНУТРІШНЬОГО ПОТОКУ НЕОДНОРІДНОЇ
РІДИНИ
Основний напрям енергетичного машинобудування в нашій країні і за кордоном в останній час
– прагнення збільшити міцність та коефіцієнти корисних дій енергетичних пристроїв при одночасному
скороченні їх розмірів. Інтенсивні роботи, що проводяться відповідно до цих вимог по вдосконаленню
конструкцій теплообмінних пристроїв привели до широкого впровадження в практику теплообмінних
трубок у вигляді просторових гвинтових спіралей (рис.1). Така геометрія, разом зі збільшенням поверхні
теплообмінника і його інтенсифікацією, дозволяє також компенсувати значні температурні деформації
трубок. У сучасних теплообмінниках основна частина теплообмінної ділянки складається із поверхні
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певним чином набраного масиву вертикально розташованих спіральних трубок, всередині яких рухається
рідина або пароводяна суміш, а ззовні трубки обтікає рідке або газове середовище.

Рис.1. Гвинтова спіралеподібна труба з рухомими рідинними пробками.
Рівняння згину пружнього трубчатого стержня під дією розподілених сил
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Приймемо, що при обраних параметрах системи трубчатий змійовик буде здійснювати малі
коливання, які описуються лінійними диференціальними рівняннями. Ці рівняння можуть бути отримані
шляхом лінеарізації співвідношень (1) в околі початкового недеформованого стану. Запишемо їх в
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Система рівнянь (2)-(3) разом з відповідними граничними та початкрвими умовами визначає динаміку
криволінійного трубопроводу з внутрішнім потоком. З її допомогою можна аналізувати і власні коливання системи.
Методика розв’язування системи лінеаризованих рівнянь (2), (3) з частинними похідними основана
на використанні для її інтегрування по часу, що відрізняється підвищеною точністю, неявної різницевої
схеми Хуболта. З її допомоги будується кроковий процес, на кожному етапі якого розв’язується
двохточкова крайова задача для рівнянь 15-го порядку з незалежною змінною , які мають три перші
інтеграли. Оскільки деякі коефіцієнти цієї системи мають малі дільники, рівні квадратам кроків
інтегрування по часу, ця система є жорсткою і серед її частинних розв’язків присутні швидко зростаючі
функції. Тому побудова її розв’язаку здійснюється одночасним застосуванням методу початкових
параметрів, методу дискретної ортогоналізації [2] ї методу Рунге-Кутта четвертого порядку.
Висновки. Основні результати даної роботи є отримання повної системи диференціальних рівнянь
коливань гвинтових спіралеподібних теплообмінних трубок, що збуджуються внутрішнім потоком
теплоносія. Аналіз отриманих результатів досліджень дозволяє зробити наступні висновки:
1. Під дією на стінки криволінійної труби сил інерції неоднорідного нестаціонарного внутрішнього
потоку труба може втрачати стан рівноваги, що супроводжується самозбудженням коливань і флатерною
або дивергентною втратою стійкості.
2. Механізм втрати стійкості початкової форми трубчастої спіралі зумовлено дією залежних від
геометрії осьової лінії доцентрових і коріолісових сил інерції внутрішнього потоку, які можуть бути
класифіковані як позиційні і гіроскопічні сили.
3. Система може залишатися нестійкою і в закритичному стані [3, 4], коли швидкість руху пробок
перевищує критичну.
Література:
1.Светлицкий В.А. Механика стержней: В 2-х ч.- М.:Высш.шк., 1987. ч.1. 320 с.
2. Бидерман В.Л. Механика тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1997.- 488 с.
3. Yevgeniy Tolbatov. Numerical simulation of dynamics of elastic tubular spirals conveying internal masses
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Бурмістров О.М.,
к.ф.-м.н., доцент кафедри медичної фізики та інформаційних технологій №2
Донецького національного медичного університету
ЩОДО МОЖЛИВИХ МЕХАНІЗМІВ АКУСТИЧНОЇ РЕЛАКСАЦІЇ В ДЕЯКИХ
МІКРОЕМУЛЬСІЯХ
Досліджено коефіцієнт зсувної в’язкості, швидкість поширення і поглинання звуку в мікроемульсіях
вода /ДЕГФNa/октанол/декан. Поглинання звуку досліджено в діапазоні частот 2,5 – 2500 МГц. На основі
досліджень показано, що поглинання звуку в мікроемульсіях обумовлено двома релаксаційними
процесами. Високочастотна область в досліджених мікроемульсіях обумовлена поворотно-ізомерною
релаксацією. Розраховано релаксаційні сили, частоти релаксації та інші релаксаційні параметри.
З’ясовано, що основним механізмом, який відповідає за надлишкове поглинання звуку в мікроемульсіях
масло – вода є утворення і розпад крапель масла, а також тертя між агрегатами і дисперсійним
середовищем. Розраховано розміри агрегатів.
Представлена робота являється продовженням робіт [1,2,3 ] по вивченню фізичних властивостей
мікроемульсій і встановленню кореляцій між фізичними властивостями і будовою їх компонент.
Проведено виміри коефіцієнта зсувної в’язкості (ŋ𝑠 ), поглинання (𝛼 / 𝑓 2) і швидкості поширення
звуку (с) в мікроемульсіях масло/вода (м/в) з концентрацією води 95/5; 90/10; 85/5 (вагові %), а також в
мікроемульсіях вода/масло (в/м) з концентрацією води 25/75; 30/70; 15/85; 10/90; і 5/95.
Компонентами, необхідними для приготування мікроемульсій, були: діетилгексилфосфат натрію
(ПАР), декан (в подальшому масло), вода. Для стабілізації мікроемульсій використано вторований
октиловий спирт. Виміри коефіцієнта зсувної в’язкості виконано з допомогою капілярного віскозиметра
з похибкою ≈ 1-2 %. Швидкість поширення звуку виміряна на частоті 5 МГц з похибкою ≈ 0,1 – 0,5 %.
Поглинання звуку виміряно в діапазоні частот 2,5 – 2500 МГц з похибкою 2 – 5 %. Значення величин ŋ𝑠 і
с для Т=249К наведено в таблиці.
Аналіз експериментальних даних показав, що акустичні спектри мікроемульсій в досліджуваному
діапазоні частот складаються з двох простих областей дисперсії. Залежність величин 𝛼 / 𝑓 2 описується
рівнянням [4,5]:
𝜶 / 𝒇𝟐 =2 𝝅𝟐 /с[𝒃𝟏 𝝉𝟏 /(𝟏 + 𝝎𝟐 𝝉𝟐 𝟏 ) + 𝒃𝟐 𝝉𝟐 / (𝟏 + 𝝎𝟐 𝝉𝟐 𝟐 )] + 𝑩,
(1)
де с -– швидкість звуку, 𝜔і, 𝜏і − релаксаційні сили і часи релаксації і – тої простої області дисперсії
відповідно, В – високочастотне граничне значення величин 𝛼 / 𝑓 2 .
Концентр.
% вагові.
Параметри
ŋ𝒔 ∙ 𝟏𝟎𝟑, Па ∙ с
C, М/С
А𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟓 , м−𝟏 ∙ с𝟐
А𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟓 , м−𝟏 ∙ с𝟐
𝑩 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟓 , м−𝟏 ∙ с𝟐
𝒇𝟏 , MГц
𝒇𝟐 , МГц
𝒃𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟑
𝒃𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟑
<P>
R

80% вода
–10%
ДЕГФNa
–10%
октанол.
5,0
1490
430
46
40
10,7
560
2,2
1,2
-

95/5

90/10

85/15

80/20

5/95

10/90

15/85

25/75

30/70

5,3
1465
520
70
42
10,0
560
2,6
1,8
2,3
143

7,0
1425
635
100
45
9,6
550
2,7
2,5
5,6
209

12,0
1396
730
160
50
9,3
550
3,0
3,9
10,6
275

13,5
1380
825
190
60
8,9
550
3,3
4,6
12,2
293

4,3
1460
420
57
42
9,0
560
1,8
1,5
-

3,5
1407
415
72
39
8,0
560
1,5
1,8
-

3,3
1365
410
93
37
7,2
555
1,3
2,2
-

3,3
1333
455
160
41
5,9
550
1,1
3,5
2,9
158

3,5
1330
800
190
46
5,4
550
1,7
4,1
25,4
400

Таблиця. Залежність фізичних параметрів мікроемульсій
від концентрації води в маслі при Т=294К.
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Розрахунки релаксаційних сил і частот релаксації виконано методом послідовних наближень шляхом
порівняння величин 𝛼 / 𝑓 2, розрахованих з допомогою рівняння (1) і отриманих експериментально.
Незалежність часу високочастотної області релаксації від концентрації в досліджених мікроемульсіях
і трьохкомпонентному водному розчині при Т=294К дає нам право стверджувати, що друга область
акустичної релаксації обумовлена конформаційними перетвореннями. Механізм поворотно – ізомерної
релаксації в водному розчині ДЕГФNа проаналізовано в роботі [3].
Аналіз наведених в таблиці даних показав, що значення величин параметра А1 при співвідношення
𝑊 = вода/масло = вода/декан > 4,0 , перевищує значення параметра А1Т в трьохкомпонентній
системі – вода/ДЕГФNa/спирт.
У роботах [2,3] розглянуто аналіз механізмів поглинання звуку в інтервалі співвідношення 0,25 ≤ 𝑊 ≤ 4.
Аналізуючи низькочастотну область релаксації будемо дотримуватись моделі, згідно якої мікроемульсії –
ізотропні оптично прозорі і термодинамічно стійкі дисперсні системи (м/в) і (в/м) [6]. В якості дисперсної фази
в (в/м) – мікроемульсіях (W > 4,0) є краплі масла в неперервній водній фазі (дисперсійному середовищі), а в
(в/м) – мікроемульсіях (𝑊 < 0,25) – краплі води в неперервній вуглеводневій фазі.
Розглянемо механізм поглинання звуку в області 𝑊 > 4 зростання ŋ𝑠 В цій області коефіцієнт зсувної
в’язкості і надлишкове (по відношенню до трьохкомпонентної системи вода/ДЕГФNа/спирт) поглинання звуку
збільшується з ростом концентрації масла (декану) лінійно, а швидкість звуку зменшується. Така поведінка
величин 𝐴1 , ŋ𝑠 і с характерна для дисперсних систем. Відомо, що м/в – мікроемульсії являють собою ізольовані
краплі масла діаметром ~ 70 ÷ 130 ангстрем, оточені поверхневим шаром, який складається із молекул спирту
і іонів 𝑁𝑎 + [6]. Для мікроемульсій з 𝑊 > 4 зростання ŋ𝑠 і надлишкового поглинання може бути обумовлено
процесами утворення і розпаду агрегатів дисперсної фази. З ростом концентрації декану в системі зростає
здатність крапель до агрегації. До такого ж висновку прийшли і автори роботи [6], які вивчали діелектричну
проникність, коефіцієнт самодифузії і коефіцієнт зсувної в’язкості системи вода/АФН/ октиловий спирт/толуол.
Допускаємо, що основним механізмом, який відповідає за надлишкове поглинання звуку в м/в –
мікроемульсіях є утворення і розпад крапель масла, а також тертя між агрегатами і дисперсійним
середовищем. Надлишкове поглинання визначається параметрами агрегату.
Для розрахунку розмірів агрегатів скористаємось рівнянням [7,8]:
2,33
𝑅агр = 𝑟0 √< 𝑃 > ,
де 𝑟0 – радіус краплі масла в мікроемульсії (м/в), < 𝑃 > – середнє значення ступені агрегації крапель масла.
Середнє значення ступені агрегації розраховували з допомогою рівняння.
𝐴1 = 𝐴1Т (1 + 3 < 𝑃 > 𝜑еф ),
де 𝐴1 , 𝐴1Т – значення параметрів, які характеризують низькочастотне поглинання в (м/в) –
мікроемульсіях і в трьохкомпонентній системі; 𝜑еф – об’ємна концентрація дисперсної фази з
урахуванням об’єму сольватного шару навколо краплі масла.
Для визначення величини 𝜑еф , скористаємося формулою Ейнштейна:
𝜂 = 𝜂0 (1 + 2,5𝜑еф ),
де 𝜂 і 𝜂0 – коефіцієнти зсувної в’язкості в м/в – мікроемульсій і трьохкомпонентній системі, відповідно.
Знаючи 𝐴1 , 𝐴1Т , 𝜂 і 𝜂0 з допомогою рівнянь ми розрахували значення величин < 𝑃 > і 𝑅агр .
Результати розрахунку цих величин наведено в таблиці. При розрахунку величин 𝑅агр вважали, що радіус
краплі масла дорівнює 100 ангстрем.
Як видно з таблиці, значення величин < 𝑃 > і 𝑅агр .залежить від концентрації декану. Результати
вимірів швидкості звуку в (м/в) – мікроемульсіях показують, що взаємодія між агрегатами відсутня.
Розглянемо область 0 < 𝑊 < 0,25. У цій області значення величин ŋ𝑠 , 𝛼 / 𝑓 2 і с зменшуються з
ростом концентрації води. Аналогічна картина спостерігається і для водних розчинів ряду електролітів .
Зменшення поглинання звуку в мікроемульсії (в/м) в порівнянні з поглинанням в трьохкомпонентній
системі з ростом концентрації води, очевидно, обумовлено тим, що молекули декану, як і солі в водних
розчинах електролітів, руйнують в трьохкомпонентних розчинах структуру.
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д. ф.-м. н., зав. відділу радіаційної фізики,
Інститут ядерних досліджень НАН України
ДО МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНЗОТЕРМОЕРС МОНОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ
У роботі запропоновано методику визначення тензотермоерс (в широкому діапазоні механічних
напружень і концентрацій носіїв заряду) через взаємозв'язок із тензоопором кристалів n-Si та надано її
експериментальне обґрунтування. Ця методика не тільки істотно спрощує процедуру вимірювання
(оскільки X / 0 вимірюється за відсутності градієнта температури), але також забезпечує виключення
можливості прояву деяких систематичних помилок (що виникають, наприклад, у результаті вихрових
термострумів) в експериментах із тензотермоерс, які проводяться з реальними кристалами. Зазначений
факт має велике значення у разі проведення експериментів підвищеної точності, спрямованих на
з'ясування принципових або ж технічно важливих положень, що передбачаються теорією.
Відомо [1], що в області електрон-фононного захоплення коефіцієнт диференційної термоерс
 =  е +  ф,
(1)
де складові коефіцієнта термоерс  е і  ф пов'язані відповідно з дифузією носіїв заряду і їх
захопленням потоком фононів. Досліджуючи взаємозв'язок між компонентами тензора термоерс ̂ ф і
тензора питомого опору ̂ в пружно одновісно деформованому n-Si, автори [2] показали, що в умовах
переважно фононного розсіяння
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 0ф і  0

– фононна частина термоерс і

питомий опір недеформованого n-Si відповідно.
Наведені в [2] для довільних кристалографічних напрямків обґрунтування застосовності виразу (2) в
разі великих механічних напружень X, що забезпечують реалізацію в n-Si дводолинної моделі, дозволяли
сподіватися на спрощення у вивченні тензотермоерс, якщо брати до уваги те, що тензоопір X /0
вимірювати значно простіше, ніж тензотермоерс X / 0. Перешкодою на шляху до реалізації цих переваг
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є те, що вираз (2) отримано в [2] лише для умов фононного розсіяння, а це різко звужує межі його
застосовності і знижує привабливість у прикладному сенсі.
Можна думати, однак, що відносно слабка залежність параметрів K і М (а отже, і коефіцієнтів А1 і А2)
від концентрації ne  Nd (в області виснаження), а також незалежність відношення ik/0 від ne в явному
вигляді, можуть складати непогану основу для застосування виразу (2) не тільки в області фононного, але
також і в області змішаного розсіяння. Експериментальній перевірці останнього твердження і присвячена
дана робота.
Для досягнення поставленої мети необхідно здійснити кілька кроків:
а) в невироджених (при 77 K) кристалах n-Si з концентраціями 11,9  1013  ne  2,6  1016 см–3 виміряти
 
тензоопір X / 0 = f (X) за умов X || j || [001];
б) за даними цих вимірювань знайти для кожного з досліджених зразків значення параметра K за
допомогою виразу
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в) обчислити за формулою Писаренка і відомими для досліджуваних зразків концентраціям ne
значення дифузійної частини термоерс е = е(ne);
г) скориставшись виміряними залежностями тензоопору X / 0 = f (X) і виконавши вимірювання



тензотермоерс X / 0 =  (X) (при X || Т || [001], Т = 85 K) на кристалах n-Si, а також віднімаючи від
експериментально виміряних значень  0 і   дифузійну складову е, яка практично не залежить від Х,
для кожного зразка знайти параметр М за допомогою виразу
[3];
2 K
2K
M 

e
ф
2 K  1  0   e  1 2 K  1  0ф  1
  

д) використавши розраховані значення е = е(ne), вирази (1) і (2), а також раніше виміряні функції
X / 0 = f (X) (для кожної з концентрацій), розрахувати залежності тензотермоерс X / 0 =  (X).
У ході проведених досліджень отримано, що криві, розраховані за допомогою (2) за виміряними
значеннями X / 0, кількісно добре узгоджуються із безпосередньо виміряними залежностями
тензотермоерс X / 0 =  (X) у використаному діапазоні механічних напружень X і концентрацій ne. Слід
зазначити, що хороший збіг розрахункових кривих із експериментальними даними свідчить про
надійність вихідних передумов теорії анізотропного розсіювання [2], з якої випливає вираз (2), і не є
наслідком тривіального взаємозв'язку між фізичними параметрами типу X / 0 = const (X / 0). Це
ілюструють і дані рис. 1, на якому наведено для порівняння концентраційні «розрізи» (при
Х = 0,7 ГПа = const) сімейств кривих X / 0 = f (X) і X / 0 =  (X) в області їх насичення.
Таким чином, отримані результати показують, що навіть в діапазоні концентрацій ne  2,6  1016 см–3
тензотермоерс n-Si в області електрон-фононного захоплення може цілком обґрунтовано і надійно
обчислюватися за експериментальними даними з тензоопору з використанням формули (2), отриманої в
теорії анізотропного розсіювання [2] для випадку чисто фононного розсіяння.

 / 0 ,  / 0
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Рис. 1. Концентраційні «розрізи» сімейств
кривих X / 0 = f (X) і X / 0 =  (X) при
Х = 0,7 ГПа = const:
1 – X / 0 = f (ne); 2 – X / 0 =  (ne).
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Тимощук Г.В., Ксенджук Ю.В., Піддубна Л.А.,
викладачі Рівненського економіко-технологічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
РІВНЕНСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ НУВГП
РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ І
АСТРОНОМІЇ
Важливим чинником розвитку особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання,
ініціативність до саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, є формування у студентів умінь
застосовувати набуті знання у реальних життєвих ситуаціях, у роботі за своєю спеціальністю, під час
розв'язання практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.
Значні вимоги до володіння математикою та фізикою у розв’язуванні практичних задач ставлять
сучасний ринок праці, отримання якісної професійної освіти, продовження освіти на наступних етапах,
оволодіння професією. Тому одним із головних завдань є забезпечення умов для досягнення кожним
студентом практичної фахової компетентності.
Важливим структурним елементом розвитку практичної компетентності виступає мотивація
навчання. Дієвим способом підвищити мотивацію є демонстрація застосування знань та вмінь, які
відпрацьовуються на занятті, у майбутній фаховій діяльності. Формування професійної компетентності
студентів ми здійснюємо у різних формах на всіх етапах занять.
На етапі перевірки домашнього завдання пропонуємо студентам домашні завдання творчого характеру:
скласти задачі професійного спрямування з теми, яка вивчається, підібрати приклади застосування навчального
матеріалу у своїй майбутній професії й оформити у вигляді презентації чи відео-ролика.
На етапі вивчення нового матеріалу підвищуємо пізнавальний інтерес студентів і показуємо
професійну значущість нових знань, навичок та вмінь.
На початку вивчення теми «Зображення фігур у стереометрії» пропонуємо студентам-дизайнерам та
студентам-технологам легкої промисловості розглянути картини, скульптури ілюзій, анімації
українського художника сучасника Олега Шупляка, де зображені просторові об’єкти, створені на основі
оптичних ілюзій та картини нідерландського художника-графіка Мауріца Ешера. Мауріц Ешер відомий
насамперед своїми концептуальними літографіями, гравюрами на дереві і металі, в яких він майстерно
досліджував пластичні аспекти понять нескінченності і симетрії, а також особливості психологічного
сприйняття складних тривимірних об'єктів.
Використовуємо метод «стоп-кадр» при перегляді відео: зупиняємось на певній картині і знаходимо
«неможливі трикутники» чи «неможливі фігури» та їх зображення, йде бесіда, обговорення.
Дуже важливо розвивати співпрацю, співтворчість студента і викладача. На етапі вивчення теми
«Періодичність функцій» декілька студентів-дизайнерів виступають співавторами заняття,
демонструючи, що періодичними бувають не тільки функції та їхні графіки, а й багато інших зображень:
вишивки, орнаменти, візерунки, на тканинах та шпалерах, давньогрецькі орнаменти меандр і акант,
візерунки на огорожах.
STEM-технології навчання.
Дуже часто на заняттях ми реалізовуємо STEM-технології навчання, одними з яких є використання
на заняттях прикладних задач.
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STEM-технології вимагають від студентів великих здібностей до критичного мислення, вміння працювати
як в команді так і самостійно. В нашому коледжі при вивченні багатьох дисциплін та математики безпосередньо,
активно впроваджуються системи навчання STEM— це інтерактивні заняття, олімпіади різних рівнів,
діяльність Малої Академії наук, участь студентів у різноманітних проектах, конкурсах та заходах.
STEM-освіта ставить перед викладачем завдання інтеграції навчальних предметів, забезпечення
тісного взаємозв’язку суміжних наук у процесі навчання. Інтегровані заняття спонукають до осмислення
й пошуку причинно-наслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей. Зі
студентами, які навчаються за спеціальністю « Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ми
практикуємо також інтегровані заняття. Зокрема, на занятті на тему «Математичні задачі в художніх
творах» діловоди охоче працюють, заняття є цікавим та змістовним.
Метод проєктів
Також на етапі практичного застосування знань для спеціальності «Туризм» пропонуємо підготувати
творчими групами дослідницькі міжпредметні міні-проєкти професійного спрямування та виконати
завдання, що стосується кожного з проєктів, до теми «Функції, їхні властивості та графіки». 1 творча
група:«Куди українці їдуть на літній відпочинок?» Завдання: Побудувати гістограму та графік залежності
країн від кількості відвідувачів в Excel. Проаналізувати ситуацію. 2 творча група: «Туризм в Україні.
Найпопулярніші екскурсійні тури.» Завдання: Побудувати графік залежності в’їзду туристів до України за
останні 3-4 роки. 3 творча група: «Пляжний відпочинок за кордоном, зокрема, на Європейських курортах
Туреччини (Греція, Іспанія, Італія)»Завдання: Побудувати гістограму та графік залежності місця відпочинку
від кількості відвідувачів. 4 творча група: «25 найкрасивіших місць для відвідувачів в Італії »Завдання:
Побудувати гістограму та графік залежності країн від кількості відвідувачів.
Показати зв’язок математики з професіями можна не лише на певних етапах заняття. Вивчаючи тему
«Елементи математичної статистики», у групі за спеціальністю «Підприємство, торгівля та біржова
діяльність» проводимо заняття у вигляді ділової гри. Онайомившись із правилами ділової гри, студенти
об’єднуються в групи, які мають надати допомогу, необхідну приватним підприємцям для відкриття
підприємства пошиття одягу. Кожна група проводить статистичні дослідження для одного з п’яти
підприємств та звітує про виконану роботу і надає рекомендації з розвитку певного підприємства.
Для вивчення фізики і астрономії також ефективно застосовувати компетентісний підхід. Він полягає у
виробленні на заняттях способів вирішення розвиваючих завдань професійного спрямування із застосуванням
моделей і комп'ютерних технологій до ступеня узагальнених прийомів та професійних навичок, виконання
студентами творчих завдань із застосуванням фізичних моделей і комп'ютерних технологій.
Творчі експериментальні домашні завдання та міні-проекти.
До творчих експериментальних домашніх завдань відносяться нескладні досліди, які виконуються
студентами вдома і спостереження, які проводяться в щоденному оточенні, природі, промисловому та
сільськогосподарському виробництві та без безпосереднього контролю викладача. Для
експериментальних робіт такого роду студенти використовують предмети домашнього побуту, підручні
матеріали, іграшкові набори, конструктори.
Наприклад, після виконання лабораторної роботи «Вимірювання сил» ми пропонуємо студентам
виконати експериментальне завдання такого змісту «Продумайте і запишіть план проведення
експерименту з визначення рівнодійної двох сил, напрямлених у протилежні боки. Проведіть
експеримент, виконайте пояснювальний рисунок і запишіть результати експерименту».
При вивченні теми «Коливання математичного маятника» дається творче завдання такого змісту
«Сконструюйте маятник, період коливань якого дорівнює 1 с. Експериментально перевірте, чи справді
виготовлений вами маятник має заданий період коливань. Опишіть свої дії».
Щодо довгострокових творчих завдань, то ми пропонуємо активним студентам виконувати
дослідницькі міні-проєкти. Робота над ними допомагає студентам у володінні майбутньою професію,
формуванню здорового способу життя, екологічної культури та дбайливого використання енергії.
Дослідницький метод
Для реалізації дослідницького методу використовуємо лабораторні роботи.
Наприклад,у лабораторній роботі "Визначення електрорушійної сили і внутрішнього опору джерела
струму" студенти спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
визначають електрорушійну силу за допомогою вольтметра, опір якого набагато більший за опір джерела
струму. За двома вимірами сили струму в колі й напруги на зовнішній частині кола при різних опорах
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навантаження знаходять значення внутрішнього опору та електрорушійної сили джерела струму.
Студенти з високими навчальними можливостями, додатково встановлюють залежності сили струму та
коефіцієнта корисної дії від опору провідника, будують графіки цих залежностей. Такий підхід до
проведення лабораторних робіт зміцнює віру студентів у свої знання, підвищує інтерес до
експериментального дослідження у фізиці, активізує пізнавальну діяльність.
Висновки
Методи та прийоми формування професійної компетентності студентів сприяють мотивації до
вивчення математики, фізики і астрономії, розвиткові професійно значущих якостей, формуванню вміння
бачити можливості застосування набутих знань та вмінь при вивченні спеціальних дисциплін,
виробничого навчання і в майбутній фаховій діяльності.
РЕТК НУВГП виховує випускника, який вміє застосувати здобуті знання у житті, який володіє
компетентностями, які потрібні і на ринку праці, і для розвитку держави, який буде цілісною особистістю,
патріотом, відповідальним громадянином, інноватором, людиною, що може знаходити унікальні рішення,
не губиться, критично мислить і бере на себе відповідальність.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дюрба Д.В.,
канд. філол. н., старший викладач кафедри латинської мови та медичної термінології
Харківського національного медичного університету
ФЕНОМЕН МЕТАФОРИ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЯВИЩЕ
Про метафору взагалі і як троп писали мислителі і риторики кожного етапу розвитку людства, розглядаючи
її крізь призму домінуючих у відповідний час поглядів на світ. Традиційно характеристика терміна «метафора»
починається з визначення, сформульованого Аристотелем: «Метафора – це перенесення незвичайного імені або
з роду на вид, або з виду на рід, або за аналогією. ‹…› добре складати метафори – це помічати схожість (за
природою)» [1]. Принцип подібності, на якому філософ акцентував увагу і який був домінуючим в усіх
визначеннях античних мислителів, лежить в основі всіх наступних теорій метафори.
У «Літературознавчому словнику-довіднику» подається узагальнююче та широке визначення
терміна: «Метафора – ‹…› троп поетичного мовлення. В метафорі певні слова та словосполучення
розкривають сутність одних явищ та предметів через інші за схожістю чи контрастністю. ‹…›
Сконцентровуючи та узгоджуючи у своєму потужному семантичному полі найвіддаленіші чи
найнесумісніші асоціації, метафора постає суцільним не почленованим тропом, який може розгортатися
у внутрішній сюжет, несприйнятний з погляду раціоналістичних концепцій. Метафора тут подібна до
загадки, але з тією відмінністю, що не підлягає декодуванню, вимагаючи визнання за собою нової
реальності, розбудованої за естетичними принципами» [2, с. 444].
Відтак, більшість людей вважає, що метафора – це поетичний та риторичний виразний засіб, що
належить скоріше до незвичної мови, ніж до сфери буденного спілкування і до сфери слів. Проте вченікогнітивісти стверджують, що метафора пронизує все наше повсякденне життя і виявляє себе не лише в
мові, а також у мисленні та дії. Наша буденна система понять, в межах якої ми мислимо та діємо,
метафорична за самою своєю суттю.
40

Наприклад, теорія американського вченого Макса Блека, який пропонує розглядати метафору як фільтр
сприйняття. Він пише: «Припустімо, що я дивлюся на нічне небо крізь закопчене скло, на якому в деяких
місцях намальовано чисті лінії. Тоді я бачитиму лише ті зірки, що лежать на цих лініях, а картину зоряного
неба можна буде розглядати як таку, що організована системою цих ліній. Хіба не можна вважати метафору
таким же склом, а систему загальновизнаних асоціацій фокусного слова – сіткою накреслених ліній? Ми ніби
“дивимося” на головний суб’єкт “крізь” метафоричний вираз – або, кажучи по-іншому, головний суб’єкт
“проектується” на галузь додаткового суб’єкта» [4, с. 165]. Згідно з теорією М. Блека, розуміння метафори –
це не просто спосіб порівняння чи комбінація об’єктів, а використання однієї системи характеристик для
фільтрування чи розуміння будь-якої іншої системи. Взаємодія систем, де демонструється одна система
ознак за допомогою іншої для створення нової концепції чи нової перспективи існування об’єкта.
У ХХ ст. у зв’язку із формуваннями основ когнітивної науки межі розуміння метафори значно
розширилися. Зацікавлення метафорою сприяло взаємодії різних напрямків наукової думки, наслідком якої
стало формування когнітивної науки, що займається дослідженням різних боків людської свідомості,
об’єднуючи теорію пізнання, когнітивну психологію, нейрофізіологію, когнітивну лінгвістику і теорію
штучного інтелекту. В основі цієї науки лежить припущення, що людські когнітивні структури (сприйняття,
мова, мислення, пам’ять тощо) нерозривно пов’язані між собою в межах однієї спільної задачі – здійснення
процесів засвоєння та трансформації знання, що є суттю людського розуму (Н. Д. Арутюнова).
В останні десятиріччя ХХ ст. проблема метафори вийшла на перший план у численних дослідженнях
західної лінгвістичної філософії, де основний акцент робився на когнітивних можливостях метафори як мовного
явища, хоча паралельно існують і теорії, які стверджують, що процес метафоризації бере початок у мисленні, а
потім переходить власне у мову. Варто зауважити, що фактично всі дослідники (лінгвісти, філософи, психологи)
погоджуються з тим, що метафора являє особливі когнітивні схеми, які раніше вважалися властивістю лише
поетичного мовлення і які є центральними для функціонування мови і мовлення». Таким чином, наразі феномен
метафори досліджується одночасно кількома взаємодіючими між собою дисциплінами, серед яких не тільки
філософія, лінгвістика та літературознавство, а і психологія, культурологія, при чому в межах кожної
дисципліни існують власні методи роботи з проблемами метафори, які мають багато спільного – лінгвістичні
теорії спираються на визначення, сформульовані філософами, філософи використовують термінологію
мовознавства, літературознавці апелюють до термінів психології тощо.
У мові науки метафора є важливим засобом номінації та активним словотворчим чинником, адже у
зв’язку із розвитком науки та створенням міжгалузевих понять, що не мають своїх найменувань, виникає
потреба у створенні нових термінів.
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Коваль О.І.,
викладач кафедри україністики
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця
ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНОГО РЕЦИПІЄНТА У
ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ВИДАННЯХ
ЗМІ сьогодні є інструментом ідеології, а не інформації. Головне у їх повідомленнях — ідеї, донесені до
нашої свідомості контрабандою [1]. Наш час та сучасні умови стрімкого розвитку суспільства, наукового та
технічного прогресу диктують правила, у яких незмінно інформація належить до однієї площини поряд із
основними матеріальними та духовними потребами людини. Зважаючи на те, що основним джерелом
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інформації для людини залишаються засоби мас-медіа, можна зробити висновки, що вплив на формування
необхідного світогляду мас і є кінцевою метою медійного виробника. «Досвід використання нової цифрової
техніки з її мультимедійним потенціалом значно відрізняється від медіадосвіду минулих століть і навіть
десятиліть, адже сьогодні медіа різних поколінь, переплітаючись між собою, творять складні мережі, а більшість
викликів і ризиків сучасного глобалізованого світу, частиною якого є українське суспільство, так чи інакше
пов’язані з розвитком медіарозмаїття. В умовах агресії проти України й військового конфлікту на її території
винятково важливим для вітчизняної гуманітарної науки є й розгляд питання негативних медіавпливів» [2].
Аналізуючи фактичний матеріал, легко дійти висновку, що сучасна газетна комунікація виконує не стільки
інформативну функцію, скільки прагне ще більше розширити ореол впливу на адресатів, спонукає до певної
оцінки ситуації та конкретних дій. За словами Доценко О.І., з розвитком мас-медіа в засобах масової інформації
виникла тенденція не тільки забезпечувати надходження до людей останніх відомостей з фронтів або скандалів
у світському суспільстві, а й сформувати думку читачів з того чи іншого питання та впливати на них. [3].
На думку О.В. Федорова, ЗМІ продукують маніпулятивний вплив на аудиторію на різних рівнях:
психофізіологічному, пов’язаному з простими емоціями, коли мета виправдовує засоби, а жорстокість і
насильство сприймаються як щось природне; соціально-психологічному, який ґрунтується на ефекті
компенсації; інформаційному, суть якого полягає у відображенні корисних для аудиторії утилітарно-побутових
відомостей; естетичному, розрахованому на ту частину аудиторії, для якої формальна майстерність творців
слугує підставою для виправдання, наприклад, натуралістичного зображення насильства чи агресії [4].
На сучасному етапі розвитку науки мовний вплив ЗМІ на читача залишається, а в деяких нових аспектах
тільки стає, актуальною сферою дослідження. Незважаючи на накопичені теоретичні й практичні дані,
онтологічний статус цього явища не можна визнати чітко окресленим, немає також універсальної методики
його аналізу. Разом з тим очевидно, що сучасні парадигми лінгвістики, психолінгвістики, прагмалінгвістики
дозволяють розглянути цю проблему з різних аспектів й інтегрувати всі дані в цілісну картину [5].
«Четверта влада» сьогодні з легкістю керує діями, думками та емоціями реципієнта, залякуючи та
викликаючи агресію. Це не просто викладення хронології подій, інформаційний виклад матеріалу, а
суб’єктивне бачення адресанта, який лише іноді намагається замаскувати свою особисту чи замовлену
позицію за надуманою об’єктивністю. Задля досягнення мети достатньо лише регулярно і планомірно
повторювати потрібну інформацію, закодовану за допомогою певних мовних прийомів впливу, щоб
викликати у читача потрібні образи та емоції, адже слова та дії з часом відходять на вторинний план, а
емоції та переживання закарбовуються на довгий час, залежно від інтенсивності відчуттів. Саме тому
маніпулятивний вплив має бути максимально сильним і якомога частіше повторюваним.
З розвитком засобів масової комунікації багаторазово зросла можливість впливу на свідомість. На жаль,
цю можливість використовують не тільки для вдосконалення громадянського суспільства, а й як бажання
керівників мати народ (або населення), який би поводився у всіх сферах життя так, як вигідно, зручно і
приємно саме їм. Згідно з Пауло Фрейре, маніпуляція розумом людини «є засобом його поневолення, одним
із способів, за допомогою яких правлячі еліти намагаються підпорядкувати маси своїм цілям» [6].
Якщо розглядати ЗМІ в цілому, то їх вплив на реципієнта зумовлений конкретними технічними
можливостями. Конкретно друковані видання сприймаються зоровими рецепторами та дещо розмежовані
у часі та просторі з кінцевим споживачем. Зважаючи на це, автор має більше часу, щоб дібрати
найвлучніші аргументи та доречні засоби мовного впливу на читача. Сучасні друковані видання наразі не
користуються великим попитом серед покупців, тому преса поступово переходить до публікацій у
всесвітній мережі Інтернет, де може охопити значно більше коло читачів, а відповідно й розширити сектор
впливу на реципієнта. Така технічна та змістова модернізація значно економить час та здешевлює
виробництво продукту, нівелюючи тим самим проблему обмеження обсягів і кордонів інформації.
Протягом останнього часу серед мовознавців спостерігається підвищенний інтерес до таких мовних
феноменів як використання мови як знаряддя впливу, контролю мовленнєвої поведінки, ефективність
мовленнєвих актів. Саме зацікавленість цими питаннями сприяла розвитку популярності напряму
лінгвістики, в основі досліджень якого лежить мовленнєва поведінка людини, – прагмалінгвістика.
Особливою актуальністю сьогодні відзначаються розвідки, предметом вивчення яких є дослідження
комунікативних стратегій і засобів їх вияву в прагмалінгвістичному аспекті [7].
І.М. Мєшкова, автор дослідження прагматичної спрямованості статей, також вважає, що будь-яка
комунікативна дія включає прагматичний компонент, адже адресант у процесі реалізації комунікативного
завдання добирає та організовує певні мовні засоби для необхідного декодування повідомлення. Так,
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прагматична функція текстів ЗМІ – це підбір інформації та її оформлення з метою впливу на свідомість
читача та спонукання його до дій чи певної реакції [8].
Підбір і використання мовних засобів, їх прихований вплив на адресата ідентифікується як мовне
маніпулювання. Наука про мовленнєвий вплив вивчає «вплив на людину за допомогою мовлення і
супутніх мовленню невербальних засобів для досягнення цілей, поставлених мовцем» [9].
У сучасному суспільстві доволі ефективним є механізм маніпуляції суспільною свідомістю, що являє
собою набір технологій панування, одним із важливих елементів яких є ЗМІ. В арсеналі своїх засобів
маніпуляції свідомістю мас-медіа, зокрема і друковані, й електронні мають чималий запас різних методик,
правил та принципів створення повідомлень, які успішно функціонують та достатньо ефективно
справляються з приверненням до себе уваги та впливу на читача. Подібною інформацією слід сьогодні як
володіти, так і вміти її виявити [10].
Отже, пошук влучних засобів мовного впливу на реципієнта для збільшення психологічного ефекту є
постійним прагненням будь-якого автора. Це дозволяє дещо відхилитися від традиційної форми, надати свіжого
звучання вже старим фразам, увиразнити мовні прийоми. Преса, наряду з іншими засобами масової комунікації,
виступає інструментом формування поглядів кожної окремого індивіда і, як наслідок, суспільної думки.
На сучасному етапі розвитку публіцистики рамки впливу звужуються переважно до нав’язливого
вкладання у свідомість адресата потрібних пріоритетів, втручання у внутрішній духовний світ людини,
зниження рівня критичного мислення і втрати врешті-решт самоідентичності. Чим якісніший матеріал, тим
важче читачу відрізнити власний вибір або думку від нав’язаної ззовні, а ефективність добору мовоформ є
запорукою створення хибної думки про те, що вибір зроблено самостійно, і відповідно, правильно.
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Нос Н.М.,
старший викладач кафедри історії та мовознавства
Українського державного університету залізничного транспорту
МОВНИЙ ЕТИКЕТ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
Мовний етикет – це сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення.
Він формувався десятиліттями, передавався від покоління до покоління і постійно набуває трансформацій
і доповнень в умовах сьогодення. Мовний етикет нерозривно пов'язаний з культурою мовлення, яка
виявляється в дотриманні норм сучасної української літературної мови, вдалому використанні мовновиражальних засобів залежно від виду спілкування.
Структура мовного етикету складається з етикетних формул привітання, прощання, вибачення,
подяки, співчуття, пропозиції, прохання, запрошення, відмови і т. д. Добираючи певну етикетну одиницю
43

для спілкування, треба орієнтуватись у соціальній ролі співрозмовника, у можливій віковій різниці між
співрозмовниками та культурно-освітньому рівні.
Розглянемо етикетне звертання «пан, пані». Якщо дослідити етимологію слова «пан» то воно
притаманне польській, чеській, словацькій та іншим мовам. В дипломатичних документах України,
починаючи з XV століття, можна побачити вживання цього слова як вияв ввічливості та офіційності. Але
не слід забувати і про друге значення слова «пан». Це – той, хто займав привілейоване становище в
суспільстві, належав до забезпечених верств населення. На жаль, для деяких людей і тепер слово пан
асоціюється саме з цим значенням, хоча це звертання давно набуло семантично нейтрального значення.
Не менш важливе значення має етикетна поведінка. Наприклад, вітаючись, треба дивитись людині у вічі, не
тримати руки в кишенях. Зняти рукавички (у рукавичках може вітатися лише жінка). Підлеглий першим вітає свого
керівника. Незалежно від віку, статі, посади першою вітається особа, яка заходить до кабінету або кімнати.
Залежно від взаємодій між особами, які належать до певної групи виділяється п’ять тональностей
спілкування: висока, нейтральна, звичайна, фамільярна, вульгарна. Висока та нейтральна – спілкування в
офіційних установах та на офіційних заходах, звичайна – спілкування в побуті. Фамільярної та вульгарної
бажано уникати навіть в дружньому товаристві та сімейних стосунках.
Важливу роль при виборі поведінки та етикетних формул відіграє стиль діалогу. Якщо ситуація
мовлення неформальна, то діалог побутовий і презентує розмовний стиль; якщо діалог обумовлений
соціальними стосунками мовців, то добираємо засоби, які притаманні офіційно-діловому стилю, а коли
під час розмови присутня, наприклад, частина полеміки, то тут ще будуть задіяні мовні засоби
публіцистичного стилю. Але, не дивлячись на це, мовний етикет не прикріплений до якогось конкретного
стилю мовлення, простежується лише більша чи менша міра його вияву в тому чи іншому стилі.
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Смокович О.П.,
викладач іноземних мов Любешівського технічного коледжу ЛНТУ
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ I-II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
У статті здійснено огляд переваг застосування інтерактивних технологій з метою формування і підвищення
іншомовної компетенції учнів та студентів та розвитку пізнавальних інтересів до вивчення іноземних мов.
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти визначено
необхідність досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Знання іноземної мови стає не
просто важливим фактором, а навіть життєвою необхідністю. Завдання полягає не лише у наданні знань,
а й у формуванні учня та студента як освіченої, конкурентоспроможної та впевненої особистості. Вимоги
часу та методики націлюють викладача на використанні інтерактивних технологій навчання.
Аналіз досліджень. На сьогоднішній день проблема впровадження інтерактивних методів навчання є
досить актуальною у системі освіти в цілому, тому кількість наукових досліджень з цього питання швидко
зростає. Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені на
початку 90-х років – Арнольд Р., Шелтен A., Швейтцер І., Стус Ф., Вейдиг І. У працях Гітельман Л.Д. та
Магури М.І. інтерактивні методи викладання іноземних мов розглядаються як важливий засіб підготовки
конкурентоспроможних та кваліфікованих випускників. Проблемам застосування в навчальному процесі
інтерактивних методик присвячені роботи О.Пометун, Л.Пироженко, Г.Сиротенко та ін.
Метою даної статті є використання інтерактивних методів під час навчання іноземної мови та
впровадження комунікативно-особистісного підходу у викладанні іноземної мови для учнів навчальних
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закладів I-II рівнів акредитації. Застосування інтерактивних технологій дозволяє не тільки підвищити
ефективність навчання, але й сприяти подальшому самостійному вивченню іноземної мови.
Виклад основного матеріалу. Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів
комунікативної компетенції, яка передбачає вміння використовувати іноземну мову як засіб спілкування
у різноманітних сферах життя.
Сьогодні у практику активно впроваджуються інтерактивні технології, які ефективно сприяють
засвоєнню матеріалу, оскільки впливають на свідомість учня, на його почуття та волю, формують творчу
особистість, що здатна доцільно й ефективно застосовувати набуті знання, уміння й навички у практичній
діяльності в будь-якій сфері суспільного життя. На заняттях з іноземної мови варто використовувати
методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій,
спілкування і висловлювання власних думок іноземною мовою. Означеним вимогам найкраще
відповідають саме інтерактивні методи навчання.
Інтерактивне навчання – це такий вид діяльності, що передбачає взаємодію учня з навчальним
середовищем, яке слугує джерелом засвоюваного ним досвіду. Інтерактивність у навчанні можна
пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, інтерактивним можна
назвати метод, в якому той, хто навчається, є учасником. Учень не виступає лише слухачем,
спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається на уроці.
За такої форми організації процесу навчання учні стають його повноправними учасниками. Функція
викладача полягає, в основному, у стимулюванні їх до самостійної діяльності, пошуку шляхів досягнення
визначених цілей. На інтерактивних уроках активність учнів є пріоритетною, а завдання викладача
полягає у створенні ефективних дидактичних і методичних умов для виявлення їхньої ініціативи.
Інтерактивне навчання має як позитивні, так і негативні сторони. До позитивних належать:
- розширення пізнавальних можливостей учнів (здобуття, аналіз, застосування інформації з різних джерел);
- високий рівень засвоєння знань;
- взаємодія та партнерство між викладачем і учнями;
- пошук альтернативного підходу в оцінюванні знань учнів.
Недоліком є відсутність методичних розробок занять з іноземної мови, необхідність значних затрат
часу на вивчення певної інформації.
У порівнянні з традиційними методами, перевагами інтерактивного навчання є:
- участь у роботі всіх учнів групи;
- формування вміння працювати у команді;
- вироблення доброзичливого ставлення до опонента;
- можливість висловлювати власну думку;
- створення «ситуації успіху»;
- можливість засвоєння великої кількості матеріалу за короткий проміжок часу;
- формування навичок толерантного спілкування;
- уміння аргументувати свою думку, знаходити альтернативне рішення проблеми.
Використання на уроці інтерактивних технологій сприятиме: ефективному повторенню вивченої
лексики, поповненню словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції;
розвиткові уваги, пам'яті, мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах тощо.
Інтерактивне навчання максимально сприяє досягненню однієї з основних цілей навчання іноземної
мови – розвитку вмінь висловлювати думки іноземною мовою як в усній, так і письмовій формі.
Висновки. У статті зроблено спробу аналізу доцільності використання та переваг інтерактивних
технологій на заняттях з іноземної мови та у самостійній роботі учнів та студентів. Завдяки інтерактивним
методам навчання можна вирішувати проблеми вивчення іноземної мови у співпраці, а також
індивідуалізації та диференціації навчання з урахуванням різних чинників: рівня володіння іноземною
мовою, швидкості її опанування, часових меж, стилю навчання, особистих освітніх потреб і траєкторій
навчання тощо. Використання інтерактивних технологій у викладанні і вивченні іноземної мови не тільки
не викликає сумнівів у широкого загалу, але й стало необхідністю і ознакою сьогодення.
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Чижикова І.В.,
викладач кафедри іноземних мов
Придніпровської академії будівництва та архітектури
SEMANTIC ANALYSIS OF CASE RELATIONS
It is a common knowledge that semantics is such a language sphere in which all the units (in their close entirety
of meaning and form) are correlated and interdependent. As for semantic research, linguists distinguish the socalled relational semantics. It is this sphere which the category of case belongs to. Following the scientific
approaches of Fillmore, Dokulil, Morokhovskaya, Zolotova and others, we accept the point of view, according to
which, case is the lingual referential conceptual category which is characterized by the denotative ability to denote
relations to things, properties, actions. Then we try to make the analysis of the semantic patterns of the Genetive
Case, realized in microcontexts on the syntactic level, in which the role of left-hand elements (with -’s morpheme)
predominates. Elements of transformational method are of great help here.
Some examples:
the semantic pattern – the Genetive of Agent (“Subjective Genetive”)
the man’s arrival – the man arrived
my uncle’s death – my uncle is dead
the semantic pattern – the Genetive of Patience (i.e. the reference of actions to their objects)
the champion’s defeat – the champion is defeated
John’s expulsion – John is expelled
Here it is also necessary to mention commentaries on the notion “semantic cases”, which are closely related
to semantic sentence structure as they display semantic roles of the actants (the participants of the action). The
latter are dependent components of the verbal action, namely: the agent of the action, its object, instrument,
locational and temporal semantic roles. Following the approach of a number of linguists we made an attempt to
display these semantic cases (roles) through the notion of syntaxeme as the smallest meaningful unit in the
semantic sentence structure. Apart from this, we also put an accent on the idea that valency of the verb itself
contribute to defining semantic cases. Word-order is of great importance here too. It is typical of Modern English
to express syntaxemes as prepositional variants which prevail over prepositional ones.
e.g. The event was widely commented on by all the journalist. (journalists – syntaxeme “prepositional” as the
dependent component of the verb).
Analyzing the prepositional syntaxeme with “for” we also tried to show that one and the same syntaxeme can have
different variants and express different semantic roles. Syntactic and semantic components do not always coincide:
e.g. I sent flowers to her. (the object) – She was sent flowers. (the subject)
Here is another attempt to expose the correlation of semantic cases with derivational meanings in the process of wordformation. The existence of this correlation has been proved by such linguists as Dokulil, Kubryakova, etc. Semantic cases
are implicitly involved into the inner structure of derivative words and are related to verbal actions and their actants. Above
all, we mean here verbal derivatives of the suffixal type. The role of words-identifiers is of great help too.
e.g. fire-watcher – person whose duty was to watch fires started by bombs dropped from the air (here “person” the
word identifier, ‘to watch” and “fires” motivating words connected with the semantic role is the agent of the action)
One and the same derivative can involve different semantic roles. To sum it up, we must state that the lingual
referential conceptual category of case is closely correlated with different language levels (morphological,
syntactic, and derivational). Related to different language levels this category comprises different lingual devices
representing specific semantic patterns which, taken in their entirety, can be looked upon (in content) as the
universal category displaying objective relations existing in extra-lingual surrounding reality.
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Заряжко Тетяна Валеріївна
аспірантка кафедри культурології та інформаційних комунікацій
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРНОГО РЕЛЯТИВІЗМУ
Початок ХХ століття характеризується зміною парадигмальних установок, в цей період з’являються
критика і заперечення лінійності розвитку історії та еволюціонізму, а також відбувається перехід від
універсалізму до партикуляризму, від монізму до плюралізму і мультикультурності.
На хвилі цих змін з’являється та успішно розвивається напрям культурного релятивізму,
представниками якого було сформульовано нові ідеї розвитку культури, а саме: стверджується
унікальність кожної локальної культури; будь-яка культура по-своєму складна, цінна й самобутня;
культура повинна розглядатися як закрита система специфічних форм існування. [1]
Також релятивісти заперечували універсальність моделі розвитку всіх культур. Дана концепція
сформувалася на противагу існуючій на той час концепції еволюціонізму (основні представники: Г.
Спенсер, Л. Г. Морган, Е. Тайлор ), в основу якої покладено думку, що розвиток культури та суспільства
можливий тільки у лінійному та поступовому розвитку, а також має універсальні категорії характерні для
існуючих культур. [5] Представники ідей релятивізму стверджували ж, що розвиток можна дослідити
тільки з огляду на чинники, які мають вплив на конкретно взяту локальну культуру.
Основні ідеї культурного релятивізму сформулювали в межах Американської школи культурної
антропології очільником котрої вважається антрополог Францс Боас.
Метод дослідження Ф. Боаса ґрунтувався на позаеволюційному принципі опису культур,
відстоював історичний підхід в якості найважливішого методу дослідження культури. В роботах Ф.Боаса
культура виступає цілісною системою, що складається з безлічі взаємозалежних елементів. Дослідник
виступав проти використання загальних схем і теорій в процесі вивчення різних культур. Стверджував, що
перш ніж робити спроби встановлення законів розвитку культури всього людства, необхідно розуміти
процес розвитку індивідуальних (локальних) культур. «Ми повинні перш за все зрозуміти процес зростання
індивідуальних культур, а потім вже спробувати встановити закони розвитку всього людства.» [2]
Кожне утворення (культуру) треба розглядати як індивідуальну сутність в конкретний час свого
існування. Досліджував окремі культурні ареали, що свідчить про перехід до просторового аналізу, який
не співставляв та не порівнюв між собою декілька культур в певний відрізок часу, а брав за основу свого
дослідження окремо взяту, незалежну від інших культуру. «Передбачається, що у кожної культури існує
свій власний унікальний шлях розвитку….». [3 ]
Продовжуючи думку автора варто зауважити, що подібність певних характеристик різних культур
потрібно доводити та знаходити причину такого схожого утворення, а не пояснювати це через
універсальність розвитку. Також зазначимо на негативне ставлення до розділення культур на більш
розвинуті та менш розвинуті. Можна сказати, що це була перша спроба створення історичного
гіпертексту, нелінійного фрагментарного утворення.
Наслідувала й поглиблювала ідеї свого вчителя й учениця Ф.Боаса− Рут Бенедикт, авторка класичної
в області психологічної антропології книги «Моделі культури».[8] За теорією Рут Бенедикт, формування
культури− це результат унікального історичного процесу. Кожна культура вільна обирати шлях свого
розвитку, але цей вибір обмежується умовами, які надаються природою, існують в певній історичній
ситуації та залежать від руху подій. Авторка описувала кожну культуру як окрему психологічну
цілісність. У своїй книзі Р. Бенедикт прагнула вийти за межі простого опису поведінки індивіда як
продукту своєї культури, а охарактеризувати узгодженість культури як цілісного об’єкту,
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продемонструвати, що кожна культура має унікальну конфігурацію внутрішньокультурних елементів,
об'єднаних однією культурною темою (Бенедикт називає її «етосом культури»), що визначає не тільки
яким чином елементи культури співвідносяться один з одним, але і їх зміст. [8] У вже сформованій
культурі є один домінуючий тип особистості, який відповідає духу культури. Це типова особистість, яка
своєю поведінкою та всіма характеристиками відповідає етосу культури, вона і є конфігуративною
особистістю. Р. Бенедикт зробила акцент на дослідженні психологічного чинника в розвитку локальної
культури, звернувши увагу на врахування особливості її індивідуального історичного розвитку.
Дослідженням просторового розташуванню культури, географічного положення, як важливих чинників
впливу на формування культури, прриділяли увагу в своїх роботах Фрідріх Ратцель та Лео Фробеніус.
Ф. Ратцель розробив положення саме просторового підходу у дослідженні політики, називаючи своє
основне вчення «біогеографічною концепцією». Саме від простору та географічного положення, на думку
дослідника, залежить успішний розвиток держави. Л. Фробеніус ввів поняття «культурного кола», згідно
з яким певні культурні форми є характерними для певних життєвих просторів і обмежуються ними, кожна
культура є своєрідним організмом, окремою, самостійною сутністю, яка росте та розвивається, має такі ж
етапи розвитку як і людина – дитинство, юність та зрілість. [6,7] В основі такого принципу ми бачимо
розгляд кожної культури окремо в її просторовому, позаеволюційному вимірі.
Отже, розглянуті основні напрямки культурного релятивізму відображають тенденції переходу від
історичного до психологічного,а також географічного напрямку дослідження культури. Прослідковується
процес виділення окремих територій як одиниць культури, тобто процес локалізації. Дані потрібно
розглядати для застосування у вивчені питань локальних культур, а також для підстави говорити про
формування поняття локусу (місця) як матеріального надбання та конфігурації культурних цінностей
народу, який проживає на певній території.
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Університету економіки та права «КРОК»
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТІВ КРАЇН ЄС У
РЕСПУБЛІКАХ ЗІ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ
Аналізуючи процес реформування України на шляху до членства в Європейський Союз (далі ЄС),
досвід функціонування парламентів європейських держав зі змішаною формою державного правління є
як ніколи актуальним та корисним. Тому що в силу багатьох чинників (історичних, географічних,
соціальних, політичних, економічних) запровадження парламентської форми правління на
сьогоднішньому етапі розвитку суспільства є неможливим.
Своїм складом парламенти усіх без винятку європейських країн відображають як представницькі
інститути, політичні преференції громадян у власних державах і, водночас, у своїй діяльності постійно
орієнтуються на домінуючі інтереси електорату. Громадяни через представництво їх депутатами беруть
участь в управлінні державою.
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Членами ЄС є 28 країн, з яких 5 мають змішану республіканську форму правління. Подивимося як
різниться характеристика парламенту за типом парламенту, способом його формування, кількістю
депутатів та терміном їх повноважень в зазначених республіках.
Почнемо з Литви, яка є унітарною конституційною президентсько-парламентською республікою.
Парламент Литовської Республіки є однопалатним, має назву Сейм, здійснює вищу законодавчу владу в
країні. Згідно Конституції Литовської Республіки Сейм складається з 141 члена, які є представниками
народу. Депутати обираються строком на 4 роки на основі загального, рівного, прямого виборчого права
шляхом таємного голосування. [1, ст. 55]
Польща є унітарною президентсько-парламентською республікою. Згідно Конституції Республіки
Польщі законодавчу владу в країні здійснює Сейм та Сенат, тобто парламент є двопалатним. В той же час
Сейм здійснює контроль за діяльністю Ради Міністрів в межах, які визначені Конституцією та законами.
[2, ст. 95] Сейм складається з 460 депутатів. Вибори до Сейму є загальними, рівними, прямими та
пропорційними і відбуваються шляхом таємного голосування. [2, ст. 96] Сенат складається зі 100
сенаторів. Вибори до Сенату є загальними, прямими і відбуваються шляхом таємного голосування. [2, ст.
97] Сейм і Сенат обираються строком на 4 роки. [2, ст. 98] Обраним до Сейму може бути польський
громадянин, який має право голосу і не пізніше ніж на день виборів досяг 21 року. Обраним до Сенату
може бути польський громадянин, який має право голосу і не пізніше ніж на день виборів досяг 30 років.
[2, ст. 99] Отже, різниця в депутатах верхньої та нижньої палати – це вік.
Португалія є парламентсько-президентською республікою. Законодавчу владу в Португалії здійснює
парламент – Асамблея Республіки. Асамблея Республіки є зборами, які представляють всіх португальських
громадян. [3, ст. 147] У Асамблею Республіки входить мінімум 180, максимум 230 депутатів, згідно виборчим
законом. [3, ст. 148] Сьогодні до парламенту обрано 230 депутатів на чотирьох річний термін. [4] Депутати
обираються за виборчими округами, географічні кордони яких встановлюються в законі, який також може
передбачити створення багатомандатних та одномандатних округів, а також встановити їх характер і
доповнення з тим, щоб забезпечити застосування пропорційної системи і методу найбільшої середньої д’Ондту
при розподілі мандатів відповідно до поданих голосів. Число депутатів, обраних від кожного багатомандатного
виборчого округу, що знаходиться на національній території, за винятком єдиного національного округу, якщо
він створений, пропорційно кількості зареєстрованих в ньому виборців. [3, ст. 149]
Румунія є президентсько-парламентською республікою. Згідно Конституції Румунії парламент є
верховним представницьким органом румунського народу і єдиною законодавчою владою країни.
Парламент складається з Палати Депутатів і Сенату. [5, ст. 58] Палата Депутатів і Сенат обираються
загальним, рівним, прямим, таємним і вільно вираженим голосуванням відповідно до виборчого закону.
[5, ст. 59] Сьогодні в парламенті працює 465 депутата: в нижній палаті 329, а в верхній – 136. Палата
Депутатів і Сенат обираються строком на чотири роки. [5, ст. 60]
Останньою країною є президентсько-парламентська республіка Франція. Згідно Конституції
Французької Республіки, Парламент складається з Національних зборів і Сенату. Депутати Національних
зборів обираються прямим голосуванням. Сенат обирається шляхом непрямого голосування. Він
забезпечує представництво територіальних колективів Республіки. Французи, які проживають за межами
Франції, Представлені в Сенаті. [6, ст. 24] На сьогоднішній день в Національні збори обрано 577 депутатів
[7], а в Сенат – 348. [8] Термін повноважень: Національні збори – 5 років [9], а Сенат – 6 років. [8]
Нижче представлена таблиця де відображені узагальнюючі відомості про парламенти країн ЄС зі
змішаною формою правління.
№
1.

Назва
країни
Литва

Назва парламенту

Тип
парламенту
Сейм Литовської Республіки Однопалатний

2.

Польща

Національні збори Польщі

3.

Португалія Асамблея Республіки

4.

Румунія

Парламент Румунії

5.

Франція

Парламент Франції

Спосіб формування

Кількість
депутатів
141

Вибори
Сейм (нижня палата) – вибори;
560 (460+100)
Сенат (верхня палата) – вибори
Однопалатний
Вибори
230
Палата депутатів (нижня
Двопалатний
палата) – вибори;
465 (329+136)
Сенат (верхня палата) – вибори
Національні збори (нижня
Двопалатний
палата) – вибори;
925 (577+348)
Сенат (верхня палата) – вибори
Двопалатний

Термін
повноважень
4 роки
4 роки
4 роки
4 роки
5 років
6 років

Таблиця 1 - Парламенти країн ЄС зі змішаною формою правління
Джерело: складено автором
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Таким чином, проаналізувавши вищезазначені республіки, вбачаємо, що інститут парламенту має
неоднакові характеристики. Наприклад, Польща, Румунії та Франції, які є унітарними країнами, як і Україна,
мають двопалатну структура парламенту. Водночас, звертаємо увагу, що в зазначених країнах до нижньої,
так і до верхньої палати депутати обираються на всенародних виборах. В Польщі різниця до кандидатів у
депутати тільки у віковому цензі, який піднімається до 30 років для кандидатів в депутати у Сенат. А у
Франції різниця в тому, що до верхньої палати обираються представники французів, які живуть за межами
республіки. Зважаючи на наш аналіз, ми підтримуємо прихильників необхідності змінити структуру
парламенту в Україні, особливо зважаючи на останні події (неконституційне відмежування певної частини
країни та довготривалі бойові дії на сході України), тобто явний розкол народу, та різниця у політичних і
культурних поглядах. Верхня палата може виступити певним важелем, що урівноважить одвічні суперечки
українців між собою. Запровадження зазначених змін може допомогти Україні реалізувати принципи
правової держави і верховенства права, що допоможе ближче наблизитися Україні до членства у ЄС.
Література:
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https://www.parlamento.pt/sites/EN/Parliament/Documents/Constitution7th.pdf (дата звернення 29.01.2020)
4. Members. The Assembly of the Republic official website. URL :
https://www.parlamento.pt/sites/EN/Members/Paginas/Members.aspx (дата звернення 29.01.2020)
5. Constitution of Romania (in English). URL :
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_2&par1=0&idl=2 (дата звернення 29.01.2020)
6. Constitution of France (in English). URL : http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-tothe-english-website-of-the-french-national-assembly (дата звернення 29.01.2020)
7. The French National Assembly. Official website. URL : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vosdeputes (дата звернення 29.01.2020)
8. The French Senate. URL : http://www.senat.fr/elus.html (дата звернення 29.01.2020)
9. Role and powers of the National Assembly. Official website of the French National Assembly. URL :
http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-ssembly#node_9511

Бєлотєлова Анна Володимирівна
студентка, напрям підготовки «Господарське право»,
спеціальність «Правознавство»,
Науковий керівник: Француз Анатолій Йосипович,
Герой України, лауреат премії Ярослава Мудрого, д. ю. н., професор,
заслужений юрист України, завідувач кафедри державно-правових дисциплін
Університет економіки та права «КРОК»
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ В ЧАСТИНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ОБШУКУ, ЯК ОКРЕМОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ
На сьогоднішній день існує необхідність висвітлення проблематики та дослідження забезпечення
процесуальних прав і свобод людини і громадянина, як учасника кримінального провадження під час
здійснення обшуку, як окремої слідчої (розшукової) дії та дотримання положень Кримінального
процесуального кодексу України, прийнятого «13» квітня 2012 року.
З моменту вступу в силу Кримінального процесуального кодексу України минув досить тривалий час,
проте, прогалини у кримінальному процесуальному законодавстві, які були допущені під час його
прийняття, досі не усунені законотворцями.
Дотримання прав учасника кримінального процесу на етапі досудового розслідування із
застосуванням такої слідчої дії, як обшук житла або іншого володіня, межує із актуальною проблемою,
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що постає в результаті виконання правоохоронними органами функцій в межах наданих їм повноважень
та потребує врегулювання на законодавчому рівні.
Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому
обстеженні комерційних, нежитлових та житлових приміщень, земельних ділянок та/або їх частин, що
перебувають у володінні особи, в якої планується проведення обшуку, з метою виявлення та фіксації
відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя
кримінального правопорушення або майна, що було здобуте злочинним шляом в результаті скоєння
такого правопорушення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, за попереднього погодження слідчого з
прокурором [4]. Проте, в кримінальному законодавстві існуть виключення, які дають можливість
проникнення у житло або інше володіння особи без ухвали слідчого судді, у випадках, визначених
частиною 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий або прокурор мають право, до постановлення ухвали слідчого судді, потрапити до житла або
іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, а саме пов'язаних із врятуванням життя людей
та/або майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину [3].
Такі виключення, з однієї сторони, дають можливість співробітникам оперативних підрозділів в
повній мірі здійснювати процесуальні дії, що необхідні в конкретний момент реального часу, що
виникають через загрозу життю та/або здоров’ю особи, або в межах кримінального провадження.
Проте, з іншої сторони, норма вищевказаної статті становить недолік в чинному законодавстві, що
потребує суттєвого доповнення та подальшого законодавчого врегулювання в частині, де зазначені
виключні обставини проникнення до житла або іншого володіння особи.
Відсутність в даній статті такої умови, як «особисте звернення до правоохоронних органів особи, винної
у скоєнні злочину» виключає можливість всебічного розвитку інституту досудового розслідування.
Якщо змоделювати ситуацію, в якій до дільничого в управлінні поліції Головного управління
Національної поліції звертається заявник, із заявою або повідомленням про вчинення ним кримінального
правопорушення - вбивства через необережність/ в стані сильного душевного хвилювання та/або
алкогольного сп'яніння, то на час прибуття до місця вчинення злочину співробітників оперативного
підрозділу, враховуючи, що заявник не є власником квартири, а лише виступає її орендарем або
користувачем, який у неконтрольованому стані зачинив вхідні двері, а ключів для їх відкриття при собі
не має - будуть відсутні законні підстави для проникнення до житла, власника якого немає на місці в
момент, коли існує термінова необхідність потрапляння до такого приміщення.
В даному випадку, кримінальне законодавство передбачає можливість складання протоколу допиту
для засвідчення факту скоєння злочину та звернення із клопотанням до слідчого судді в терміновому
порядку з метою оперативного отримання ухвали на обшук. Слід враховувати, що складання тексту
клопотання, подання його через канцелярію місцевого суду в межах територіальної юрисдикції на
ухвалення слідчим суддею, вимагає певного періоду часу, що значною мірою перешкоджає негайному
здійсненню правоохоронної діяльності.
Беручи до уваги, що частина 1 статті 233 Кримінального кодексу Україну встановлює імперативну
норму, виключаючи будь-яку можливість одностороннього втручання у вирішення даної проблеми зі
сторони обмеженого кола осіб, які відносяться до правоохоронних органів, що безперечно є позитивною
рисою національного законодавства з точки зору дотримання низки міжнародних нормативно-правових
актів, зокрема, проте не виключно, положень Європейської конвенції з прав людини та основоположних
свобод [1] та Конституції України [2] в частині захисту права на приватність людини і громадянина щодо
недоторканності житла, однак, в той же час обмежує дії правоохоронних органів та сторони захисту в
непередбачуваних діючим кримінальним законодавством умовах, що, однозначно, є ознакою того, що
чинне законодавство України потребує суттєвих доопрацювань.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
Світове співтовариство має досить багатий досвід формування системи конституціоналізму. Однак в Україні
конституціоналізм є порівняно новою дефініцією, що не має єдиного визначення і по різному інтерпретується в
юридичній літературі. Конституціоналізм (від лат. constitutio - встановлення, устрій) має визначення:
1) Система знань політико-правового характеру, предмет дослідження якої становлять
фундаментальні цінності демократії, обґрунтування необхідності встановлення конституційного ладу,
аналіз історії і практики конституційного розвитку держави, їх груп і світового співтовариства.
2) Механізм державної влади, обмежений конституцією; політична система, що спирається на
конституцію і конституційні методи управління.[1, ст.55]
Поняття Конституціоналізм має два аспекти:
 об'єктивний — сукупність конституційно-правових актів, що регулюють важливі соціальні зв'язки;
 суб'єктивний — наявність теорії конституції, прогресивних уявлень про устрій суспільства і
держави; сприйняття конституції, інших нормативних актів населенням.[1]
Саме слово «конституціоналізм», на думку Г. Дж. Бермана було винайдено наприкінці XVIII –
початку XIX ст. для позначення головним чином американської доктрини верховенства писаної
конституції над видаваними законами. Однак реальність нового конституціоналізму в повному розумінні
слова уперше виявила себе в міських правових системах Західної Європи в XIXII ст..
Не зупиняючись на більш докладному аналізі всіх окреслених дефініцій, зазначимо тільки те, що як
такий феномен конституціоналізму може виникнути тоді, коли сама держава тлумачиться як специфічний
складний політико-правовий інститут, який виконує передбачені конституційними нормами функції
регулювання суспільних відносин засобами правового й політичного впливу. В результаті цього виникає
феномен конституціоналізму (в цьому плані його може бути окреслено як «особливу систему конституційноправових відносин, які опосередковують у загальному вигляді повновладдя народу і його суверенітету»),
коли і над державою, і над суспільством височіє право, яке не зважаючи на свій генетичний зв'язок з
суспільством, а також на свою зв’язаність з державою, тим не менш, може регулювати державні, суспільні і
державно-суспільні відносини. Таким чином саме завдяки універсальності та загальній значущості
закріплених у конституції принципів і цінностей ,вона постає як найвищий правовий акт, нормами якого
рівною мірою слідують як держава(в особі її органів і посадових осіб), так і суспільство.[3]
Розвиток конституціоналізму в Україні на сучасному етапі є складним та багато аспектним, що
зумовлено становленням демократичної конституційної державності. Модифікація форм правління як
спроба оптимізації організації державної влади не в усіх випадках давала бажані результати. Крім того,
вітчизняні дослідники не завжди роблять акцент на основній меті функціонування держави – забезпеченні
прав людини і основоположних свобод та сталого розвитку суспільства. Інколи конституціоналізм
пов’язується з усіма державно-правовими явищами, однак менше приділяється уваги їх сутності, зв’язку
конституційних положень із політико-правовою реальністю.
Досліджуючи процес конституційного регулювання у світлі утвердження конституціоналізму в
Україні, слід наголосити на декількох гранично важливих моментах.
 По-перше, конституціоналізм – це цілком об’єктивна практика побудови і регулювання суспільних
відносин, коли на найвищому правовому рівні визнаються і гарантуються ідеали конституційної демократії
(йдеться про такий політичний режим та режим державного управління, що заснований на принципах
народного суверенітету, верховенства права, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, законності
тощо, який визнає конституцію Основним Законом суспільства і держави), які у свою чергу забезпечуються
відповідним нормативно-правовим фундаментом (система конституційного законодавства).
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 По-друге, цінність і роль конституціоналізму як певної практики регулювання суспільних
відносин полягає у тому, що він безпосередньо пов’язаний з фактичним політичним режимом. Це означає,
що той режим організації і функціонування публічної влади, який сформовано у тій або іншій країні,
повинен чітко відповідати конституції
 По-третє, конституціоналізм, як певна наддержавна і надпартійна ідеологія, несе у собі цілий
ряд специфічних правових цінностей і принципів, серед яких особливе місце належить принципу
верховенства конституції, адже саме він складає основу для визнання специфічного статусу конституції,
яка містить норми і положення, що є обов’язковими і для суспільства і для держави в особі будь-яких
органів державної влади (включаючи й найвищі). Саме цей принцип є основою формування і реального
забезпечення конституціоналізму як чіткої практики розвитку суспільних відносин, оскільки всі інші
конституційні принципи (народного суверенітету, верховенства права, законності, пріоритету прав і
свобод людини і громадянина, тощо) напряму залежать від того чи гарантовано у державі принцип
верховенства конституції.[2]
Конституціоналізм є динамічною системою, яка перманентно розвивається. Тенденції сучасного
конституціоналізму характеризують основні напрямки його розвитку як складної політико-правової
системи держави та суспільства:
Тенденція політологізації виражається у впливі політичних способів і засобів на конституційноправові відносини (зокрема – владні відносини), їх регулювання.
Тенденція соціалізації виражається в соціалізації конституції і конституційного права у цілому.
Конституціоналізм встановлює зміну акцентів у взаємовідносинах між людиною, громадянським
суспільством і державою з орієнтацією на пріоритет прав людини та розвитку громадянського суспільства.
Тенденція біологізації характеризує розвиток системи конституціоналізму з позицій захисту людини і всього
людства від наслідків тих негативних процесів, які ставлять під загрозу біологічне існування особи (ускладнення
демографічної, екологічної проблем, тероризм, питання клонування людини тощо). Взаємовідносини між
людиною і державою повинні будуватися, перш за все, на взаємної відповідальності та поваги.
Тенденція інформатизації характеризується тим, що «постіндустріальне суспільство має, принаймні,
два вимірювання – інформаційне суспільство (усередині країни) і глобалізм (на міжнародній арені) .
Тенденція інтернаціоналізації виражається в зближенні національного конституційного права
з міжнародним публічним правом.[2, ст. 90-96]
На сучасному етапі формування конституціоналізму в Україні визначають наступні проблеми:
 по-перше, сучасна державотворча і правотворча практика України дедалі більш переконливо
засвідчує проблему «розриву» між об’єктивним рівнем розвитку суспільних відносин і тими правовими
нормами, які покликані їх врегульовувати. Унаслідок цього поглиблюється диференціація між
«фактичною» і «юридичною» конституцією, що своєю чергою поступово нівелює роль конституційного
права (і права в цілому) у житті і розвиткові суспільства. однією з причин такого розриву є відсутність або
нерозвиненість на рівні сучасної правової культури суспільства цінностей конституціоналізму.
 По-друге, подальший розвиток конституційного права України не може не враховувати й
суб’єктивний елемент його реалізації, адже у багатьох випадках проблема полягає не стільки у відсутності
або суперечливості тих чи інших конституційних норм, скільки у банальному небажанні їх виконувати
або ж їх реалізовувати. За цієї причини конституціоналізм має стверджуватись в Україні не тільки шляхом
удосконалення чинного конституційного законодавства, але й через становлення нового типу правової
культури, одним з найважливіших елементів якої є конституціоналізм, його цінності і принципи.
 По-третє, процес конституційного регулювання будь-яких суспільних відносин не може
здійснюватися виключно на основі примусово-репресивної моделі, коли головною причиною дотримання
конституції є наявність жорстких і реальних санкцій, які невідворотно застосовуються у разі її порушення. Не
заперечуючи і не применшуючи ролі інститутів конституційної відповідальності, варто звернути увагу й те, що
у розвинених демократичних державах часто головним стимулом дотримання конституції є повага до неї, а
також незаперечне визнання конституціоналізму як базисної цінності і правової культури і правової свідомості.
Отже, можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку конституціоналізму в Україні існує
багато проблем. Так, наприклад, необхідні суттєві перетворення у сфері конституційної юстиції, яка може
істотно впливати не тільки на охоронні, але і на всі інші елементи конституціоналізму. Необхідно,
насамперед, теоретично обґрунтувати і законодавчо закріпити коло суб’єктів такої відповідальності,
підстави її застосування, процесуально-процедурний механізм реалізації та наслідки.
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за кафедрою конституційного права та правосуддя
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ В УКРАЇНІ
На сьогодні основною проблемою депутатської діяльності є низька відповідальність депутатів перед
виборцями та перед суспільством в цілому. Тому юридична відповідальність депутатів повинна стати
реальною, а не декларативною, як це має місце зараз. Для цього необхідно повернути окремий закон про
відкликання депутатів місцевих рад, який існував раніше. Мається на увазі Закон СРСР «Про порядок
відкликання народного депутата СРСР» від 03.06. 1991 № 222-1 [5]. Можна не погодитися з думкою
З.В.Кузнецовой про те, що підвищення рівня участі громадян України у місцевих справах доцільно
реалізовувати шляхом відмови від процедури дострокового відкликання депутатів місцевих рад [8, с.4849]. Відмова від відкликання призведе до подальшого відриву влади від народу і до подальшого зростання
безвідповідальності депутатського корпусу місцевих рад.
Вважаємо, що процедура відкликання депутатів місцевих рад повинна стати реальною і здійсненною
на практиці, але в той же час, повинні бути гарантовані права добросовісних депутатів від
необгрунтованного відкликання. При цьому доцільно залишити деталізацію відкликання на розсуд
локальних актів територіальної громади та ради, пристосовно до місцевих умов.
У той же час, така підстава дострокового позбавлення повноважень депутата, як вступ в законну силу
обвинувального вироку суду, за яким депутата засуджено до позбавлення волі [2, (п. 7 ст. 5)], було
запозичена з ст. 10 Закону СРСР від 20 вересня 1972 року «Про статус народних депутатів СРСР» [10].
Є позитивним нововведенням п. 7 ст. 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», норми
якого передбачають в якості підстави дострокового позбавлення повноважень без згоди ради набрання
законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення,
та застосовано покарання чи накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати посади або
займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування [2].
Є позитивним нововведенням п.7 ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», який
передбачає в якості підстави дострокового позбавлення повноважень без згоди ради набрання законної
сили обвинувальним вироком суду, за яким депутат засуджений до позбавлення волі, або набрання
законної силу рішення суду про притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення, та
застосовано покарання або накладено стягнення у вигляді позбавлення права займати посади або
займатися діяльністю, пов'язаною виконанням функцій держави або місцевого самоврядування [2].
Оскільки є випадки наявності у депутатів подвійного громадянства, потрібно передбачити в ст. 5 Закону
України «Про статус депутатів місцевих рад» дострокове позбавлення депутатських повноважень у цій підставі.
Витрати, понесені депутатами в зв'язку з їх діяльністю, фактично не відшкодовуються депутатам. І
хоча ч.2. ст. 32 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» закріплює, що в разі здійснення
депутатських повноважень у робочий час депутату місцевої ради за основним місцем роботи
відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю [2], а також ч.3
ст. 49 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні», про те, що на час сесій, засідань постійних
комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших випадках, депутат звільняється
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від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за
основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю [4]. На практиці ці норми,
як правило, не виконуються. Депутати змушені за власний рахунок оплачувати канцелярські та інші
витрати, оплачувати працю помічників. Ця економія дорого обходиться суспільству, оскільки депутати
позбавлені легальних матеріальних стимулів для своєї діяльності.
Склалася практика, коли депутати Одеської міської ради змушені оплачувати працю своїх помічниківконсультантів з особистих коштів. З цих причин депутатам повинні бути створені нормальні умови для їх праці.
В деяких сільських радах Одещини депутати часто засідають в тісних і маленьких сесійних залах. Були
випадки, коли депутатам Одеської міськради виділялися кабінети в райадміністраціях Одеської міськради без
телефону, комп'ютера, ксерокса, інтернету. У сільських радах депутати, як правило, не ведуть прийомів
виборців, тому в сільрадах Одеської області такі приміщення для прийомів виборців, як правило, не виділяються
взагалі. Депутат сільської ради найбільш наближений до своїх виборців, як правило, знає їх особисто, часто
зустрічає їх в ході своєї повсякденної діяльності. З цієї причини, така форма депутатської діяльності, як прийом
виборців у виборчому окрузі, в сільських радах Одещини не дістала поширення.
Недоцільно обмежувати граничну чисельність помічників-консультантів депутата лише 5 особами.
Для ефективної роботи депутатів в міськрадах міст-мільйонників і в обласних радах це числа явно
недостатньо. У Росії чисельність помічників місцевого депутата значніше і умови їх роботи краще. Так,
ч.1 ст. 32 Закону Іркутської області «Про статус депутата Законодавчих Зборів Іркутської області»
встановлює, що депутат Законодавчих Зборів має право мати до п'яти помічників, які працюють на умовах
строкового трудового договору. До того-ж, депутат Законодавчих Зборів має право також мати
помічників, які працюють на громадських засадах [6].
Звісно ж, що якщо збільшити число помічників-консультантів, то тоді ч.2 ст.3 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад» про наділення депутата всією повнотою прав, буде виконуватися більш
повно. Оскільки в сільрадах помічників-консультантів, часто немає, то необхідно проводити
роз'яснювальну роботу про обов'язок всіх сільських рад прийняти ними положення про помічниківконсультантів депутата сільської ради. Крім того, багато віддалених сільрад зазнають труднощів з
юридичною організацією своєї діяльності, відсутні кадри юристів, в підсумку, депутати таких віддалених
сільських рад часто слабо знайомі з особливостями свого правового статусу.
Відмова від законодавчого забезпечення такої гарантії депутатської діяльності як депутатська недоторканність,
на вимогу Ради Європи [3][9] призвела до того, що з'явилися факти, коли депутатів піддають побиттю у зв'язку з їх
депутатською діяльністю. Малися такі випадки і щодо депутатів Одеської міськради, зокрема, жінок.
Найчастіше місцева представницька влада має тенденцію до закритості від населення. Відвідати
сесійні засідання місцевої ради можуть тільки запрошені особи та акредитовані при цьому раді
журналісти. Закон «Про доступ до публічної інформації» став дійсно важливим кроком по розвитку
гласності, але цього недостатньо, оскільки його п.4 ст.3 про право громадян на доступ на засідання
колегіальних суб'єктів владних повноважень [7], як правило, не виконується. Тому необхідно привести
всі регламенти та інші локальні акти місцевих рад у відповідність із вищеназваним законом.
Дані проведеного нами дослідження діяльності депутатів м.Одеси і Одеської області свідчать про те, що у
багатьох депутатів немає планів робіт у виборчому окрузі і немає програм їхної діяльності. Навіть сумлінні
депутати не завжди ведуть діловодство, часто не реєструють звернення громадян. Це призводить до того, що
деякі місцеві депутати не завжди відповідають на адресовані їм звернення. Для усунення таких порушень
вбачається доцільним проводити реєстрацію всієї вхідної кореспонденції, що надходить на ім'я депутатів,
безпосередньо в секретаріаті місцевої ради, а якщо його не створено - безпосередньо секретарем ради.
Оскільки ст. 40 Конституції України зобов'язує давати обґрунтовані відповіді у встановлений законом
термін [1], то необхідно доповнити ч.1 ст.12 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
зобов'язанням місцевих депутатів давати письмові відповіді на звернення громадян, які до них надходять.
Таким чином, підсумком слабкої роботи багатьох депутатів стало те, що істотно втрачені зв'язки
депутатів з населенням, а думка населення майже не враховується при прийнятті рішень. Тому загальний
напрямок реформування депутатського статусу повинно відбуватися в напрямку посилення імперативних
почав депутатського мандата.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ЗА УГОРСЬКИМ КРИМІНАЛЬНИМ УЛОЖЕННЯМ 1878 РОКУ
У сучасному світі об’єкти права інтелектуальної власності займають особливе місце у суспільному
житті. У зв’язку з цим, актуальним видається питання дослідження становлення і розвитку концепції
кримінально-правової охорони цих об’єктів, що має здійснюватися з урахуванням того, що українські землі
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входили до складу різних держав у різні історичні періоди. Деякі питання, пов’язані із цим були розглянуті
у роботах Берзіна П. С.1, Нерсесяна А. С.2, Харченка В. Б.3 та деяких інших науковців. Утім, кримінальноправова охорона об’єктів права інтелектуальної власності за Угорським кримінальним уложенням 1878 року
на даний час досліджено недостатньо. Тому його дослідження виявляється актуальним и доцільним.
Впродовж XVIII – початку XX століть західноукраїнські землі перебували у складі Австрії та АвстроУгорщини. У зв’язку із цим, в літературі відмічається, відповідно, політична, правова, економічна і культурна
інтеграція цих територій у життя Австрії та Австро-Угорщини. Отже, становлення і розвиток законодавства про
інтелектуальну власність було пов’язане із загальноєвропейськими тенденціями у цій сфері4. Орієнтуючись на це,
слід виділити наступні важливі аспекти, що складали концепцію права інтелектуальної власності на цій території.
Положення Угорського кримінального уложення про тяжкі і менш тяжкі злочини 1878 року
включало в себе окремі норми, що встановлювали кримінальну відповідальність за посягання на об’єкти
права інтелектуальної власності. Передусім, варто звернути увагу на те, що законодавцем підкреслювалася
суспільна небезпека посягань, що вчинялися через друковані видання. Так, згідно із §62 і §63 вказувалися
особливі випадки, коли діяння вчинялося «за допомогою опублікування або поширення видань, письма або
графічного зображення», при цьому під друкованими виданнями розумілися «розмноження тексту або
графічного зображення шляхом використання друкованого верстата, відбитку, форми, механізму або інших
механічних і хімічних пристосувань»5. Такі злочинні діяння відзначалися особливою суспільною
небезпекою. Наприклад, згідно із §134 Уложення підлягала кримінальному покаранню у вигляді ув’язнення
у виправному будинку на строк від 5 до 10 років (при цьому, ув’язнення у виправному будинку вважалося
найбільш суровим покаранням після смертної кари) особа, яка через поширення друкованих видань або
графічних зображень закликала до державної зради6. У положеннях §259 і §261 передбачалося кримінальне
покарання за вчинення неправдивого доносу через друковані видання, нецензурного висловлювання або
«іншої принизливої дії», за що передбачалися покарання у вигляді штрафу.
Кримінальна відповідальність за незаконні дії з інформацією передбачалася у §328 «Заборонене
розголошення чужих таємниць», де було визначено про покарання у вигляді ув’язнення в тюрму на строк
до трьох місяців і штрафу у розмірі до 1000 гульденів для «державних службовців, адвокатів, лікарів,
фельдшерів, аптекарів й акушерів, які поширюють третім особам довірену їх таємницю, що ганьбить
честь сім’ї, без ґрунтовних причин, використовуючи службове становище, посаду або рід занять».
Положення цієї норми розповсюджувалися і на помічників вказаних осіб. Утім, у §329 передбачалося, що
наведені вище положення не застосовуються у разі, якщо «згадані особи заявляють про таємницю, що
стала їм відомою, державним органам, або якщо їх допитували, або вони виступають у якості свідків»7.
У §413 передбачалася відповідальність для того, «хто навмисно і незаконно використовує на своєму товарі
або його упаковці торгову марку іншого фабриканта, промисловця, виробника або торговця, щоб ввести в оману
покупців про походження, природу і якості товару», що каралося ув’язненням на строк до трьох місяців і
штрафом до 1000 гульденів. Положення цієї норми розповсюджувалися не тільки на національні, але й на
іноземні торгові марки за умови, якщо є наявним принцип взаємності з боку іноземної держави8.
При цьому, важливо врахувати той факт, що у системі карного права Австрійської імперії та Австро-Угорської
імперії існували «додаткові карні закони». Положення таких «додаткових» законів визначали специфічні різновиди
караних діянь, що передбачались у Карному уложенні, та такі карані діяння, які цим Уложенням не передбачались
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(тобто додатково встановлювали види караних діянь, які в Карному уложенні прямо не закріплювались), а також
встановлювали покарання за їх вчинення. «Додатковими» карними законами, що застосовувались на українських
землях, вважались законодавчі акти, які називались «Імператорськими Патентами» та видавались австрійським
імператором. Патенти не були кодифікованими актами9.
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НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПЕРЕДАЧІ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ З БАЛАНСУ УПРАВЛЯЮЧОЇ
КОМПАНІЇ, НА БАЛАНС ОСББ
В процесі становлення інституту спільної сумісної власності у багатоквартирних будинках, постає
чимало невирішених питань у діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Одним із таких невирішених питань – передача багатоквартирного будинку з балансу управляючої
компанії, так званого управителя, на баланс новоствореного, або уже діючого об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку.
Основа нормативно – правового регулювання даного питання, визначається двома Законами України:
"Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку".
Згідно ч. 5, 6 ст. 5 Закону України "Закону України "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку", яка має назву "Спільне майно багатоквартирного будинку", замовник
будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати паспорт об’єкта будівництва та один
примірник технічної документації на будинок згідно з переліком, визначеним центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово –
комунального господарства, співвласникам в особі їх об'єднання або особі, уповноваженій
співвласниками у передбаченому цим Законом порядку.
У разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, яка здійснювала управління,
повинна передати наявну в неї технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок
особі, визначеній співвласниками такого будинку[1].
Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", доповнює вищевказані
норми. Зокрема, частина 18, 19 ст. 6 цього закону, має назву "Створення об'єднання. Скликання і проведення
установчих зборів об'єднання", та передбачає, що колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку
або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання, у тримісячний
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строк з дня державної реєстрації об'єднання забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої
передбаченої законодавством документації на будинок, а також документа, на підставі якого
багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.
У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач
багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення
об'єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об'єднання відновлює її за власний рахунок[2].
Дедалі частіше керівники ОСББ скаржаться на невиконання управляючими компаніями своїх
обов’язків, щодо передачі документації на багатоквартирний будинок. Єдиним, не самим швидким
методом вирішення такого питання, є суд. Окрім того – це додаткові витрати для такої неприбуткової
організації як ОСББ (послуги адвоката, судовий збір).
З точки зору управляючих компаній, багатоквартирний будинок є ласим шматком доходу. Тому, усі
перешкоди управляючих компаній на шляху до реалізації прав співвласників будинку до самоуправління
є зрозумілими, хоча і не завжди законними.
Зустрічаючись з відмовою управителя у передачі документів, у ОСББ є два напрямки дій: 1)
звертатися до суду; 2) особисто відновлювати документи на будинок.
У судовому порядку, виникають процесуальні труднощі із формулюванням резолютивної частини
судового рішення (перед судом та представником ОСББ, постає логічне запитання: "які конкретно
документи витребувати в управителя?").
На перший погляд, дане питання вирішується Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово – комунального господарства України від 18.07.2018 № 176 "Про затвердження
Переліку технічної документації на багатоквартирний будинок" (надалі – Перелік). Наказ затверджено
Міністерством юстиції України від 16.08.2018 № 930/32383 [3].
Втім, вказаний перелік документів не є вичерпним, та обмежує ОСББ в отриманні інших документів,
які пов’язані та стосуються його діяльності.
Окрім того, пунктом 10 цього Переліку, передбачені і інші технічні документи на систему, мережі,
встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.
Частина 6 статті 5 Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному
будинку", не містить вичерпного переліку документів, які має передати попередній управитель новому.
Окрім того, у зазначеній нормі, так само як і у законі, відсутні прямі відсильні норми до Наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від
18.07.2018 № 176 "Про затвердження Переліку технічної документації на багатоквартирний будинок".
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства
України від 18.07.2018 № 176 "Про затвердження Переліку технічної документації на багатоквартирний
будинок", також не містить вичерпного переліку документів на устаткування та обладнання у
багатоквартирному будинку.
Зважаючи на вказане, слід дійти наступних висновків:
1. Внести зімни до частини 5 статті 5 Закон України "Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку", та доповнити її відсильною нормою до Наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 18.07.2018 № 176 "Про
затвердження Переліку технічної документації на багатоквартирний будинок".
2. Внести зміни до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –
комунального господарства України від 18.07.2018 № 176 "Про затвердження Переліку технічної
документації на багатоквартирний будинок", та доповнити уже існуючий перелік документів. Окрім того,
такий підзаконний нормативно – правовий акт, має називатися так: "Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 18.07.2018 № 176 "Про
затвердження Вичерпного переліку технічної документації на багатоквартирний будинок".
3. Внести зміни до ч. 18 ст. 6 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку",
викласти її у такій редакції: "колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала
управління багатоквартирним будинком до створення об'єднання, у тримісячний строк з дня державної реєстрації
об'єднання, забезпечує передачу йому документації на будинок, згідно з Вичерпним переліком".
Наявність чіткого нормативно – правового регулювання висвітленого питання, та затвердженого
Вичерпного переліку технічної документації на багатоквартирний будинок, сприятимуть об'єднанням
співвласників багатоквартирного будинку, в отриманні документів у попереднього управителя будинком, в
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досудовому, або у судовому порядках. Оскільки суд, при винесенні рішення по справі, так само як і ОСББ,
матиме Вичерпний перелік технічної документації, яку слід витребувати у попереднього управителя.
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ЛОГІЧНІ ОСНОВИ АРГУМЕНТАЦІЇ ЯК СПОСОБУ МІРКУВАННЯ
У рамках логічного знання особливої актуальності набуває агрументативна проблематика, дослідження
якої передбачає поєднання теоретичних знань з їх практичним застосуванням. На даний час, уміння правильно,
чітко та переконливо висловлювати свої думки, обґрунтовувати власні позиції, критично ставитись до
висловлювань інших людей відіграє важливу роль. У зв’язку з цим, аналіз теоретичних досліджень аргументації
має практичне значення при застосуванні таких знань у різних сферах суспільного життя.
Ті зміни, що панують у сучасній Україні сприяють зростанню значущості політичних дебатів,
різноманітних дискурсів та інших видів суперечок у соціальному житті українського суспільства робить
надзвичайно актуальними дослідження проблеми аргументації. Проблематика, щодо логічного аналізу
аргументації цікавила логіків впродовж розвитку логічних знань. Обговорення цієї проблеми можна знайти
у роботах Арістотеля, П. Абеляра, Г. Лейбніца, І. Канта та ін. Зокрема, І.Кант намагався розрізнити два види
аргументації; логічну і практичну. Він вважав, що логічна аргументація має базуватись на доведенні, яке
будується на підставі дотримання правил та законів формальної логіки; практична аргументація мала б
спиратись на неформальній критиці. На сучасному етапі розвитку логіки аргументативна проблематика
розглядається у рамках формально та неформальної логіки. Ця проблема висвітлена у працях Б. Рассела,
А. Ішмуратова, С. Кримського та ін. У логіці аргументації розробили в широкому контексті логічного аналізу
дискурсу, семіотики, філософії мови у своїх роботах К.К. Жоль, І.В. Хоменко та ін.
Аналіз джерел уможливив висновок щодо дефініції поняття «аргументація – це спосіб міркування, в
процесі якого висуваються деякі положення як теза, яку доводять; розглядають доводи на користь її
істинності або хибності; дається оцінка основам і тезі доведення, як рівною мірою і основам тезі
спростування; спростовується антитеза, тобто теза опонента; доводиться теза; створюється переконання
істинності тези й хибності антитези, як у того хто доводить, так і у опонентів; обґрунтовується доцільність
прийняття тези з метою вироблення активної життєвої позиції та реалізації певних програм дії, що
випливають із положення, яке доводиться» [3,25]. Таке широке визначення дає можливість прослідкувати
усі процеси аргументування. Спираючись на це, можна сказати, що аргументацію варто розглядати
принаймні з двох точок зору. По-перше, це дослідження структури. З цієї точки зору, аргументація постає
як певне міркування чи сукупність міркувань, основними компонентами якого є засновки (аргументи) та
висновок. По-друге, аргументацію можна розглядати як певний процес, учасниками якого є, хоча б, два
суб’єкти, коли один із них намагається переконати іншого в слушності певної тези. У такому випадку
варто говорити про комунікативний процес.
Якщо співвідносити аргументацію із міркуванням, то метою є обґрунтування дій людини
(правопорушника, потерпілого), то у такому випадку один із засновків (найчастіше перший) міркування
описує світ бажань, прагнень суб'єкта, а інший засновок-спосіб досягнення мети. Висновок такого
міркування – це усвідомлення використання певних дій для реалізації мети. Отже, у такому випадку,
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завдання аргументації полягає в тому, щоб обґрунтувати спосіб досягнення мети. Майстерність
аргументатора полягає в тому, щоб об'єднати бажане з діями, на які він чекає від аудиторії.
Аргументацію доцільніше розглядати з точки зору комунікативного процесу, учасниками якого є
аргументатор (оратор, пропонент, промовець, адресант) та аудиторія (слухачі, адресат). Саме з такої точки
зору можна більш ґрунтовніше розглянути аргументацію як способу міркування та викладу думки. Як
бачимо певна кількість термінів для позначення учасників цього процесу спричинена широким
визначенням самого поняття «аргументації». У визначенні Г.А. Брутяна, цей термін характеризується як
певне доведення тези, обґрунтування певного положення. У такому випадку можна говорити про
риторичну та еристичну моделі аргументації. У риторичній моделі, як комунікативному процесі, беруть
участь оратор й аудиторію. Аудиторія відіграє важливу роль в оцінці дій учасників певної комунікації та
аргументативного тексту. Еристична модель аргументації являє собою суперечку. У ній чітко
представлені два полюси: перший – людина, яка висуває і захищає певну тезу, та другий – людина, яка
критично ставиться до того, що було запропоновано першою людиною.
Відповідно, з боку пропонента ми маємо справу з власне аргументацією, а з боку опонента – з
критикою, яка має на меті зруйнувати аргументацію пропонента. Ці процеси відбуваються на очах у
третього учасника цієї суперечки – аудиторії, яка, й оцінює міркування пропонента та опонента. Саме ця
модель характерна для деяких видів юридичної практичної діяльності. Отже, еристичну модель
аргументації зосереджена на критиці можливих інших положень. Для успішного переконання аудиторії
необхідна саме така модуль. У зв’язку з цим можна говорити про справжній аргументативний діалог, в
якому наявне критичне ставлення до позиції пропонента. Деякі науковці (І.А. Герасимова, М.М.
Новоселов) у своїх працях зазначають про те, що складниками аргументаціями є обґрунтування та
доведення. Обґрунтування вимагає переконливості: «Коли ми намагаємось виправдати чиюсь поведінку,
чиюсь думку, розвинути точку зору, виробити рішення, зробити вибір та ін., наше серце, рівно як і наш
розум, починає активно шукати необхідні аргументи. Елементи переконання, які ми при цьому
використовуємо, включаються у процес більш чи менш інтуїтивний, що вироблений навичкою. В цьому
сенсі аргументами можуть бути і вказівка на причину, й індукція з факту, і логічний вивід» [2,79]. Дійсно,
аргументи на користь доведення або спростування думки мають бути переконливими, чіткими, а також
спиратись на факти. Як аргументами можуть використовуватись аксіоми, принципи науки, моралі, права,
статистичні дані, результати соціологічного дослідження.
Аргументи використовуються і в публічній сфері, яка визначається як особливе середовище
спілкування членів демократичного суспільства, певний контекст реалізації комунікативного аспекту
громадянських прав та свобод, що становить обов’язкове підґрунтя громадянського суспільства. У зв’язку
з цим можна розглядати політичну аргументацію як комунікативний процес. У такому випадку слухачі
сприймають пояснення, а також оцінюють наведені аргументи.
Раціональна природа обґрунтування підсилюється очікування сприйняття людини як істоти, яка за
усіх обставин має право на повагу, яка втілюється у застосуванні до неї тих самих доказів, що вона сама
повинна наводити. Політичні аргументи мають підкріплюватись фактами, і для досягнення очікуваної
мети, мають бути переконливими та обґрунтованими.
Отже, враховуючи все вище зазначене, можна зробити такі висновки. Перш за все, аргументацію слід
розглядати з точки зору її структури та як комунікативний процес, у такому випадку структура збігається
з схемою міркування. Аудиторія ж формує переконання у певному способі дії для реалізації певних
бажань. З цієї точки зору можна говорити про юридичну аргументацію, у якій промовець намагається
підібрати найбільш переконливі та обґрунтовані аргументи для реалізації певного способу дій з метою
переконання аудиторії в необхідності їх виконання.
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Пчолинський Р.Ю.,
завідувач сектору автотоварознавчих досліджень
відділу товарознавчих, гемологічних, економічних,
будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності
Закарпатського НДЕКЦ МВС України
ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЮРИДИЧНІЙ
ОСОБІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
На сучасному етапі здійснення підприємницької діяльності в умовах економічної кризи суб’єкти
господарювання дедалі частіше стають жертвами недобросовісних контрагентів, в результаті дії яких має
місце завдання їм матеріальної шкоди та, як наслідок, збитків.
Статтями 55, 56 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) визначено,
що потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним
правопорушенням завдано майнової шкоди, та одним із прав якої є відшкодування завданої кримінальним
правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом України [3].
Положеннями КПК України також визначено, що у випадку, якщо для з’ясування обставин, що мають
значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, то сторони кримінального
провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту залучають експертну установу, експерта
або експертів для проведення експертизи.
При цьому, слідчий або прокурор зобов’язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру
матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити самостійно та не надав документ, що підтверджує
розмір такої шкоди, або ж шкоди немайнового характеру, заподіяного кримінальним правопорушенням [3].
Проаналізувавши вищенаведені норми, можна дійти висновку, що у кримінальному процесі відбувається
ототожнення понять «шкода» та «збиток». Однак, з економічної точки зору, ці поняття не є тотожними.
Так, приміром, під час здійснення господарської діяльності підприємством, у разі втрати майна, що
використовується при виробництві продукції, йому завдається шкода у вигляді фактичної втрати майна.
Однак, підприємству також завдається:
1) шкода у вигляді витрат на відновлення втрачених ресурсів;
2) шкода у вигляді штрафних санкцій (наприклад, за несвоєчасне виконання контрактів тощо);
3) шкода у вигляді втрачених економічних вигод.
В цілому, всі вищеперераховані види витрат становлять сукупні збитки підприємства від вчиненого
щодо підприємства кримінально караного діяння.
Отже, враховуючи положення КПК України, юридична особа, якій завдано матеріальну шкоду, в рамках
кримінального провадження має право на відшкодування такої шкоди виключно у розмірі фактичної
вартості втраченого майна (що підтверджується речовими доказами, наявними у матеріалах справи) без
відшкодування всіх збитків, нанесених юридичній особі внаслідок протиправних дій третіх осіб.
Можливість відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні визначена главою 9
КПК України, згідно якої особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним
діянням завдано майнової шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового
розгляду пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної
особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного,
обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, який у кримінальному
провадженні розглядається судом за правилами, встановленими КПК України [3].
Відповідно до норм Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), особа, якій завдано збитків у
результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Під збитками у цивільному
процесі розуміють:
 втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які
особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
 доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було
порушене (упущена вигода).
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Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що
має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою,
яка порушила право [2].
Таким чином, порівнюючи норми КПК України та ЦК України в аспекті повноти відшкодування
завданих збитків юридичній особі неправомірними діями третіх осіб, можна дійти висновку, що
положення ЦК України, на відміну від КПК України, містять перелік витрат, які відображають всю
повноту сукупних збитків потерпілої сторони (юридичної особи) та містять детальний їх перелік.
На необхідності відшкодування повної матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення
безпідставно набутого майна наголошує і Верховний Суд України, оскільки, такі дії мають важливе
значення для усунення наслідків злочину та поновлення порушених прав громадян, підприємств, установ,
організацій, кооперативів та інших громадських організацій [1].
Враховуючи сучасні реалії судової системи, розгляд кримінального провадження та відкриття в його
рамках цивільного провадження є довготривалим процесом, що потребує фінансових та трудових затрат.
Такий розгляд сприяє понесенню юридичною особою додаткових витрат та неможливістю здійснення
господарської діяльності в повному обсязі за відсутності її втраченого майна.
На нашу думку, вдосконалення порядку відшкодування матеріальної шкоди, завданої юридичній
особі в кримінальному процесі полягає у виконанні наступних завдань:
- визначення в законодавстві України універсального значення понять «матеріальна шкода» та
«збиток» незалежно від виду правового процесу та їх деталізація;
- оптимізація порядку відшкодування матеріальної шкоди юридичній особі, суть якого повинна
бути направлена на швидке (в короткотривалій перспективі), і найголовніше – комплексне вирішення
вказаної проблеми.
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кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник НДІ правового забезпечення
інноваційного розвитку НАПрН України, Україна,
ТЕХНОПАРК ЯК СУБ’ЄКТ, ЩО НАДАЄ ПІДТРИМКУ ІНШИМ СУБ’ЄКТАМ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО НАПРЯМУ
Розвинена інноваційна інфраструктура як необхідна частина конкурентоспроможної національної економіки
становить собою масив науково-технічних центрів розробників інноваційних ідей і пропозицій, масив фінансових
активів, масив виробничих потужностей, інформаційний масив [1, с. 169], включає в себе всю систему
обслуговування і підтримки інноваційної діяльності. А це означає, що швидке та успішне впровадження інновацій
у промисловості вимагає співпраці трьох різних суб’єктів: споживач, розробник і винахідник [2, с. 17].
Суб’єктами інноваційного ринку є винахідники науково-технічних ідей, пропозицій, власники
патентів, НДДКР, розробники інноваційних проєктів, які виступають у ролі продавців, а також фізичні та
юридичні особи сфери виробництва інноваційних товарів і надання послуг, підприємства і бізнесструктури, державні та регіональні органи управління, що є покупцями.
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Модель взаємодії складових елементів механізму інноваційної інфраструктури поділяється на два
напрями: науково-виробничу (від ринку інноваційних пропозицій до підприємства) і виробничо-ринкову
(від підприємства до ринку збуту продукції) гілки. Науково-виробничий напрям сприяє надходженню
інноваційних ідей від вчених, винахідників, генераторів інноваційних пропозицій до підприємства,
здатного втілити цю ідею в новий продукт, товар, послуги. Виробничо-ринковий напрям безпосередньо
допомагає підприємству виробляти нову продукцію і постачати її на ринок збуту [1, с. 53, с. 185].
Виходячи з цього, до розробників інноваційних ідей і пропозицій в інноваційній інфраструктурі
можна віднести вчених, винахідників, генераторів інноваційних пропозицій.
В Україні на сьогодні основною проблемою комерціалізації винаходів, які є потенційно
конкурентоздатними самі по собі, є брак фінансування: як державного, так і приватного. Унікальні
результати вітчизняних розробок та досліджень ідуть за кордон, адже політика нашої держави з
підтримки винахідників і впровадження їх досягнень далека від бажаної. Державне стимулювання
діяльності НДІ, вчених може відбуватися через систему технологічних парків (технопарків) [3].
Ідею створення нових форм організації наукового процесу та комерціалізації її результатів у вигляді
технопарків, як правило, відносять до другої половини ХХ сторіччя, коли індустріальна парадигма почала
зазнавати впливу високих технологій та інформаційних процесів [4, с. 136].
Визначення технопарку надане у ст. 1 Закону України «Про спеціальний режим інноваційної
діяльності технологічних парків». Згідно з ним метою інноваційної діяльності технологічних парків є
створення організаційних засад виконання проєктів технологічних парків із виробничого впровадження
наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску продукції,
конкурентоспроможної на світовому ринку.
Створення та функціонування технопарку спрямоване на максимальне зближення науки і
виробництва, прискорення передання та впровадження результатів науково-дослідної діяльності у сферу
матеріального виробництва для їх комерціалізації. Він засновується для розвитку і просування
наукомістких технологій, формування та підтримки нових ризикових проєктів і підприємств, що їх
упроваджують. Однак найголовніше — те, що пильна увага приділяється концентрації всіх елементів
інноваційного процесу, і, в першу чергу, творчого потенціалу людей [5, с. 17].
До предмета діяльності технопарків входять проведення наукових досліджень, подальша розробка їх
результатів до стану інноваційного продукту шляхом проведення техніко-технологічного, інженерного
проєктування, створення дослідних зразків, освоєння пробних партій, а також налагодження виробничого
процесу з їх упровадження та/або випуску інноваційної продукції. Інакше кажучи, вони провадять не
лише наукову та науково-технічну діяльність, а й безпосередньо інноваційну діяльність, причому на
систематичній основі, яка спрямована на комерціалізацію результатів наукових досліджень шляхом їх
активного впровадження для швидшого отримання від цього доходів [4, с. 139].
Діяльність технологічного парку має бути спрямована на забезпечення відтворення повного
життєвого циклу інновацій: дослідження — розробка — упровадження — масовий промисловий випуск
інноваційної продукції [6, с. 162].
Чи може включати «створення організаційних засад виконання проєктів технологічних парків»
підтримку учасників технопарку?
Вважаємо, що так. Тому що це, так би мовити, формування сприятливого середовища для організації,
розвитку і діяльності цих учасників, підтримка їх творчої активності, просування та комерціалізації.
Традиційно робота технопарку відбувається таким чином: учений, винахідник, автор ідеї представляє
спеціальній аналітичній комісії або адміністрації технопарку свою інноваційну пропозицію, проєкт у
вигляді бізнес-плану. Якщо комісія визнає, що інноваційний проєкт цікавий, може бути реалізований та
економічно перспективний, він схвалюється, а з автором укладається контракт, зазвичай на 2–3 роки. На
цей час автор стає клієнтом технопарку. Для роботи йому надають необхідні виробничі приміщення,
якими володіє технопарк. Крім того, клієнт має можливість на пільгових умовах користуватися
телекомунікаційними послугами, бухгалтерією, консультаціями менеджерів-експертів, юристів та інших
фахівців, які працюють у цьому технопарку. Все це входить до складу сервісних послуг, що надає
технопарк. До того ж для оплати витрат клієнти можуть отримати кредит від технопарку, венчурного
банку або зацікавленої фірми [1, с. 25].
Тобто структура технопарків є мережею підтримки вчених, новаторів, винахідників, через яку
реалізується ініціативна форма організації інноваційного процесу та яка дозволяє залишити за
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підприємцем тільки функцію творчої праці й управління нововведеннями, що розробляються власноруч.
У цьому полягає діяльність технопаркових структур, де фізособа-підприємець є ключовою фігурою
інноваційного процесу [7, с. 9].
Технологічний парк може реалізувати як весь інноваційний процес, так і окремі його етапи. Основною
його функцією є комерціалізація нововведень. Технопарк виявляє перспективні розробки і в процесі їх
комерціалізації надає вченим, новаторам, винахідникам фінансову, юридичну, матеріально-технічну,
консалтингову та інформаційну підтримку. Однак технопарк не здійснює організацію масового
виробництва, а лише доводить ідею до стадії створення дослідного зразка нового продукту або
відпрацювання нової технології [8].
Таким чином, технопарк — це суб’єкт, що надає підтримку іншим суб’єктам інноваційної діяльності
науково-виробничого напряму, до яких належать, зокрема, вчені, винахідники. Ця підтримка полягає в:
комерціалізації дослідницької діяльності; створенні умов для успішної інтеграції науки і виробництва;
реалізації інноваційних проєктів.
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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРИВАТНИХ І ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ
ТОВАРИСТВ
Акціонерні товариства не залишаються поза увагою законодавців. До закону України «Про
акціонерні товариства» часто вносяться зміни та доповнення, що свідчить про те, що акціонерні
товариства продовжують здійснювати свою діяльність в Україні.
Особливості створення акціонерних товариств досліджували, такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як :
І. Бланк, О. Кавтиш, О. Рудченко, В. Федосов, С. Брю, Я. Функ, Ф. Мішкін, Р. Мертон.
Метою даної статті є дослідження правового регулювання створення приватних та публічних
акціонерних товариств.
Визначення поняття «акціонерне товариство» міститься в ЗУ «Про акціонерні товариства», господарському
та цивільному кодексах. Поняття в кожному з цих законодавчих актів дещо відрізняється.
Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену
кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, таке
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визначення міститься в статті 3 ЗУ «Про акціонерні товариства». Цивільний[2] та господарський[1] кодекс
дають дещо інше визначення, зокрема, акціонерним товариством є господарське товариство, яке має
статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе
відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних
із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій, крім випадків, визначених законом.
У ЗУ «Про акціонерні товариства» визначені такі етапи створення приватних і публічних акціонерних товариств:
- ухвалення зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про приватне
розміщення акцій;
- подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій в Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку;
- реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
- присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
- висновок з депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування емісії акцій або з
реєстратором іменних цінних паперів договору про ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- приватне розміщення акцій серед засновників товариства;
- оплата засновниками повної вартості акцій;
- затвердження установчими зборами товариства результатів приватного розміщення акцій серед
засновників товариства, затвердження статуту товариства, а також прийняття інших рішень,
передбачених законом;
- реєстрація товариства та його статуту в органах державної реєстрації;
- подання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати
приватного розміщення акцій;
- реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати
приватного розміщення акцій;
- отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
- видача засновникам товариства документів, що підтверджують право власності на акції.[3]
Кожен з цих етапів є взаємодоповнюючим для створення приватних та публічних акціонерних товариств.
Засновниками акціонерного товариства можуть бути: держава, територіальна громада, а також фізичні або
юридичні особи. Засновниками акціонерного товариства можуть бути як одна так і декілька осіб.
Засновниками акціонерного товариства може укладатися засновницький договір. До внесення змін до
чинного законодавства, укладення такого договору було обов’язковою умовою, при створенні акціонерного
товариства. Засновницький договір, укладається в письмовій формі та засвідчується нотаріально.
Також, акціонерне товариство може бути створене шляхом злиття, поділу, виділу та перетворення.
При створенні приватних та публічних акціонерних товариств визначаються умови їх
функціонування, які дещо різняться між собою. Кількість акціонерів приватного акціонерного товариства
не може перевищувати 100 акціонерів, тоді як в публічному акціонерному товаристві їхня кількість не є
обмеженою. Публічне акціонерне товариство може здійснювати як приватне так і публічне розміщення
акцій, в той час як у приватного можливості здійснення публічного розміщення акцій немає. Публічне
акціонерне товариство - зобов’язане пройти процедуру лістингу та залишатися в біржовому реєстрі
принаймні на одній фондовій біржі. Приватне акціонерне товариство - акції не можуть купуватися та/або
продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
Також обов’язковою умовою для публічного акціонерного товариства є те, що його річна фінансова
звітність підлягає перевірці належним аудитором, у приватному акціонерному товаристві така умова відсутня.
Що стосується публічності при виплаті дивідентів, то в приватному акціонерному товаристві, про
виплату дивідентів, повідомляються лише особи, які мають право на отримання таких дивідентів, а в
публічному акціонерному товаристві про виплату дивідентів, також, повідомляється фондова біржа.
Отже, проведений аналіз правового регулювання створення акціонерних товариств дозволяє нам
зробити деякі висновки. Створення приватних і публічних акціонерних товариств визначено в законі
України «Про акціонерні товариства» та складається з декількох етапів. Акціонерне товариство може бути
створене шляхом злиття, поділу, виділу та перетворення. Створення публічних і приватних акціонерних
товариств дещо різниться між собою, що пов’язано з визначенням умов їх функціонування.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА УТРИМАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ
НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ
Родина - соціальна група, що складається з людей, які зазвичай перебувають у шлюбі. При народженні
або всиновлені дитини батьки, опікуни зобов’язані належним чином піклуватися про дітей. Адже чоловік
та жінка набувають статусу матері та батька і мають рівні права у вихованні підростаючого покоління.
Народившись, дитина отримує безліч прав та обов’язків.
Батькам все частіше доводиться забезпечувати матеріальні потреби своїх дітей і через брак часу не
приділяють достатньої уваги у вихованні, що може призвести до негативних наслідків вчинених
неповнолітніми особами.
Досить часто виникають протиріччя у сім’ях, щодо виховання дітей. Але непотрібно забувати, що
мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитинb, незалежно від того, чи перебували вони у
шлюбі, чи ні. Передбачено ч. 1 статті 141 СКУ. [1, с. 36]. Фактично Турбота про дітей, їх виховання
покладається на матір і батька в рівній мірі.
Батьки зобов’язані:
- утримувати дитину до досягнення нею повноліття;
- дбати про фізичне, психологічне здоров’я;
- створювати належні умови для розвитку здібностей у дитини;
- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших
народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного
середовища, любов до своєї країни;
- сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню
освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
Основним обов'язком батьків є забезпечення, дотримання інтересів, прав своїх дітей. Нерідко
трапляються випадки, коли самі батьки неналежним чином піклуються про своїх дітей та порушують їх
права та вчиняють домашнє насильство. А домашнє насильство це - діяння фізичного, сексуального,
психологічного або економічного характеру, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між
родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно
проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між
собою, незалежно від того, чи проживає особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що
й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. Відповідно до Закону України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 №2229 – VІІІ ст. 29, 30 [2]. настає
відповідальність за вчинення домашнього насильства. Кривдник, який порушив вимоги спеціальних
заходів щодо протидії домашньому насильству, несе відповідальність, а саме:
- відшкодування матеріальних збитків;
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Я вважаю цього недостатньо, оскільки потерпіла сторона зазнала психологічної травми, яка може
проявлятися протягом життя, і таким чином завдаватиме шкоди психологічному здоров’ю дитини.
На сьогодні права дитини щодо їх батьків закріплені не тільки нормами національного законодавства,
а й нормами міжнародного права.
Відповідно до статті 3 Конвенції про права дитини, яка набула чинності для України з 27 вересня 1991
року, держави-учасниці зобов'язуються забезпечити дитині такий захист і піклування, який необхідний
для її благополуччя, беручи до уваги права й обов'язки її батьків,опікунів чи інших осіб, які відповідають
за неї за законом, і з цією метою вживають всіх відповідних законодавчих і адміністративних заходів [3].
Отже, право на виховання своєї дитини - особисте невід'ємне право кожного з батьків. Основним
обов'язком батьків є забезпечення, дотримання інтересів, прав своїх дітей. Позбавити цього права можна
лише у випадках, передбачених законом. Батьки зобов’язані сумлінно піклуватися і належним чином,
виховувати неповнолітніх дітей.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Державна податкова служба України (ДПС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує
державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування [1].
Неухильне дотримання, зміцнення державної, службової дисципліни і законності під час виконання
посадових обов’язків є одним із найважливіших завдань працівників податкових органів України. За
невиконання або неналежне виконання цього завдання-обов’язку вони притягуються до юридичної,
«правової відповідальності»[2, c.70].
Як вдало зазначає В.М. Панькевич, що з появою права перед суспільством виникла проблема чіткої
реалізації правових норм суб’єктами та забезпечення відповідності їх поведінки таким нормам. Протягом
тривало часу вчені-юристи намагаються дослідити причини існування поведінки людей, що порушують
правові приписи, та виробити заходи по її попередженню. Основною метою систематичної
профілактичної роботи має бути правове виховання громадян в дусі поваги до норм чинного
законодавства та безумовне і неухильне виконання приписів, що в них містяться [5, c.151].
Діяльність податкових органів є найважливішим елементом системи державного управління, що забезпечує
саме існування держави . Однак у процесі здійснення цієї діяльності цілком можливі помилки, допущені
податковими органами. За такі помилки та бездіяльність податкові органи підлягають юридичній відповідальності.
Найважливішою ознакою юридичної відповідальності є те, що вона визначається державою і
застосовується її компетентними органами.
При розгляді питань юридичної відповідальності працівників податкових органів необхідно
зауважити, що регулювання правового становища державних службовців, які працюють у підрозділах
державної податкової служби, здійснюється на підставі норм Податкового кодексу України, КЗпП
України, Закону України «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів [2, c. 71].
Згідно з п. 109.1 ПК України суб’єктом податкового правопорушення може бути: платник податків;
податковий агент; посадова особа платника податків; посадова особа податкового агента; посадова особа
контролюючого органу [4].
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Під посадовими особами контролюючих органів слід розуміти керівників, заступників керівників,
інших державних службовців органів державної податкової служби, посадові обов’язки яких
передбачають здійснення відповідних владних функцій контролю.
Так, відповідно до ст. 21.2. ПК України за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків
посадові (службові) особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом. За прийняття
неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов’язання платнику податків,
посадова (службова) особа контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, а також безпосередній
керівник такої посадової особи несуть відповідальність згідно із законом. Повторне протягом останніх
дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові)
зобов’язання платників податків, посадовою (службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла
таке рішення, є підставою для застосування до такої посадової (службової) особи дисциплінарного
стягнення у порядку, передбаченому законом.
В юридичній літературі справедливо зауважується, що сьогодні для правової науки залишається
недослідженим питання персональної відповідальності працівників податкових органів та процесу
притягнення їх до юридичної відповідальності [2, c. 72]. Адже аналіз ст. 21.2. ПК України не дозволяє
надати чітку відповідь про те, до якого виду відповідальності притягується винна особа податкового
органу у випадку вчинення правопорушення вперше. Так як за повторне вчинення правопорушення
протягом року тягне дисциплінарну відповідальність.
Так, працівника податкових органів може бути притягнено до відповідальності за таких умов:
неправомірність рішень (дій/бездіяльності) працівника; наявність шкоди, завданої особам або їх майну;
причинний зв’язок між неправомірними діями працівника податкового органу і завданою шкодою особі.
Одним із головних принципів діяльності працівників податкових органів є принцип відповідальності за
невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків.
Крім цього, залежно від галузевої структури права розрізняють такі види юридичної відповідальності,
як: конституційно-правова, дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, кримінальна.
Конституційно-правова відповідальність настає за порушення норм Конституції України. При
розгляді конституційно-правової відповідальності державних службовців можна зазначити, що більшість
конституційно-правових норм не містять санкції і за умови їх порушення настає юридична
відповідальність, передбачена іншими галузями права [2, c. 73].
Дисциплінарна відповідальність посадових осіб органів ДПС України настає за вчинення суспільно
шкідливого порушення юридично обов’язкового порядку службової діяльності цих органів, закріпленого
нормами права. Характеризуючи загальні засади дисциплінарної відповідальності працівників податкових
органів, варто наголосити, що згідно зі ст. 47 КЗпП України за порушення трудової дисципліни до працівника
може бути застосовано лише один із заходів стягнення – догана чи звільнення [3].
Ще одним видом юридичної відповідальності працівників податкових органів є адміністративна.
Посадові особи податкового органу несуть адміністративну відповідальність як за вчинення протиправного
діяння, так і за видання наказів, що порушують чинне законодавство. Як правило, до працівників податкових
органів застосовуються адміністративні стягнення у вигляді попередження та штрафу [2, c. 76].
Під цивільно-правовою відповідальністю податкових органів слід розуміти відшкодування державою
фізичній або юридичній особі шкоди, завданої незаконними діями, бездіяльністю або актами податкових
органів та їх посадових осіб. Так, ст. 21.3 ПК України встановлено, що завдана шкода неправомірними
діями посадових осіб контролюючих органів підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного
бюджету, передбачених таким контролюючим органам [4].
Кримінальна відповідальність посадових осіб податкових органів настає за вчинення суспільно
небезпечних, винних діянь, які виявляються у зловживанні владою або службовим становищем,
невиконанні або неналежному виконанні службових обов’язків, тобто за злочини у сфері службової
діяльності. Посадові особи податкових органів притягуються до кримінальної відповідальності на
загальних підставах відповідно до КК України [2, c. 79].
Підводячи підсумок, слід зазначити, що потребують удосконалення норми Податкового кодексу
України, що визначають підстави та види відповідальності, яка застосовуються до працівників ДПС
України. Крім цього, в законодавстві слід передбачити механізм фіксації та порядку встановлення
повторності вчинення таких правопорушень.
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«ІСТОРІЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА»
Виникнення правових норм, цілісну сукупність яких ми сьогодні називаємо галуззю
адміністративного права, пов'язане з управлінням. Управління виникає тоді, коли суспільство досягає
певного рівня розвитку. Воно є результатом піднесення матеріальної та духовної культури. Управління
має тривалу історію, супроводжує людину з перших кроків її соціального розвитку.
Держава є вищою формою організації суспільства, головним призначенням якої є забезпечення
правопорядку в суспільстві, створення необхідних умов для стабільного функціонування та
поступального розвитку, врегулювання суспільних відносин. Ключовим засобом такої організації
суспільства є право, як система основоположних ідей та механізмів соціального регулювання суспільних
відносин відповідно до встановлених та діючих правил правил.
Адміністративне право в його класичному розумінні виникло тоді, коли Французька революція 1789
р. протиставила всемогутності держави права людини та громадянина, тобто коли революційні
перетворення замінили “підданого” на “громадянина”. [1]
Адміністративне право є однією з ключових публічних галузей права, як механізм врегулювання та
забезпечення публічно-правових суспільних відносин, оскільки виступає механізмом забезпечення зв’язку
між суспільством загалом, та громадянами зокрема із системою державної влади, її органами та посадовими
особами. Воно дозволяє забезпечити роботу апарата державного управління, оформлює правовий статус
громадських організацій у сфері їхньої участі в управлінні державними й громадськими справами, регулює
правове положення особистості в сфері державного управління, забезпечує реалізацію конституційних прав
і свобод та виконання конституційних обов’язків перед суспільством. На сучасному етапі, призначення та
напрямок розвитку адміністративного права слід окреслювати через систему перебудови державно-владного
механізму та структурної моделі взаємовідносин по відношенню «держава - громадяни».
Адміністративне право в СРСР недаремно називалося радянським, бо на відміну від аналогічних
правових галузей демократичних країн, його роль зводилася до регулятора суспільних відносин і процесів,
найважливішого знаряддя втілення в життя політики КПРС, постійного зростання добробуту народу,
захисту інтересів держав й особи, подальшого планомірного і всебічного вдосконалення соціалізму.[2]
З грудня 1991 року починається новий етап в історії вітчизняного адміністративного права, який має
декілька суттєвих відмінностей від двох попередніх. По-перше, адміністративне право України з набуттям
державою незалежності почало розвиватися переважно на базі власних наукових шкіл. По-друге, змінився
вектор стратегічного розвитку цієї важливої правової галузі, сутність якого чітко викладено в нормах статті
3 Конституції України. Вони проголошують, що людина, її життя і здоров´я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою
діяльність. Утвердження й забезпечення прав і свобод людини є головним обов´язком держави.[3]
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Ключовим призначенням адміністративного права є чітка регламентація процесів регулятивноконтролюючого впливу державно-владних інституцій на суспільні відносини в різних сферах
функціонування суспільства, в межах, необхідних для забезпечення нормального функціонування
суспільних відносин в цих сферах. Тобто, функціональним призначенням цієї галузі права має стати
регламентація чітких меж можливої та необхідної поведінки суб’ктів владних повноважень в процесі
здійснення ними своїх повноважень, а також гарантування реалізації передбаченого порядку
функціонування державно-владних інституцій та інститутів громадянського суспільства, та їх взаємозв’язок.
Важливим є розробка і запровадження такого механізму, за якого органи державної влади найоптимальніше
здійснювали б регулятивно-контрольні повноваження, забезпечуючи встановлений порядок організації
суспільства загалом, і суспільних відносин в різних сферах зокрема в той же час не перешкоджаючи розвитку
незаборонених законом суспільних відносин. В свою чергу, суспільство має добровільно і усвідомлено діяти
в межах встановленого порядку, не порушуючи меж дозволеною поведінки.
Розвиток адміністративного права має бути спрямований на забезпечення поступального розвитку
суспільних відносин в сфері взаємодії з органами державної влади на засадах національного
правопорядку, що має забезпечити реалізацію призначення даної галузі права.
На сьогодні, не видно необхідних перетворень, зазначених вище. А ми бачимо лише дрібні
перестановки в діючій пострадянській адміністративній системі сьогодення. І навіть так звані
«адміністративні реформи» направлені на перерозподіл владних повноважень, а не на перебудову
адміністративної системи відповідно до сьогоднішніх потреб національного суспільства.
На нашу думку необхідно розглянути можливі напрямки розвитку і вдосконалення.
Можна виділити такі:
1) підготовка та оновлення нормативно-правової бази;
2) розробка основних методів та теоретичних засад перспективного розвитку державно-владного
механізму;
3) запропонувати концепції реформування державно-владного механізму, системної перебудови
методів, засобів, напрямів та загалом механізмів державно-владного впливу;
4) вдосконалення та оптимізація механізму взаємодії методів
адміністративно - правового
регулювання, гармонізації імперативного й дизпозитивного методів, але в межах, які гарантуватимуть
дотримання встановленого правопорядку;
5) вдосконалення методів юрисдикційної форми адміністративного захисту;
6) визначити відносно чіткі межі предмету наукового пізнання, до якого мають належити відносини,
які виникають в процесі здійснення регулятивно-контрольного впливу державно-владних суб’єктів на
суспільні відносини та порядок і межі взаємодії владних та невладних суб’єктів, а отже, слід відокремити
порядок здійснення адміністративного судочинства.
Таким чином, ключовою суттю перспектив розвитку адміністративного права має стати модернізація
та вдосконалення систем та механізмів у данній сфері права. Тому що призначенням адміністративного
права: є побудова оптимальної моделі державно-владного механізму, впорядкування суспільних відносин
у сфері взаємодії владних та невладних суб’єктів, забезпечення дотримання встановленого правопорядку
та забезпечення реалізації інтересів суспільства загалом та окремих громадян.
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