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СЕКЦІЯ «ЮРИДИЧНІ НАУКИ» 

 

Аганіна А.О. 

к.ю.н., асистент 

 

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ  

ТА ЇХ ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ 

У світлі сучасних державотворчих процесів в Україні, які направлені на реалізацію 

основних положень Конституції України щодо побудови демократичної, правової, соціальної 

держави, важливе місце займає становлення і розвиток різних форм діяльності 

територіальних громад в Україні.  

Метою даної статті є визначення правового регулювання основних форм діяльності 

територіальних громад в Україні. 

Законодавче закріплення участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні, 

а відтак і основних форм їх діяльності, здійснюється Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних 

громад», «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», Указами Президента України, 

Постановами Кабінету Міністрів України, а також іншими актами органів виконавчої влади в 

Україні. 

Також, проблеми правового регулювання даного питання досліджували відомі вчені, 

серед яких необхідно виділити М. Баймуратова, О. Батанова, М. Краснова, В. Погорілка,  

О. Фрицького і тд. 

Однією з функцій місцевого самоврядування, як зазначає О. В. Батанов, є 

забезпечення ефективної участі населення у вирішенні питань місцевого значення [1, с.19].  

Отже, згідно з чинним законодавством України, до форм безпосереднього 

волевиявлення територіальних громад, можна віднести місцеві вибори і референдуми, 

загальні збори громадян за місцем їхнього проживання, місцеві ініціативи та громадські 

слухання. 

Таким чином, відповідно до статей 71, 141 Конституції України територіальні 

громади сіл, селищ, міст на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування обирають терміном на п’ять років депутатів сільських, селищних, 

міських рад, а також сільського, селищного, міського голову [2]. Тобто під час проведення 

місцевих виборів реалізується певна форма участі населення у вирішенні питань місцевого 

значення.  

Так, законодавством України визначено ще одну нормативну форму діяльності 

територіальних громад, якою є місцевий референдум.  

Згідно із ст. 7 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", місцевий 

референдум є формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення 

шляхом прямого волевиявлення. Рішення, прийняті місцевим референдумом, є 

обов’язковими для виконання на відповідній території [3]. 

В свою чергу, в законодавстві визначені і загальні збори громадян, як одна із форм 

безпосередньої участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Вони скликаються за 

місцем проживання громадян (збори мешканців під’їзду, будинку, кварталу, вулиці, 

мікрорайону, міста в цілому) для обговорення або вирішення питань міського життя. З 

питань, що розглядаються, загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів є 

обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення. Рішення загальних зборів 

з питань, що мають важливе значення для міської громади, але віднесені до повноважень 

міської влади, мають рекомендаційний характер [3]. 

Варто зауважити, що існують також і спеціальні форми безпосереднього 

волевиявлення територіальних громад, якими відповідно до чинного законодавства про 

місцеве самоврядування, є місцеві ініціативи та громадські слухання. Таким чином, 

територіальна громада має право провадити громадські слухання – зустрічатися з депутатами 
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відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени 

територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції 

щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування. А 

місцеві ініціативи, в свою чергу – це форма волевиявлення членів територіальної громади, 

що полягає в ініціюванні розгляду сільською, селищною радою будь-якого питання 

місцевого значення [4]. 

Також потребує уваги той факт, що в Україні існує законодавче закріплення основних 

форм та механізмів співробітництва територіальних громад. Так, згідно ст. 3 Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад», суб’єктами співробітництва є територіальні 

громади сіл, селищ, міст. Територіальні громади здійснюють співробітництво через сільські, 

селищні та міські ради [5]. 

Таким чином, розглянувши правове регулювання форм діяльності територіальних 

громад в Україні, можна зробити висновок, що вони проявляються у безпосередньому 

волевиявленні членів територіальної громади. 
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Антонович Антон 
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ПІДСТАВИ ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Держава, визнаючи забезпечення прав і свобод людини своєю найголовнішою 

цінністю, зобов’язується створити такий дієвий механізм їх реалізації, який міг гарантувати 

особі не лише захист його матеріальних прав, а й процесуальних. Одним із таких гарантій в 

цивільному судочинстві, виступає інститут відновлення втраченого провадження. Саме 

специфіка захисту не матеріальних суб’єктивних права заявника, а його процесуальних прав 

на використання матеріалів справи, що втрачена, для подальшого захисту своїх інтересів, і 

відрізняє даний вид провадження від позовного. Разом з тим, через наявність в такому 

проваджені заявника та безспірності вимоги, які притаманні справам окремого провадження, 

це зумовило включення законодавцями деяких країн цієї категорії справ до складу справ 

окремого провадження, зокрема, у Російській Федерації. 

До тематиці відновлення втраченого провадження у своїх працях звертались такі 

вчені-процесуалісти, як Зейкан Я.П., Кілічава Т.М., Фурса С.Я., Штефан О.О., Шиманович 

О.М. Таке положення у деякій мірі можна пояснити тим, що, по-перше, порядок відновлення 

втраченого судового провадження раніше був винесений за межі основного змісту ЦПК і 

містився у додатках до нього, а зараз входить до чинного ЦПК України, і, по-друге, втрата 

провадження не носило системного характеру, це було виключення із загальних правил.  

Національному законодавству, подібна категорія справ відома ще з часів дії старого 

Цивільного процесуального кодексу України 1963 року. На той час інститут відновлення 

втраченого провадження був закріплений Додатком №3 до ЦПК 1963 (далі – Додаток №3). З 
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процесом кодифікації та введенням в дію нових нормативно-правових актів, названий 

інститут був закріплений окремим розділом IX ЦПК України (ст. ст. 402-409). Слід 

зазначити, що через призму принципу верховенства права та аналогію закону, норми статей 

ЦПК, які регулюють відновлення виреченого судового провадження, не одноразово 

застосовувалися судами інших юрисдикцій для врегулювання власних правових спорів, 

наприклад Ухвала ВАСУ від 7 грудня 2011 року (справа К-24159/07). Через тяжіння до 

уніфікації, сьогодні інститут відновлення втраченого провадження є притаманним більшості 

процесуальним галузям права, кримінальному, адміністративному судочинствам. 

Обставини, які слугують втраті провадження бувають різні, загалом їх можна 

класифікувати на дві групи. По-перше це суб’єктивні обставини, тобто ті які залежать від дій 

якоїсь особи. Наприклад, крадіжка, знищення справи, що стало результатом злочинних дій 

особи або недбалість посадових осіб при зберіганні справи, тощо. По-друге, обставини які не 

залежали від волі осіб. Це різного роду стихійні лиха, повінь,буревій, тощо.  

 Особливого, практичного значення для національного судочинства згаданий інститут 

набуває через ситуацію в східній частині Україні. Воєнний конфлікт, який розгорнувся в цій 

частині країни, позбавляє людей права на доступ до правосуддя. Також, більшість людей 

втрачає можливості скористатися вже визнаним судом, своїм матеріальним правом, через 

знищення матеріалів судових справ.  

Законом України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у 

зв'язку з проведенням антитерористичної операції», було змінено підсудність цивільних 

справ у регіонах де здійснюються антитерористичні операції. В результаті чого, справи 

пересилалися з одного суду до іншого, що також слугувало їх втраті під час перевезення. 

Саме тому, дослідження застосування вказаних норм має велике практичне значення. 

Відповідно до ст.403 ЦПК України, провадження про відновлення втраченого 

судового провадження відкривається за заявою особи яка брала учать у справі або за 

ініціативою суду. Зокрема суд може проявити власну ініціативу для відкриття такого 

провадження, наприклад якщо справу втрачено, а одна зі сторін скористалася правом на 

апеляційне або касаційне оскарження. Якщо провадження відкривається за заявою особи, то 

слід мати на увазі, що такою особою може бути не тільки та яка безпосередньо брала учать у 

справі а й її правонаступники [1]. Додатком №3 до ЦПК 1963 р. коло таких осіб було дещо 

ширше, зокрема таким правом наділявся прокурор, незалежно від того чи приймав він 

безпосередню участь у розгляді справи. Розгляд такої заяви належить виключно до 

компетенції чітко визначеного суду, а саме того, який виніс рішення по суті справи або 

постановив ухвалу про її закриття. Щодо рішень судів, повноваження якого 

розповсюджувалися на територію де проходять бойові дії, то провадження про їх 

відновлення розглядається в відповідним судом, до якого перенесли територіальну 

підсудність суду, що виносив таке рішення. 

Той досвід який був напрацьований за старим ЦПК України 1963 р. мав позитивний 

вплив на вдосконалення та заповнення недоліків в інституті відновлення втраченого 

провадження. Важко переоцінити важливість такої категорії справ, оскільки повна або 

часткова втрата провадження у цивільній справі, позбавляє його учасників права на 

повноцінний судовий захист своїх прав та інтересів, який закріплений на рівні Конституції 

України. Саме тому, дослідження застосування вказаних норм має практичне значення для 

вдосконалення законодавства, але, нажаль, на сьогодні дуже мало вчених приділяють йому 

увагу. 

Література 

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у 

суді першої інстанції [Текст]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 

р. №2 // Вісник Верховного Суду України. — 2009.— №8.— С.3. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ПІДҐРУНТЯ ВИКОРИСТАННЯ ФАКСИМІЛЕ  

В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ 

Проблематикою даної статті є правова невизначеність регулювання факсиміле у 

цивільному законодавстві України.  

Питанням використання факсиміле займалися такі вітчизняні вчені цивілісти як: О.В. 

Кушнір, О.Н. Кравчук, І.В. Жилінкова, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва. 

Метою статті є дослідження цивільно-правових законодавчих актів, що регулюють 

сферу використання факсиміле. 

Правовою підставою застосування факсиміле на цей час є: Постанова № 520 від 

29.12.2000 р. «Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в 

іноземній валюті на території України». В ньому зазначалося, що використання факсиміле 

дозволяється при підписуванні чеків, призначених для переказів пенсій іноземних держав 

резидентам України або в інших випадках, передбачених законодавством країни чекодавця [3]. 

Правила Міжнародної торгівельної палати «Уніфіковані правила та звичаї для документарних 

акредитивів» від 1993 р., № 500, ст. 20 яких передбачає, що для виконання умов акредитива 

документ може бути підписаний безпосередньо, шляхом факсимільного підпису, штампа, 

символу або іншим механічним чи електронним способом посвідчення [5]. Після набрання 

чинності в 2004 році Цивільного і Господарського кодексів України, можливість укладання 

правочинів у письмовій формі шляхом підписання документів факсимільним підписом стала 

закріплена в ч. 3 ст. 207 ЦК України. «Використання при вчиненні правочинів факсимільного 

відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронного 

підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених 

законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій 

мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів» [6]. 

Отже, застосування факсиміле у правочинах допускається у трьох випадках: 

- випадках, встановлених законом; 

- випадках, встановлених іншими актами цивільного законодавства; 

- за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога 

їхніх власноручних підписів. 

Письмова згода сторін передбачає складання та підписання сторонами правочину 

письмового документа (наприклад, додатка до договору, який є його невід’ємною частиною), 

який би містив зразки відповідного аналога (наприклад самого факсиміле) їхніх 

власноручних підписів. 

Що стосується ГК України, то у ч. 1 ст. 181 закріплено норму, згідно з якою 

господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, 

підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських 

договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, 

телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, 

якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду 

договорів [1]. Водночас, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» від 16.07.1999 року передбачено, що первинні та зведені облікові документи 

повинні мати такий обов’язковий реквізит як особистий підпис або інші дані, що дають 

змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції [4]. 

Оскільки закон має вищу юридичну силу, мають застосовуватися положення саме закону, а 

не підзаконного нормативно-правового акту.  

Судова практика щодо застосування факсиміле досить неоднозначна. 

Так, Вищий господарський суд України у Постанові від 01 березня 2006 р. у справі № 

23-14/208-05-6005 визначив, що проставлення факсимільного відтворення підпису 



7 

 

уповноважених осіб без попереднього погодження його використання та за відсутності 

зразка оригінального підпису суперечить ч.ч. 2, 3 ст. 207 ЦК України та вважається, що 

сторони не дотримали письмової форми спірних договорів. Але дещо іншу позицію Вищий 

господарський суд України висловлює у Постанові від 24 вересня 2009 р. № 19/75пд: 

передбачена ч. 3 ст. 207 ЦК України письмова згода сторін на використання при вчиненні 

правочинів факсимільного відтворення підпису є лише формою підтвердження відповідного 

факсимільного відтворення підпису його власноручному аналогу. Відсутність такої 

письмової угоди у випадку вчинення дій по виконанню договору, підписаного факсиміле, не 

може бути умовою недійсності частково виконаного договору. 

Виходячи з викладеного вище вважаємо, що використання факсимільного відтворення 

підпису у випадках, коли це прямо не дозволено законодавством, може стати підставою для 

оспорювання правочину, підписаного в такий спосіб, адже, судова практика розгляду таких 

справ є неоднозначною, а іноді суддівські рішення є полярними щодо встановлення 

законності застосування факсиміле в аналогічних справах. Тому власноручний підпис є 

запорукою додержання письмової форми укладання правочину, а отже і його дійсності.  
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ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСАД УЧАСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА 

В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

У ЗАКОНОДАВСТВІ 

Актуальність обраної теми зумовлена, насамперед, необхідністю комплексного 

дослідження засад участі перекладача в адміністративно-деліктному провадженні в умовах 

підготовки сучасного вітчизняного адміністративно-деліктного кодифікованого акту й 

оновлення мовного законодавства.  

Закріплення засад участі перекладача в адміністративно-деліктному провадженні у 

законодавстві слід вважати певним етапним процесом, який відбувався одночасно із 

формуванням мовного законодавства. Мовне питання з позиції права, можна з’ясувати, 

проаналізувавши нормативно-правові акти, які врегульовують питання використання мов в 

Україні.  

Так, перший етап закріплення засад участі перекладача в адміністративно-деліктному 

провадженні у законодавстві можна умовно виділити у часовому просторі до прийняття 

діючого КпАП України. Так, першим прикладом кодифікації адміністративного права в 

Україні є Адміністративний кодекс УСРР від 12.10.1927 р., який, на жаль, взагалі не охопив 

норм щодо вираження правового статусу перекладача [1]. Зазначений кодекс діяв до кінця 
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30-х рр., проте офіційно його не було скасовано, але практично перестали застосовувати і він 

проіснував до 1980 p., коли було прийнято „Основи законодавства СРСР і союзних республік 

про адміністративні правопорушення” від 23.10.1980 р. Згадка про участь перекладача у 

положеннях відповідного акта наводиться у ст. 35, в якій закріплюється право особи, яка 

притягується до адміністративної відповідальності виступати рідною мовою і користуватися 

послугами перекладача у разі не володіння мовою, якою здійснюється провадження [2]. 

Отже, для першого етапу закріплення засад участі перекладача в адміністративно-деліктному 

провадженні у законодавстві була характерна відсутність чіткого нормативного підґрунтя 

(через нерозвиненість адміністративного законодавства) щодо визначення процесуального 

статусу перекладача. 

Другий етап закріплення засад участі перекладача в адміністративно-деліктному 

провадженні у законодавстві можна пов’язати із прийняттям КпАП України. Варто 

зауважити, що першим нормативно-правовим актом, що на державному рівні закріпив статус 

української мови як державної був Закон Української РСР від 28.10.1989 р. „Про мови в 

Українській РСР” [3]. Так, у ст. 19 зазначеного Закону наводиться положення про те, що 

провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється українською 

мовою, а якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, не володіє 

мовою, якою здійснюється провадження, може виступати рідною мовою і користуватись 

допомогою перекладача. Положення цієї норми, нажаль, не відтворюються у КпАП України, 

як це, наприклад, закріплено в ЦПК України (ст. 7) і КАС України (ст. 15). Слід зазначити, 

що середина 80-х рр. ХХ ст. активізується процесом вдосконалення законодавства. Зокрема, 

у 1984 р. був прийнятий КпАП, в 21 главі якого приділялася увага особам, які беруть участь 

в адміністративно-деліктному провадженні, в тому числі й правовому статусу перекладача, 

який абсолютно ідентичний нині діючому. Так, ст. 274 КпАП України вперше закріплювала: 

„перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває 

справа про адміністративне правопорушення. Перекладач зобов’язаний з’явитися на виклик 

органу (посадової особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад” [4]. 

Запропоновані положення зазначеної статті до цього часу жодного разу не зазнавали змін та 

доповнень, що безперечно можна вважати певним недоліком законодавства, проте подібний 

підхід до законодавчого регулювання процесуального статусу перекладача на практиці довів 

свою ефективність, оскільки проіснував досить тривалий час. Однак, в умовах 

кардинального реформування системи державного адміністрування виникла потреба у більш 

чіткому законодавчому закріпленні засад участі перекладача в адміністративно-деліктному 

провадженні. 

Третій етап закріплення засад участі перекладача в адміністративно-деліктному 

провадженні у законодавстві розпочався у 90-х рр. ХХ ст. Слід зазначити, що на цьому етапі 

статус перекладача в адміністративно-деліктному провадженні у законодавстві слід 

розглядати крізь призму мовного питання, що можна з’ясувати на підставі аналізу 

нормативно-правових актів, які врегульовують питання використання мов в Україні. 

Насамперед, слід зазначити, що державний статус української мови закріплений 

Конституцією України від 28.06.1996 р. (ст. 10), а також нещодавно прийнятим Законом 

України від 03.07.2012 р. „Про засади державної мовної політики” 5, відповідно до ст. 6 

якого державна мова застосовується на всій території України при здійсненні повноважень 

органами законодавчої, виконавчої та судової влади. Отже, за відповідним положенням 

зазначеного Закону є логічним і закономірним, що використання державної мови в 

адміністративно-деліктному провадженні є неухильним. Однак, у відповідному провадженні 

можуть приймати участь особи, які не володіють або недостатньо володіють державною 

мовою, що створює передумови для участі перекладача. Водночас, історичний аналіз 

закріплення засад участі перекладача в адміністративно-деліктному провадженні у 

законодавстві дозволяє стверджувати, що, хоча таке закріплення відповідних засад участі 

перекладача, наприкінці ХХ ст. здійснювалося фрагментарно і дещо непослідовно, 

позитивним все ж таки було прийняття КпАП у 1984 р., який узагальнив, принаймні 
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фрагментарно такі засади, хоча із плином часу він істотно застарів й не у повній мірі 

узгоджується із новітнім мовним законодавством.  

Таким чином, серед етапів закріплення засад участі перекладача в адміністративно-

деліктному провадженні у законодавстві можна виділити: 1) перший етап (до прийняття 

КпАП України, 1984 р.) – характеризується відсутністю чіткого нормативного підґрунтя 

щодо визначення засад участі перекладача; 2) другий етап – (з 1984 р. – до 90-х рр. XX ст.) – 

характеризується узагальненим і дещо фрагментарним закріпленням засад участі 

перекладача в адміністративно-деліктному провадженні; 3) третій етап – (із внутрішнім 

поділом до і після XXI ст.) – істотне „застаріння” законодавчих засад участі перекладача в 

адміністративно-деліктному провадженні у контексті оновлення мовного законодавства.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що все вищезазначене свідчить про тенденцію до 

поступового оновлення законодавчих засад участі перекладача в адміністративно-деліктному 

провадженні, узгодження його із положеннями мовного законодавства, підготовкою зразків 

перспективного адміністративно-деліктного кодифікованого законодавства із деталізацією 

відповідних положень.  
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АДВОКАТУРА В ЮРИДИЧНОМУ МЕХАНІЗМІ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

Захист прав людини – основна функція держави. Реалізуючи відповідний напрямок, 

Україна надає гарантії законності та верховенства права при реалізації правосуддя. 

Для належного та професійного захисту прав людини, забезпечення принципів 

законності та верховенства права, реалізації основ демократичної правової держави та 

громадянського суспільства, в Україні створена та діє адвокатура. 

У механізмі захисту прав людини, адвокатура посідає одне з основних місць, що прямо 

визначено положеннями Конституції України та Законом України «Про адвокатура та 

адвокатську діяльність». а саме, ст. 59 Конституції України закріплено положення у 

відповідності до якого кожен має право на правову допомогу і кожен є вільним у виборі 

захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової 

допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

Реалізація цих конституційних положень забезпечується дотриманням положень Закону України 

«Про адвокатура та адвокатську діяльність», у відповідності до яких адвокатура України є 

недержавним самоврядним інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує 

питання організації і діяльності адвокатури (ст. 2 Закону), крім того закріплюються правові 

основи діяльності адвокатів, принципи та засади їх діяльності, професійні права та обов’язки, 

відповідальність адвокатів, тощо.  
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Відповідно до конституційних положень, основними принципами діяльності 

адвокатури визнано захист від обвинувачення та надання у судах або державних органах 

належної правової допомоги. 

Захист прав людини, який здійснюється адвокатурою, включає: 

1) надання консультацій з правових питань, правової інформації і роз’яснень, 

супровід правового характеру діяльності фізичних осіб і юридичних, держави, органів 

місцевого самоврядування та держави; 

2) складення скарг, заяв, інших процесуальних документів; 

3) захист законних інтересів, прав і свобод обвинуваченого, підозрюваного, 

підсудного, виправданого, засудженого тощо; 

4) надання свідку правової допомоги під час кримінального провадження; 

5) представництво у судах юридичних і фізичних осіб під час здійснення 

адміністративного, цивільного, кримінального чи господарського судочинства; 

6) надання правової допомоги в процесі відбування та виконання кримінальних 

покарань. Зрозуміло, що адвокатура, як один із способі захисту прав та свобод, законних 

інтересів не лише гарантується внутрішнім законодавством, але й міжнародними стандартами із 

захисту прав людини [1, с. 50]. 

Отже, можна говорити про те, що на сьогоднішній день, одним із найважливіших та 

найбільш дієвим способом захисту прав та свобод людини і громадянина виступає діяльність 

адвокатури. 

Вітчизняна адвокатура здійснює захист прав людини і громадянина в різних видах 

проваджень: адміністративного, цивільного, кримінального чи господарського [2, с. 510]. 

Відповідні гарантії надаються особі на основі конституційних норм та ряду інших 

законодавчих актів, зокрема Кримінальним процесуальним кодексом України, Кодексом 

адміністративного судочинства, Господарським процесуальним кодексом, Цивільним 

процесуальним кодексом, рядом підзаконних нормативно-правових актів. 

Відповідний правовий механізм захисту передбачає не лише представлення інтересів 

потерпілого,обвинуваченого чи засудженого, але й надання відповідних рекомендацій, 

пояснень, які, по своїй суті, також захищають права та інтереси людини і громадянина [3, с. 

250]. 

Таким чином, в юридичною механізмі захисту прав людини саме адвокатура посідає 

провідне місце, що визначається принципами та основами демократичної правової держав та 

громадянського суспільства. 
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ТЛУМАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ, ДОБРОСОВІСНОСТІ  

ТА РОЗУМНОСТІ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Принципи права являють собою своєрідну систему координат, у рамках якої 

розвивається право, і одночасно принципи є векторами, які визначають напрямок розвитку 

права як регулятора суспільних відносин. В свою чергу, кожен з принципів права має 

властивий та відповідний йому механізм застосування [1, c. 127].  
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Питання тлумачення змісту принципів права будь-якої галузі не втрачає своєї 

актуальності і досить часто розглядається в роботах науковців. Аналіз принципів цивільного 

права не є виключенням. Детальні розробки проводились цілою плеядою представників 

науки цивільного права, серед яких можна назвати М.Г. Авдюкова, В.А. Бігуна,  

М.Л. Гурвича, Р.Є. Гусакяна, І.М. Зайцева, С.Ю. Каца, В.В. Комарова, К.І. Комісарова,  

В.Ю. Мамницького, М.Й. Штефана та ін.  

Цивільному праву властиві як загальні засади, передбачені ст. 3 ЦК України (принцип 

неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимості 

позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; 

свобода договору; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; судовий 

захист цивільного права та інтересу), так і специфічні засади, зокрема принцип 

справедливості, добросовісності та розумності. Особливість цих принципів проявляється в 

тому, що Цивільний кодекс України у своїх положеннях не містить норм, які б передбачали 

розкриття змісту цих засад, хоча поняття «справедливість», «добросовісність» та 

«розумність» застосовуються у багатьох нормах цивільного законодавства. Зокрема, можна 

навести норми з цивільного законодавства: зобов’язання має ґрунтуватися на засадах 

добросовісності, розумності та справедливості (ч. 3 ст. 509 ЦК України); сторони є вільними 

в укладанні договору, вибору контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог 

цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог 

розумності та справедливості (ч. 1 ст. 627 ЦК України); якщо законом встановлені правові 

наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважається, що 

поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлене судом (ч. 5 ст. 12 

ЦК України). 

Зазначені категорії мають філософське значення. «Справедливість», 

«добросовісність» та відносяться до оціночних категорій. Слід підкреслити, що вони чинять 

суттєвий вплив забезпечення належного судового захисту прав суб’єктів цивільних відносин. 

Однак, невизначеність на законодавчому рівні понять «справедливість», «добросовісність» 

та «розумність» дають підстави для системного аналізу цих дефініцій.  

«Справедливість» можна визначити як критерій оцінки позитивної чи негативної 

якості тих чи інших відносин, у тому числі в галузі нормотворчості, тлумачення договорів та 

їх застосування. Зокрема, саме критерій справедливості дозволяє відокремити рівноправні 

міжнародні договори від нерівноправних [2, с. 13-14]. 

Категорія «добросовісність» полягає в прагненні до сумлінного використання 

цивільних прав та якісному забезпеченні виконання цивільних обов’язків. Дану засаду слід 

розглядати як вірність у виконанні своїх зобов’язань та повагу і довіру до інших суб’єктів за 

зобов’язаннями.  

Чітке та зважене вирішення питань регулювання цивільних відносин з урахуванням 

інтересів усіх суб’єктів цих відносин, а також врахування публічного інтересу можливе з 

дотриманням засади розумності, передбаченої цивільним законодавством. Категорію 

«розумність» у цьому контексті можна пояснити, як дії, що здійснила б у конкретній ситуації 

людина, яка має нормальний, середній рівень інтелекту, знання та життєвий досвід.  

Зважаючи на вищенаведене, можна дійти висновку, що «справедливість» як правову 

оціночну категорію можна трактувати як визначений нормою цивільного права обсяг 

здійснення та захисту цивільних прав та інтересів особи та відповідно адекватного її 

ставлення до вимог цивільно-правових норм.  

Принцип «добросовісності» передбачає прагнення до сумлінного здійснення прав та 

виконання обов’язків, а невідповідність дій особи нормам права свідчить про її 

недобросовісність у цивільних правовідносинах. 

Як складова принципів права, «розумність» являє собою зважене вирішення питання 

здійснення цивільних прав та виконання обов’язків з урахуванням накопичених 

інтелектуальних можливостей особи та її життєвого досвіду з метою забезпечення 

справедливості та дотримання балансу інтересів суб’єктів цивільних правовідносин.  
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КОДИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ  

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Необхідність правового забезпечення розвитку в Україні інформаційного суспільства 

зумовлена переходом його від синергетичного етапу становлення до кібернетичного: такого, що 

потребує державного регулювання. Зазначене, як доктринально-концептуальна парадигма вже 

знайшло відображення у ряді нормативно-правових актів політичного змісту органів державної 

влади України. На рівні законодавства це закріплено в Основних засад розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки (далі: Основні засади) [2]. 

Важливо зазначити, що кодифікація законодавства України про інформацію зводиться 

не лише до розробки і прийняття Кодексу України про інформацію, а є постійним процесом 

спрямованим на подальше законодавче упорядкування суспільних відносин щодо 

інформації, інформаційної діяльності, інформаційної безпеки як в структурі зазначеного 

Кодексу, так і в структурах інших кодифікованих галузей вітчизняного законодавства, в 

першу чергу Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу 

України, Кримінального кодексу України відповідно до норм Конституції України [4]. 

Слід зазначити, що в Україні створено відповідні фрагментарні теоретичні поло 

ження щодо засад кодифікації законодавства України про інформацію, що відображено в 

роботах таких науковців як В.Ю. Баскаков, Д.М. Дімчогло, В.А. Залізняк, О.О. Золотар, Р.А. 

Калюжний, О.В. Кохановська, І.Ю. Крегул, Г.М. Красноступ, В.А. Ліпкан, 

Ю.Є. Максименко, А.І. Марущак та ін. На нашу думку, найбільш цільовими, 

конструктивнішими і повними вважаються напрацювання В.С. Цимбалюка [2]. Проте цей 

автор концентрує свою увагу лише на загальних питаннях дослідження кодифікації 

законодавства України про інформацію. У більшості наукових досліджень інших ав торів 

розглядаються окремі аспекти, фрагменти, сторони положення спрямовані на формування 

загальної теорії кодифікації законодавства України щодо інформації в структурі такої 

комплексної галузі права, як інформаційне право. 

Вивчивши основні погляди вчених на проведення кодифікації інформаційного 

законодавства, варто виділити дві основні концепції – концепція фрагментарної галузевої 

кодифікації та концепція комплексної кодифікації законодавства про інформацію. 

Проведені вченими конструктивно-критичні дослідження концепції фрагментарної 

галузевої кодифікації законодавства про інформацію свідчать про те, що така концепція в 

умовах євроінтеграційних процесів розглядається у контексті безпекознавства як правова 

загроза Національній безпеці України в цілому та її складової – Національній інформаційній 

безпеці зокрема [1].  

Розвиток законодавства про інформацію, інформаційну діяльність, інформаційну 

безпеку за доктриною фрагментарної галузевої кодифікації може створити правовий хаос в 
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умовах подальшого розвитку інформаційного суспільства України як сегмента глобального 

інформаційного суспільства. 

Концепція комплексної кодифікації законодавства про інформацію розглядається не 

як перманентне, разове явище, а як процес, що є складовим наукової доктрини 

систематизації законодавства України про інформацію у складі формування необхідних 

публічно-правових умов забезпечення державою головного принципу суспільного життя в 

країні: співвідношення потреб, інтересів людини, громадянина, соціальних груп, суспільства, 

держави в інформаційному просторі країни та збереження національної ідентичної 

присутності (мовної, культурної, економічної, політичної тощо) у глобальному 

інформаційному просторі. Саме на основі цього принципу мають визначатися й інші 

принципи правовідносин щодо інформації, їх зміст [3]. 

Таким чином, на підставі вищевикладеного, кодифікація законодавства України про 

інформацію, інформаційну діяльність в умовах євроінтеграційних процесів виступає як 

важливий елемент розвитку правової держави та є уніфікованим юридичним засобом 

підвищення рівня Національної безпеки України в цілому та її складової Національної 

інформаційної безпеки. 
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З ІСТОРІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 

Сьогоднішні політичні події в Україні дають підстави говорити про крайній 

суб’єктивізм політичних сил, коли йдеться про зміну тих чи інших конституційних 

положень. Аналіз законопроектної роботи у цій сфері свідчить про закритість цих процесів 

від суспільства і ігнорування політиками думки громадянського суспільства. Тому 

актуальним є звернення до історичного досвіду прийняття конституцій в зарубіжних країнах, 

вивченню механізмів їх зміни в процесі їх історичного розвитку.  

У зв’язку з цим інтерес представляє історія прийнятої в 1787 р. і донині чинної 

Конституції США, яка заклала такі її засади, як громадянська злагода, підзвітність, обмежене 

правління, народне представництво, правління більшості, права меншин, визнання прав 

опозиції, необмежена свобода думки, слова, преси і мирних зібрань, рівність можливостей, 

релігійна віротерпимість, рівність перед законом, право на юридичний захист, а також 

індивідуальний вибір кожним свого життєвого шляху. 

Конституція США – досконалий документ, але процес її підготовки характеризується 

деякими цікавими фактами. Зокрема вона була написана усього лише за 100 робочих днів. В 

роботі Конституційного Конвенту, який підготував і прийняв текст Конституції, брали 

участь представники не усіх, що існували тоді 13-ти штатів США. Штат Род-Айленд 

відмовився направити у Філадельфію своїх представників, а законодавці Род-Айленда 

вважали, що федеральний уряд може втрутитися в їх внутрішні справи.  
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З 55 делегатів (повинно було бути 74), що де-факто взяли участь, лише 39 чоловік 

підписали підсумковий документ – текст Конституції (троє відмовилися поставити під нею 

свої підписи). Середній вік делегата був 44 роки (самим старим був Бенджамин Франклін, 

якому на той момент був 81 рік, наймолодшим – 26-ти літній Джонатан Дэйтон). Половина 

делегатів була юристами. Двоє делегатів згодом стали президентами США – Джордж 

Вашингтон (1-й президент) і Джеймс Мэдисон (4-й президент).  

Звертає на себе увагу те, що в тексті Конституції США жодного разу не 

використовується слово «демократія». Таким чином, можна допустити думку, що «батьки-

засновники» створювали не демократію в сучасному значенні цього слова, а республіку. 

Деякі закладені спочатку в неї положення нині можливо визнати двозначними. Цим частково 

можна пояснити досить-таки давню критику документу. Так, історик Чарльз Берд, юрист 

Ларри Крамер відзначають, що Конституція була покликана забезпечити захист інтересів 

лише багатих жителів США, вона зменшувала значення демократичних ідей і ін. [1] В той же 

час професор юриспруденції Йельского університету Ахил Рид Амар, виправдовує помилки 

її творців тим, що в 1787 році у світі не існувало демократичних держав, і навіть повноцінні 

республіки були рідкістю. У цих умовах Конституція США надавала значні права і свободи 

рекордній кількості жителів країни [2]  

Деякі історики називають «дивом» той факт, що подібний текст проіснував без змін 

такий довгий час і дозволив створити одну зі світових наддержав. Необхідно зазначити, що 

автори документу, хоча й створювали перший основний закон сучасного світу і писали його 

з «чистого аркуша», Конституція США не з’явилася на порожньому місці. Серед її джерел 

було багато з британських законів, наприклад, «Велика Хартія Вольностей» (Magna Carta) 

1215 року, що заклала основи «загального права» (наприклад, принципи дотримання 

законності, правопорядку і прав народу).  

Творці Конституції США також утілили в життя деякі ідеї, на той момент популярні в 

Європі. Так, в Конституції простежується явний вплив ідей французького філософа Шарля 

Монтеск’є (1689-1755 рр.), який виступав за розділення виконавчої, законодавчої і судової 

влади, що необхідно для того, щоб не допустити утворення тиранії («Про дух законів», 

1748 р.). Один з активних розробників проекту конституції – Дж. Медісон, вказавши на 

неефективність англійської монархії, де глава виконавчої влади поєднував законодавчі та 

судові функції, запропонував узяти за основу принцип поділу влади Монтеск’є, який слід 

було би розуміти не як «поділ», а саме «розподіл» неподільної державної влади. У цьому 

плані він послідовно розвивав ідею про те, що влада за своєю сутністю єдина, тобто існують 

не три відокремлені влади, а єдина розподілена влада.  

Оцінюючи політичні погляди теоретиків і практиків державного будівництва США 

(Т. Пейн, Т. Джеферсон, О. Гамільтон та інші), необхідно мати на увазі одну важливу 

обставину: вперше в історії ідеї природно-правової доктрини були конкретизовані в 

конституційних постановах, закріплені в конституційних документах. Якщо теорія 

Дж. Локка лише описала державний лад, і передусім форму правління, що затвердилася в 

результаті англійської буржуазної революції, то сформовані під її впливом, а також під 

впливом ідей Ш.-Л. Монтескь’є та Ж.-Ж. Руссо погляди американських мислителів і 

суспільно-політичних діячів послужили теоретичною основою для розробки Конституції 

США 1787 р., яка поряд з іншими елементами державного ладу закріпила юридичний 

прототип так званої президентської форми республіканського правління. Ця модель стала 

зразком для багатьох країн світу, насамперед для сусідів США – Мексики, Бразилії, 

Аргентини, Венесуели, Парагваю, інших країн Латинської Америки та Азії.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ  

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

Аналізуючи адміністративні процедури, їх види, вчені-адміністративісти 

зосереджують свою увагу на нормах адміністративного права, які покликані регулювати 

відповідні відносини, їх місце і роль в системі адміністративного права України. Все частіше 

адміністративні процедури розглядаються у взаємозв’язку із відповідною сукупністю 

адміністративно-правових норм, яку називають «адміністративно-процедурним правом» 

(наприклад, праці Н. Александрової, Р. Куйбіди, В. Тимощука, О. Миколенка, Р. Мельника, 

В. Бевзенка, О. Кузьменко та інших) При загальному схваленні доцільності виокремлення 

адміністративно-процедурного права України, дещо різними є підходи вчених-

адміністративістів стосовно того, чим же є воно на сьогодні – інститутом чи підгалуззю 

адміністративного права. Поки що немає єдності доктринальних підходів до розуміння 

адміністративно-процедурного права, його місця у системі адміністративного права України, 

однак аналіз наявних джерел все ж таки дає можливість стверджувати, що все більше 

прихильників набуває виокремлення вищезазначеного структурного елементу системи 

адміністративного права в якості його підгалузі. Так, наприклад, Т. Коломоєць виокремлює у 

системі адміністративного права України адміністративно-процедурне право в якості 

підгалузі й, із посиланнями на роботи О. Кузьменко, зазначає, що відповідна сукупність 

адміністративно-правових норм є специфічною, вони не є процесуальними, бо «у процедури 

відсутня головна ознака процесу – продовженість у часовому вимірі», якщо явища процесу – 

це, передусім, динаміка, безперервній рух, виражений у послідовних переходах від одного 

стану до іншого, тоді як процедура становить лише ніщо інше, як дискретність такого руху. 

Процедура є не явищем, наділеним часовою динамікою[1, с. 220]. Як підгалузь 

адміністративне-процедурне право розглядають Р. Мельник, І. Картузова, А. Осадчий [2, с. 

19-25]. Останні зазначають, що «сукупність усіх правових норм, що регламентують 

здійснення адміністративних процедур, становить адміністративно-процедурне право, яке є 

складовою адміністративного права України» [2, с. 23], хоча ця сукупність і не має 

самостійного, характерного для галузі права, предмету, однак він є достатньо широким, 

таким, що є характерним для підгалузі і формують його «суспільні відносини, що виникають, 

змінюються та припиняються у ході прийняття нормативних адміністративних актів та при 

розв’язанні адміністративних справ органами публічного управління» [2, с.25]. Підгалузевий 

характер адміністративно-процедурного права визначають І. Зозуль, Д. Астахов, а також О. 

Миколенко, формулюючи теорію «адміністративного процедурного права» й навіть 

намагаючись обґрунтувати галузевий його характер, із чим, навряд чи, варто погоджуватись 

[3, с. 308]. Адміністративно-процедурне право як підгалузь адміністративного права 

виокремлює і С. Стеценко, розглядаючи його в якості складової частини узагальнюючого 

явища «адміністративного процесу»[4, с. 44-45]. Достатньо цікавим є підхід російських 

вчених-адміністративістів, які розглядають адміністративну процедуру, адміністративно-

процедурне право у нерозривному зв’язку із адміністративним процесом, виокремлюючи в 

останньому спірну та безспірну (адміністративно-виконавчу або адміністративно-

процедурну та юрисдикційну або адміністративно-судову) складові [5, с. 11-12]. При цьому 

ґрунтовно зосереджуючи свою увагу на історичних аспектах формування адміністративного 

процесу, зарубіжному досвіді кодифікацій процесуального законодавства, пропонується 

виокремлювати адміністративно-процесуальне право як галузь права, яка об’єднує дві 

підгалузі: адміністративно-виконавче (адміністративно-процедурне) та адміністративно-

судове право. Предметом регулювання їх вважати: 1) суспільні відносини, що виникають у 

зв’язку із застосуванням органами публічної адміністрації (органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування) у рамках вирішення адміністративних справ 

типізованих адміністративно-правових заходів, спрямованих на забезпечення, дотримання та 
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використання матеріальних норм адміністративного та інших галузей права громадянами, 

організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами; 2) суспільні відносини, що виникають у зв’язку із застосуванням 

судовими органами у рамках вирішення адміністративних судових справ типізованих 

адміністративно-правових заходів, спрямованих на забезпечення виконання, дотримання та 

використання матеріальних норм адміністративного та інших галузей права громадянами, 

організаціями, публічними органами [5, с. 13]. Тобто, предметом є суспільні відносини, які 

виникають у сфері діяльності органів публічної адміністрації щодо реалізації 

вищезазначених норм у формі адміністративних процедур, а також у діяльності судових 

установ з приводу вирішення судових адміністративних справ. Отже, зосереджуючи увагу на 

адміністративно-процесуальному праві як галузі публічного права, російські вчені-

адміністративісти виокремлюють адміністративно-процедурне право саме як підгалузь 

адміністративно-процесуального права. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ  

ЯК ФОРМА ЗОВНІШНЬОГО ПРОЯВУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Реформаційні правотворчі процеси в адміністративно-процедурній сфері обов’язково 

повинні включати перегляд та формулювання оновлених доктринальних засад 

адміністративної процедури, оскільки потреба проведення кодифікаційного процесу у цій 

сфері назріла вже досить давно, про що можуть свідчити як відповідна публіцистична 

наукова література, так і, власне, зразки перспективного законодавства у сфері 

адміністративної процедури, датовані ще 2003 р. Саме у той період вперше було розроблено 

(фахівцями Центру політико-правових реформ) проект Адміністративно-процедурного 

кодексу (далі – Проект ЦППР).  

Проект складається із розділів (шість), глав та 74 статей. Розділи розташовані у такій 

послідовності: 1. Загальні положення (Глава 1. Основні положення. Глава 2. Відносини між 

адміністративним органом і особою). 2. Провадження за заявою (Глава 3. Загальні вимоги до 

провадження за заявою. Глава 4. Формальна процедура). 3. Провадження за ініціативою 

адміністративного органу (Глава 5. Загальні вимоги до провадження за ініціативою 

адміністративного органу. Глава 6. Здійснення контрольних повноважень адміністративних 

органів). 4. Адміністративний акт, його чинність та виконання. 5. Адміністративне 

оскарження. 6. Прикінцеві положення [1]. 

Структура проекту нагадує аналог відповідного Закону ФРН. Разом з тим, звертає на 

себе увагу певна недорозробленість відповідних положень (зокрема, щодо доказів, строків, 

учасників тощо), нечітке формулювання термінологічного ряду (наприклад, певна 

неузгодженість дефініцій між особою) тощо. У Проекті наводяться визначення наступних 

термінів: індивідуальна адміністративна справа; індивідуальний адміністративний акт; 
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адміністративна процедура; провадження в індивідуальній адміністративній справі; 

адміністративна послуга. 

Вбачається, що не зовсім логічно викладене поняття адміністративної процедури, яка 

суперечить поняттю «провадження в індивідуальній адміністративній справі», викладеному в 

Проекті. Зокрема, «порядок провадження», тобто адміністративна процедура у розумінні 

розробників Проекту, власне, і є «послідовно здійснюваними процедурними діями», 

адміністративним провадженням як таким. Тобто в цілому виходить так, що вказані 

визначення мають ідентичний сутнісний зміст, а як відомо, і про що неодноразово 

наголошувалось у даному дослідженні, процедура є більш вузьким за змістом поняттям, 

складовою частиною провадження. Хоча, справедливим буде зазначити, що представники 

ЦППР намагалися саме таким чином і відобразити подібну термінологічну систему, проте, 

все ж таки дещо заплутано виклали зміст відповідних положень. 

Загалом підбиваючи підсумок Проекту Адміністративно-процедурного кодексу, 

розробленого ЦППР, варто акцентувати увагу на певних аспектах: 

1) вказаний Проект став першим зразком перспективного законодавства у цій сфері 

який заклав підвалини подальшої нормопроектної роботи у цій сфері, що варто вважати 

суттєвим позитивом цього документу; 

2) разом з тим, аналіз Проекту свідчить про його недосконалість; 

3) зокрема, звертає на себе увагу, його незначний обсяг, який не дає підстав вважати 

його кодифікаційним актом, а скоріше звичайним законом (до речі, на цьому акцентували 

увагу самі представники ЦППР); 

4) характерним для Проекту є нерозробленість та неповнота в регулюванні окремих 

процедурних аспектів здійснення адміністративного провадження тощо. 

Серед предмету дослідження варто окреслити Проект Адміністративно-процедурного 

кодексу України № 2789 від 18 липня 2008 р. розроблений Міністерством юстиції України 

(Проект АПК Мін’юсту) [2]. У пояснювальній записці до проекту АПК підкреслюється, що з 

часу, що минув з початку роботи над проектом Кодексу, він неодноразово був предметом 

обговорення науковців, провідних фахівців та правників (і не лише галузі адміністративного 

права), зарубіжних експертів, представників громадськості як на науково-теоретичних 

конференціях, семінарах, так і заходах виключно практично-правового характеру (засіданнях 

робочих груп тощо).  

Як справедливо підкреслюється розробниками Проекту у пояснювальній записці до 

нього, одне із ключових місць у комплексному розумінні суті адміністративної процедури 

посідають принципи, за якими вона здійснюється. Тому розділ І «Загальні положення» 

проекту Кодексу майже повністю присвячений принципам. Ці принципи, на думку 

розробників, наповнені також конкретними механізмами через права та обов’язки учасників 

адміністративної процедури [3]. 

Новелою проекту Кодексу є доповнення розділу про адміністративний акт главою про 

чинність та припинення дії адміністративного акту, а саме: визначаються умови, за яких 

адміністративний акт є нікчемним, умови правомірності адміністративного акта, відкликання 

або визнання його недійсним, встановлюється можливість перегляду адміністративного акта 

за нововиявленими обставинами тощо. 

Проте, як і будь-який проект законодавчого акту, вказаний зразок не позбавлені 

певних проблем та суперечливих положень. Так, цікавою і актуальною є думка Т. Коломоєць 

та О. Костенко, які вважають, що вказаний кодифікований акт містить значну кількість 

оцінних понять, що може призвести до практичних труднощів під час застосування АПК.  

У цьому сенсі, також варто погодитись із думкою Е. Демського та Ю. Костюк, що 

зміст багатьох дефініцій відірваний від теоретичних напрацювань у цій сфері [4, с. 73].  

Т. Коломоєць, Н. Нікітенко та Д. Астахов завертають увагу на недостатній 

врегульованості засад відводу [5, с. 251-252; 6, с. 163-165]. Кардинального доопрацювання 

потребують і положення, які закріплюють засади виконання адміністративного акту, певні і 
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водночас важливі уточнення вимагає інститут адміністративного оскарження тощо [6, с. 

165].  

Слід підкреслити, що чітке нормативне врегулювання адміністративної процедури 

сприятиме повнішому втіленню принципу верховенства права через надання додаткових 

гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб у відносинах 

з органами публічної адміністрації та має усунути нормативні неузгодженості, що існують на 

сьогодні у цій сфері. 
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НЕВЕРБАЛЬНІ СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ БРЕХНІ ПРИ ДОПИТІ 
З давніх часів, як тільки люди навчилися говорити, вони навчилися дурити один 

одного. І відразу ж почали шукати способи визначення правдивості людини. Найчастіше 
брехня знаходить своє вираження у змісті мовних повідомлень, але може виражатися і в 
невербальних проявах, якщо вони не відповідають реально пережитим емоціям. Серед явних 
поведінкових ознак стали звертати увагу на вираз очей, голос, жестикуляцію та інше. 

У вітчизняній науці феноменом брехні займалися такі вчені як:Дубровський Д., 
Кузнецов В., Сироп’ятов О., Хлистова В., Щербатих Ю., а в зарубіжній науці відомі 
дослідження Пола Екмана, Оддерта Фрая та Стена Уолтерса, які докладно описують всі 
тонкощі брехні. 

Метою статті є дослідження невербальних способів брехні під час допиту. 
Брехня стала звичайним явищем повсякденного життя, а викриття брехні невід’ємна 

частина не тільки досліджуваної слідчої дії, а й усього процесу розслідування. На думку О. 
Фрая, не існує такого феномена, як поведінка, типова для брехні, тобто немає форми 
поведінки, яку демонстрували б усі брехуни [3, c. 7]. П. Екман вважає, що сигнали, які 
найчастіше приймаються за ознаки обману, здебільшого виявляють не брехню, а стрес. 
Навіть якщо ви активно намагаєтеся виявити ознаки обману під час допиту, ваше ставлення 
до людини має бути по можливості нейтральним і ні в якому разі не підозрілим. Найкраще 
збирати невербальну інформацію стоячи [5, c. 37]. 

Очі один з найдосконаліших детекторів брехні, по руху очей можна визначити, про 
що думає людина в даний момент, чи говорить вона правду чи бреше. Люди рухають очима в 
певних напрямках залежно від того, який тип мислення задіяний. Спостереження за очима 
один з найпростіших способів отримання інформації про думки та емоції людини [2, c. 61]. 

Є типовий шаблон рухів очей, який називають «детектором брехні»: напрям погляду 
вправо вгору, вправо по горизонталі, а потім вліво вниз. Це відповідає такій послідовності - 

http://www.pravo.org.ua/?w=r&i=82&d=181
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.minjust.gov.ua%2F0%2F34216&h=32c22cdf3069ab9d87
http://www.minjust.gov.ua/0/34216
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спочатку уявити, сконструювати, як би це могло бути, а потім говорити тільки те, що цьому 
відповідає, нічого зайвого. 

Ще однією ознакою обману є голос. Він пов’язаний з областями мозку, що 
відповідають за емоції. Тому дуже важко приховати деякі зміни в голосі, якщо хвилюєшся 
або гніваєшся. Брехун починає часто використовувати вигуки «гм», «ну», «е-е», здійснювати 
повтори типу «я ... я ... я маю на увазі, що я ...», вимовляти зайві склади, оговорюватися. 
Дуже часто брехун розмовляє на підвищених тонах, заїкається і покашлює з прикривання 
рота [4, c. 372]. 

Боязнь бути викритим, почуття провини, що виникає в процесі брехні; хвилювання і 
знання своєї неправоти тягнуть за собою (помірні) фізіологічні реакції: підвищення 
кров’яного тиску, почастішання серцебиття і посилену пітливість долонь. Детектор брехні 
здатний зафіксувати ці фізіологічні реакції. Але за даними Американської асоціації 
поліграфістів, вони спрацьовують лише в 80% випадків і не завжди можуть бути застосовані 
[2, c. 187]. 

Більш надійним способом виявити брехню буде детальний аналіз поведінки 
допитуваного. З усього розмаїття невербальних рухів людини найбільш важливими з точки 
зору виявлення помилковості висловлювання є жестові знаки. 

Для виявлення брехні у підозрюваного слідчому потрібно звертати увагу на такі 
ознаки, як недостатня виразність в рухах особи, перебирати або барабанити пальцями по 
столу, гризти кінець авторучки або олівця; знявши окуляри, засовувати в рот одну з дужок, 
реакція вегетативної нервової системи – почервоніння обличчя або збліднення особи, нервові 
дії (соватися на стільці, шаркати ногами, стукати підборами),надмірно активна жестикуляція, 
тощо. Метушлива активність так само є ознакою брехні, якщо не спостерігалася в базовій 
моделі поведінки людини. Може проявлятися у відповідь на важке запитання [2, c. 63]. 

Враховуючи викладені ознаки, можна рекомендувати наступне: 
1. Брати під сумнів і просити роз’яснити сказане. 
2. Постійно задавати уточнюючі питання, що ускладнює процес брехні. 
3. Спостерігати за поведінкою допитуваного, особливо звертаючи увагу на 

швидкоплинне вираження емоцій на обличчі, фізіологічні зміни. 
4. Слухати уважно допитуваного і фіксувати вербальні невідповідності. 
5. Порівнювати поведінку допитуваного з його звичайною поведінкою, не пов’язаною 

з дачею неправдивих показань [1, c. 13]. 
Таким чином, можна зробити висновок, що не існує жодного жесту, пози, виразу 

обличчя, які можна однозначно трактувати як брехню,а існують тільки ознаки, за якими 
можна зробити висновок, що людина бреше, а пережиті емоції не відповідають дійсності. 
Людина, яка намагається виявити брехню, повинна знати, яким чином емоції впливають на 
мову, голос, тіло і обличчя, та як можуть проявлятися почуття, які брехун намагається 
приховати, і що саме видає фальшивість спостережуваних емоцій. І тільки після детального 
аналізу вербальних і невербальних ознак брехні та спираючись на невпевнену поведінку 
людини, можна прийти до висновку, що вона бреше. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ  

У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

Одна з найскладніших сфер державного регулювання є безперечно економічний 

спектр. В Україні формування власної економіки є нерозривним з такими принципами як: 

свободи підприємницької діяльності, демократичності та інтеграції у європейське та світове 

співтовариство. За часи незалежності тенденція розвитку економіки в Україні спрямована на 

перехід до ринкових механізмів. Це може забезпечити економічний розвиток, а від так і 

гарантію незалежності держави.  

Актуальність даної статті полягає у висвітленні проблеми пов’язаних з контрольно-

наглядовою діяльність пріоритетних галузей економіки, а також контрольних повноважень 

органів виконавчої влади. 

Метою статті є виявлення всіх негативних явищ, з якими можна зустрітися при 

виконанні контрольно-наглядової діяльності органами виконавчої влади.  

Дослідженням контрольно-наглядових функцій у сфері економіки з боку держави 

займались такі вчені як: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, В.М. Гаращука, В.М. Горшеньова, 

С.В. Ківалова, ЄА. Кочеріна, Д.В. Лученка, М.С. Студенікіної, І.Б. Шахова тощо. Принципи 

окремих видів державного контролю досліджувались І.С.Ореховою, Т.Л.Стародубцевою, 

О.В. Клим, О.В. Шоріною, Л.К. Вороновою, Л.А. Савченко, С.І. Лучковською, 

Н.А. Маринівою, С.С. Вітвіцьким, П.М. Чистяковим та ін. 

Фундаментом розвитку економічної ситуації в Україні і органів які будуть 

забезпечувати реалізацію економічної політики країни є  Закон України «Про Державну 

програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік» від 20.05.2010 рік [1] . 

Функції контролю і нагляду виконують органи виконавчої влади (посадові особи) як 

безпосередньо в процесі управлінської діяльності, так і через спеціально створювані в 

системі управління організаційно-правові форми контролю. Одним із основних органів 

контролю і нагляду в економічній сфері є Кабінет Міністрів України, адже під їх відомством 

знаходяться питання розвитку економіки в Україні, формування економічної політики, 

стратегій розвитку, а також здійснення загального контролю і нагляду у цій сфері. Також 

важливу роль виконує і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, правовою 

основою діяльності якого є Указ Президента «Про Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України» від 22 лютого 2012 року, які займаються реалізацією економічної політики 

та стратегії запровадженої Кабінетом Міністрів України, допоміжними органами 

контрольно-наглядової діяльності є комітети, служби, інспекції та інші [2].  

 Зміст державного керівництва у сфері економіки полягає в: удосконаленні взаємодії 

центральних органів виконавчої влади і органів державної виконавчої влади на місцях, 

органів місцевого самоврядування, організацій та об’єднань роботодавців; чіткому 

закріпленні компетенції центральних і місцевих органів виконавчої влади в економічній 

сфері; поглибленні децентралізації в управлінні економікою, гарантуванні реалізації 

економічних прав місцевих органів виконавчої влади, підприємств і установ, невтручанні в 

питання, віднесені до їх компетенції та компетенції органів місцевого самоврядування; 

удосконаленні правового статусу міністерств і відомств, що здійснюють управління 

галузями народного господарства; конкретизації в нормативних актах (статутах) завдань і 

функцій центральних органів виконавчої влади, їх повноважень по координації і 

регулюванню у відповідних галузях і сферах управління; передачі в державну власність на 

місцях підприємств, установ, організацій загальнодержавної власності або розширенні їх 

впливу на таких суб’єктів; підготовці фахівців для галузей народного господарства, 

недержавних структур – на договірних засадах, їх перепідготовці та перекваліфікації та ін 

[3]. Контроль в цьому аспекті виступає як система спостереження і перевірки відповідності 
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процесу функціонування об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням, 

встановлення результатів управлінського впливу на керований об’єкт виявленням відхилень, 

допущених у ході виконання цих рішень. 

За допомогою контролю встановлюють причини і винних у відхиленнях із метою 

усунення негативних явищ і недопущення їх у майбутньому. Контроль як функція 

управління є засобом зворотного зв’язку між об’єктом і системою управління, інформує про 

дійсний стан керованого об’єкта, фактичне виконання управлінського рішення. Розвиток 

контролю в економічних системах управління підпорядкований продуктивним силам і 

виробничим відносинам. 

 Важливим є підвищення ефективності виробництва, демонополізація його в умовах 

ринкової економіки, удосконалення розподілу, обміну і споживання неможливі без повного 

контролю використання товарно-грошових відносин відповідно до нового їх змісту. Слід 

посилити фінансовий контроль за кількістю і якістю роботи, застосовувати весь арсенал 

економічних важелів і стимулів. Контроль є основою правової держави [4]. 

Отже можна зробити висновок, що контрольна діяльність з боку держави за 

економічною сферою в Україні, є визначальною у забезпечені стабілізації та фінансової 

ситуації та її подальшого зростання. Суть контролю за державною економікою в 

демократичному суспільстві в умовах ринкової економіки полягає в регулюванні процесу 

розширеного відтворення суспільна необхідного продукту відповідно до конституційних 

норм. 
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ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ СКЛАДУ ТА НАПРЯМКІВ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Прийнята в національному законодавстві класифікація напрямків забезпечення 

інформаційної безпеки побудована відповідно до специфіки її основних об’єктів, якими є 

людина, суспільство, держава. Але, одночасно, держава, людина та суспільство виступають і 

в якості суб’єктів інформаційної безпеки, своїми діями здійснюючи захист важливої для них 

інформації та інформаційних процесів. Цей факт дозволяє говорити саме про суб’єктно-

об’єктний склад інформаційної безпеки, правовий статус якого характеризується особливою 

комбінацією юридичних прав та обов’язків в цій галузі. 

Слід зазначити, що донедавна (за історичними мірками) головним суб’єктом, так і 

об’єктом інформаційної безпеки була держава. Сама проблема інформаційної безпеки 

держави з’явилася багато століть тому. Існування, наприклад, такого поняття, як державна 

таємниця, в різних інтерпретаціях простежується ще з найдавніших часів. А згадки про 

перші засоби шифрування датуються ще 4 тисячоліттям до н.е. [1, c. 30]. З правової точки 

зору, важливим також є той факт, що категорії інформаційної безпеки держави формувалися 
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відповідно до волі керівних верств, і відповідно ґрунтувалися на пов’язаному з волею 

держави розвиткові норм позитивного права.  

В той же час поняття інформаційної безпеки людини та суспільства, умови існування 

яких визначаються, насамперед їх природними правами і обов’язками, стає актуальним лише 

в контексті розвитку і впровадження ідей природного права, зокрема прав людини і 

громадянина. Тобто питання інформаційної безпеки людини почало формуватися не “згори” 

від владних органів, а “знизу” в контексті боротьби за реалізацію інформаційних прав 

людини, зокрема, свободи слова, таємниці приватного життя, прав нації на самовизначення, 

на національно-культурний розвиток тощо. З цих причин розвиток цього напряму 

інформаційної безпеки у більшій частині Світу приходиться на кінець 40-х рр. ХХ ст., коли 

були прийняті основні міжнародно-правові акти з прав людини, визнані на міжнародному 

рівні право націй і народів, тощо. А, у таких країнах, як Україна або Росія розвиток напрямів 

інформаційної безпеки людини і суспільства взагалі бере початок лише в останнє десятиліття 

ХХ ст. і пов’язаний з початком демократичних реформ. 

Звертаючись до визначеного в Законі України „Про основи національної безпеки 

України” [2] (ст. 3) кола об’єктів інформаційної безпеки: громадянина, суспільства та 

держави; слід зазначити, що не всі з них мають чітко визначені законодавством параметри 

інформаційної безпеки. Так, для громадянина (людини), чітко вказані ці параметри – його 

права і свободи, що відсилає нас до міжнародних та національних нормативно-правових 

актів з прав людини. Так само визначені і основні параметри інформаційної безпеки 

держави, які охоплюють конституційний лад, суверенітет, територіальну цілісність і 

недоторканність кордонів, тобто ті категорії, які знову ж таки визначені в національному 

законодавстві. 

Також в аспекті питання інформаційної безпеки суспільства важливою для нас є 

норма ч. 3. ст. 1 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, згідно якої саме 

держава визначається тим інструментом або механізмом, за допомогою і через який 

реалізовуються права народу (нації), досягаються його цілі. Але, звісно лише та держава, яка 

є демократичною, і в якій забезпечується дотримання прав і свобод людини, в тому числі і в 

сфері інформації. 

З огляду на вищесказане, ми можемо говорити про те, що інформаційна безпека 

суспільства може розглядатися лише в комплексі із інформаційною безпекою людини.  

Цей комплексний характер інформаційної безпеки людини та суспільства 

визначається цілим рядом елементів, в тому числі рядом базових, до яких відносяться: 

- права і свободи людини і громадянина в сфері інформації; 

- державні механізми забезпечення та реалізації інформаційних прав і свобод 

людини та права нації на самовизначення (політичне, культурне, економічне); 

- демократичний механізм формування політичної влади в державі, який дає 

можливість окремій людині та суспільству в цілому через механізми народовладдя визначати 

основні параметри інформаційних процесів в державі. 

Таким чином саме ХХ ст. відкрило зовсім нові аспекти інформаційної безпеки, 

зробивши завдання захисту інформації, яке превалювало до цього, лише одним з її 

напрямків. Розвиток як природничої так і гуманітарної сфери науки і виробництва значно 

змінив акценти, розкрив всю багатоплановість і комплексність як поняття “інформаційна 

безпека”, так і різноманіття її об’єктів. І такий підхід визначає інформаційні процеси 

нинішнього ХХІ століття. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

УКРАЇНИ ТА ЇХ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

На сьогоднішній день українську багатопартійність характеризує велика кількість 

слабоорганізованих партій з незначною соціальною підтримкою. Серед політичних партій, 

які були зареєстровані 1 листопада 2014 року, значну частину важко ідеологічно 

ідентифікувати [1]. 

Фінансування політичної партії – це передбачувані законом випадки цільового 

використання фінансових надходжень для політичної діяльності партій. Таким чином, під 

державним фінансуванням політичних партій ми можемо розуміти передбачувані законом 

випадки цільового використання бюджетних коштів для фінансування підтримки державою 

політичної діяльності партій. Демократична влада повинна забезпечити рівність впливу 

різних політичних сил і надати рівні можливості якомога ширшому числу представників 

політичного спектра. 

 Проблемою сучасних політичних партій України є їхній незначний суспільний вплив. 

Це пов’язано, більшою мірою з тим, що члени партії сприймають її як підґрунтя для 

кар’єрного зростання, перехід у вищі прошарки влади і не дбають про виконання 

функціональних обов’язків політичних та державних діячів. Також однією з проблем 

сучасних політичних партій є посилення впливу суб’єктивних чинників на їхню ідейну 

спрямованість та організаційну єдність. Проблемними залишаються і прозорість фінансової 

діяльності політичних партій, їхнє державне фінансування. 

Питання прозорості і підзвітності, законності фінансування політичних партій 

залишається найбільш проблемним у сфері політичної корупції. Зокрема, тіньове 

фінансування виборчих кампаній виступає важливим інструментом поглиблення процесів 

“захоплення держави” з боку окремих фінансово-політичних угрупувань. Непрозоре 

формування політичної еліти під час виборів створює умови для розвитку авторитаризму і 

корупції. 

Вивчення проблем фінансування політичних партій та їх фінансової діяльності 

знайшло своє відображення в багатьох працях вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Л. Янг виділяє низку вимог щодо ефективного регуляторного режиму, який керує 

політичним фінансуванням. По-перше, реалізація принципу звітності, який передбачає 

відповідальність партій за свої дії та дії від їх імені. По-друге, прозорість щодо джерел 

надходження коштів та витрат політичними партіями. По-третє, відкритість фінансування 

партій буде сприяти реалізації принципу непідкупності, тобто обмеження надмірного впливу 

на прийняття політичних рішень. І, по-четверте, принцип рівності передбачає, що для всіх 

партій мають діяти однакові процедури та правила, тому, за визначенням, ніхто не може 

мати переваг, зокрема фінансових [2]. 

На сьогоднішній день, на мою думку, видатки державного бюджету на фінансування 

політичних партій, не торкаючись виборів, слід віднести саме до дискусійних. Навіть 

частковий перехід до безпосереднього бюджетного фінансування політичних партій може 

бути, виходячи із реалістичної оцінки сьогоднішньої політико-економічної ситуації в 

Україні, досить тривалим. Така ситуація об’єктивно диктується наступними чинниками: 

1. Забезпечення законодавчої бази для прийняття рішення при формуванні проекту 

Державного бюджету України. При цьому, доцільно зазначити, що фінансування політичної 

діяльності партій має здійснюватися лише з державного бюджету і жодним чином не 

зачіпати місцеві бюджети різних рівнів. 

2. Сьогодні державний бюджет не в змозі забезпечити на достатньому рівні 

фінансування більшості суспільних проблем в Україні. Тому, на мій погляд, одна з головних 

проблем полягає, з одного боку, в намаганні українського суспільства якнайшвидше 
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наблизитися до рівня розвинутих європейських демократій у фінансуванні політичних 

партій, а з іншого – у спроможності державного бюджету України, який у порівнянні з 

розвинутими країнами перебуває на порядок нижче [3]. 

Виходячи із вищезазначеного, наближення до реалізації питання державного 

фінансування політичних партій йтиме по кількох зустрічних напрямках, які при досягненні 

певного рівня взаємодії консолідації та консенсусу можуть наблизити нас до його вирішення. 

Перш за все, необхідна структуризація політичних партій. У законодавстві України 

має бути чітко виписано: які саме партій, які напрямки та цілі їх діяльності мають 

фінансуватися із державного бюджету [4]. 

Другий напрямок торкається підвищення рівня економічної спроможності суспільства 

в цілому та, відповідно, фінансових можливостей державного бюджету. На цьому напрямку 

буде виважено визначатися співвідношення між фінансовими потребами політичної 

діяльності партій та пропорціями його забезпечення з урахуванням різних джерел (тобто 

членські внески, видавнича, інша господарська діяльність партій, гранти, подарунки та саме 

державна частка фінансування). 

Третій напрямок – це формування політичними партіями громадської думки 

безпосередньо щодо цього питання. Адже воно для суспільства політично дуже важливе. 

Дехто з попередніх виступаючих вже наголошував на тих соціальних проблемах, які можуть 

виникати, і на тих дискусіях, що нам фінансувати: чи пенсії, чи охорону здоров’я, чи 

діяльність політичних партій. Вплив політичних партій на формування суспільної думки 

буде мати важливе значення для прийняття подальших політичних рішень, як з боку 

парламенту, так і з боку уряду. 
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ПРОЯВ УСТАНОВЧОЇ ФУНКЦІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЩОДО 

ФОРМУВАННЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ (ГРУП) 

За часів становлення українського парламентаризму особливого значення набуває 

питання щодо чіткого окреслення поняття та змісту функцій Верховної Ради України, 

визначення обсягу повноважень, що входять до даного політико-правового інституту. На 

сучасному етапі, після проведення позачергових виборів до українського парламенту 

актуальним є питання щодо формування складу депутатських фракцій та груп, які б 

забезпечувала продуктивну роботу народних депутатів. Саме тому дана тема є актуальною, і 

потребує поглибленого наукового дослідження. 

Методологічним підґрунтям дослідження зазначеної проблеми слугують праці таких 

вчених: О.В. Кульчицька, А.А. Мацюк, С.О. Топалова, В.О. Серьогін, О.Н. Ярмиш та інші. 

Метою даної роботи є вираження основних аспектів установчої функції Верховної 

Ради України відносно формування внутрішньопарламентських структур, таких як 
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депутатські фракції та групи. Уточнюється питання щодо формулювання їх поняття, 

особливостей формування і діяльності. 

Як відомо, установча функція Верховної Ради України є одним із основних напрямків 

діяльності українського парламенту. Ж.М. Пустовіт визначає її як передбачену законом 

можливість формувати або брати участь у формуванні органів виконавчої та судової влади і 

власних, парламентських структур, призначати чи обирати на посади, звільняти з посад осіб 

інших органів державної влади та державних організацій, сприяти формуванню органів 

місцевого самоврядування, вирішувати питання, що стосуються інших елементів механізму 

держави: територіального устрою, Збройних Сил України, тощо [1, с. 62].  

У межах установчої функції Верховної Ради України можна відокремити два аспекти. 

Перший з них стосується власних внутрішньопарламетських структур (створення 

депутатських фракцій, груп, комітетів, тимчасових спеціальних та слідчих комісій, 

призначення на посади Голови Верховної Ради та його заступників, тощо) Другий охоплює 

зовнішню діяльність українського парламенту щодо формування виконавчої та судової гілок 

влади, інших органів і посад. Отже, робота щодо утворення депутатських фракцій (груп), яка 

провадиться у Верховній Раді України на першій сесії може бути віднесена до внутрішнього 

аспекту установчої функції парламенту. 

Надалі слід визначитися із поняттям депутатської фракції та депутатської групи. 

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» не містить нормативного 

визначення цих понять. У науковій доктрині зазначається, що депутатські фракції – це 

об’єднання депутатів, сформовані на основі партійної приналежності. На відміну від них, 

депутатські групи формуються на позапартійній основі й об’єднують депутатів, які 

поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного 

розвитку [2, с. 178].  

Метою діяльності парламентських фракцій та груп є утворення коаліції до складу якої 

входить більшість народних депутатів України та забезпечення її продуктивної роботи, 

оскільки значний кількісний склад парламенту та різноманіття політичних поглядів 

народних обранців певним чином утруднюють організацію їх діяльності. Важливе значення 

узгодження роботи народних депутатів підкреслюється конституційними положеннями. Так, 

відповідно до ст. 90 Конституції України в разі неутворення коаліції депутатських фракцій 

протягом одного місяця Президент України має право достроково припинити повноваження 

Верховної Ради. Так С.О. Топалова виділяє такі основні ознаки парламентських фракцій: 

створюються на основі партійної належності чи підтримки програми партії, відіграють 

визначальну роль у формуванні волі держави, забезпечують ефективну роботи парламенту. 

Вона встановлює основні прояви зв’язків між партіями і фракціями: спільність керівництва; 

підпорядкованість одній меті; визначення партією головних засад політики як основи для 

роботи фракції; підзвітність фракції партійному з’їздові; застосування партійних 

дисциплінарних санкцій до фракційних депутатів [3, с. 54]. 

Кожна депутатська фракція або група має певну структуру. Як правило, завжди є 

основна посада (це може бути Голова, Керівник, тощо), яка обирається на загальних зборах 

всіх членів. Іноді створюються колегіальні органи управління – Рада або Президія. 

Зареєстрованим депутатськими фракціям допомогу надає адміністративно-технічний 

персонал. Також може бути утворено секретаріат, який здійснює організаційне, 

інформаційне, консультативно-правове та інше забезпечення діяльності. Для попередньої 

підготовки і розгляду організаційних питань для роботи Верховної Ради створюється 

консультативно-дорадчий орган – Погоджувальна рада депутатських фракцій [4, с. 390]. 

Відповідно до українського законодавства, депутатські фракції формуються із числа 

народних депутатів, які належать до певної політичної партії. о їх складу можуть входити 

депутати, які реєструвалися шляхом самовисування за умови додержання засад діяльності 

такої фракції. Політична партія має право формувати у Верховній Раді лише одну 

депутатську фракцію, як і народний депутат може входити до складу лише однієї фракції 
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(групи). Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної 

Ради України не входять до складу депутатських об’єднань. 

Кожна фракція або група проходить процедуру реєстрації в Апараті Верховної Ради. 

Необхідною умовою для цього є надходження до Апарату підписаного особисто кожним 

народним депутатом – членом фракції, письмового повідомлення про її формування. Після 

оформлення матеріалів головуючий на пленарному засіданні інформує народних депутатів 

про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, та структуру. 

Підсумовуючи наведене вище, слід зазначити, що утворення фракцій (груп), як 

окремих структурних елементів у складі Верховної Ради України, є проявом установчої 

функції Українського парламенту. Такі депутатські об’єднання мають важливе значення, 

оскільки беруть участь у формуванні коаліції та, при значній кількості депутатів, 

забезпечують гуртування політичних позицій і продуктивну роботу народних обранців. 

Література 

1. Пустовіт Ж.М. Поняття та сутність установчої функції Верховної Ради України /  

Ж. М. Пустовіт // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С. 59-64; 

2. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: 

підручник. – Харків: Вид-во Національ-ного ун-ту внутр. справ, 2002. – 653 c.; 

3. Топалова С. О. Партійна структуризація парламенту: з досвіду західних демократій /  

С. О. Топалова // Збірник наук. праць ХФ УАДУ. –2001. – Ч. 3: Державне управління та 

місцеве самоврядування. – С. 53-55. 

4. Кульчицька О.В. Організаційно-правові форми діяльності депутатських фракцій у 

Верховній Раді України[Електронний ресурс] / О.В. Кульчицька // Форум права . – 2009. –  

№ 3. – С. 383-391. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2009_3_56.pdf; 

5. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80; 

6. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17. 

 

Донник Єлизавета 

студентка 1 курсу юридичного фак-ту 

Наук. кер.: к.ю.н., доц. Гамбург Л.С.  

 

ТЕОРЕТИЧНІ НОВАЦІЇ В КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД  

ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

Правовий статус людини і громадянина – це визначені загальносоціальним правом і 

об’єктивовані в конституції та інших правових актах держави місце, положення і роль 

людини та громадянина в суспільстві й державі. Його сутність обумовлюється соціальним 

статусом людини, який визначається характером праці та власності в суспільстві й державі. 

Але більшою мірою характеристика цього статусу пов’язана з його структурою, що 

складалася упродовж тривалого історичного періоду розвитку людства. 

В юридичній літературі до структури правового статусу відносять різні елементи. 

Серед основних можна назвати громадянство, правосуб’єктність, конституційні принципи, 

права і свободи, обов’язки, гарантії їх дотримання. Крім того, в літературі до самостійних 

елементів такого статусу відносять юридичну відповідальність, інтереси людини тощо [1; 2]. 

Усі ці елементи характеризують і безпосередньо визначають, що можна включити до 

структури конституційно-правового статусу. 

Класифікація основних прав людини набуває практичного значення, зокрема, при 

побудові Конституції та інших законів будь-якої держави (в тому числі України), оскільки 

здатна сприяти забезпеченню повноти й обґрунтуванню послідовності викладу таких прав у 

законодавстві. 

Що ж стосується прийнятих у 1966 р. Міжнародних пактів про права “соціальні, 

економічні і культурні”, а також про права “громадянські і політичні”, то видова 
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класифікація, відображена у цих назвах, котра хоч і означала на той час значний крок уперед, 

зараз уже навряд чи видається взірцевою з точки зору суспільної науки і не завжди здатна 

задовольнити праворегулятивну практику. Зокрема слід зазначити, що всі права людини є 

соціальними у тому відношенні, що вони обумовлені соціумом, суспільством, як за змістом, 

так і за засобами їх здійснення. З цієї позиції, «несоціальних» прав людини (особи) взагалі 

існувати не може. Стосовно ж так званих громадянських прав, то таке поняття (як і сам 

термін) пов’язується, асоціюється природним чином з правами саме громадян тієї чи іншої 

держави (тобто не всіх, не будь-яких людей). А тому зазначене поняття не є тотожним 

поняттю особистих (точніше – особистісних) прав людини. 

Розмежувати основні права за певними групами можна насамперед за змістом 

(характером) потреб людини, котрі цими правами забезпечуються: 

– фізичні (інакше кажучи, вітальні, тобто життєві) права – це можливості людини, 

необхідні для її фізичного існування, для задоволення її біологічних, матеріальних потреб 

(зокрема права на життя; фізичну недоторканність; вибір місця проживання; безпечне 

природне середовище; житло; належний рівень, матеріального забезпечення; власність на 

предмети споживання; медичне обслуговування та інші види соціального захисту); 

– особистісні права – це можливості збереження, розвитку і захисту морально-

психологічної індивідуальності людини, її світогляду та духовності (зокрема, право на ім’я; 

честь і гідність; свободу сумління, переконань та їх прояву й поширення); 

– політичні права – це можливості людини брати участь у державному і 

громадському житті, впливати на діяльність різноманітних державних органів, а також 

громадських об’єднань політичного спрямування (зокрема, право на громадянство та 

правосуб’єктність; участь у формуванні представницьких органів державної влади та 

місцевого самоврядування; участь у державному управлінні суспільством; участь у створенні 

й діяльності громадських об’єднань; державний захист від порушень прав і свобод людини); 

– економічні права – це можливості людини реалізовувати свої здібності, здобувати 

засоби для існування, беручи участь у виробництві матеріальних та інших благ (зокрема, 

права на власність щодо засобів виробництва; здобуття професії; вибір та здійснення 

трудової або іншої діяльності; сприятливі умови та справедливу оплату праці; відпочинок і 

дозвілля); 

– культурні (гуманітарні) права – це можливості збереження і розвитку національної 

самобутності, доступу до духовних здобутків людства, їх засвоєння, використання та участі у 

подальшому вдосконаленні (зокрема, право на освіту й виховання; користування надбаннями 

культури і мистецтва; наукову, технічну і художню творчість; авторські права) [3, с. 12].  

Що ж до соціальних прав як можливостей отримання малозабезпеченими верствами 

населення матеріальної допомоги та підтримки з боку суспільства і держави, то вони 

належать до фізичних (природних) прав людини. Тому виділяти їх в окрему групу 

недоцільно.  

Крім наведеної класифікації, всі права людини можуть розподілятися на певні види і 

за іншими критеріями, а саме: 

– за значенням для їх носія – основні (безумовно необхідні для його існування та 

розвитку) і неосновні (які не є життєво необхідними); 

– за характером, способом здійснення – активні (свобода “для”, тобто для вчинення 

активних дій) і пасивні (свобода “від”, тобто від втручання, перешкод з боку інших 

суб’єктів); 

– за суб’єктним складом здійснення – індивідуальні (здійснюються лише 

одноособовими діями – наприклад, право на свободу переконань, думок, на виховання своєї 

дитини), колективні (можуть бути реалізовані лише спільними діями групи носіїв права – 

наприклад, право на утворення громадських об’єднань, проведення мітингів, демонстрацій) і, 

так би мовити, змішані (здійснюються як індивідуальними, так і колективними діями)  

[3, с. 13].  
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Не заперечуючи принципу неподільності та взаємозалежності усіх груп основних прав 

людини, не можна, однак, вважати, що всі вони є цілком рівноцінними для забезпечення її 

існування і розвитку. Тому й послідовність їх викладу не повинна бути довільною, 

“випадковою”: вона має так чи інакше зважати на певну нерівнозначність прав людини і 

відображати її. 

Найголовніше призначення прав і свобод людини – розкриття змісту правового 

статусу. Крім того, вони виступають як принцип конституційного устрою і визначають 

спрямованість діяльності держави (ст. 2 і ст. 18 Конституції України). 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАОХОЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішньому етапі євроінтеграції України, важливим аспектом являється 

побудова дієвої системи публічної адміністрації, що напряму залежить від злагодженої 

роботи органів державного управління. Тому заохочення, як метод публічного 

адміністрування являє собою цілеспрямований впив на інтереси суб’єктів публічної 

адміністрації, формує їх зацікавленість у досягненні найкращих результатів своєї роботи. 

Вплив стимулювання органів публічної адміністрації на ефективність результатів їх 

роботи був досліджений в наукових доробках В. Авер’янова, Ю.П. Битяк, С.В. Венедіктов, 

З.С. Гладун, Н.О. Гущина, М.О. Дей. 

Для належного виконання службових обов’язків, сприяння укомплектування апарату 

державних органів, законодавством України закріплено методи стимулювання їх сумлінної 

та ініціативної праці. Серед таких способів виділяють преміювання, надбавки, доплати [1]. 

Доплата за ранг провадиться відповідно до рангу, присвоєного державному 

службовцю. Названа вище постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. 

встановила нові фіксовані розміри надбавок (у гривнях) за: ранги державних службовців 

(додаток до постанови 48); дипломатичні ранги (додаток 47); за спеціальні звання посадовим 

особам органів державної податкової служби (додаток 49) надбавки за вислугу років на 

державній службі. Встановлення цієї надбавки має своєю метою вирішувати питання 

закріплення кадрів, стримування державних службовців від переходу на іншу роботу за межі 

державної системи. В цілому, ці надбавки безпосередньо не пов’язані з результатами 

діяльності державного службовця, але його частка у заробітній платі більша, ніж така 

складова, як доплата за ранги. Надбавка за вислугу років виплачується державним 

службовцям щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і 

залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, 

понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40%; інші 

надбавки [2].  

Надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи 

встановлені для державних службовців у розмірі до 50% посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг [2]. 
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Поряд із доплатами, окремим видам державних службовців виплачуються: 

а) надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 

10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25% посадового 

окладу; 

б) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної 

спеціальності – у розмірі відповідно 15 і 20% посадового окладу; 

в) надбавку за почесне звання «заслужений» – у розмірі 15% посадового окладу. 

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються 

працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним 

званням. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ КОЗАКІВ 

Запорозька Січ мала розгалужену програму підготовки майбутніх управителів та 

захисників держави. Але для того, щоб виокремити ті чи інші позитивні моменти виховання 

дітей та учнівської молоді за часів козаччини, слід звернутися до її історичного досвіду. Уся 

система виховання засновувалася на звичаях та традиціях. Особливу увагу козаки приділяли, 

так званим, ритуалам. Так, Після хрестин козачку клали шаблю або кулю, що називається 

«на зубок». І спостерігали за його реакцією: якщо почне з нею грати – добрий буде козак, 

якщо ж розплачеться – є над чим замислитися. 

Коли козачку виповнювався рік, його вели до першого причастя. У рік у козачка 

багато чого було вперше. Вперше його одного саджали на коня, одягали на нього батьківську 

шашку, батько брав коня за вуздечку і проводив його по двору. Перші кроки в навчанні та 

вихованні робилися в сім’ї. Вся система будувалася саме на родових і товариських 

принципах існування. Виховання молодого козака, у віці до 12 років, супроводжувалось 

постійним читанням казок, легенд, що прославляли козаків у битвах. З 8 років майбутнього 

козака починали вчити навичкам володіння зброєю. Основним моментом у вихованні козака 

в даний період було наступне: навчити його справлятися з власним страхом в будь-яких його 

проявах. З 12 років козачка починали водити на круг та інші заходи. Його основне завдання – 

дивитися і запам’ятовувати. І в 16 років його чекало більш серйозне випробування – в 

основному це було полювання на хижака (вовка, кабана) [1].  

Однак, навчання та виховання на Запорожжі проводилось не тільки на рівні сім’ї, а й у 

школах. Так найбільш відомо з них була при церкві Святої Покрови – Січова школа, де дітей 

учили грамоти, співу та військовому ремеслу. 

Січова школа функціонувала під безпосереднім проводом козацької старшини. Для 

керування школою призначався один із ченців Покровського монастиря. В Січовій школі 

поряд з вправами для вдосконалення володінням вогнепальною зброєю застосовувались 

спеціальні фізичні вправи для уміння володіти холодною зброєю, правити човном, швидко 

плавати [2, 80-81]. Звичайно, одна лише Січова школа не в змозі задовольнити потреби 

запорозького війська в повноцінному поповненні. На території вільностей запорозьких 

згідно даних Д.І Яворницького на 1768 рік налічувалось 44 церкви, а за запорозькими 
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звичаями та за звичаями всієї України при кожній церкві відкривалася і функціонувала 

школа. Отже, січові школи, стоячи глибоко на національних традиціях українського народу, 

були своєрідними військово-освітянськими навчально-виховними закладами, де 

реалізувалася прогресивна європейська ідея гармонійного розвитку особистості. 

Щодо особливостей цілеспрямованої спеціальної фізичної підготовки, то у 

козацькому війську не було звичаю проводити систематичну муштру. В цьому слід вбачати 

волелюбний характер українських козаків. Але все ж, щоб утримувати порядок в куренях 

війська, великого значення надавали козаки фізичній досконалості. Відомо, що рівень 

фізичної досконалості не раз був вирішальним чинником, на який зверталась першочергова 

увага при виборах козацької старшини. Важливе місце також відводилось формуванню в 

козаків уміння плавати в різноманітних умовах, веслувати, добре маскуватися. Після 

шкільних занять відводився час для рухливих ігор та забав. В ігрових ситуаціях учні 

моделювали бойові дії козаків: наступ на ворога, оборону; влаштовували змагання, 

демонстрували фізичну силу.  

Специфіка бойової підготовки козака полягала у його багатопрофільності, оскільки у 

козацькому війську не було вузької спеціалізації: залежно від обставин, козаки бували 

«кіннотниками у степу, стрільцями в горах, моряками у воді» й однаковою мірою володіли 

«луком, шаблею, списом та рушницею».  

В мирні дні, як правило, козаки свій вільний час присвячували фізичній підготовці: 

об’їжджали коней, вправлялися в стрільбі, фехтуванні на шаблях, значне місце серед 

козацького життя займали промисли: мисливство та рибальство. Найулюбленішими 

розвагами у козаків були рухливі ігри та змагання на силу. витривалість, спритність. Козаки 

використовували крім народних фізичних вправ і інші засоби вдосконалення: умивання 

холодною водою, сон на свіжому повітрі. Серед козаків були поширеними багато видів 

народної боротьби, а саме: бої навкруги, «навхрест», «на ременях», «спас», але вершиною 

бойового мистецтва був гопак, який з часом перетворився на народний танець. 

Отже, в добу козаччини в Україні функціонувала ефективна система народної 

фізичної культури, основу якої складали віковічні звичаї і традиції українців справі 

тілесного, морального і духовного виховання. Військово-спортивна підготовка запорожців 

виступає як системно завершена педагогічна структура, в якій можна виділити наступні 

компоненти: початковий відбір; традиційно-народний здоровий спосіб життя з чітко 

окресленими народними звичаями використання сил природи (очищення і загартування 

водою, поміркованість у харчуванні та вживанні алкоголю, дотримання постів); національні 

за своїм змістом специфічні засоби та метод військово-фізичної підготовки (народна 

боротьба, двобій навкулачки) [3]. В системі військово-фізичної підготовки переважали ігрові 

та змагальні форми використання народних фізичних вправ, часто у поєднанні з пісенним і 

музичним супроводом. Спрямованість військово-фізичної підготовки козаків окреслювалась 

досягненням досконалості у гармонійному розвитку моральних і фізичних якостей, 

вдосконаленні життєво необхідних рухових навичок у плаванні. бігу, їзді верхи, а також 

майстерному володінні різноманітними видами зброї. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ  

У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 

Податки та збори є основним джерелом формування дохідної частини бюджетів 

відповідного рівня, а тому порядок їх сплати має бути детально регламентований у 

законодавстві, а в деяких випадках забезпечений певними примусовими заходами. 

Актуальність обраної теми обумовлена необхідністю дослідження специфічних ознак та 

особливих форм прояву адміністративного примусу у сфері оподаткування як складової 

частини адміністративного примусу у публічному праві. 

Дослідженню проблем адміністративного примусу присвятили свої наукові праці такі 

видатні вчені-адміністративісти, як В. Авер’янов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, Т. Коломоєць, А. 

Комзюк, М. Кучерявенко, Д. Лук’янець, Р. Мельник, Л. Савченко, В. Шкарупа та інші. 

Дослідження питання про адміністративний примус у сфері оподаткування та його 

особливості доречно розпочати із загальної характеристики адміністративного примусу як 

методу публічного адміністрування. Адміністративний примус є особливим різновидом 

державно-правового примусу. Т.О. Коломоєць визначає адміністративний примусяк 

визначені нормами адміністративного права способи офіційного фізичного або 

психологічного впливу уповноважених державних органів, а у деяких випадках і 

громадських організацій, на фізичних та юридичних осіб у вигляді особистих, майнових, 

організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів у випадках вчинення цими особами 

протиправних діянь або в умовах надзвичайних обставин в межах окремого 

адміністративного провадження задля запобігання та припинення протиправних діянь, 

забезпечення провадження в справах про правопорушення, притягнення винних осіб до 

відповідальності, запобігання та локалізації наслідків надзвичайних ситуацій. Для 

адміністративного примусу властивим є офіційний, державно-владний характер, 

множинність та розмаїття суб’єктів застосування, чисельність осіб, щодо яких здійснюється 

застосування, відсутність службового підпорядкування між суб’єктами застосування та 

особами, щодо яких воно здійснюється, специфіка юридико-фактичних підстав застосування, 

багатоаспектна цільова спрямованість, багатоваріантність форм прояву, примусовий та 

правовий характер [1].  

Щодо адміністративного примусу у сфері оподаткування, то у наукових джерелах він 

визначається як система встановлених законодавством заходів запобіжного, припиняючого 

та відновлювального характеру, що застосовуються до платників податків, зокрема фізичних 

та юридичних осіб, для здійснення контролю, забезпечення режиму законності в податковій 

сфері, додержання правил сплати податкових платежів та виявлення інформації про 

виконання платниками податків зобов’язань зі сплати податків, а у разі вчинення 

податкового правопорушення – застосування до останніх заходів відповідальності [2]. 

Варто зазначити, що деякі вчені наполягають на виокремленні податково-правового 

примусу як самостійного різновиду державного примусу. Зокрема, А.М. Тимченко 

виокремлює такі особливості податково-правового примусу: є різновидом державного 

примусу, його зміст полягає у застосуванні уповноваженими суб’єктами системи 

відповідних заходів до зобов’язаних осіб податкових правовідносин, такі заходи можуть 

застосовувати лише спеціально уповноважені суб’єкти, реалізація податкового примусу 

відбувається лише у формах та порядку, передбаченому законодавством, він зумовлюється 

методом правового регулювання податкових відносин, підставою його застосування є 

недотримання зобов’язаними особами вимог, що закріплені у податкових нормах, податково-

правовий примус має конкретно визначну спрямованість – забезпечення реалізації 

податкового обов’язку [3]. Проаналізувавши зазначені особливості, та порівнявши їх із 

характерними ознаками, що притаманні адміністративному примусу, можна зробити 
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висновок про недоцільність виокремлення податково-правового примусу у самостійний вид 

державного примусу. Подібність ознак, а також належність і адміністративного, і 

податкового права до системи публічного права, вказує на те, що адміністративний примус у 

сфері оподаткування є складовою частиною адміністративного примусу у публічному праві. 

На основі аналізу норм податкового законодавства, а також враховуючи найбільш 

поширену класифікацію заходів адміністративного примусу на заходи адміністративного 

попередження, заходи адміністративного припинення та адміністративні стягнення можна 

проілюструвати основні форми прояву адміністративного примусу у сфері оподаткування. 

Зокрема, до заходів адміністративного попередження можна віднести облік платників 

податків, податкове повідомлення-рішення, податкові перевірки тощо. Заходами 

адміністративного припинення у податковому праві можна назвати податкову заставу, 

податкову вимогу, адміністративний арешт майна, нарахування пені, а адміністративними 

стягненнями, відповідно, різноманітні штрафні санкції. 

Отже, адміністративний примус у сфері оподаткування є складовою частиною 

адміністративного примусу у публічному праві з притаманними йому ознаками та формами 

прояву, що зумовлено специфікою правового регулювання у сфері оподаткування. 
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СПРОЩЕНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Питання сутності адміністративного провадження у справах про адміністративне 

правопорушення досліджували Беньковський С.Ю., Колпаков В.К., Алфьоров С.М., Ващенко 

С.В. та інші науковці. У своїх працях велику увагу вони приділяли саме спрощеному 

провадженню. 

Провадження в справах про адміністративні правопорушення – це особливий вид 

процесуальної діяльності, врегульована нормами адміністративно-процесуального права 

діяльність уповноважених органів, яка спрямована на притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення. 

У порівнянні з іншими адміністративними провадженнями воно більш детально 

регламентовано в законодавстві України. Основні положення зазначеного провадження 

зосереджені в розділах IV ("Провадження в справах про адміністративні правопорушення") 

та V ("Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень") розділах Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Але, крім зазначеного нормативного акту 

процедури провадження в справах про адміністративні проступки врегульовуються Митного 

кодексу України (розділ 19 "Провадження в справах про порушення митних правил") та 

іншими актами, як правило підзаконними, які врегульовують питання притягнення до 

відповідальності юридичних осіб [1].  

Аналіз законодавства України дає змогу виділити два види провадження по справах 

про адміністративні правопорушення: звичайне та спрощене. 
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Звичайне здійснюється у більшості справ і детально регламентовано чинним 

законодавством. Воно передбачає складання протоколу: визначає зміст, запобіжні заходи і 

порядок їх застосування; права і обов’язки учасників провадження; порядок розгляду справ; 

факти, обставини, що є доказами. 

Спрощене провадження застосовується щодо невеликої кількості правопорушень, 

прямо передбачених ст. 258 КпАП. Таке провадження характеризується мінімумом 

процесуальних дій та їх оперативністю. Протокол про правопорушення не складається, 

посадова особа, що виявила правопорушення, приймає і виконує рішення про накладення і 

стягнення (штрафу або попередження). 

У разі стягнення штрафу порушнику видається квитанція про його сплату. 

Оформлення попередження здійснюється або шляхом вручення офіційного 

письмового попередження за встановленою формою, або шляхом усного попередження [2].  

До адміністративних правопорушень, провадження згідно з якими здійснюється у 

спрощеній формі, належать: 

 порушення правил пожежної безпеки у лісах (ст. 77) у випадках накладення 

штрафу інженерами відділів охорони і захисту лісу, льотчиками-спостерігачами баз 

авіаційного захисту лісу, лісничими та іншими особами, які перелічені в п. 3 ст. 241; 

 порушення правил карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних правил (ст. 

107) у випадках накладення штрафу державною ветеринарною інспекцією; 

 викидання сміття та інших предметів з вікон та дверей вагонів, прохід по 

залізничних коліях у невстановлених місцях (ч. 3 ст. 109); 

 пошкодження внутрішнього обладнання вагонів, скла в пасажирських поїздах, 

куріння в вагонах приміських поїздів, куріння у невстановлених місцях у поїздах місцевого 

та далекого слідування, а також у метрополітені (ст. 110); 

 пошкодження внутрішнього обладнання морських суден і куріння в 

неустановлених місцях цих суден (ст. 115); 

 керування річковими або маломірними суднами, не зареєстрованими в 

установленому порядку або такими, що не пройшли технічного огляду; перевищення 

водіями цих суден швидкості руху, стоянка в заборонених місцях, недодержання вимог 

навігаційних знаків, порушення правил маневрування, подачі звукових сигналів, несення 

бортових вогнів і знаків(ч. 1, 3, 5 ст. 116); 

 викидання за борт річкового або маломірного судна сміття або інших предметів (ст. 

116); 

 порушення правил безпеки під час висадки і посадки пасажирів на річкових і 

маломірних суднах, куріння у невстановлених місцях на річкових суднах (ч. 1, 3 ст. 117) [3].  

Треба зазначити, що у разі коли порушник перелічених норм заперечує накладене на 

нього стягнення, то складається протокол про адміністративне правопорушення і 

провадження здійснюється у звичайному порядку. Провадження в справах про 

адміністративні правопорушення часто визначають як інститут адміністративного права, що 

містить норми, які регулюють діяльність уповноважених органів і осіб по застосуванню 

адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення або ж як діяльність 

уповноважених суб’єктів по застосуванню адміністративних стягнень і сукупність відносин, 

що виникають при цьому, врегульованих нормами адміністративного права. 

Таким чином, на підставі викладеного можна зробити висновок, що спрощене 

провадження – це особливий вид процесуальної діяльності врегульований нормами 

адміністративно-процесуального права, яка спрямована на притягнення до адміністративної 

відповідальності осіб, які вчинили адміністративні правопорушення та характеризується 

мінімумом процесуальних дій та їх оперативністю. 
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ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ:  

ІНТЕГРАЛЬНА МОДЕЛЬ 

Суть і першопричини виникнення і становлення феноменів суспільства, держави і 

права, можливість спрогнозувати їх майбутній прогрес цікавили багатьох великих 

мислителів, мудреців, вчених протягом всього історичного періоду існування людства. Були 

створені численні концепції і теорії, що більш або менш точно висвітлювали вищезгадані 

питання, проте єдиної інтегральної моделі складено не було. Тому мета даного дослідження 

– побудувати якісно нову модель появи й розвитку суспільства і держави для більш точного 

прогнозування їх подальшої еволюції, що є особливо актуальним в умовах сучасної 

планетарної глобалізації, яка впливає на усі сфери людського життя. 

По-перше, слід сказати, що виникненню суспільства, держави і права передував довгий 

період людського розвитку, що в науці отримав назву «бездержавний». Суть даного етапу полягає в 

дуже низькому ступені фізичного і психоемоційного відокремлення людини від природи. Як 

зазначав відомий американський філософ, історик і психолог Кен Уілбер, «тісний зв’язок 

матеріального і духовного світу людини того часу з навколишнім природним середовищем був 

значною перешкодою на шляху ускладнення елементів і взаємозв’язків Всесвіту, їх еволюції до 

суспільства і держави». Проте вже з IV тис. до н.е. починається якісно нова епоха розвитку людства, 

змінюється його суть [2, c. 82]. 

Історія держави і права зарубіжних країн поділяє весь історичний «державний» період 

розвитку соціуму на дві великих епохи: станово-кастову і громадянську. Перша характеризується 

існуванням чіткої соціальної ієрархії, в якій мають права не особи, а ролі, як-от: раб, метек, 

афінський громадянин – в рабовласницькому суспільстві; селянин, ремісник, єпископ, дворянин – 

в феодальних державах. З кожною роллю пов’язані певні права, які стають надбанням тієї людини, 

котра посідає те чи інше місце в соціумі. Тому можна сказати, що суб’єктом прав в станово-

кастовому суспільстві є не власне особа, конкретний індивід, а та чи інша соціальна роль, 

соціальний персонаж [1, c. 82-85]. 

Для подальшої характеристики етапів розвитку людства зазначимо, що будь-який тип 

суспільства має три головні риси, які визначають його еволюційний ступінь і подальший 

прогрес, а саме: рівень розвитку культури, матеріальних технологій й індивідуальної 

свідомості особи. Протягом станово-кастового періоду майже повсюдно домінував культуро-

міфічний тип колективного мислення. Люди вірили в існування богів – антропоморфних в 

античній міфології і трансцендентних в християнстві, ісламі, іудаїзмі, – як вищих істот, що 

керують усім сущим.  

Іншою характеристикою станово-кастового суспільства є існування аграрного типу 

економічного функціонування. Ще зберігався відносно тісний зв’язок з природою через 

низький технологічний рівень розвитку виробництва, вирішальним фактором ефективності 

якого була фізична сила. Кількість останньої – рабів в античному соціумі, селян у феодалізмі 

– і природних ресурсів, наприклад, землі, прямо визначала економічну могутність, 

соціальний і політичний статус особи. Слід зазначити, що в епоху станово-кастового 

суспільства людина ідеально також була ще дуже тісно пов’язана з природою: хоч, як вже 

згадувалось, її психіка існувала автономно від тіла, проте свідомість ще остаточно не набула 

здатності усвідомлювати саму себе [2, c. 250-251]. 
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Проте вже в XIV-XV століттях поява культурної течії гуманізму стала первинною 

передумовою формування суспільства нового типу й ідеї прав людини. Ренесанс спростував 

середньовічний образ особи як істоти, котра займає чітко визначене місце в ієрархії інших 

Божих створінь, перетворив особу з частки світу на самоврядне суще.  

Наступним кроком становлення ідеї прав людини стало релігійне визволення людини 

від влади церковного авторитету в протестантизмі. Божа воля, яка доти маніфестувала себе 

передусім через церковні приписи, втілилась у голос совісті, який звучав усередині людської 

особи. Відтак виникала самоврядна, або, за виразом І. Канта, «самозаконна» особистість. 

Однак духовне розкріпачення людини ще не торкалося безпосередньо соціальної 

дійсності феодального суспільства з його глибокою станово-корпоративною диференціацією. 

Гуманізм вивільнив особу з влади природних властивостей і законів, протестантизм зробив 

людей рівними перед Богом, але у площині соціального буття вони залишалися зв’язаними 

путами різних соціальних ролей і пов’язаних з ними прав і залежностей. Перегляд цього 

становища та обґрунтування світоглядно-соціальної альтернативи йому стало заслугою 

просвітництва [3, c. 107-110]. 

Три вищезгадані культурні течії разом з технічно-промисловим переворотом в другій 

половині XVIII століття привели до початку становлення якісно нового типу суспільства – 

громадянського, який мав наступні характеристики: культуро-раціональний тип 

колективного мислення, індустріальне економічне функціонування й формально-

операційний рівень розвитку індивідуальної свідомості. Таким чином, людство, по-перше, 

осягнуло, що всі процеси і явища у світі відбуваються за єдиними раціональними законами, а 

не згідно з волею вищих істот, по-друге, визначальним фактором ефективності виробництва 

стала не обмежена кількість фізичної сили і матеріальних дискретних ресурсів, а рівень його 

технологічної складності й організації; по-третє, розум людини набув здатності мислити над 

самим собою, створювати ідеї і схеми побудови суспільства, держави і права нового типу [2, 

c. 260]. 

До середини XX століття дані характеристики громадянського суспільства, постійно 

вдосконалюючись, за своєю суттю залишалися майже незмінними. Проте з 50-х років 

поступово починається перехід людства на нову стадію розвитку. Процес трансформації 

триває до сьогодні.  
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СУТНІСТЬ ПАРЛАМЕНТУ 

Унікальність парламенту як політичного інституту полягає в його ролі посередника 

між суспільством і органами виконавчої влади; системи, у якій формується владна воля нації 

на основі представництва структурованих груп інтересів на державному рівні. На етапі 

демократичних реформ соціальна структура змінюється надто швидко й часто трапляється, 

що необхідні інституційні перетворення відбуваються зі значною затримкою. Інерційність 

української політичної системи багато в чому пов’язана з недоліками функціонування 

інституту парламентаризму. Сучасна українська політична еліта на практиці демонструє 

неспроможність ефективно керувати соціально-економічними та політичними процесами. 

Розвитку пострадянської України притаманна тривала нестабільність усієї державної 
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системи, яка посилюється через відсутність форм реальної відповідальності владних 

структур за подолання модернізаційного синдрому. 

Сутність парламенту, його місце й роль у політичній системі у вітчизняній політико-

правовій думці мають звужене трактування – їх розглядають як законодавчий механізм. Саме 

цим визначається роль Верховної Ради в системі державної влади України. Внаслідок цього 

питання функціонування українського парламенту, висвітлення інших його функцій, окрім 

законодавчої, мають недостатнє теоретичне обґрунтування. Поза увагою вітчизняних 

дослідників залишаються важливі аспекти забезпечення реального народного 

представництва й функціонування парламенту як представницького інституту влади. В 

сучасній науковій літературі не до 0кінця вивчено понятійне питання парламенту та його 

сутності. Тож виявляється низка аспектів, суперечностей реалізації принципів 

парламентаризму в політико-правовій практиці України, що потребує подальшого 

дослідження і вивчення. 

Питання сутності єдиного органу законодавчої влади в Україні досліджували такі 

вітчизняні вчені, як Г.С. Журавльова, В.В. Копейчикова, Л.Т. Кривенко, В.Ф. Опришко,  

В.Ф. Погорілко, В.Я. Тацій, Є.А. Тихонова, Ю.М. Тодика, М.В. Цвік, В.М. Шаповал,  

Ю.С. Шемшученко. 

Метою даної статті є огляд та аналіз теоретичних засад сутності парламенту, його 

місце й роль у державній системі. 

Як вищий представницький орган влади парламент уперше був утворений в Англії в 

XIII ст. як орган станового представництва; реального значення набув після буржуазних 

революцій 17-18 ст. Так, для відповідних цілей термін "парламент" став використовуватися з 

кінця XIII ст. в Англії: в одному з актів 1275 р. цей термін позначав велику раду королівства, 

яка певною мірою мала представницький характер і включала монарха та наймогутніших 

феодалів [2, с. 160]. Характерно, що цей термін був запозичений з тогочасної французької 

мови (писали французькою parlement). 

Разом з тим слід зазначити, що, незважаючи на ідеологічно зумовлений критичний 

підхід авторів практично усіх робіт з проблематики "буржуазного конституціоналізму", за 

радянських часів на теренах колишнього СРСР було опубліковано кілька узагальнених за 

змістом ґрунтовних монографій, присвячених парламентаризму. Частина з них зберігають 

значення не тільки інформативних джерел, а й аналітичних розробок [1; 4, с. 212]. 

Із сутності демократії випливає, що легітимність парламенту визначається не лише 

нормами конституції і законів, але й довірою до нього та підтримкою результатів його 

діяльності з боку суспільства. Саме через такі елементи замикається зворотній зв’язок 

“суспільство-влада” та саме це зумовлює вимоги до прозорості діяльності парламенту та 

його підзвітності перед суспільством [3, с. 29]. 

Характеризуючи поняття і сутність парламенту, необхідно повернутися до питання 

змісту відповідних конституційних визначень. На нашу думку, визначення, що міститься у 

ст. 75 Конституції України, є чи не найвдалішим. Воно, як зазначалось, акцентує увагу на 

місці Верховної Ради України у державному механізмі. Водночас ця дефініція позначає 

головну функцію парламенту, його "закодоване" в понятті законодавчої влади призначення. 

Важливим є і те, що згадане визначення є чітким, коротким і юридично коректним. Тим 

самим, по-перше, виконуються вимоги юридичної техніки, які об’єктивно існують щодо 

викладення конституційного тексту, і, по-друге, це визначення не містить характеристик, які 

можна вважати неправильними або спірними з огляду на зміст Основного Закону. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ  

ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

У сучасній Україні водночас із радикальними перетвореннями в усіх сферах її 

суспільного життя поступово зазнає певної трансформації й правовий менталітет 

професійних юристів. Це знаходить прояв, зокрема, у поширенні серед них уявлень щодо 

“природних” невідчужуваних прав людини (навіть тих, які закріплено у Конституції й інших 

законах) як безпосереднього критерію правомірності, і щодо примату міжнародно-правових 

норм порівняно із нормами національного права, і щодо певної правотворчої ролі деяких 

судових актів (зокрема актів Конституційного Суду України), і щодо використання так 

званого функціонального або, іншими словами, еволюційного способу тлумачення 

юридичних норм, як засобу пристосування текстуально незмінюваного законодавства до 

задоволення нових актуальних потреб людини, соціальних груп, спільнот суспільства.  

Науково-ідеологічним відображенням цих трансформаційних процесів у професійно-

юридичному та інших “секторах” суспільної правосвідомості є помітна актуалізація в 

юриспруденції держав, що утворились на теренах колишнього Союзу РСР, різноманітних 

інтерпретаційних проблем правового регулювання, причому таких проблем, які вже не 

можуть бути розв’язані лише за допомогою накопичених раніше положень теорії 

правотлумачення, а вимагають використання наукових здобутків загальної теорії розуміння 

(інтерпретації) – так званої герменевтики з її складовими і різноманітними розгалуженнями 

(семіотикою, логічною семантикою та ін [1, с. 85].  

Усе це вимагає спеціального здійснюваного із сучасних наукових позицій аналізу 

низки герменевтичних аспектів правотворчої, правозастосувальної діяльності. 

Одним із можливих підходів до здійснення такого дослідження вбачається 

застосування положень науки герменевтики, тобто загальної теорії смислової інтерпретації 

будь-яких знакових носіїв інформації, зокрема письмових текстів. 

Правоінтерпретаційна діяльність, як і будь-яка інша діяльність, “підвладна” певним 

об’єктивним закономірностям, пізнання та врахування яких становлять необхідну 

передумову забезпечення її обґрунтованості та ефективності. Загальні ж закономірності 

інтерпретації смислу всіляких письмових текстів досліджує, як відомо, наука герменевтика. 

Тому, не звертаючись до її положень і висновків, навряд чи можна просунутись у розвитку 

теорії тлумачення юридичних текстів, здобути нові знання та сформулювати обґрунтовані 

рекомендації щодо поліпшення правоінтерпретаційної діяльності [2, с. 22-25].  

Не вдаючись до характеристики усіх основних ідей юридичної герменевтики, яка 

останнім часом привертає неабияку увагу вітчизняної філософії та теорії права, розглянемо 

лише ті з них, котрі, як уявляється, здатні дати помітний евристичний ефект у дослідженнях 

юридичної практики. 

Будь-який письмовий текст є системою (єдністю) певних семантичних значень і тих 

знаків, якими ці значення позначаються. Будь-який письмовий текст покликаний бути 

виразником (“носієм”) того чи іншого смислу. Смисл тексту – це його цільове призначення, 

його цільова функція у задоволенні врешті решт певних потреб та інтересів тих чи інших 

суб’єктів. 

У багатьох випадках один і той же текст об’єктивно спроможний бути носієм 

декількох неоднозначних смислів, оскільки він може використовуватись різними суб’єктами 



38 

 

як інструмент задоволення їх потреб. А тому той смисл, який закладається у письмове 

повідомлення його автором, і той смисл, який вбачають (“вичитують”) у цьому повідомленні 

його читачі (“реципієнти”), можуть не збігатися [3, с. 84]. 

Реципієнти тексту схильні “вичитувати” в ньому насамперед такий смисл, який 

найбільше сприятиме або якомога більше не перешкоджатиме задоволенню їх потреб та 

інтересів. У нормальному випадку інтерпретатор прагне витлумачити текст у такий спосіб, 

аби ним можна було скористатись як засобом для реалізації цілей, інтересів, потреб чи то 

цього інтерпретатора, чи то певної соціальної групи, чи то суспільства в цілому. З огляду на 

це неавторська інтерпретація тексту опосередковується інтелектуально-вольовими 

процесами не тільки (й не стільки) “смисловідшукування”, а й смислотворення, 

смислонародження. У конкретній герменевтичній ситуації співвідношення між цими 

процесами зумовлюється: а) об’єктивними властивостями самої мови; б) закономірностями 

комунікативної діяльності, що їх досліджує, зокрема, соціосеміопсихологія; в) ступенем 

відповідності чи, навпаки, невідповідності цілей (інтересів, потреб) автора і реципієнта 

тексту. Тому у кожному випадку це співвідношення може бути виявлене шляхом 

ситуативного аналізу впливу всіх зазначених чинників на змістовний результат інтерпретації 

[4, с. 14-15]. 

Різноманітність і невідповідність потреб “споживачів” письмового тексту в соціально 

неоднорідному суспільстві, а також неминучий розвиток таких потреб є об’єктивним 

соціальним чинником неоднозначності інтерпретації цього тексту, а також змін у його 

інтерпретації із плином часу. Засобом же такої діяльності слугує герменевтичний механізм.  
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КАТЕГОРІЯ МОЖЛИВОСТІ В ПРАВАХ І СВОБОДАХ  

ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 

У слов’янських мовах словом (терміном) “право” позначаються поняття, які 

відображають різні соціальні явища [1, с. 5]. Явище, що виникає та існує незалежно від 

держави, має загальносоціальну природу, є загальносоціальним феноменом. Інше явище, 

котре має ту ж назву – це наслідок виключно державної діяльності, втілення її 

волевиявлення. Зважаючи на це, необхідно розрізняти відповідно право загальносоціальне і, 

так би мовити, спеціально соціальне, умовно кажучи, юридичне. 

Загальносоціальне право – це певні можливості учасників суспільного життя, які 

об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства і мають бути загальними та рівними 

для всіх однойменних суб’єктів. 

Залежно від виду носіїв цих можливостей розрізняють права людини; права сім’ї, 

нації (народу), інших соціальних спільнот (класів, прошарків, груп, громадських об’єднань, 

трудових колективів тощо); права людства. 

Основні права людини – це певні можливості людини, котрі необхідні для її існування 

та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем 
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розвитку людства (економічним, духовним, соціальним) і мають бути загальними та рівними 

для всіх людей. 

Отже, по-перше, це певні свободи людини, тобто її спроможність діяти певним чином 

або ж утримуватися від певних вчинків з тим, щоб забезпечити собі належне існування, 

розвиток, задоволення тих потреб, які сформувались. І якщо йдеться про основні права, то 

під ними слід розуміти саме такі можливості, без котрих людина не може нормально 

існувати. Що значить “нормально”? Відповідь на це запитання зумовлюється біологічною і 

соціальною обґрунтованістю потреб людини. Варто наголосити, що самі потреби як 

результат історично-природного та соціального розвитку людини не є незмінними. 

По-друге, зміст і обсяг можливостей людини залежать насамперед від можливостей 

усього суспільства, головним чином від рівня його економічного розвитку. І з цього боку 

права людини – явище цілком соціальне: породжуються вони самим суспільством. 

По-третє, ці можливості за їх основними, “початковими” показниками, “дозами” 

мають бути рівними, однаковими в усіх людей. Лише тоді вони будуть правовими (від слів 

“правильний”, “справедливий”, “праведний” тощо). 

Тому, по-четверте, вони не повинні будь-ким відчужуватись, відбиратись, відтак не 

можуть вони бути і “дарунком” з боку держави або будь-якої іншої організації чи особи [2, с. 

159-160]. 

У різних організаціях (зокрема міжнародно-правових) та в національному 

законодавстві, в науковій, публіцистичній літературі часто вживається вираз “права і 

свободи людини”. Проте відмінність між правами і свободами як соціальними явищами, а 

також між відповідними поняттями (якщо не вважати їх тотожними) ще й донині однозначно 

не з’ясована навіть на загальнотеоретичному рівні. Тому терміни «права» і «свободи» 

практично використовуються як синоніми. І якщо зміст поняття прав людини розкривається 

тут через філософську категорію “можливостей”, то така його інтерпретація обіймає мабуть 

також і поняття свобод людини. 

Розуміння прав людини як її певних можливостей можна зустріти, так чи інакше, у 

працях плеяди юристів, суспільствознавців. Що ж до інших інтерпретацій даного поняття у 

сучасній науковій літературі, зазначимо лише, що вони можуть бути зведені у 

найзагальнішому вигляді до таких: 

1) права людини – це певним чином внормована її свобода; 

2) права людини – це певні її потреби чи інтереси; 

3) права людини – це вимоги про надання певних благ, скеровані суспільству, 

державі, законодавству; 

4) права людини – це певний вид (форма існування, спосіб прояву) моралі [3, с.10-11]. 

Усі зазначені підходи (окрім першого) відображають, як видається, досить суттєві, 

проте не онтологічні, не “субстанціональні” статуси досліджуваного феномена. І тільки 

категорія можливості (свободи) дозволяє найбільш адекватно відобразити саме онтологічну 

соціальну сутність прав людини. 

У сучасній Конституції України особливе значення відведено закріпленню місця і 

ролі людини в суспільстві й державі. 

Принципово новим положенням у конституційній практиці України є визнання 

пріоритету прав і свобод людини щодо державних та інших інтересів. Людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю 

(ст. 3 Конституції України). Крім того, права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави, а забезпечення прав і свобод – головним обов’язком 

держави.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН 

Сьогодні питання міжнародної безпеки, юридичної справедливості між правовими 

інститутами, запобігання розбіжностей між суб’єктами права, вирішення питань щодо 

проблем діяльності міжнародних судових органів, зміцнення і розвиток міжнародного права 

у всіх областях сучасних міжнародних відносин стоїть досить гостро. Тому актуальність 

теми полягає у піднесення ролі міжнародного правосуддя, прагнення використовувати 

міжнародно-правові установи для запобігання й вирішення конфліктів між країнами світу. 

Міжнародний Суд ООН претендує на роль «світової» універсальної судової структури. Він 

володіє найбільш значним авторитетом і досвідом у вирішенні міждержавних суперечностей. 

Звичайно, існують неоднозначні оцінки щодо ефективності діяльності даної інстанції. Разом 

з тим, більшість авторів одностайні в думці, що головний судовий орган ООН вносить 

істотний внесок у справу запобігання міжнародних конфліктів та мирного вирішення 

міжнародних суперечок.  

Висвітленням даної теми займались такі російські й українські дослідники як 

Худинцева А.С., Гузей С.В., Когутич І.І., Кожевников Ф.І. та Шармазаношвилі В.М. У своїх 

працях вони проаналізували міжнародні угоди, нормативні акти та двосторонні договори 

різних країн щодо взаємної правової допомоги (ВПД) і співробітництва у кримінальному 

судочинстві. Детально описали види ВПД у кримінальних справах. Розкрили міжнародно-

правові засади міжнародного розшуку, арешту та конфіскації грошових засобів і майна, 

набутих злочинним шляхом 

Метою статті є теоретичне осмислення основних функцій, роботи й правового статусу 

Міжнародного Суду ООН. 

Міжнародний суд – головний судовий орган ООН, до юрисдикції якого входять всі 

питання, передбачені Статутом ООН і чинними договорами і конвенціями, що передаються 

йому державами. Цей орган складається з 15 суддів, яких окремо обирають Генеральна 

Асамблея і Рада Безпеки станом на дев’ять років. Судді обираються за рівнем кваліфікації, а 

не за національною ознакою. Проте не може бути обрано двоє суддів з однієї країни. Суд 

знаходиться у місті Гаага (Нідерланди). Офіційні мови органу – французька і англійська. 

Одним з головних принципів формування складу суду є принцип представництва в Суді 

найголовніших форм цивілізації і основних правових систем миру. Так, місця в Суді 

розподілені по головних регіонах світу: три члени від Африки, два члени від Латинської 

Америки, три члени від Азії, п’ять членів від Західної Європи і інших держав включаючи 

Канаду, Сполучені Штати, Австралію і Нову Зеландію і двох членів від Східної Європи 

(включаючи Росію) [1]. 

Члени Суду не можуть виконувати ніяких політичних або адміністративних 

обов’язків і виступають в особистій якості, а не як представники держав, громадянами яких 

вони є, проте в числі суддів не може бути більше одного громадянина будь-якої держави. До 

роботи судді залучаються також тимчасові судді. 

Заснований у 1945 році замість Постійної палати міжнародного правосуддя (ППМП) 

при Лізі націй, що існувала до Другої світової війни. У жовтні 1945 року ППМП на своїй 

останній сесії ухвалила рішення про передачу своїх архівів і майна Суду, який також мав 

засідати в Палаці миру в Гаазі. 31 січня 1946 року судді ППМП пішли у відставку і 5 лютого 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1945
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
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http://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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1946 року Генеральна Асамблея і Рада Безпеки ООН вибрали перших членів Міжнародного 

Суду. У квітні 1946 року ППМП була офіційно розпущена і Суд, зібравшись на перше 

засідання. Першим Головним суддею було обрано Хосу Густава Герроро (Сальвадор), що 

був останнім головою ППМП. Перше засідання Міжнародного суду ООН відбулося 18 квітня 

1946 року. Організація та робота Суду формується і діє відповідно до Статуту, що був 

підписаний 26 червня 1945 року і набув чинності 24 жовтня 1945 року. Він є невід’ємною 

частиною Статуту ООН [5, с. 111-127].  

Суд уповноважений розглядати правові суперечки між державами, що пов’язані з 

порушенням міжнародних договорів і зобов’язань або виникають при їх тлумаченні; 

ухвалювати обов’язкові до виконання рішення за всіма спорами, які передаються державами 

на його розгляд; давати консультативні, що не мають обов’язкової сили вироку з правових 

питань на прохання Генеральної Асамблеї ООН, Ради Безпеки та інших органів ООН. До 

суду можуть звертатися учасники його Статуту, до числа яких автоматично входять всі 

члени ООН. Інші держави можуть передавати на його розгляд справи на умовах, що визначає 

Рада Безпеки ООН.  

Розгляд порушується одним з двох наступних способів: 

1) За допомогою повідомлення про спеціальну угоду: спеціальна угода є 

двосторонньою за своїм характером, укладається державами, охочими спільно представити 

спір на розгляд Суду, і складається з одного тексту питань, які вони погодилися передати на 

розгляд Суду; будь-яка з цих держав може порушити розгляд, повідомивши Секретаріат про 

цю угоду; 

2) За допомогою заяви: заява, яка є односторонньою за своїм характером, подається 

державою проти іншої держави на основі юрисдикційної статті в договорі або заяв в рамках 

системи «факультативної обмовки» [2]. 

У документах, що супроводжуються листом міністра закордонних справ відповідної 

держави або його посла в Гаазі, має вказуватися точний предмет суперечки і назви сторін. 

Заява повинна бути докладнішою, ніж спеціальна угода: крім вищезазначених елементів, 

держава заявник повинно вказати підстави наявності, на його думку, у Суду юрисдикції. 

Воно повинне також вказати точний характер претензії і представити короткий виклад 

фактів і підстав, що лежать в основі цієї претензії. Секретар негайно супроводить спеціальну 

угоду або заяву іншій стороні і суддям, а також Генеральному секретареві Організації 

Об’єднаних Націй і всім державам членам, що мають право звертатися до Суду. Він включає 

справу в загальний список Суду і інформує пресу [3, с. 32-41]. 

Рішення Суду є обов’язковим для відповідних сторін. У статті 94 Статуту Організації 

Об’єднаних Націй передбачається, що «кожен член Організації зобов’язується виконати 

рішення Суду у тій справі, в якій він є стороною». Будь-яка держава, незалежно від того, чи є 

вона членом Організації Об’єднаних Націй чи ні, яка вважає, що інша сторона не виконала 

рішення Суду, може довести це питання до відома Ради Безпеки. Остання, якщо визнає це 

необхідним, може зробити рекомендації або вирішити про вживання заходів для виконання 

рішення [2]. 

Протягом всієї історії існування Міжнародного Суду дебатувалося питання про 

посилення його ролі і впливу. Потенціал Міжнародного Суду залишався істотно 

недовикористані. Повага до Суду настільки зросла, що сьогодні не тільки 59 держав 

висловили згоду на обов’язкову юрисдикцію Суду, відповідно до факультативної 

застереженням, але застереження про обов’язкову юрисдикції містяться і в сотнях нових 

міжнародних угод. Тільки за останні два роки п’ять держав (серед них дві держави Східної 

Європи) представили Генеральному секретарю декларації про визнання обов’язкової 

юрисдикції Суду. Все більше держав Східної Європи, в тому числі і колишнього СРСР, не 

тільки заявляють про свою згоду з обов’язковою юрисдикцією Міжнародного Суду ООН, але 

і знімають застереження про невизнання обов’язкової юрисдикції, зроблені раніше до деяких 

договорах. У той час як засоби масової інформації широко висвітлюють збройні конфлікти, 

часом звертає на себе увагу той факт, що Суд вважає за краще залишатися осторонь. Одна з 
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причин полягає в тому, що Суд не може займатися розглядом справ за своєю власною 

ініціативою. Його Статут не наділяє його правом проводити розслідування і виносити за 

своєю ініціативою рішення, що стосуються дій суверенних держав, або розглядати їх 

внутрішні справи. Суд не є поліцейським, що стежить за дотриманням правопорядку в світі. 

Він також не є обвинувачем, який може пред’являти звинувачення. Суд може розглядати 

спір лише на прохання відповідних держав і з їхньої згоди [4, с. 327-329].  

Даний правовий інститут перетворився в один з важливих центрів дослідження і 

тлумачення сучасного міжнародного права. Сформульовані концепції роботи органу, 

внаслідок особливого порядку функціонування й структури цього міжнародного органу, 

високого статусу, юридичної природи, роблять серйозний вплив на розвиток сучасного 

міжнародного права. Міжнародний Суд не є правотворчим органом і у своїх рішеннях 

відзначає, що він не є законодавчим органом. Його обов’язок полягає у тому, щоб 

застосовувати право таким, яким воно є, а не створювати його. Суд сам посилається на свої 

попередні рішення. Більш того міжнародні організації та держави з великою повагою 

ставляться до сформульованих Судом положень. Державний секретар США Девід Дин Раск 

висловив навіть таку точку зору: "... Виникає традиція сприймати думки Суду як право і 

діяти у відповідності з ним". Міжнародний Суд виклав чітке розуміння взаємних прав і 

обов’язків держав: вирішувати усі конфлікти мирним шляхом, сформував межі прав держав 

на самооборону, існування суверенної рівності, кожна країна є незалежною у плані 

внутрішніх справ, права народів і націй на самовизначення, свободи міжнародного 

судноплавства [6, с. 8-18].  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОВОГО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

Внаслідок розвитку прокурорської системи в 90-х роках, прокуратуру було наділено 

надзвичайно широкими повноваженнями, починаючи з широких повноважень у 

кримінальній сфері, важелі тиску в судовій владі, закінчуючи значним сектором втручання в 

бізнес діяльність. Це призвело, до таких реалій, як, непрофесійність прокурорів, закрита 

інформація, щодо принципів їх обрання та призначення, особливо на вищі управлінські 

посади, неефективність, заангажована участь у політичних процесах, надмірно високий 
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рівень корупції і це далеко не повний перелік, до чого призвело не раціональне надання 

повноважень, відчуття всевладності.  

Актуальність даної теми полягає в тому, що в результаті змін в законодавстві 

виникають питання, щодо їх доцільності та відповідності вимогам сьогодення  

Метою статті є висвітлення змін, які відбулися в законодавстві, звернути увагу на 

нововведення, які спрямовані на оптимізацію роботи органів прокуратури, підвищення 

ефективності їх діяльності в сучасних реаліях. 

Тому є цілком об’єктивним, що Посол ЄС в України Ян Томбінський на сторінці 

представництва Євросоюзу в соціальній мережі Facebook назвав новий документ таким, що 

"робить внесок у боротьбу з корупцією". Він водночас закликав українську владу до 

реалізації інших важливих реформ – зокрема, конституційної, а також реформ судової 

системи, системи безпеки та стосовно децентралізації влади [4]. 

Останній час, беручи до уваги несправність діяльності системи прокуратури, аналізом 

і дослідженням їх діяльності займались такі науковці, як: І.Є. Марочкін, Ю.С. Шемшученко, 

М.В. Косюта, В.І. Єфимов, Г.В. Мальцев, А.І. Екимов, І.Б. Шахов, В.І. Точиловский,  

Л.Р. Грицаєнко та ін. 

Порівняно з колишнім законом України «Про прокуратуру» , в якому загальний 

нагляд був винесений у ст. 1 « Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні». 

Законодавець, чомусь вважав, що ця функція є головнішою, ніж традиційна, історично 

обумовлена функція прокурора – державне обвинувачення, беручи до уваги, що в даний 

момент загального нагляду взагалі не передбачується у новому законі [3]. 

Окрім цього, виділяють ще три основні новели, які були запроваджені в новому 

законі, це по-перше зміни, що пов’язані з гарантіями прав затриманих, підозрюваних, 

обвинувачених та засуджених. А сама усім затриманим безоплатна правова допомога буде 

надаватися безперервно до завершення кримінального провадження, а не як раніше 72 

години з моменту затримання, що дасть змогу звести до мінімуму залежність реалізації свого 

права на захист від слідчого. 

По-друге зміни пов’язані з частковим позбавленням компетенції прокуратури 

стосовно представництва інтересів громадян. Новим законом передбачається передання 

значної частини повноважень до системи безоплатної правової допомоги. По-третє 

відбуваються зміни стосовно закріплення безпосередньо на законодавчому рівні, ролі 

центральної координуючої установи з метою надання безоплатної правової допомоги вже за 

Координаційним центром. 

Але треба зауважити, що змін було набагато більше. Не можна не звернути увагу на 

саму побудову статей в закон, спочатку визначення поняття, функцій , засад діяльності, 

законодавства, а все потім йде конкретизація стосовно системи прокуратури, її посадових 

осіб та інше. 

Також, одразу можна побачити стратегію зменшення штатного складу прокуратури, 

за звичайних восьми помічників, Генеральний прокурор отримує чотирьох, не говорячи про 

зменшення у нижчих ланках штату. Цю зміну пов’язують, з додержанням принципу 

економності, та збільшення державного бюджету. 

Важливим є надання прокурорам гарантій незалежності, яка реалізуються через їх 

звернення у Раду прокурорів у разі незаконності вказівки керівника, такі вказівки повинні були 

лише в письмовій формі. Необхідно звернути увагу на , ще один орган незалежний від 

керівництва – Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Закон України «Про 

прокуратуру »визначає у ст. 73, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів є колегіальним органом, який відповідно до 

повноважень, передбачених цим Законом, визначає рівень фахової підготовки осіб, які виявили 

намір зайняти посаду прокурора, та вирішує питання щодо дисциплінарної відповідальності, 

переведення та звільнення прокурорів з посади [2]. 

У новому законі стає дещо прозора процедура прийняття на посаду, висвітлюється 

рейтинговий список, складаються іспити у формі анонімних тестів та реалізується залучення 
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до навчання у Національній академії прокуратури. Це вирішне одразу дві проблеми, такі як 

прозорість у призначенні на посаду та непрофесійність прокурорів. 

А також встановлюється заробітна плата, яка на даний період буде складати  

10 мінімальних заробітних плат, з тенденцією на її ріст у недалекому майбутньому. 

Отже, можна зробити висновок, що новий закон є наближенням до високих стандартів 

діяльності системи прокурорських органів, якщо всі механізми органів будуть працювати, 

так як відображає їх закон, можна сподіватись, про подолання хоча б основних проблем, які 

зустрічаються не тільки в органах прокуратури, а й інших установах. Адже після прийняття 

нового закону України «Про прокуратуру» 14.10.2014 року, він отримав багатообіцяючі 

позитивні коментарі як з боку громадянських експертів так і від представників ЄС.  
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 післядипломної педагогічної освіти 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ 

Принципи є основою, своєрідним базисом здійснення певної діяльності, саме вони 

визначають загальну спрямованість, характер та зміст такої діяльності. Етимологія слова 

«принцип» походить від лат. «principium» – «основа», «початок» і трактується як: 1) основні, 

вихідні положення якої-небудь системи, теорії, ідеологічного напряму і т.ін.; основний закон 

якої-небудь точної науки; 2) особливість покладена в основу здійснення або створення 

чогось; 3) правило, покладене в основу діяльності якої-небудь організації, товариства і т. ін. 

[1, с. 941]; 4) внутрішнє переконання, погляд, що визначає норму поведінки; 5) основа 

устрою, дії будь-якого механізму, прибору [2, с. 409]. 

Спеціальні принципи публічного адміністрування післядипломною педагогічною 

освітою тісно пов’язані із загальними принципами і фактично деталізують положення 

останніх, що свідчить про їх змістовний та сутнісний зв’язок. До загальних принципів 

адміністрування у цій сфері можна віднести: принципи верховенства права, законності, 

соціальної справедливості, рівноправності, демократизму, гласності, науковості, системності 

та інші. 

Принцип безсторонності та об’єктивності. Вказаний принцип становить собою вимогу 

до суб’єктів публічної адміністрації під час вчинення дій (прийняття рішень) бути 

незаангажованими, тобто не мати та не виявляти жодної особистої заінтересованості у 

результаті вирішення справи. Неприпустимим у зв’язку з цим є будь-який – як позитивний, 

так і негативний вплив суб’єкта публічної адміністрації на приватну особу. Дії (рішення) 

суб’єкта публічної адміністрації мають ґрунтуватися винятково на фактичних обставинах 

справи (даних), отриманих законним способом. Зокрема, у сфері післядипломної 

педагогічної освіти вказана засада знаходить свій прояв під час різноманітних 

акредитаційних та інших дозвільних процедур, які здійснюються відносно закладів освіти, 

що мають право на надання відповідних освітніх послуг. 
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Принцип прозорості. Вказаний принцип визначений під впливом Скандинавських 

принципів належного урядування, запозичений із вступом до ЄС Швеції та Фінляндії у 

середині 1990-х рр. У європейському праві переважно вживається щодо доступу до 

офіційних документів, які містять прийняті рішення. Принцип прозорості зобов’язує 

публічну адміністрацію таким чином організувати своє функціонування, щоб процеси та 

належне інформаційне забезпечення були доступними приватним особам для ознайомлення. 

Це може досягатися шляхом інформування суб’єктами публічної адміністрації населення 

через засоби масової інформації, офіційні веб-сайти, інформаційні стенди тощо про поточні 

справи, заплановані заходи та прийняті рішення. Прозорість діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації має сприяти підвищенню її ефективності, оскільки вона надає учасникам 

відповідних відносин можливість краще оцінити контекст рішень, які приймаються, що 

призводить до підвищення рівня їх передбачуваності. Прозорість процесу прийняття рішень 

дає приватним особам можливість розібратися у «правилах гри». Надаючи достатній обсяг 

інформації про діяльність суб’єктів публічної адміністрації, держава створює додатковий 

механізм підвищення довіри до їх дій та рішень [3, с. 84]. Прикладом прояву принципу 

прозорості у сфері освіти є закріплення у Законі України «Про вищу освіту» такого 

принципу державної політики як відкритість формування структури і обсягу освітньої та 

професійної підготовки фахівців з вищою освітою. 

Принцип ефективності. Належне урядування зокрема означає, що всі процедури та 

суб’єкти публічної адміністрації створюють результат, що задовольняє потреби суспільства, 

раціонально використовуючи надані ресурси. Для цього вони мають діяти, застосовуючи 

найпростіші засоби для досягнення результату, які мають бути своєчасними. Принцип 

ефективності зобов’язує публічну адміністрацію до того, щоб усі її дії (рішення) були 

своєчасними, такими, що забезпечували б усе необхідне на підставі чітких завдань, оцінки 

майбутнього впливу та у випадках, де це можливо, на основі попереднього досвіду. Реалізація 

принципу ефективності також залежить від стану впровадження політики Європейського 

Союзу на пропорційній основі та від того, чи приймаються рішення на найбільш доречному 

рівні [3, с. 87]. Одним із критеріїв ефективності публічного адміністрування у сфері 

післядипломної педагогічної освіти є високий фаховий рівень підготовлених педагогів, 

наявність якісної методичної та навчальної літератури, професійних викладачів тощо. 

На підставі окресленої системи принципів публічного адміністрування 

післядипломною педагогічною освітою та їх аналізу, можна визначити останні як основні 

засади, вихідні положення, що характеризуються універсальністю, загальною значущістю, 

вищою імперативністю і відображають суттєві аспекти та вектори публічного 

адміністрування у цій сфері. 
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ПОДАТКОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ  

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

В наш час, коли в Україні відбуваються кардинальні перетворення в соціально-

економічній та політичній сферах, і значна увага приділяється створенню ефективної 

системи оподаткування, актуальність вибраної теми є очевидною. Адже від механізму 

стягнення податків залежить формування доходної частини бюджету, а це, як відомо, 
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основна фінансова база держави. Саме податкова система сприяє постійним, стабільним і 

повноцінним надходженням коштів до бюджету. Тому аналіз функціонування податкової 

системи особливо зараз в умовах системної кризи набуває великого значення. 

Вивченню питань, що стосуються формування ефективних податкових систем, а 

також можливих шляхів їх вдосконалення, присвячені численні дослідження вітчизняних та 

закордонних науковців, зокрема І. Барановського, В. Буряковського, А. Вагнера,  

В. Вишневського, В. Гейця, Ю. Іванова, І. Лютого, Т. Єфименко, Н. Калдора, В. Корнуса, 

О. Погорлецького та ін. 

Метою статті є аналіз історичної ефективності податкової реформи та перспективи її 

реалізації на сучасному етапі розвитку держави.  

Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної 

податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, 

відповідним чином регулювала б економічні відносини. Ефективність податкової системи 

визначається тим, наскільки цілеспрямовано вона вирішує комплекс завдань, пов’язаних з 

керованістю економіки, як системи, розвитком виробництва, підвищенням життєвого рівня 

населення. Податкова система повинна успішно вирішувати фіскально-розподільче завдання. 

Шляхом оптимального розподілу доходів суб’єктів підприємництва та громадян 

забезпечується дохідна частина бюджету, достатня для фінансування соціальних процесів та 

розвитку в цілому України та регіонів, зокрема. Система оподаткування має бути побудована 

таким чином, щоб сприяти розвитку виробничої діяльності, посиленню таких стимулів, які б 

забезпечили “прорив” на пріоритетних напрямах економічного та соціального розвитку 

країни. В залежності від проведення податкової політики державою податки можуть 

відігравати, крім суто фіскальної функції, роль стимуляторів економічних процесів у 

державі. Податкова система є найвагомішим та ефективним інструментом регулювання 

фінансових відносин у державі. Ще на початку 2010 р. влада задекларувала дуже амбітну 

мету – вивести Україну через десять років у двадцятку найрозвиненіших країн світу. Але із 

досвіду інших країн (Сінгапуру, Кореї) добре відомо, що для такого "українського прориву" 

потрібні радикальні економічні реформи. Найбільш ефективною з них вважається податкова 

реформа. Саме через фіскальну систему держава управляє бізнесом, як диригент оркестром, 

дає необхідні сигнали для забезпечення сталого розвитку. Можливо, тому, прийнявши 

Податковий кодекс (ПК), одразу гучно БУЛИ задекларовані к перший і радикальні кроки 

економічних реформ. Однак дуже швидко з’ясувалося, що з прийняттям Податкового 

кодексу, при наявності в ньому позитивних моментів, підвищити ефективність податкової 

системи не вдалося [1.] Очевидно, тому в середині 2013 р. Міністерство доходів і зборів 

України запропонувало для обговорення низку резонансних змін до ПК, зокрема таких: 

зниження ПДВ з 20 до 9%; запровадження податку з обороту (чи з реалізації) на рівні 2%; 

запровадження чотирирівневої шкали податку з доходів фізичних осіб з мінімальною та 

максимальною межами застосування нижніх і верхніх ставок оподаткування. Після цього в 

дискусію включився МВФ, який наполегливо рекомендував не знижувати ставки податків, а 

навпаки, зміщати акценти в бік непрямих податків, яким є ПДВ. Зрештою, проект бюджету 

на 2014 р. було розроблено на старій податковій базі, якщо не враховувати зниження на один 

відсоток (з 19 до 18%) ставки податку на прибуток. Усе це ще раз підтвердило стагнацію 

податкової реформи. 

В Україні з 1 січня 2015 року, набув чинності Закон України №71-VІІІ «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо податкової 

реформи)», який передбачає скорочення податків з 22 до 9, серед яких залишилися: податок 

на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний 

податок, рентна плата, збори, а також місцеві податки: податок на майно та єдиний податок 

[2]. 

Очікувані результати податкової реформи в 2015 році переважно нейтральні або 

негативні. Наприклад, ефект від зниження ставок єдиного податку нівелюється зростанням 

витрат на непрямі податки, в т.ч. імпортні мита, та тарифів за комунальні послуги. 
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Номінальне зниження ставок ЄСВ сприятливе для більшості працівників лише в трьох 

регіонах, де середня зарплата вища за суму трьох мінімальних зарплат. Але збільшення 

ставок податку на доходи, військового збору та невизначеність з витратами на медичне 

страхування також нівелюють позитивний ефект. Все це свідчить про необхідність 

подальшого уточнення пропозицій і консолідації МСП щодо подальших змін до податкового 

законодавства, які, очевидно, буде поновлено уже в наступні два-три місяці. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ  

АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ 

Конституція проголосила Україну демократичною, правовою, соціальною державою 

[1]. Сенс правової держави також розкривається у ст. 3 Конституції України, а саме, людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [1].  

Для захисту та охорони прав і свобод громадян, правова система повинна бути 

забезпечена певною системою механізмів, які гарантують суб’єктивні права на підставі 

об’єктивної діяльності, що ґрунтується саме на праві. 

Ключовим елементом зазначеного механізму є інститут адвокатури України. 

Відповідно до ст. 1 та ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» адвокат – це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність [2]. 

Адвокати при здійсненні своєї професійної діяльності мають дотримуватись 

конституційних прав особи, етичних основ діяльності, закріплених у цілій низці 

нормативних документів міжнародного та національного значення. Одним із непорушних 

принципів адвокатської діяльності є принцип дотримання адвокатської таємниці.  

Дослідженню адвокатської таємниці приділяли увагу дуже багато відомих вчених та 

науковців, таких як О.Д. Бойков, Т.В. Варфоломеєва, Ю.М. Грошевий, В.В. Леоненко,  

І.Л. Петрухін, Г.М. Резнік, О.Д. Святоцький, Ю.І. Стецовський та ін. 

Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, 

помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з 

адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, адвокатського 

бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені 

ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і 

відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності [2]. 

За розголошення відомостей, які становлять предмет адвокатської таємниці, не 

передбачена ніяка відповідальність, крім дисциплінарної [3]. 

Відповідно до цього ст. 16 Закону України «Про адвокатуру» передбачає 

дисциплінарну відповідальність адвоката в разі порушення вимог законодавства, що регулює 

діяльність адвоката, а також законодавства України і міжнародних актів про права і свободи 

людини, правил адвокатської етики, Присяги адвоката. Присяга сама по собі є 

основоположним джерелом, яким повинен керуватися адвокат при здійсненні своєї 
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діяльності, оскільки вона містить такі принципи адвокатської діяльності як принциповість, 

чесність, повага до професії тощо 

Також адвокат несе відповідальність не тільки за порушення норм законодавства, але 

й за порушення принципів та правил адвокатської етики. У Правилах адвокатської етики 

також звертається увага на те, що специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає 

максимальної незалежності адвоката, що передбачає його свободу від будь-якого 

зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема і з боку державних 

органів [4]. Питання про застосування такої відповідальності вирішує дисциплінарна палата 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та Вища кваліфікаційна комісія адвокатури [5]. 

Визначення адвокатської таємниці дає змогу встановити державні гарантії охорони 

цієї таємниці у вигляді можливості притягнення до інших видів відповідальності, які б у 

повній мірі могли поновити порушені розголошенням таємниці права клієнта. 

Отже, встановлення цивільно-правової та кримінальної відповідальності за 

розголошення адвокатської таємниці, може зміцнити гарантії збереження адвокатської 

таємниці, зробити так, щоб клієнти адвокатів не хвилювались з приводу спричинення їм 

шкоди розголошенням відомостей, які складають предмет адвокатської таємниці, а також 

вимагало від адвокатів та інших осіб, яким стала відома інформація у зв’язку з виконанням 

службових обов’язків, більш відповідального ставлення до питань збереження та 

розголошення таких таємних відомостей. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:  

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 

З метою збалансованого виконання завдань і функцій держави, влада, здійснюється на 

засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову відповідно до ст. 6 Конституції України. 

Історично склалося так, що саме з прийняттям 28 червня 1992 року Конституції України 

можна говорити про офіційне закріплення судової влади та теренах суверенної і незалежної 

України. Аналізуючи норми Конституції України, зокрема Розділ VIII, що має назву 

Правосуддя, можна зробити висновок, що складовими елементами судової влади в Україні є: 

інститут суду, як незалежного органу, що здійснює правосуддя, та інститут правового 

статусу судді, як особи, яка у відносинах з іншими органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами здійснює правосуддя від 

імені України. 

Питання досліджували відомі вчені, зокрема: І. Бут [1], М.А. Рожкова [2], 

Г.В. Севастьянов [3], О. Сушинський [4], Ю.Ю. Чуприна [5].  
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Метою статті є здійснення теоретичного дослідження способів захисту своїх прав та 

законних інтересів загалом і АВС зокрема.  

Як зазначає, Ю.Ю. Чуприна, у демократичному суспільстві судова влада, знаходячись 

між державою і громадянином, прагне максимально ефективно забезпечити захист прав та 

інтересів не лише окремої особи, але й суспільства й самої держави [5, с. 6]. 

Стрімкий розвиток суспільних відносин завжди супроводжувався можливістю 

виникнення між приватними особами та/або між приватними особами та органами публічної 

адміністрації спору про право. Важливим елементом процесу реалізації права на судовий 

захист стало формування двох груп засобів та способів захисту прав і свобод особи. Перша 

група засобів та способів умовно можна назвати «судовими», гарантом верховенства права в 

даному аспекті є держава, вона контролює і здійснює правоохоронну, правозахисну, 

контрольно-наглядову функцію суспільних відносин через формування системи суддів 

загальної юрисдикції, що покликані врегулювати спори у будь якій сфері суспільних 

відносин та первинним суб’єктом в даній групі є професійний суддя, який здійснює 

відповідний вид державної влади.  

Друга група має назву «Альтеративні», сфера дії цих засобів та способів досить 

обмежена, переважно це приватний сектор (комерційний/цивільно-господарський), вони 

існують без участі державного органу правосуддя - суду, виникають на основі договору і 

направленні на усунення правових суперечностей, що виникли між сторонами цих 

договірних відносин та походять від волі сторін, які з урахуванням всіх позитивних та 

негативних аспектів цієї групи вирішили дати перевагу під час врегулювання конфлікту саме 

мирному вирішенню спору та участь держави в даній групі зводиться тільки до 

законодавчого визнання та закріплення цих способі і засобів захисту.  

Безумовно, варто підтримати й точку зору О. Сушинського, що у суспільстві 

поширеною є ще думка про те, що засоби та способи вирішення спорів – це справа держави. 

У цьому латентна сутність основних проблем законодавства про альтернативне вирішення 

спорів. Адже, на погляд науковця, засоби та способи вирішення спорів – це справа не лише 

держави, а й нашої «відповідальності» (індивідуальної, корпоративної, соціально, правової 

тощо) [4, c. 87].  

Сучасні теоретичні дослідження свідчать, що на жаль, до цього часу в правовій 

літературі не сформувалося єдиного підходу до визначення поняття «альтернативне 

вирішення спорів». Так, наприклад, М.А. Рожкова зазначає, що на позначення цього 

інститути зустрічаються різні підходи поняття: «альтернативне вирішення спорів», 

«альтернативні способи врегулювання конфліктів» тощо [2, c. 12]. Розглядаючи зазначене 

питання Г.В. Севастьянов вважає синонімічними поняття «способи АВС», «способи 

недержавного (приватного) вирішення спорів і врегулювання правових конфліктів», 

«інститути саморегулювання громадського суспільства» [3, c. 26].  

В цілому підтримуючи вказану практику, І. Бут зазначає, що практика 

альтернативного вирішення цивільно-правових спорів (Alternative Dispute Resolution, 

скорочено - ADR), що вперше була впроваджена в США у 60-х роках ХХ століття як 

«приватне правосуддя» (private justice) та набула широкого застосування в багатьох 

розвинутих країн світу, серед яких Німеччина, Франція, Канада тощо. Також паралельно в 

закордонній практиці використовуються термін EDC – Effective Dispute Resolution 

(ефективне розв’язання спорів) та Amicable Dispute Resolution (дружне розв’язання спорів) 

[1, c. 118].  

Таким чином, АВС – це консенуально-формалізована група законних механізмів 

досудового врегулювання правових спору та/або конфлікту, які мають автономію від 

держави і за допомогою яких особа може реалізувати належне їй конституційне право на 

свободу використання будь-яких не заборонених законом засобів захисту своїх права та 

свобод у межах цивільно-господарського сектору відносин.  
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ІМПІЧМЕНТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ  

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Контрольна функція Верховної Ради України є важливою запорукою реалізації 

механізму стримувань та противаг у нашій державі. Однією з форм реалізації цієї функції є 

процедура імпічменту. 

Метою даного дослідження є вивчення процедури імпічменту як форми 

парламентського контролю в Україні. 

Вивчення цієї теми було предметом уваги таких вчених, як О.О. Майданник,  

А.З. Шевчук, Ю.Г. Барабаш та інших. 

Статтею 111 Конституції України встановлено, що Президент України може бути 

усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним 

державної зради або іншого злочину. Цією ж статтею передбачено порядок здійснення цієї 

процедури [2]. Отже, у Основному Законі передбачено лише одну підставу для застосування 

до Президента процедури імпічменту, а саме вчинення ним злочину. На нашу думку, досить 

складний порядок ініціації та проведення процедури покликаний унеможливити свавільний 

тиск депутатських груп на Президента. 

Наразі українське законодавство не містить визначення процедури імпічменту.  

О.О. Майданник вважає вдалим визначення, дане М.В. Шаповалом, який розглядає 

імпічмент як процедуру притягнення парламентом до відповідальності вищих посадових осіб 

у випадках вчинення ними певних злочинів [3, c. 1]. Проте на нашу думку, таке визначення є 

некоректним для позначення процедури імпічменту в нашій державі, оскільки в Україні з 

вищих посадових осіб процедура імпічменту застосовується тільки до Президента. 

Спираючись на думку А.З. Шевчук, пропонуємо виділити наступні ознаки, що 

притаманні процедурі імпічменту: 

1) є елементом системи контролю за діяльністю голови держави; 

2) є важливим, проте винятковим засобом впливу; 

3) особлива процедура застосування, що ззовні дуже нагадує судову; 

4) підставою є вчинення Президентом державної зради або іншого злочину [4, c.156-

157]. 

Серед науковців немає єдиної думки щодо того, чи є інститут імпічменту формою 

парламентського контролю, чи квазісудовою процедурою. На думку О.О. Майданник, 

твердження про те, що імпічмент є формою парламентського судочинства, суперечить 

Конституції України, оскільки згідно Основного Закону правосуддя в Україні здійснюється 

виключно судами [3, c. 2].  
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Ю.Г. Барабаш стверджує, що імпічмент Президента України, є одночасно і формамою 

парламентського контролю, і видом конституційно-правової відповідальності, при чому 

застосування процедури імпічменту має на меті не притягнення Президента до кримінальної 

відповідальності, а усунення його із займаної посади як засіб захисту основ конституційного 

ладу [1, c. 11]. 

Отже, спираючись на вищевикладене, пропонуємо зробити наступні висновки. 

Імпічмент є особливою процедурою, яка застосовується Верховною Радою України до 

Президента України у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. На нашу 

думку, доцільно було б ввести легальне визначення імпічменту. Також пропонуємо 

підтримати думку О.О. Майданник, за якою інститут імпічменту слід віднести до форм 

парламентського контролю, а не до судових процедур.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ 

Криміналістична тактика застосовується для досягнення конкретних цілей і 

отримання очікуваного результату. Вона заключається у вмінні перехитрити злочинців не 

забороненим законом шляхом. 

Вчені завжди приділяли велику увагу цьому питанню, зокрема визначенню поняття 

тактики, її змісту, тактичним прийомам. Серед найбільш відомих вчених, які займались 

дослідженням цього питання можна виділити Р.С. Бєлкіна, В.Я. Колдіна, О.О. Васильєва, 

О.Я. Баєва. 

Метою дослідження є потреба у подальшій розробці концепції криміналістичної 

тактики як однієї із складових частин науки криміналістики, так , доречно було б включити 

до криміналістичної науки розділ з відповідною назвою «Тактика злочинців». 

Зараз, на шляху збирання об’єктивної інформації перед слідчими та судом стоять 

дуже багато перешкод, подолати які буває дуже складно, а у деяких випадках взагалі майже 

неможливо. Зазвичай, підозрюваний чи обвинувачений намагаються знищити чи приховати 

сліди злочину, дають неправдиві свідчення, залякують свідків та потерпілих схиляючи їх 

також давати неправдиві свідчення, що дуже ускладнює процес встановлення об’єктивної 

істини для винесення справедливого вироку. За таких умов реалізація завдань кримінального 

судочинства повинна забезпечуватись за рахунок майстерності та вміння слідчого долати 

конкретні перешкоди на шляху до отримання правдивої інформації. Основними способами 

досягнення відповідного результату є тактичні прийоми діяльності, оскільки слідчому 

законом заборонено грати за правилами злочинців, наприклад використовувати такі засоби 

отримання об’єктивної істини як обман, погрози і т.п.  
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У криміналістиці тактику визначають таким чином: 
- Основна частина криміналістики про систему прийомів розслідування злочинів [1, 

с. 141]. 
- Система наукових прийомів виробництва окремих слідчих дій [2, с. 15]. 
Деякі автори уточнили та доповнили ці визначення, Р.С.Бєлкін – про рекомендації 

щодо проведення слідства і лінії поведінки осіб, які його здійснюють [3, с. 90]. О.Я.Баєв – 
про напрямок щодо подолання протидії [4, с. 80]. В.Я.Колдін – про визначення оптимальної 
лінії поведінки осіб, що розслідують, при їх взаємодії з іншими учасниками процесу [5, с. 
170].  

Відповідно до цього, криміналістична тактика характеризується як: 
- Складова частина науки криміналістики; 
- Система наукових положень; 
- Сукупність рекомендацій. 
Р.С.Бєлкін говорить, що тактика є теорією і практикою ведення бою, тому і 

криміналістичну тактику доцільно буде розглядати як теоретичні основи слідчої діяльності і 
як практичну їх реалізацію. 

Криміналістична тактика є системою наукових положень та розроблених на їх основі 
рекомендацій щодо організації та планування досудового і судового слідства, визначення 
лінії поведінки осіб, які здійснюють розслідування, прийомів проведення слідчих та судових 
дій, спрямованих на збирання й дослідження доказів із метою розкриття, розслідування, 
попередження злочинів, установлення істини у справі [6, с. 328]. 

Криміналістична тактика має свої завдання, які можна умовно поділити на дві групи: 
до першої групи належить основне завдання – це сприяння ефективнішій організації 
криміналістичної діяльності у відповідності з метою розслідування; до другої групи 
відносять окреме завдання, яким є розроблення найбільш ефективних тактичних прийомів і 
рекомендацій на основі сучасних досягнень наук під час проведення окремих слідчих дій. 

Можна сказати, що тактика слідчої діяльності заключається у використанні 
специфічних способів дій для отримання доказової інформації, які полягають у виборі і 
реалізації тактичних прийомів, які відповідають характеру ситуації, що розслідується і 
направлених на подолання і нейтралізацію протидії встановленню об’єктивної істини по 
справі. Зазначений шлях отримання доказової інформації у кримінальній справі є найбільш 
раціональним. 

Тактика у діяльності слідчого присутня лише там, де присутнє спілкування слідчого з 
іншими учасниками судового процесу та має місце конфлікт інтересі та перешкоди у 
отриманні об’єктивної істини, тобто ними створюється протидія слідчому.  

Взагалі, тактика злочинців проявляється при підготовці до злочину та у момент його 
вчинення, а також у процесі його розслідування. В процесі розслідування злочину тактичні 
«уловки» злочинців, перш за все, направлені на встановлення рівня інформованості слідчого, 
отримання від слідчого інформації про обставини, які їх цікавлять, відволікання слідчого від 
вирішення поставлених задач, опровергнути зібрані слідчим докази. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що для того, щоб тактично грамотно вести 
розслідування, потрібно досконало знати тактику дій злочинця, володіти арсеналом 
достатніх засобів для того, щоб виявляти і нейтралізовувати їх тактичні «уловки». Звідси і 
витікає необхідність криміналістичного вивчення злочинної діяльності як соціального 
явища, а не тільки способів скоєння злочинів, і такого його елементу, як тактика. Доречно 
було б включити до криміналістичної науки розділ з відповідною назвою «Тактика 
злочинців». 
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ПОЗОВ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ 
Для того, щоб успішнoгo функціoнувaли всі елементи ствoрювaнoгo в Укрaїні 

ринкoвoгo меxaнізму, повинна бути зaкoнність і дисциплінa в діяльнoсті суб’єктів 
гoспoдaрювaння. В прoцесі здійснення гoспoдaрськoї діяльнoсті між суб’єктaми цієї 
діяльнoсті виникaють, функціoнують і припиняються багато гoспoдaрських віднoсин. 
Гoспoдaрська діяльнoсті не мoже прoxoдити без кoнфліктів, які призвoдять дo суперечнoстей 
і відпoвіднo дo виникнення гoспoдaрськиx спoрів, які і складають предмет рoзгляду тa 
вирішення спорів у гoспoдaрськoму суді [1]. 

Однією з гілoк судoвoї влaди є гoспoдaрський суд. Саме на цю гілку судової влади 
Кoнституцією Укрaїни і чинним зaкoнoдaвствoм пoклaденo здійснення прaвoсуддя в 
гoспoдaрськиx віднoсинax [7]. Не так давно в Україні була утвoрена системи гoспoдaрськиx 
судів, яка відoбрaжaє прoцес стaнoвлення в державі незaлежнoї судoвoї влaди. Це зумoвилo 
неoбxідність теoретичнoгo усвідoмлення діяльнoсті відповідних судів тa прaктики реaлізaції 
гoспoдaрськoгo прoцесуaльнoгo зaкoнoдaвствa [6]. 

Проблемні питання щодо подання позову до господарського суду розглядали такі 
науковці: Н.С.Глузь, О.М.Вінник, С.С. Боровик, В.В.Джунь, С.М. Мудрий та ін. 

Діяльність гoспoдaрськиx судів та їх організація визначається головним законом 
держави – Кoнституцією Укрaїни, Зaкoнoм Укрaїни «Прo судoустрій Укрaїни», 
Гoспoдaрським прoцесуaльним кoдексoм Укрaїни, іншими зaкoнoдaвчими aктaми, a тaкoж 
міждержaвними дoгoвoрaми, згoдa нa oбoв’язкoвість якиx нaдaнa Верxoвнoю Рaдoю Укрaїни 
[4]. Прoцесуaльним зaсoбoм зaxисту пoрушенoгo, невизнаного чи оспорюваного прaвa у 
господарському процесі є позов. Можна сказати, що позов – це засіб і спосіб захисту 
суб’єктивних прав у випадку їх порушення чи загрози порушення, тобто у разі виникнення 
матеріально-правового спору [2].  

Право на позов у процесуальному розумінні являє собою лише право на звернення до 
суду [3]. Осіби, які мaють прaвo на звернення зa зaxистoм свoїx пoрушениx, невизнаних aбo 
oспoрювaниx прaв тa oxoрoнювaниx зaкoнoм інтересів, зазначено у ст.ст. 1, 2 ГПК Укрaїни. 

Що ж таке позов? У господарському процесуального кодексі немає чіткого 
визначення позову, проте виходячи зі змісту норм,можна сказати, що позов у господарській 
справі – це спрямoвaнa через господарський суд вимoгa пoзивaчa дo відпoвідaчa, прo зaxист 
пoрушенoгo, невизнаного aбo oспoрювaнoгo суб’єктивнoгo прaвa чи oxoрoнювaнoгo зaкoнoм 
інтересу, якa здійснюється у визнaченій зaкoнoм прoцесуaльній фoрмі. Позов – це єдине 
поняття з двома сторонами, невід’ємно пов’язаними між собою, без кожної з яких не може 
бути позову: – процессуально -правова – звернення до господарського суду про розв’язання 
спору, який виник по суті, й про захист порушеного або оспорюваного права чи 
охоронюваного законом інтересу; – матеріально-правова – спірна матеріально-правова 
вимога позивача до відповідача, яка вказана в позовній заяві та підлягає розгляду по суті у 
встановленому законом порядку [5].  

Пoзoвнa зaявa пoдaється дo гoспoдaрськoгo суду. Для деяких oкремиx кaтегoрій 
спoрів, щo визнaчені ч.ч. 1, 2 ст. 5 ГПК Укрaїни, обов’язковим є дoтримaння прaвил 
дoсудoвoгo врегулювaння спoрів. Тaкoж слід врaxoвувaти і прaвилa щoдo підвідoмчoсті тa 
підсуднoсті гoспoдaрськиx спoрів, згіднo рoзділу III ГПК Укрaїни. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що гoспoдaрський суд є oднією з гілoк судoвoї 
влaди, нa яку Кoнституцією Укрaїни і чинним зaкoнoдaвствoм пoклaденo здійснення 
прaвoсуддя в гoспoдaрськиx віднoсинax. Утвoрення системи гoспoдaрськиx судів відoбрaжaє 
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прoцес стaнoвлення в Укрaїні незaлежнoї судoвoї влaди. В Укрaїні сфoрмoвaнo систему 
гoспoдaрськиx судів, і це зумoвилo неoбxідність теoретичнoгo усвідoмлення діяльнoсті циx 
судів тa прaктики реaлізaції гoспoдaрськoгo прoцесуaльнoгo зaкoнoдaвствa. Здійснюючи 
судoчинствo в гoспoдaрськиx віднoсинax, гoспoдaрські суди як спеціaлізoвaнa лaнкa судoвoї 
системи Укрaїни пoкликaні не лише рoзглядaти спрaви у спoрax із метoю зaxисту прaв тa 
oxoрoнювaниx зaкoнoм інтересів учaсників гoспoдaрськиx прaвoвіднoсин, a й сприяти 
зміцненню зaкoннoсті в гoспo-дaрськиx прaвoвіднoсинax. Тoму цілкoм прирoднo, щo 
гoспoдaрські суди відігрaють знaчну рoль у системі інститутів судoвoї влaди. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ  

КОМП’ЮТЕРНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Допит при розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації (комп’ютерних 

злочинів) має особливе значення для встановлення істини по справі, зважаючи на 
специфічну складність та типовість цих злочинів.  

Дослідженню допиту при розслідуванні комп’ютерних злочинів присвятили свої праці 
Б.В. Андреев, Ю.В. Гаврилін, В.О. Голубєв, О.О. Волков, О.І. Мотлях, В.Н. Чернишов, В.Д. 
Поливанюк та інші. 

Метою статті є виявлення особливостей допиту при розслідуванні комп’ютерних 
злочинів.  

Нами виокремлено такі особливості допиту при розслідуванні комп’ютерних 
злочинів:  

1. Позитивних результатів можна домогтися шляхом участі в допиті відповідних 
спеціалістів, які володіють професійною комп’ютерною термінологією. Вони можуть 
допомогти сформувати під час формування плану допиту; надавати кваліфіковані 
консультації перед допитом, коментарі та пояснення під час допиту; з дозволу слідчого 
ставити запитання допитуваному. 

2. Слідчому слід призупиняти допитуваного для уточнення змісту то особливостей 
використовуваної допитуваним термінології, проте при цьому зважаючи на психоемоційний 
стан допитуваної особи. 

3. Для кращої результативності допиту, крім протокольної фіксації даних, доцільно 
застосовувати аудіо- та відеозаписуючі пристрої. Оскільки особливо на стадії вільної 
розповіді допитуваний може застосовувати специфічну комп’ютерну термінологію. 

4. Допитуючи підозрюваного, слід пам’ятати, що несанкціонований доступ до 
закритої комп’ютерної системи чи мережі може здійснити лише спеціаліст [2]. Тобто 
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доречно в ході допиту встановити наявність освіти, володіння необхідними знаннями та 
практичними навичками для скоєння даного злочину. Потрібно зокрема зважати на досвід 
роботи у створенні комп’ютерних програм чи вірусів певного класу. 

5. До запитань, які має передчасно продумати слідчий до підозрюваного та свідка, 
проте беручи до уваги процесуальний статус допитуваного, необхідно віднести такі: від кого 
отримані відомості про засоби захисту комп’ютерної інформації і способи її переборення; 
яким чином було подолано фізичний, технічний і програмний захист комп’ютерної 
інформації; чи робилося незаконне копіювання комп’ютерної інформації; які носії 
інформації при цьому використовувалися; як здійснюється захист комп’ютерної інформації; 
як підозрюваному вдалося проникнути до комп’ютерної системи; чи є цей шкідливий 
програмний засіб оригінальною розробкою, чи це модифікація ліцензованого програмного 
засобу з зміною початкових функцій, і для чого вона призначена; хто сприяв скоєнню цього 
діяння; з якого джерела або від кого конкретно підозрюваний узнав про зміст інформації, до 
якої вчинив несанкціонований доступ; хто був ініціатором скоєння цього діяння; чи знала 
особа про зміст інформації, яку викликала і знищила, заблокувала, модифікувала, 
скопіювала; чи знав підозрюваний хто є власником (володарем) інформації, до якої 
здійснювався несанкціонований доступ; чи були в ідентифікаційні коди, паролі для 
користування мережею Інтернет та інші запитання [1].  

6. Позитивний результат можна отримати шляхом пред’явлення належних предметів і 
документів, які стосуються даного злочину.  

7. Слід пам’ятати, що в даній категорії злочинів не завжди має місце злочинний 
намір. Причинами злочину можуть бути, наприклад, випадковість, збіг певних обставин. 
Злочин може не мати на меті використання, розповсюдження або збут, наприклад, шкідливих 
програмних засобів. 

8. Необхідно зважати на важливість підготовки до кожного етапу допиту 
(підготовчий, формування психологічного контакту, вільна розповідь, запитань та 
відповідей), які перебувають в нерозривній взаємозалежності, оскільки від цього залежить 
якість отриманих показань під час допиту. 

Отже, допит при розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації має свої 
особливості, які потрібно враховувати. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОСІБ 

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

В умовах сучасного нестабільного економічного та політичного стану в Україні, 

важливого значення набуває необхідність дослідження правових засад діяльності державних 

установ, від яких залежить економічне майбутнє нашої держави. Слід звернути увагу на 

питання дисциплінарної відповідальності службових осіб Державної фіскальної служби 

України, які, на жаль, до сьогодні не мають чіткої кодифікації чи систематизації й містяться 

у різних за своєю природою нормативно-правових актах, зокрема у дисциплінарних статутах, 

Кодексі законів про працю України та в Законі України «Про державну службу», інших 
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законах, а також у цілій низці підзаконних актів України. Саме тому, питання з даної теми 

потребують уваги та нових досліджень. 

Дослідженням дисциплінарних проваджень в податкових органах присвятили увагу 

такі вчені як Є.В. Додін, А.Б. Калюта, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, О.О. Кравченко,  

Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, В.І. Щербина та ін. 

За даними судово-юридичної газети України, впродовж січня 2015 року підрозділами 

власної безпеки Державної фіскальної служби було проведено 295 службових розслідувань і 

перевірок інформації щодо протиправних дій посадовців. За їх результатами винесено 62 

офіційні застереження, 84 особи притягають до дисциплінарної відповідальності і 4 

працівники звільнені із займаних посад. Про це повідомляє прес-служба ДФС [1]. Це ще раз 

підтверджує актуальність даної теми. 

О.О. Бандурка зазначає, що вимоги дисципліни для державних службовців органів 

податкової служби утворюються з прав, обов’язків та обмежень, які встановлюються щодо 

них і можуть висуватися або до особистих якостей державних службовців, або до їх 

професійної діяльності. Так, до першої категорії належать: необхідність бути чесним, 

об’єктивним, вільним від впливу політичних партій; непохитно переносити усі труднощі, 

пов’язані із службою; дотримуватися норм професійної етики, проявляти турботу про людей; 

поважати людську гідність тощо. До другої категорії – вирогідно поводити себе поза 

службою, утримуватися від порушення правових норм та норм моралі. Особливістю 

зазначеної групи вимог дисципліни є те, що вони у систематизованому вигляді не оформлені. 

Вимоги до професійної діяльності включають необхідність сумлінно виконувати покладені 

обов’язки, повною мірою реалізовувати надані права; дотримуватися обмежень, які 

стосуються державної служби в органах податкової служби, зокрема, визначених в 

антикорупційному законодавстві; виконувати вимоги законодавства, наказів, розпоряджень 

та вказівок керівництва державної податкової служби України; постійно вдосконалювати 

свою професійну кваліфікацію тощо [2, с. 300-301].  

Л.І. Маниліч стверджує, що дисциплінарна відповідальність посадових та службових 

осіб органів ДФС України настає за вчинення суспільно шкідливого порушення юридично 

обов’язкового порядку службової діяльності цих органів, закріпленого нормами права 

(статутами, положеннями, правилами) [3, с. 636]. Принциповою особливістю її є те, що вона 

регулюється як трудовим законодавством, так і законодавством про державну службу. 

Відповідно до ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівників може бути 

застосовано лише один з заходів стягнення – догана або звільнення. Стаття 14 Закону 

України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII передбачає 

дисциплінарні стягнення до державного службовця, які застосовуються за невиконання чи 

неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення 

обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить 

його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює. До 

службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про 

працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу: попередження 

про неповну службову відповідність та затримка до одного року у присвоєнні чергового 

рангу або у призначенні на вищу посаду [3].  

Відповідно до Положення про ДФС України, саме на Голову ДФС України покладений 

обов’язок щодо «вирішення в установленому порядку питання щодо заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників 

апарату ДФС, керівників її територіальних органів…» [4]. Цей обов’язок стосується 

обмеженого кола осіб – виключно державних службовців та працівників апарату ДФС, а 

також керівників її територіальних органів.  

Забезпечення належного рівня законності та доброчесної поведінки в діяльності 

посадових осіб – ефективний засіб гарантування нормального організаційного, правового, 

кадрового та соціального аспекту функціонування ДФС України, а також є наслідком 

підвищення їх авторитету та престижу серед населення.  
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ПОНЯТТЯ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАВА І КУЛЬТУРИ 

Для глибокого розуміння взаємозв’язку правової і загальної культури людини й 

суспільства, необхідно чітко й конкретно схарактеризувати сутність понять «право» й 

«культура», адже усі їх відомі визначення мають дещо розпливчастий характер. Право – 

потенційна можливість індивідууму змінювати характеристики матеріально-енергетичних 

потоків у зовнішньому, так і внутрішньому світі; усе наше життя складається з виконання 

або невиконання людиною своїх прав, що вона може здійснювати як свідомо (діяльність 

кори головного мозку, лімбічної системи), так і «автоматично», несвідомо (діяльність 

гіпоталамусу тощо. Як філософська категорія, поняття права не має оціночного характеру, а 

залежить від усталеного способу мислення певних соціальних груп і природо-біологічних 

властивостей людини як «homo sapiens».  

Культура – штучно створені людством умови та способи його життя та існування, 

тобто сукупність неприродних об’єктів, явищ, процесів. Водночас культура є антиподом 

природи і її штучною проекцією, механізмом набуття духовно-соціальних характеристик 

особистістю, що сприймає світ через призму культури. Культурна людина – та, яка живе й 

діє згідно з загальноприйнятими культурними нормами, тобто та, яка свідомо сприймає 

навколишній світ й виробляє індивідуальні моделі мислення й поведінки (фізичної, 

психічної, творчо-інтелектуальної), що схожі на загальносоціальні. Поняття культури, як і 

права, теж є конкретним і залежить від дії великої кількості природних чинників та їх 

наслідків на людину протягом певного історичного періоду [2, c. 276].  

Нематеріальна культура формує систему заборон і обмежень правовим діям, 

конкретизує значення поняття права, додаючи до його визначення другу частину: право – 

потенційна можливість індивідууму змінювати характеристики матеріально-енергетичних 

потоків у зовнішньому, так і внутрішньому світі, керуючись усталеними моделями таких 

змін. Можна сказати, що наслідком культуризації людства є створення сфери прав-

антиномій, що відрізняються від «звичайних прав», по-перше, сенсом, по-друге, наслідками 

порушення. Наприклад, такими є право на вбивство (Античні часи, Середньовіччя тощо) і 

право на нездійснення вбивства. Вони відрізняються за сенсом й наслідками, бо 

недотримання першого права не несе за собою юридичної відповідальності, а порушення 

другого – навпаки, (дотримання має обов’язковий характер), бо здійснюється паралельно з 

порушенням права іншої людини. Отже, культура диференціює загальну сукупність прав на 

дві категорії: підтверджувальне і заперечливе (антиномічне), що тісно взаємопов’язані.  
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Результатом взаємодії культури, як сукупності матеріальних і моральних цінностей 

людства, й права є правова культура, що є системою правових цінностей, досягнень та 

ідеалів людства, якісною характеристикою правового стану людини і суспільства. Вона 

відображує правову дійсність і знаходиться у взаємозв’язку з соціальним, політичним, 

економічним та духовним станами суспільства, в якому формується. Виходячи з 

вищезгаданих понять «культура» і «право», правова культура – це усталені умови та способи 

існування людини у правовій сфері, і водночас – сукупність моделей людського правового 

мислення і поведінки. При цьому некоректно казати про «рівні розвитку» даного виду 

культури взагалі у певних соціальних групах, можна лише порівнювати їх за допомогою 

певних критеріїв, бо вона є специфічним феноменом для кожного визначеного типу як 

особистості, так і суспільства [3, c. 315]. 

Апріорна схема правової культури соціальної групи складається, по-перше, з 

пропорційної співвіднесеності кількості підтверджувальних прав і прав-антиномій, що має 

група, по-друге, з рівня їх впливу та ролі у житті людей («рівня дотримання» ними цих прав 

у своїй діяльності). Наприклад, щодо правової культури громадянського типу суспільства 

можна відзначити майже рівну пропорцію і значний вплив прав на життя людей. Усі інші 

складові елементи даної культури є феноменологічними, тобто здатні змінюватися під 

впливом певних суспільних явищ і процесів. Додамо, що, протягом історії виникнення, 

становлення та розвитку людської цивілізації характерні врівноваження вищезгаданої 

пропорції та зростання рівня дотримання прав першого і другого типу [1, c. 175]. 

Роль правової культури у загальнокультурних процесах полягає у тому, що вона 

організує інтелектуальну, фізичну й емоційну поведінку та дії індивідууму, соціальних груп 

відповідно до усталених правових норм, тобто сприяє усвідомленню людиною своїх прав та 

їх сутності, здійснює вплив на все життя особистості та суспільства, а, отже, – на їх 

культурний стан та світосприйняття. Крім того, правові цінності як її елемент, 

вдосконалення їх дотримання являють собою орієнтир розвитку політико-соціальної 

культури людини й майже усіх держав світу. Нарешті, культурно-правові процеси 

громадянського суспільства сприяє активізації і гуманізації культури взагалі. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Регламентуючи безліч аспектів побудови і діяльності вітчизняного ринку цінних 

паперів, нормативно-правові акти та організаційно-правові документи, пов’язані з 

реформуванням економіки, не містять чіткого визначення і переліку завдань правоохоронної 

діяльності в одному з найважливіших сегментів національної безпеки, яким є «фінансовий 

ринок». Разом з тим, для економіки, що претендує на статус ринкової, очевидна необхідність 

надійної охорони і безпеки співіснування державних фінансів і недержавних, тобто 

фінансового ринку. Обидва сектори обслуговують економічні відносини перерозподілу 

визначеної частини валового національного продукту у грошовій формі і, у силу визначених 

умов і обставин, впливають на його зростання чи скорочення – джерело і показник міцності 

національної економіки. При цьому державні фінанси традиційно мають вищий ступінь 

гарантування і забезпечення. Водночас ринок цінних паперів, як концентрація приватного (у 

т.ч. інвестиційного) капіталу, більш чутливий до відсутності надійних юри дико-
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організаційних засобів публічної охорони. У цьому зв’язку ефективну правоохоронну 

діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) 

важко переоцінити. 

НКЦПФР – державний орган виконавчої влади, який формує і забезпечує реалізацію 

єдиної державної політики з розвитку і функціонування ринку цінних паперів та похідних від 

них паперів (деривативів) в Україні. Правову основу організації та діяльності НКЦПФР 

складають: Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» вiд 

30.10.1996 р. № 448/96-ВР; «Положення про Національну комісію з цінних паперів та 

фондового ринку», затв. указом Президента України від 23.11.2011 р. № 1063/2011, та інші 

нормативно-правові акти України. Зі змісту цього положення вбачається, що на ринку цінних 

паперів та похідних (деривативів) в Україні НКЦПФР здійснює у межах компетенції 

державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також у межах 

компетенції вживає заходів щодо запобігання і протидії корупції. 

Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України від 23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий 

ринок», цінні папери (далі – ЦП) – це документи встановленої форми з відповідними 

реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини 

особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов’язань згідно з 

умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих 

документів, іншим особам.  

Ринок цінних паперів (фондовий ринок), відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України від 

23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок», визначено як сукупність учасників 

фондового ринку (далі – ФР) та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку 

ЦП і похідних (деривативів). А. Приступко слушно підкреслила, що ФР – це фінансово-

правова система, у рамках якої здійснюється обіг середньо- та довгострокових цінних 

паперів і ліквідних деривативів (похідних фінансових інструментів), здійснюються 

андерайтингові послуги і, таким чином, відбувається оперативний і масштабний 

перерозподіл фінансового капіталу та нарощується його інвестиційний ресурс. При цьому 

ФР і ринок ЦП, попри всю взаємозалежність та взаємообумовленість, не є тотожними 

категоріями. Ринок ЦП – більш широке і ємне явище, оскільки включає в себе практично все 

розмаїття паперів, що емітуються в рамках тієї чи іншої економіки; ФР – це 

високоорганізована фінансово-правова система, завдяки якій ЦП набувають суспільного 

визнання і, демонструючи перманентно зростаючу вартість, стають різновидом фінансового 

капіталу [1, с. 10]. 

Як бачимо, у зазначеному законі міститься вузьке визначення поняття ФР, або ж, за 

словами Г. Остапович, організований ринок ЦП [2, с. 7], в межах якого відбувається 

ототожнення з поняттям «ринок ЦП», яке, включає до свого змісту обіг тих ЦП, що 

не відчужуються вільно на ФР. Інфраструктура ФР – весь комплекс елементів та видів 

діяльності, які, у першу чергу, фінансово-правовим чином забезпечують усі необхідні умови 

для ефективного і безперебійного функціонування даного ринку. В елементному розрізі 

інфраструктуру на вітчизняному ринку ЦП складають: організатори торгівлі (біржі, 

позабіржові торгівельні системи); реєстратори; розрахунково-клірингова система (клірингові 

палати); депозитарії; саморегулівні організації; система інформаційного забезпечення ринку; 

рейтингові агентства. Особливе місце і украй важливу регулюючу роль тут відіграє система 

фінансово-правового забезпечення (охорони) [1, с. 15]. 

Отже, НКЦПФР здійснює правоохоронну діяльність в сфері фінансів (певного виду 

економічних відносин, пов’язаних із проведенням розрахунків (платежів) у грошових 

відносинах між господарюючими суб’єктами, окремими фізичними особами та державою 

[3, с. 419-420]). Утім НКЦПФР забезпечує правопорядок не в усій фінансовій системі, а лише 

в такому важливому її сегменті як фондовий ринок та інший обіг більшості видів ЦП.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА  

ЗА МІЖНАРОДНИМ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

На сучасному етапі розвитку України є дуже актуальною проблема захисту 

авторського права та суміжних прав. Творча діяльність є запорукою інтелектуалізації 

суспільства, зростання виробничих сил, появи нових товарів. Із розвитком технологій, з 

появою нових носіїв інтелектуального продукту та механізмів його обігу на ринку, охорона і 

захист інтелектуальної власності постали для багатьох країн на перший план [1]. 

Метою даної статті є аналіз поняття авторського права та ознайомлення з 

положеннями міжнародних актів щодо охорони авторського та суміжних прав. Окремі 

питання охорони авторського та суміжних прав розглядали такі вчені як Бондаренко С.В., 

Корчевний Г.В., Підопригора О.А., Романюк О. І. та ін. 

Найпоширенішою діяльністю людини по створенню об’єктів інтелектуальної 

власності є творча діяльність у сфері літератури, мистецтва, музики, науки. Результати цієї 

діяльності невичерпні за формами, прийомами, способами об’єктивного вираження, а їх 

створення й використання потребує відповідного правового регулювання та надійної 

правової охорони. Традиційно результати духовної творчості відносять до об’єктів 

авторського права. Поняття «авторське право» вживається в об’єктивному і в суб’єктивному 

значеннях. Авторське право в об’єктивному значенні – це цивільно-правовий інститут, що 

регулює відносини, які складаються у зв’язку зі створенням і використанням творів 

літератури, науки і мистецтва. У суб’єктивному значенні авторське право – це ті особисті 

немайнові та майнові права, що належать особам, які створили твір літератури, науки і 

мистецтва або їх правонаступникам чи іншим суб’єктам авторського права [2]. 

Норми, що регулюють авторське право містяться у різних нормативно-правових 

актах: головним нормативно-правовим актом у сфері авторського права є Конституція 

України; основні положення щодо регулювання відносин у сфері охорони та захисту об’єктів 

авторського права містить ЦК України та Закон України «Про авторське право і суміжні 

права» [3]. 

Також охорони авторського права тією чи іншою мірою стосуються закони «Про 

рекламу» від 3.07.1996 p., «Про видавничу справу» від 05.07.1997 р., «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 р., 

«Про кінематографію» від 13.01.1998 р., «Про топографо-геодезичну і картографічну 

діяльність» від 23.12.1998 p. тощо [4]. 

Особливу групу джерел сучасного авторського права становлять міжнародні 

договори. Найважливішим джерелом є Бернська конвенція про охорону літературних і 

художніх творів (1886 p.), до якої приєдналася Україна. В основу Бернської конвенції 

покладено три принципи: 
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1) Принцип національного режиму полягає в тому, що твори, створені в одній країні-

учасниці, повинні отримувати в інших країнах-учасницях таку ж охорону, яка надається в 

цих країнах творам своїх громадян. 

2) Принцип автоматичної охорони означає, що охорона за національним режимом 

надається автоматично без будь-яких формальних умов реєстрації тощо. 

3) Принцип незалежності охорони полягає в тому, що охорона надається в країнах-

учасницях незалежно від наявності охорони в країнах походження твору. 

Міжнародно-правова охорона суміжних прав здійснюється на підставі Міжнародної 

конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення 

1961 року. За цією Конвенцією охороняються права виконавців, права виробників фонограм, 

права організацій мовлення. 

Основним принципом Римської конвенції є принцип національного режиму. Так, 

виконання охороняється за національним режимом країни-члена, якщо воно мало місце в 

іншій країні, що домовляється. Охорона фонограми надається за національним режимом 

країни-члена за умови, якщо виробник фонограм є громадянином іншої країни, що 

домовляється; перший запис звуку зроблено в іншій країні, що домовляється; фонограма 

вперше опублікована в країні, що домовляється. Кожна країна, що домовляється, надає 

організації мовлення національний режим за умови, якщо штаб-квартира організації 

мовлення знаходиться в іншій країні-члені або якщо передачу в ефір здійснено за допомогою 

передавача, що знаходиться в іншій країні-члені Римської конвенції. Якщо міжнародним 

договором, учасником якого є Україна, встановлено інші правила охорони, ніж ті, котрі 

містяться в Законі України «Про авторське право і суміжні права», то застосовуються норми 

міжнародного договору [5]. 

Отже, законодавство України про охорону авторського права і суміжних прав має 

перспективу подальшого розвитку, зокрема імплементування основних положень та 

принципів щодо охорони об’єктів авторського права міжнародного законодавства у 

національне. 

Література 

1. Корчевний Г.В. Розвиток законодавства про адміністративну охорону авторського права і 

суміжних прав в Україні / Г.В. Корчевний. // Вісник Харківського національного 

університету внутрішніх справ. – 2003. – № 22. – С. 34-38 

2. Підопригора О.А. Поняття авторського права / О.А. Підопригора // Часопис цивілістики. – 

2012. – Вип.13. – С. 28-38.  

3. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.rada.gov.ua. 

4. Романюк О.І. Інтелектуальна власність : навч. посіб. [для студ. екон. спец.] / О.І. Романюк. 

– Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 270 с. 

5. Міжнародна конвенція ООН про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення : Вчинено в Римі 26 жовтня 1961 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http ://www.rada.zp.ua/sessia.php 

 

Матоян Авет 

студент 5 курсу юридичного фак-ту 

Наук. кер.: д.ю.н, проф. Коломоєць Т.О. 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ПРОМИСЛОВОСТІ  

ТА ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ  

Сучасна українська економічна політика спрямовується на створення сприятливих 

умов для розвитку науки, заохочення до провадження інноваційної діяльності, сприяння 

технологічній модернізації та забезпеченню конкурентоспроможності промислового та 

аграрного комплексу і формування потужного національного капіталу, впровадження 

європейських стандартів регулювання економічних відносин. Ці заходи сприяють подальшій 
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побудові інноваційної моделі національної економіки здійснюються за безпосередньої участі 

публічної адміністрації. 

Промисловість – це основна й провідна галузь, що забезпечує потреби господарства в 

паливі, енергії, сировині, матеріалах, здійснює постійне технічне переозброєння всіх сфер і 

галузей економіки, а також задовольняє різні потреби населення. Енергетика – це галузь 

економіки, до складу якої входять суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана із 

розвідкою, видобуванням, переробкою, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, 

передачею, розподіленням, торгівлею, збутом чи продажем енергетичних продуктів 

(енергоносіїв) [5].  

Законодавчою основою адміністративно-правового регулювання в сфері 

промисловості та енергетики є Цивільний та Господарський кодекси України, Кодекс законів 

про надра, «Про науково-технічну інформацію», «Про енергозбереження», «Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про електроенергетику», «Про 

альтернативні джерела енергії» тощо [5]. 

Суб’єктами публічного адміністрування в сфері промисловості та енергетики є:  

1. Міністерство промислової політики України (Мінпромполітики України) є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України. Мінпромполітики України є головним (провідним) органом у 

системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 

промислової політики України [4]. 

2. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (Міненерговугілля 

України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. Міненерговугілля України є головним органом 

у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації 

державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-

промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах (паливно-енергетичний 

комплекс) [1]. 

3. Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

(Держгірпромнагляд України). 

4. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

(Держенергоефективності України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України. Держенергоефективності України входить до 

системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сферах 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива [2]. 
5. Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання 

України) є центральним органом виконавчої влади, який є головним у системі центральних 

органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері безпеки 

використання ядерної енергії [3]. 

6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 

(НКРЕ), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України і 

підзвітним Верховній Раді України. 

Проаналізувавши суб’єктів публічного адміністрування в сфері промисловості та 

енергетики можна зробити висновки, що кожен із суб’єктів відіграє важливу роль у 
створенні сприятливих умов для розвитку інноваційної діяльності, забезпеченні 

конкурентоспроможності промислового та енергетичного комплексу і формування 

потужного національного капіталу. Україна крокує до європейських стандартів регулювання 

економічних відносин, а ці заходи здійснюються за безпосередньої участі публічної 

адміністрації (суб’єктів). Існує велика кількість нормативно-правових актів, які закріплюють 
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публічне адміністрування, а також повноваження, завдання та обов’язки суб’єктів 

публічного адміністрування у сфері промисловості та енергетики України. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ЦІННІСТЬ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї  

В ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ 

Підкреслюючи глибоку різницю в організації національних правових систем 

сучасності, порівняльне правознавство водночас допускає можливість їх зіставлення за 

певними принциповими критеріями для виявлення «спільних правових систем», «структурна 

спільність». Проте найбільшого поширення в сучасній компаративістиці набув термін 

«правова сім’я». 

Материнською основою та джерелом цих сімей стають, залежно від своєрідності 

історичного розвитку і культур, ті чи інші юридично самобутні національні правові системи 

– одна або кілька. 

На думку вчених-компаративістів, ситуація з об’єднанням національних правових 

систем у правові сім’ї нагадує ситуацію зі світовими релігіями. Наприклад, християнство 

об’єднує у своєму складі католицизм, православ’я та протестантизм, які, попри їх 

принципову розбіжність, засновані на фундаментальній єдності. Це стосується й інших 

світових релігій (ісламу, буддизму), в межах яких існують відповідні напрямки, секти, 

культи. 

Об’єднання правових систем у правові сім’ї нагадує також об’єднання національних 

мов у мовні сім’ї, яке проводять вчені-лінгвісти (наприклад, українська мова входить до 

підгрупи східнослов’янських мов слов’янської групи, яка, у свою чергу, є складовою 

індоєвропейської мовної сім’ї). До речі, ідея об’єднання правових систем у певні групи 

виникає в компаративістів у другій половині XIX ст. саме під впливом лінгвістики [1, с. 18]. 

Отже, правова сім’я – це певна сукупність правових систем, об’єднаних спільністю 

історичного формування, структури права, його джерел, провідних галузей та інститутів, 

правозастосування, правосвідомості, понятійно-категоріального апарату юридичної науки [2, 

с. 33]. 

Поняття «правова сім’я» має суттєве значення для порівняльного правознавства. Так, 

використання цього поняття полегшує порівняльно-правові дослідження. Коли б сьогодні 

хтось захотів охопити всі правові системи, він, за справедливим зауваженням професора 

А.Х. Саїдова, просто потонув би в цьому емпіричному матеріалі. У XX ст. кількість 

національних правових систем збільшилася майже втричі й нині наближається до двохсот, 

тож вивчити правові системи кожну окремо неможливо. Тому дослідження насамперед 
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повинне бути обмеженим кількістю правових систем. Для цього доцільно визначити у складі 

тієї чи іншої правової сім’ї так звані материнські правові системи, де вперше були створені 

оригінальні правові рішення [3, с. 119-120]. Саме їх вивчення є найбільш корисним. Крім 

того, дослідження можна сконцентрувати на порівнянні правових сімей як певних 

«моделей», особливих типів права, до яких входить більш-менш значна кількість правових 

систем. 

Неможливо обійтися без поняття «правова сім’я» і при формуванні загального 

уявлення про правову картину світу. Тільки глибоке й усебічне вивчення правових сімей та 

правових систем, узятих спочатку кожна окремо, а потім – у їхньому взаємозв’язку і 

взаємодії, дозволяють намалювати чітку правову картину світу, що адекватно відображає 

реальну дійсність. Таке дослідження побудоване на діалектичному прийомі сходження від 

одиничного через особливе до загального. 

Допомога в пізнанні окремих правових систем є особливо відчутною в ситуації, коли 

дослідник тільки починає вивчення зарубіжної правової системи. Віднесення конкретної 

правової системи до певної правової сім’ї дозволяє, навіть без детального знайомства з 

конкретним правовим матеріалом, зробити низку висновків про її характерні риси. Це свого 

роду дедукція: відомо, що певна правова сім’я має певні характерні особливості. Також 

відомо, що правова система, яка досліджується, належить до цієї правової сім’ї. Отже, ми 

можемо зробити висновок про те, що даній правовій системі притаманні певні характерні 

особливості. Це дає можливість відразу ж сконцентруватись на їх дослідженні. 

Р. Давід відзначає, що поняттю «правова сім’я» не відповідає будь-яка біологічна 

реальність, воно використовується лише в дидактичних цілях, з метою виявлення 

подібностей і відмінностей у системі діючого права [4, с. 38].  

Деякі автори вважають, що правова сім’я є категорією, яка служить для визначення 

відносної єдності правових систем, що мають подібні юридичні ознаки, а також 

відображають ті особливості цих правових систем, які зумовлені подібністю їх конкретно-

історичного розвитку [5, с. 39].  

Не відкидаючи те позитивне, що напрацьоване юридичною наукою в плані 

класифікації правових систем і їх згрупування в «правові сім’ї» (форми, кола тощо), 

необхідно вказати і на деякі негативні моменти. По-перше, вищезгадані класифікаційні групи 

правових систем не дають повного уявлення про «юридичну карту світу» в цілому; по-друге, 

до сьогодні не визначенні чіткі критерії класифікації; то-третє, категорія «правова сім’я» не 

відображає об’єктивних юридичних ознак групи правових систем, які повинна об’єднати. 

Видається, що розв’язанню цих та інших пізнавальних завдань сприятиме саме типологізація 

сучасних правових систем світу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОСТАТНОСТІ  

ТА АВТОНОМНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

Ефективне функціонування органів місцевого самоврядування передбачає їх широку 

автономію щодо своєї компетенції, порядку її здійснення і необхідних для цього коштів. На 

сучасному етапі розвитку Української держави питання фінансової основи місцевого 

самоврядування набуває дедалі більшого значення, а тому потребує пильного вивчення, 

зокрема з правової точки зору. Побудова нових концептуальних засад функціонування 

місцевого самоврядування, заснованих на фінансовій самодостатності, а отже, і незалежності 

місцевих громад, вимагає по-новому поглянути на вже існуючі нормативно-правові акти, що 

регулюють це питання у зв’язку із проведенням податкової реформи. 

Велику увагу вивченню даного питання приділяли такі науковці як: Л.К. Воронова, Т.О. 

Кулінічева, В.Д. Чернадчук,, О.П. Гетьманець, Г.В. Машко та ін. 

Метою статті є аналіз ефективності нормативно-правового забезпечення фінансової 

самостійності місцевих бюджетів в Україні в контексті реалізації на сучасному етапі 

податкової реформи.  

Конституція України визначає основи фінансового забезпечення функціонування 

місцевого самоврядування. Так, у ст. 142 зазначається, що фінансовою основою місцевого 

самоврядування, окрім іншого, є доходи місцевих бюджетів. [1]. Формування дохідної та 

видаткової частин бюджету тісно пов’язане з основними показниками економічного і 

соціального розвитку держави на відповідний рік. У Законі України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” передбачено, що доходи місцевих бюджетів формуються за 

рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом 

порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів (ч. 1 ст. 63). 

Доходи місцевих бюджетів районних рад у містах (у разі їх створення) формуються 

відповідно до обсягу повноважень, що визначаються відповідними міськими радами (ч.2 с. 

63) [2].  

Оновлений Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI втілив у собі 

бачення сучасного розвитку бюджетної системи, передбачив регулювання найактуальніших 

бюджетних проблем [3].  

28 грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила зміни до чинного Бюджетного кодексу 

відповідним законом №1557 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

реформи міжбюджетних відносин)", яким передбачила зміни щодо фінансової достатності та 

автономності місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в Україні. Основні законодавчі 

новації спрямовані на: підвищення бюджетної та фінансової самостійності місцевих 

бюджетів; стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних територіальних 

громад через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні 

відносини з державними бюджетом, наділення таких громад повноваженнями, 

рівнозначними повноваженням міст обласного значення, позбавлення права на виконання 

делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, 

містах районного значення, що не об’єдналися; розширення наявної дохідної бази місцевих 

бюджетів [4]. 

28.12.2014 № 71-VIII був також прийнятий Закон України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи». 

П. 8.3. Податкового кодексу України змінено в наступній редакції: до місцевих належать 

податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, 

визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх 

повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад. 

http://dt.ua/ECONOMICS/byudzhetna-decentralizaciya-priynyata-v-pershomu-chitanni-160080_.html


66 

 

Стаття 10 викладена в такій редакції: до місцевих податків належать:податок на майно. єдиний 

податок. До місцевих зборів належать: збір за місця для паркування транспортних засобів; 

туристичний збір [5]. 

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в 

частині транспортного податку та плати за землю). Місцеві ради в межах повноважень, 

визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо 

встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору. Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим 

кодексом, забороняється. 

Аналізуючи вищезазначені зміни щодо правової регламентації фінансової автономії 

місцевих бюджетів в Україні в контексті податкової реформи, можна зазначити що за 

попередніми розрахунками ріст ресурсу місцевих бюджетів у 2015 р. складе більше 30,0 

млрд. грн. Оскільки система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і 

децентралізацію, то у майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект і доходи місцевих 

бюджетів зростуть у два-три рази. Таким чином у розпорядженні органів місцевого 

самоврядування буде ресурс для їх ефективного функціонування, що в свою чергу обумовить 

вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів та підвищить ефективність 

територіального поділу праці, розвиток місцевого господарства, здійснення житлового 

будівництва, благоустрій міст, проведення природоохоронних заходів тощо.  
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НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ`ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ  

Активне реформування національного законодавства в різних галузях суспільного 

життя, розбудова правової держави та розвиненого громадянського суспільства, одним із 

важливих складових якого є інститут нотаріату, роль і місце якого в правовій системі країни 

стає дедалі більш значимим в умовах подальшого розвитку приватної власності та ринкових 

відносин, з одного боку, та з іншого, оновлення адміністративного права та основних засад 

взаємодії публічного та приватного, аналіз потреб юридичної практики, зумовлює потребу 

вивчення проблематики здійснення та розвитку нотаріальної діяльності в Україні.  

Актуальність обраної теми зумовлена насамперед необхідністю всебічного вивчення 

особливостей публічного адміністрування у сфері здійснення нотаріальної діяльності.  

У цьому контексті слід відзначити роботи з адміністративного права, в яких 

переважно розглянуті проблеми організації нотаріату, таких науковців, як Н.В. Карнарук, 

Г.Б. Романовський, О.В. Романовська, В.В. Комаров, Л.С. Сміян, Ю. В. Нікітін,  

К. І. Федорова. Теоретичні проблеми щодо змісту адміністративно-правового регулювання 
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були предметом досліджень таких учених, як В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, І.Л. Бачило,  

Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, М.М. Тищенко 

тощо. Праці зазначених учених покладені в основу формування підходу щодо вивчення 

проблеми адміністративно-правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні. 

Для визначення змісту публічного адміністрування нотаріальної діяльності необхідно 

дослідити насамперед зміст поняття «нотаріальна діяльність». У зміст терміна «нотаріальна 

діяльність» вчені вкладають різні значення, і це зрозуміло, оскільки законодавцем дана 

визначення не сформульовано. Наприклад, На думку К. І. Федорової, нотаріальна діяльність 

– це основна функція окремих установ, утворень та осіб, які у різні часи мали певне 

призначення, тісно пов’язана із суспільним і сімейними устроєм, спадковими і речовими 

правами, тому логічно припустити, що вона виникла разом із появою цивілізованих держав, 

у яких існувала писемність [1]. На думку Ільєвої Н.В., під нотаріальною діяльністю можна 

розуміти дії уповноваженої державою особи, якій делеговані певні повноваження на 

посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне значення, та вчинення інших 

нотаріальних дій з метою надання їм юридичної достовірності [2]. 

У свою чергу, публічне адміністрування – це вид соціального адміністрування, вид 

специфічної діяльності держави та органів місцевого самоврядування, що дістає вияв у 

функціонуванні органів та установ, які впливають на суспільні відносини з метою їх 

урегулювання відповідно до публічних інтересів [3]. У процесі здійснення публічного 

адміністрування нотаріальної діяльності можна виділити дві взаємопов’язані між собою 

частини. По-перше, це вся система органів державної влади і місцевого самоврядування, 

задіяних у процесі здійснення державного регулювання нотаріальної діяльності, тобто 

інституційний механізм регулювання відносин у сфері нотаріальної діяльності. До його 

складу входять органи державної влади, місцевого самоврядування та інші суб’єкти права, 

задіяні у процесі реалізації нотаріальної політики, а також їх повноваження та відносини між 

собою та іншими суб’єктами. По-друге, це система правових норм, правових ідей та 

принципів, які творять законодавство про нотаріальні органи і які регулюють зміст та процес 

здійснення державного регулювання нотаріальної діяльності, тобто правовий механізм 

регулювання [2]. 

Публічне адміністрування у сфері нотаріату виражається через форми та методи 

останнього. Відповідно до Закону України «Про нотаріат» під публічним адмініструванням 

нотаріальною діяльністю розуміється здійснення заходів щодо: 

- встановлення умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності, 

зупинення і припинення приватної нотаріальної діяльності,  

- анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;  

- здійснення контролю за організацією нотаріату, проведення перевірок організації 

нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та 

виконання правил нотаріального діловодства; 

- визначення органів та осіб, які вчиняють нотаріальні дії, здійснюють контроль за 

організацією нотаріату, проводять перевірки організації нотаріальної діяльності нотаріусів, 

дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального 

діловодства;  

- визначення ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами;  

- встановлення переліку додаткових послуг правового і технічного характеру, які не 

пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, та встановлення розмірів плати за їх надання 

державними нотаріусами; встановленні правил професійної етики нотаріусів [4]. 

Щодо методів публічного адміністрування, то під ними розуміються способи, 

прийоми практичної реалізації суб’єктами завдань і функцій в повсякденній діяльності на 

основі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах і у відповідній формі [5]. 

Методи публічного адміністрування у сфері нотаріату доцільно поділити на дві групи. До 

першої групи входять ті методи, що поширюються лише на державні нотаріальні органи 

(державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви). Ці методи відображають 
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субординаційні відносини між державними владними органами та підпорядкованими їм 

суб’єктами надання нотаріальних послуг. До другої групи належать методи, які 

застосовуються відносно тих суб’єктів надання нотаріальних послуг, які не знаходяться у 

прямому підпорядкуванні (приватні нотаріуси, які є самостійними суб’єктами нотаріальної 

діяльності, з точки зору фінансової та організаційної її побудови). Дану групу, в свою чергу, 

можна розділити на два види. До першого виду відносяться методи, в яких реалізуються 

владні повноваження, переважно адміністративного характеру, органів публічного 

адміністрування (реєстрація, видача свідоцтва, анулювання свідоцтва тощо, квотування 

посад, сертифікація робочого місця, тощо). До другого виду відносяться методи, в яких 

владні повноваження органів публічного адміністрування не мають адміністративного 

характеру або цілком відсутні. За допомогою цих методів державні структури лише 

сприяють роботі органам нотаріату [6]. 

Отже, нотаріальна діяльність є об’єктивним досягненням сучасного суспільства, без 

якого неможливо в наш час почуватися безпечно та забезпечувати надійну та всебічну 

реалізацію прав і свобод громадян у будь-яких сферах. Таким чином, механізм публічного 

адміністрування відносин у сфері нотаріальної діяльності включає в себе сукупність форм, 

методів та інструментів, за допомогою яких держава впливає на діяльність об’єктів і 

суб’єктів зазначеної сфери з метою посвідчення прав, а також фактів, що мають юридичне 

значення, та вчинення інших нотаріальних дій для надання їм юридичної достовірності в 

точній відповідності із законом. 
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ПPОБЛEМA ЗAXИCТУ IНТEЛEКТУAЛЬНОЇ ВЛACНОCТI  

В IНТEPНEТI  

З pозвитком вcecвiтньої мepeжi Iнтepнeт пpоблeмa зaxиcту пpaв нa нeмaтepiaльнi 

доcягнeння влacниx твоpчиx зуcиль нaбувaє вce бiльшої aктуaльноcтi. Зpозумiло, що нa 

cьогоднi Iнтepнeт нacтiльки шиpоко зacтоcовуєтьcя у piзниx cфepax дiяльноcтi, що cтaв 

одним з нaйголовнiшиx зacобiв pозповcюджeння iнфоpмaцiї. Мaйжe кожeн влacник бiзнecу 

aбо пpоcто оcобa, якa володiє будь-якою iнфоpмaцiєю, що мaє пiзнaвaльний aбо комepцiйний 

xapaктep, cтвоpює для pозмiщeння цiєї iнфоpмaцiї вeб-caйт. Поpяд з цим виникaє 

нeобxiднicть у зaxиcтi тaкої iнфоpмaцiї вiд поcягaнь тиx коpиcтувaчiв мepeжi, якi нe 

caмоcтiйно cтвоpюють caйти тa зaповнюють їx cтоpiнки, a копiюють iнфоpмaцiю з iншиx 

caйтiв.  

Доcлiджeння пpоблeми зaxиcту iнтeлeктуaльної влacноcтi зуcтpiчaютьcя у пpaцяx 

aвтоpiв: Г.О. Aндpощукa, Л.М. Боpиcової, Я.П. Вaщукa, В.C. Дмитpишинa, О.В. Дeм’янeнкa, 
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М.I. Кepчeнcького, М.М. Ковaлeнкa тa iн. Пpотe й доci вiдcутнi однознaчнi пiдxоди до 

виpiшeння цiєї пpоблeми. 

У Нaкaзi Дepжaвного комiтeту iнфоpмaцiйної полiтики, тeлeбaчeння i paдiомовлeння 

Укpaїни, Дepжaвного комiтeту зв’язку тa iнфоpмaтизaцiї Укpaїни вiд 25.11.2002 р. №327/225 

«Пpо зaтвepджeння Поpядку iнфоpмaцiйного нaповнeння тa тexнiчного зaбeзпeчeння 

Єдиного вeб-поpтaлу оpгaнiв виконaвчої влaди тa Поpядку функцiонувaння вeб-caйтiв 

оpгaнiв виконaвчої влaди», який визнaчaє, що «вeб-caйтом» є cукупнicть пpогpaмниx тa 

aпapaтниx зacобiв з унiкaльною aдpecою у мepeжi Iнтepнeт paзом з iнфоpмaцiйними 

pecуpcaми, що пepeбувaють у pозпоpяджeннi пeвного cуб’єктa i зaбeзпeчують доcтуп 

юpидичниx тa фiзичниx оciб до циx iнфоpмaцiйниx pecуpciв тa iншi iнфоpмaцiйнi поcлуги 

чepeз мepeжу Iнтepнeт. 

Ввaжaєтьcя, що вeб-caйт мicтить тaкi об’єкти iнтeлeктуaльної влacноcтi, як aдpeca 

(домeннe iм’я) тa пeвну iнфоpмaцiю, що мicтитьcя зa цiєю aдpecою, пpогpaмнe зaбeзпeчeння 

вeб-caйту, дизaйн тa iншi. 

Пepш зa вce, коли обиpaєтьcя домeн caйту, зaзвичaй вiн вiдповiдaє aбо нaзвi бpeнду, 

aбо нaзвi компaнiї. Aлe бувaє чacто тaк, що тaку ж нaзву домeну peєcтpують iншi компaнiї чи 

кiбepcквотepи (пpофeciйнi пepexоплювaчi домeнiв з мeтою їx подaльшого пpодaжу), aлe вжe 

в iншiй домeннiй зонi (нaпpиклaд, нe xxx.com.ua, a xxx.co.ua). Для того, щоб зaxиcтити cвоє 

унiкaльнe домeннe iм’я peкомeндуєтьcя: 

– нe peєcтpувaти їx вiдповiдно до нaзв, cxожиx до дужe вiдомиx бpeндiв, оcкiльки тi 

оxоpоняютьcя i бeз peєcтpaцiї тоpгової мapки в Укpaїнi, нa оcновi мiжнapодниx договоpiв;  

– якнaйшвидшe зapeєcтpувaти домeн нaвiть бeз cтвоpeння caйту – оcкiльки, бepeтьcя 

до увaги, xто пepший «зapeзepвувaв» зa cобою тaкe пpaво;  

– зapeєcтpувaти тоpговeльну мapку, aджe вонa дaє пpaво нa викоpиcтaння домeну .ua, 

зaxищaє бpeнд (домeн) вiд викоpиcтaння будь-ким у cфepi Вaшої дiяльноcтi. 

Бiльш cepйозною пpоблeмою є плaгiaт. Як вiдомо, для будь-якого влacникa вeб-caйту 

нaйцiннiшою є унiкaльнicть: оpигiнaльнicть влacного дизaйну, унiкaльнicть контeнту 

(тeкcтового тa гpaфiчного нaповнeння) caйту. Зaвдяки поcтiйному поповнeннi влacним 

контeнтом, будь-який Iнтepнeт caйт допомaгaє в доcягнeннi мeти влacникa. I тут виникaє 

пpоблeмa – cьогоднi влacник вeб-caйту опублiкує контeнт, a зaвтpa iнфоpмaцiя будe 

cкопiйовaнa i нe фaкт, що унiкaльнicть цього контeнту будe пpизнaнa зa влacником.  

Icнують piзнi тexнiчнi piшeння цiєї пpоблeми – пiдтвepджувaти aвтоpcтво зa 

допомогою Google+, «водяниx знaкiв» нa зобpaжeнняx, вбудовувaння пpиxовaного коду 

тощо, пpогpaмно обмeжувaти можливicть копiювaти мaтepiaли з cвого caйту. Aлe цi тexнiчнi 

piшeння нe зaвжди допомaгaють, a по-дpугe, цiкaвлять бiльшe юpидичнi, a нe пpогpaмнi 

cпоcоби зaxиcту, якi нe зaвжди дiєвi [1]. 

Пpи виявлeннi поpушeнь aвтоpcькиx пpaв i нecaнкцiоновaному копiювaннi вeб-caйтiв 

влacник можe звepнутиcя до cуду, кepуючиcь Зaконом Укpaїни «Пpо aвтоpcькe пpaво i 

cумiжнi пpaвa» [2]. Пpи поpушeнняx будь-якою оcобою aвтоpcького пpaвa cуб’єкти 

aвтоpcького пpaвa мaють пpaвa, виcвiтлeнi у cт. 52 «Cпоcоби цивiльно-пpaвового зaxиcту 

aвтоpcького пpaвa i cумiжниx пpaв».  

Тaкож вaжливо пiдвищувaти piвeнь пpaвової культуpи нaceлeння. Зa пiдpaxункaми 

компaнiї «Мaйкpоcофт Укpaїнa» в Укpaїнi бiльшe 70% коpиcтувaчiв iнтepнeту – поpушники 

aвтоpcького пpaвa. Чepeз цe мiльйони гpивeнь нe потpaпляють у бюджeт Укpaїни. Тому, чим 

бiльшe у дepжaвi звepтaтимуть увaгу нa зaxиcт iнтeлeктуaльної влacноcтi, тим бiльшe вигpaє 

укpaїнcькa eкономiкa.  

З уpaxувaнням вищeвиклaдeного, зaзнaчимо, що для попepeджeння пpaвопоpушeння 

викоpиcтaння iнтeлeктуaльної влacноcтi тpeбa викоpиcтовувaти тexнiчнi зacоби piшeння 

пpоблeми, a для лiквiдaцiї пpaвопоpушeння – xоч i нeдоcконaлi, aлe юpидичнi. Cподiвaємоcя, 

що нeзaбapом в Укpaїнi з’явитьcя eфeктивнe зaконодaвcтво для зaxиcту об’єктiв 

iнтeлeктуaльної влacноcтi в Iнтepнeтi.  
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ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ  

ЗА ПРИНЦИПОМ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Прокуратура України становить єдину систему, яка від імені держави здійснює захист 

прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Відповідно до Основного 

Закону держави функціям прокуратури повинні відповідати належні умови матеріального та 

фінансового забезпечення. Дивлячись на рішучі євроінтеграційні цілі України органи 

прокуратури стали об’єктом активних реформаційних процесів, що зумовило перехід від 

наукового обговорення у практичну частину, а саме поновлення законодавчих засад їх 

діяльності та прийняття нещодавно нового Закону України «Про прокуратуру» від 

14.10.2014 р., який вступив у силу 04.03.2015 р. [1]. 

Теоретичну основу даного дослідження становлять праці українських та вітчизняних 

вчених, які досліджували теоретичні питання діяльності органів прокуратури, серед яких 

можна виділити: О. Бандурки, В. Бессарабова, Д. Валєєва, Л. Грицаєнка, М. Івчука,  

С. Казанцева, Ф. Кашарського, С. Ківалова, О. Клімова, М. Косюти, О. Литвака, В. Малюги, 

С. Пономаренка, В. Сухоноса, П. Шумського, В. Юсупова та ін. Вагомим внеском є й 

загальні положення норм фінансового права, досліджуванні правознавцями-фінансистами  

Є. Алісовим, Л. Вороновою, О. Горбуновою, М. Карасьовою, А. Нечай, О. Орлюк,  

Л. Савченко, Н. Хімічевою, Н. Якимчук та ін.  

На міжнародному рівні найважливіші економічні права закріплені в Загальній 

декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародному пакті про економічні, соціальні 

й культурні права від 16 грудня 1966 р., у Протоколі № 1 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод від 20 березня 1952 р., в Європейській соціальній хартії 

(переглянутій) від 3 травня 1996 р. та низці інших документів. У кожному з них 

закріплюється принцип недискримінації за ознакою статі. Звичайно на даний час відповідні 

положення міжнародних актів про захист економічних прав жінок інтерпретуються в 

конституції країн в якості основних принципів. Це свідчить про універсальність, 

неподільність та взаємозалежність прав жінок. У більшості регіонів світу жінки практично не 

беруть участі у процесі розробки фінансової, бюджетної, комерційної й інших видів 

бюджетного процесу, а також системи оподатковування і норм, що регулюють заробітну 

плату. Розподіл оплачуваної та неоплачуваної праці, економічних ресурсів здійснюється 

переважно чоловіками з урахуванням, насамперед, їх інтересів, що приводить до різних 

економічних можливостей жінок і чоловіків [2, с. 159]. 

Відповідно до розділу ІХ та Х Закону України «Про прокуратуру», які передбачають 

як соціальне та матеріально-побутове, так і організаційне забезпечення органів прокуратури 

гендерної рівності не спостерігається. З цього можна зрозуміти, що у фінансовому 

забезпечені прокурора та інших працівників органів прокуратури розподілу між жінкою та 

чоловіком немає, але якщо взяти до уваги хто обіймає посади, то буде видно, що більшість 

цих посад займають саме чоловіки. Якщо звернутися до статистики, то 32% українських 

жінок стикались з ситуаціями, коли у чоловіків були переваги не те що при прийомі на 

роботу, а й у розмірі винагороди, кар’єрних перспективах тощо [3].  
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Відповідно до Закону фінансування та належні умови функціонування прокуратури і 

діяльності прокурорів забезпечує саме держава, але з огляду на постійний дефіцит коштів 

Державного бюджету, який виступає єдиним джерелом фінансування, удосконалити 

матеріально-фінансове забезпечення органів прокуратури можна лише за умови створення 

ефективного механізму їх фінансування [1].  

Спираючись на позиції вчених та суттєві реформи, які проходять в Україні дає змогу 

підсумувати, що прямо передбачена гендерна рівність у сфері фінансового забезпечення 

прокурора та інших органів прокуратури відсутня, але поліпшення становища жінок у 

суспільстві досі залишається відкритим питанням відповідності формального закріплення 

економічних прав та їх фактичного дотримання, оскільки сьогодні жінки найменш захищені 

саме в економічній сфері. 
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ФОРМИ ПРЯМОЇ УЧАСТІ НАРОДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СУДОВОЇ ВЛАДИ: 

СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Реформування судової влади в Україні в контексті впровадження світових і 

європейських правових стандартів, запозичення позитивного досвіду прямого народовладдя 

при здійсненні правосуддя є лакмусовим папірцем модернізації вітчизняної правової системи 

й української держави. Лише за умови докорінних змін судової системи уможливлюється 

подальший розвиток українського права у євроінтеграційному напрямі. Саме тому, вивчення 

різних моделей і форм прямої участі народу при здійсненні народовладдя, розуміння їх 

переваг і недоліків є важливою практичною й теоретичною проблемою, а її вирішення 

сприятиме формуванню оптимальної моделі в Україні.  

Аналіз останніх досліджень свідчить, що проблеми прямої участі народу при 

здійснені правосуддя досліджувалися такими вченими як Л. Москвич, С.Іваницький, 

С. Прилуцький, І.Русанова, І.Власов, П.Михайлов, І.Корнєва, Н.Ковтун та ін. Водночас, 

низка питань щодо участі народу при здійсненні правосуддя залишаються недостатньо 

дослідженими.  

Світовий досвід свідчить, що історично склалися і діють такі моделі прямої участі 

народу при здійсненні судової влади, як суд присяжних, суд шеффенів, комбінована модель. 

Класичний суд присяжних діє у Великій Британії, США, Іспанії та ін. Суд присяжних – це 

інститут судової влади й одночасно окрема форма судочинства, що передбачає самостійну 

колегію присяжних засідателів (вирішують питання факту) та одного професійного суддю 

(вирішує питання права). Журі присяжних формується для кожної конкретної справи шляхом 

застосування методики випадкової вибірки. Суди присяжних розглядають кримінальні 

справи у порядку першої інстанції за звинуваченнями зазвичай у тяжких злочинах. Так, у 

Іспанії суд присяжних можливий тільки у кримінальному судочинстві. В окремих штатах 

США та деяких країнах присяжні повинні приймати тільки одностайні рішення, а в інших – 

простою або кваліфікованою більшістю. Також у деяких країнах присяжні дають 
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рекомендацію про застосування вищої міри покарання або про наявність обставин, що 

пом'якшують вину. Водночас, питання обрання міри покарання завжди вирішує тільки 

професійний суддя. Проте в США по справам, де передбачається можливість застосування 

смертної кари, рішення присяжних про незастосування страти остаточне й оскарженню не 

підлягає. 

Другою моделлю є Суд шеффенів, який є окремою формою прямого народовладдя 

при здійсненні правосуддя. Найбільш відомою моделлю є Суд шефенів у Німеччині. Для 

здійснення судочинства в якості представників німецького суспільства традиційно 

залучаються судові засідателі (шеффени). Особливістю даної форми суду є те, що, шеффени 

обираються для розгляду не однієї справи, як присяжні засідателі, а для низки справ, які 

підлягають розгляду за певний сесійний період; шеффени утворюють одну неподільну 

колегію із професійним суддею, який головує у шеффенському суді; разом із ним вони 

ухвалюють вирок як стосовно вини, так і щодо покарання; вирок, що ухвалюється 

шеффенським судом, повинен бути умотивованим; вироки шеффенськнх судів підлягають 

апеляційному перегляду. Суд шеффенів складається із судді дільничного суду як 

головуючого та двох шеффенів, які під час розгляду справи здійснюють суддівські 

повноваження в повному обсязі та мають рівне право голосу. При розгляді справи 

дільничний суддя і шеффени становлять єдину колегію. Шеффенами можуть бути тільки 

німецькі громадяни, які досягли 30 років, проживають на території даної громади не менше 

року та не мають фізичних або психічних вад. Як зазначає Г. Чангулі, «головна відмінність 

суду присяжних від суду за участю народних засідателів (шеффенів) зовсім не в тому, що 

присяжних більше, ніж засідателів, а в тому, що в суді присяжних засідателі утворюють 

відособлену колегію, і питання про наявність злочину і винуватість підсудного вирішують у 

кімнаті для наради самостійно, без участі судді-професіонала. Після винесення присяжними 

вердикту суддя дякує і відпускає їх. Якщо засідателі визнають підсудного невинуватим, то 

головуючий виносить виправдувальний вирок, а якщо винуватим – то суддя-професіонал 

оголошує обвинувальний вирок, в якому вказує ту міру покарання, яку він визначив 

засудженому. Саме роздільна нарада присяжних засідателів без участі суддів-професіоналів є 

істотною особливістю такого суду, і саме у самостійності прийняття присяжними 

засідателями рішень полягають перевага цієї форми суду та головний засіб позбавлення 

існуючого суду від недоліків» [1]. 

Наступна третя комбінована модель – суд асизів який поєднує в собі як елементи суду 

присяжних, так і суду шеффенів. Ці суди не можна вважати ланкою судової системи, 

оскільки вони не є постійно діючими судовими органами. Вони збираються на чергові сесії 

(1 раз у квартал) і на додаткові сесії за ухвалою голови апеляційного суду або за рішенням 

апеляційного суду (ст. 236 і 237 КПК Франції). У кожному французькому департаменті діє 

лише один суд асизів, а всього у Франції функціонує 102 таких суди. Виключною 

компетенцією судів асизів є розгляд у порядку першої інстанції кримінальних справ про 

злочини, що караються позбавленням волі на термін понад п'ять років, а також перегляд 

таких справ у апеляційному порядку. Засідателями можуть бути тільки французькі 

громадяни, які проживають в даному департаменті, досягли 23 років, володіють 

французькою, користуються політичними, цивільними та сімейними правами і не 

страждають психічними чи розумовими розладами.  

Таким чином, існує три основні моделі (форми) прямої участі народу при здійсненні 

народовладдя, кожна з яких має свої переваги й недоліки, які необхідно враховувати при 

оптимізації функціонування вітчизняної моделі суду присяжних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ 

Постановка проблеми. Допит є однією з форм отримання доказової інформації через 

фіксацію показань, процесуальний засіб формування і перевірки доказів. У результаті допиту 

здобувається і перевіряється значна частина відомостей про злочин, встановлюються мотиви 

та мета злочину, а також умови, за яких він вчинявся.  

У законодавстві передбачений такий вид допиту, як допит неповнолітнього. 

Особливості цього допиту обумовлені не тільки специфікою поведінки, а й своєрідним 

процесуальним порядком проведення в плані забезпечення гарантій об’єктивності – участю 

педагога, психолога, законних представників, а за необхідності й лікаря. Допит підлітка 

потребує глибокого знання особливостей його психіки, виняткового вміння проводити цю 

слідчу дію, тактовності і стриманості, культури спілкування [4, с. 208].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку наукових основ 

проведення допиту неповнолітніх зробили відомі вчені-криміналісти та процесуалісти, зокрема, 

В.М. Тертишник, М.В. Бахарев, Н.Л. Борисов, О.М. Васильєв, В.К. Весельський, Ф.В. Глазирін, 

Є.Д. Лук’янчиков, А.В. Дулов, Л.М. Корнеєва, В.О. Коновалова, О.В. Соловйов, С.М. 

Стахівський, М.І. Порубов, Н.В. Павлюк, О.Р. Ратінов, В.Ю. Шепітько та ін.  

Метою статті є виклад особливостей організації та проведення допиту 

неповнолітнього. 

Виклад основного матеріалу. Неповнолітні – це особи, які не досягли 18 років. У 

допиті неповнолітнього виділяють наступні аспекти: 

– процесуальний – суворе дотримання вимог закону щодо підготовки, проведення та 

фіксації допиту;  

– психологічний – урахування психо-вікових, гендерних особливостей, соціально-

психологічної характеристики, темпераменту допитуваного;  

– педагогічний (виховний) – допит будується на основі індивідуального підходу, 

прояві чуйності до особистості неповнолітнього;  

– тактичний – використання тактичних прийомів допиту залежно від ситуації, що 

складається [1, с. 16]. 

Враховуючи вікові особливості особистості неповнолітніх, варто ретельно 

підготуватись до проведення допиту: детально вивчити особистість допитуваного, з’ясувати 

обстановку в сім’ї, його відносини з родичами, умови життя, оточення. Також слідчий 

повинен враховувати особливості їх психіки і вплив цих особливостей на хід і результати 

слідчої дії. Особливості психіки неповнолітніх пов’язані з недостатністю їх життєвого 

досвіду, знань, уявлень, формування адаптивних навичок поведінки. Для них також 

характерні фантазійність, емоційна гіперболізація події, яку вони бачили, а це нерідко 

призводить до неправильної оцінки ними події, що розслідується, або окремих її елементів 

[3, с. 57].  

Важливим питанням підготовки до допиту неповнолітнього є обрання місця і 

обстановки допиту (вдома, у школі, кабінеті слідчого тощо), що має сприяти встановленню 

психологічного контакту і одержанню необхідної інформації. Треба заздалегідь підготувати 

запитання, які необхідно з’ясувати у неповнолітнього [1, с. 17]. 

Для зняття стану напруженості, хвилювання, неспокійності, тривожності, неприязні, 

підозрілості варто встановити психологічний контакт, застосовуючи при цьому такі 

психологічні прийоми: правило «накопичення згоди» – на початку допиту задаються питання 

лише з позитивними відповідями, що не викликають тривоги, поступово вони 

ускладнюються, наближуються до суті проблеми; демонстрація спільності поглядів, оцінок, 

інтересів, (гендерна рівність, місце проживання, земляцтво, захоплення); прийом 
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«психологічного прогладжування» – визнання допитуючим позитивних якостей 

допитуваного, наявності правоти в його позиціях, словах, вияв розуміння [2, с. 67-68].  

Неповнолітньому допитуваному слід допомогти у формуванні правдивих показань. 

Слідчий не повинен ставити запитання, що мають елементи навіювання (навідні запитання). 

Дуже обережно слід застосовувати оголошення показань інших осіб. Постановка навідних 

запитань нерідко є причиною виникнення добросовісних помилок у показаннях [3, с. 59].  

Специфічними тактичними прийомами, що можуть застосовуватися при допитах 

неповнолітніх, є: роз’яснення важливості повідомлення правдивих показань; демонстрація 

поінформованості про обставини життя допитуваного, його потреби, інтереси; роз’яснення 

сутності та значення пред’явлених і оголошених матеріалів; роз’яснення неправильно 

зайнятої позиції [4, с. 211]. 

Висновки. Таким чином, знання особливостей формування показань, вікових та 

індивідуальних особливостей неповнолітнього допитуваного має вагоме значення для 

правильного обрання прийомів встановлення психологічного контакту, тактики допиту, 

режиму проведення допиту, здійснення впливу на неповнолітнього, оцінки його показань і, 

як результат, з’ясування необхідних обставин, отримання правдивої доказової інформації для 

встановлення істини у кримінальному провадженні. 
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ПОРЯДОК СПАДКУВАННЯ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА  

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

Погоджуючись із думкою О.І. Неліна необхідно зазначити, що існує низка проблем, 

які законодавець має вирішити, щоб правова система української державності повною мірою 

відповідала світовим стандартам, саме тому нині відбувається адаптація національних 

особливостей, елементів (норм, принципів, інститутів) правової системи України до 

правових систем романо-германського та англо-американського типів, європейського та 

міжнародного права [1, c. 14]. Порівняльно-правові дослідження надають таку можливість. 

Вважаємо за необхідне проаналізувати зарубіжне законодавство у сфері спадкування 

(Франції та Німеччини, країни англо-американської правої системи) досліджуваного періоду. 

Цивільний Кодекс Французької Республіки 1804 року [2] визначав черговість закликання до 

спадкування залежно від ступеня спорідненості до спадкодавця. За цим показником усі 

можливі спадкоємці поділялись на «розряди» (перший – діти, онуки, другий – батьки 

спадкодавця, брати, сестри, племінники, третій – дідусь, бабуся, прадід та прабабуся, 

четвертий – усі бічні родичі до шостого коліна (двоюрідні брати, сестри, тітки, дяді). 

Згідно Німецького Цивільного уложення 1900 року спадкоємці закликались до 

спадкування у порядку черговості, але черги там інші і називались парантелами. Парантелою 

– група кровних родичів, яка виникла на підставі загального пращура і родичів за його 

низхідною. Так, якщо перша парантела – це сам спадкодавець і родичі за його низхідною, то 

до другої увійдуть його батьки і їх низхідні, до третьої парантели – дідусь та бабуся 

спадкодавця та їх низхідні. Усі спадкоємці запрошуються за парантелою. Німецьке цивільне 

законодавство зазначає, що чоловік або дружина не входить до складу жодної із парантел, 

але закликаються до спадкування разом з родичами перших трьох парантел, отже один із 
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подружжя, який залишився в живих, користується більшими правами, ніж громадяни 

Франції (оскільки дружина спадкує при відсутності всіх спадкоємців) [3, c. 89]. 

Цивільний Кодекс Французької Республіки 1804 року не обмежував власника майна у 

виборі спадкоємців за заповітом. Заповідати можна як спадкоємців за законом, так і 

стороннім громадянам (але не юридичним особам). Разом з тим кодекс не дозволяв 

заповідачеві позбавляти своїх низхідних і висхідних родичів зазначеної вище їх законної 

частки. Зазначений кодекс встановлював три форми заповіту: 1. Власноручне заповіт, тобто 

заповіт цілком написане, датоване та підписане рукою заповідача. Воно не потребувало 

посвідченні нотаріуса та підтвердженні свідків (ст. 970). 2. Публічний заповіт, тобто заповіт, 

складений у присутності двох нотаріусів та двох свідків або одного нотаріуса й чотирьох 

свідків.3. Таємний заповіт, тобто заповіт, який написаний власноручно заповідачем чи 

іншою особою за його прохання, але підписане обов’язково заповідачем у присутності шести 

чи більше свідків пред’являє нотаріусу запечатане в конверті заповіт (зміст якого їм 

невідомо) і оголошує, що в конверті міститься його заповіт. Нотаріус та свідки мали ставити 

на конверті свої підписи, засвідчуючи тим самим слова заповідача (ст. 976) [2]. 

Німецьке цивільне уложення також передбачало декілька форм заповіту: 

1) власноручно написану і підписане спадкодавцем із зазначенням місця і числа складання; 

2) судове, тобто складене у присутності судді, секретаря суду та двох свідків; 3) нотаріальне, 

тобто складене у присутності нотаріуса та двох свідків . 

Принципово інший порядок існує у країнах з англо-американською системою 

законодавства. У таких країнах спадщина переходить не безпосередньо до спадкоємців, а 

спочатку залишається у розпорядженні «особистого представника» спадкодавця. Особистий 

представник або визначений у заповіті як виконавець заповіту, або у офіційному порядку як 

адміністратор. Його повноваження набувають чинності з моменту затвердження судом даної 

особи як «особистого представника». До його функцій входить: ліквідація майна 

спадкодавця, погашення у порядку законної черги боргів, управління спадковим майном і 

таке інше. У разі ліквідації майна контроль за порядком покладається на суд. Таким чином 

відбувається «очищення» спадщини від богів. «Очищена» спадщина передається 

спадкоємцям у тих частках, які їм припадають. «Особистий представник» несе 

відповідальність як перед спадкоємцями, так і перед кредиторами за свою діяльність [4, c. 

112]. Порівняльний метод у галузі історії спадкового права розкриває загальні 

закономірності розвитку права. 
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ФІНАНСОВІ СТЯГНЕННЯ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА: 

СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

Розвиток ринкової економіки в сучасних умовах вимагає особливої уваги до питань 

фінансової діяльності держави, а саме у сфері правового регулювання державних видатків. 

Зокрема, в останній час особливо актуально стоїть питання щодо фінансування будівництва 

www.ipsub.udsu.ru/download/kafedra_tiigip/.doc
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житла. Це зумовлюється, насамперед, необхідністю забезпечення реалізації конституційного 

права на житло передбаченого ст. 47 Конституції України [2]. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення у ст. 9 надає визначення 

адміністративним правопорушенням, а саме адміністративним правопорушенням 

(проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, 

яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений 

порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність [1]. 

Відповідно до Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, 

установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», адміністративне 

правопорушення в галузі будівництва – це протиправне, винне діяння (бездіяльність), яке 

завдає значної шкоди встановленому порядку щодо забудови територій, розміщення і 

будівництва об’єктів архітектури, дотриманню містобудівної та іншої проектної 

документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також 

захисту прав споживачів будівельної продукції, за яке законодавством передбачено 

особливий вид державного примусу – адміністративну відповідальність [3]. 

Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та 

організацій за правопорушення у сфері містобудування» зазначає, що найпоширенішим 

серед адміністративних стягнень є штраф. 

Відповідно п. 10, 11, 12 ст. 2 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх 

об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» притягнення 

суб’єктів містобудування до відповідальності не звільняє їх від відшкодування заподіяної 

внаслідок правопорушення шкоди [3]. 

Штраф може бути накладено на суб’єктів містобудування протягом шести місяців з 

дня виявлення правопорушення, але не пізніш як через три роки з дня його вчинення. У разі 

вчинення суб’єктами містобудування двох або більше правопорушень штрафи накладають за 

кожне вчинене правопорушення окремо [3]. 

Зазначений Закон містить великий перелік штрафів, за адміністративні 

правопорушення у сфері містобудування. 

Наприклад, суб’єкти містобудування, які виконують будівельні роботи, несуть 

відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення: 

 виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також 

наведення недостовірних даних у такому повідомленні – у розмірі трьох мінімальних 

заробітних плат; 

 виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також 

наведення недостовірних даних у зазначеному повідомленні – у розмірі п’яти мінімальних 

заробітних плат тощо [3]. 

Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що законодавство адміністративної відповідальності 

вже досить застаріло. Варто внести зміни до КпАП України, а саме виділити окрему главу – 

«Адміністративні правопорушення в галузі будівництва», до якої віднести правопорушення 

ст. 2 Закону України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій 

за правопорушення у сфері містобудування». Закон України «Про відповідальність 

підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері 

містобудування» значно посилює відповідальність деяких суб’єктів містобудування, проте 

досить вибірково. Штрафи, встановлені для головних гравців будівельного ринку – 

забудовників, навряд чи здатні утримати від порушень у сфері містобудування. 

Запроваджена законом персоніфікація відповідальності у сфері містобудування в цілому має 

сприяти більш відповідальній поведінці учасників будівельного ринку. 

Існуючі розміри штрафних санкцій є мінімальними. Це спонукає учасників 

будівельного процесу діяти поза межами правового поля. Крім того, незначний розмір 

санкцій унеможливлює належне здійснення державного архітектурно-будівельного 
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контролю та негативно впливає на стан надходження до бюджетів усіх рівнів коштів, 

стягнутих з порушників законодавства у сфері містобудування. Також, варто прийняти 

Містобудівний кодекс України який стане основою для подальшого розвитку містобудівної 

діяльності та врегулює підстави та процедури притягнення до відповідальності за 

правопорушення в зазначеній сфері. 
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ГОЛОВНІ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

Напрямок інтеграції до міжнародного простору, який сьогодні взяла Україна повинен 

супроводжуватися не тільки перебудовою управлінських функцій держави, а й контрольних. 

Це стосується безпосередньо й сфери фінансового контролю. Існування об’єктивної потреби 

створення дієвої, ефективної та життєздатної фінансової системи, і як наслідок покращення 

рівня фінансової дисципліни, що забезпечить зменшення кількості бюджетно-фінансових 

порушень, породжує необхідність звернути увагу на вирішення проблемних питань у сфері 

функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. 

Питання фінансового контролю досліджувалось багатьма науковцями, серед яких: 

С.О. Булгакова, О.П. Зварич, В.І. Каленська, Стоян, О.О. Чечуліна, O.A. Долгий та ін.  

Метою статті є визначення основних проблем та напрямів розвитку системи 

державного фінансового контролю в Україні. 

За своєю економічною сутністю фінансовий контроль – це комплекс заходів, що 

вживаються законодавчими і виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спеціально 

створених установ, для забезпечення законності та ефективності формування, володіння та 

використання фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого 

самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян, а також успішного досягнення 

поставлених цілей у сфері фінансів [2].  

Фінансовий контроль посідає центральне місце а системі фінансового 

адміністрування та супроводжує процес руху грошових коштів. Він відіграє інтегруючу роль 

– з одного боку він слугує засобом зв’язку між фінансовим обліком (статистикою) та 

фінансовим плануванням, а з іншого передумовою здійснення функцій фінансового аналізу 

та регулювання. ЇЇ недооцінка чи ігнорування унеможливить фінансове адміністрування, 

призводячи його систему до ліквідації. Фінансовий контроль є необхідною умовою 

ефективності управління фінансовими відносинами в цілому. Методи за допомогою яких він 

здійснюється застосовуються при ревізії, перевірках, обстеження, інспекції, спостереження 

[3]. 

Правовим актом, що регулює державний фінансовий контроль є Закон України «Про 

державний фінансовий контроль». Хоча і існує низка нормативно-правових документів, що 

регламентують порядок здійснення фінансового контролю (Бюджетний кодекс, 

Господарський кодекс, постанови Кабінету Міністрів України, стандарти державного 

фінансового контролю, різноманітні закони та інші нормативно-правові акти), але вони не 

привели до значного покращення рівня фінансового контролю.  
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Під час здійснення різного роду процедур в системі фінансового контролю було 

виявлено таке масове явище як незаконне, нецільове, неефективне використання коштів, яке 

породжує велику кількість недоліків, що сприяє зростанню політичного й соціального 

напруження в суспільстві. Відсоток незаконних витрат ресурсів коливається від 40% до 60%, 

а це свідчить про зменшення фінансової дисципліни на рівні бюджетних установ та 

організацій. Це вказує на необхідність посилення системи контролю, адже економічний 

механізм господарювання є недосконалим, що у свою чергу сприяє скоєнню злочинів.  

Одним із недоліків фінансового контролю є те, що найчастіше на практиці 

використовуються такі методи контролю як ревізія та перевірка, які дають змогу лише 

виявити фінансові порушення, констатувати негативні явища, а запобігти їм чи вивчити 

причини їх виникнення вони не спроможні. Також негативним є низький рівень дієвості 

механізму адміністративних стягнень (зазвичай сума штрафу за нецільове або незаконне 

використання бюджетних коштів значно менша за обсяги бюджетних коштів, які держава 

втрачає через зловживання посадових осіб, і не може забезпечити повною мірою 

відшкодування цих збитків). Однією із важливих проблем можна вважати дублювання 

контрольно-ревізійних дій між органами, на які покладено здійснення контрольних функцій 

[1]. 

Сутність державного фінансового контролю полягає у забезпечені інтересів держави і 

суспільства щодо поступлень доходів і витрачання державних коштів. Від його організації 

багато в чому залежать шляхи економічного розвитку держави, рівень добробуту населення, 

масштаби тіньової економіки і економічних злочинів. Тому можемо зробити висновок, що 

удосконалення державного фінансового контролю необхідне, а для цього потрібно: 

– мобільність системи фінансового контролю. Вона повинна адекватно та професійно 

реагувати на будь-які зміни в економіці та законодавстві; 

– єдині принципи, концепції, правила, методології на яких буду зосереджуватись 

фінансовий контроль;  

– координація взаємодії контрольних органів різних рівнів, що здійснюють 

внутрішній та зовнішній контроль, з метою активного впливу на формування і реалізацію 

ефективної державної бюджетної; 

– застосування сучасних інформаційно-технологічних інструментів, задля 

забезпечення результативності та ефективності фінансового контролю формування та 

виконання державного бюджету; 

– достовірність та надійність інформації про державні видатки, соціально-економічну 

результативність та ефективність витрачання державних коштів. 
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ПРОБЛЕМА ЕВТАНАЗІЇ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОГО  

ТА МОРАЛЬНОГО БАЧЕННЯ 

Права людини – це абсолютна цінність будь-якого суспільства. Конституція, 

Цивільний кодекс та міжнародно-правові акти України визнають право на життя 

невід’ємним правом кожної фізичної особи, покладаючи на державу обов’язок його 

захищати. Однак поруч з цим правилом існує право фізичної особи розпоряджатися своїм 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-613.htm
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життям. Науковці в контексті особистих немайнових прав тлумачать це право, як можливість 

піддавати його значному ризику і вирішувати питання про припинення життя [1]. Однак, 

аналізуючи законодавство, можна стикнутися з цілим рядом проблем, розглядаючи право на 

евтаназію.  

Зараз існують значні суперечки щодо можливості застосування евтаназії за волею та 

бажанням особи. Існують як прибічники так і цілковиті критики «права на спокійну, легку 

смерть». Серед них можна назвати таких видатних особистостей як: В.І. Акопов,  

В.А. Ворона, Ю.А. Дмитрієв, Є.В. Шленєва, М.М. Малеіна, І.О. Михайлова, Ю.В. Павлова та 

інші. 

Термін «евтаназія» утворений від латинізованих грецьких слів «θάνατος» та «ευ», що в 

перекладі означає «легку, гарну, щасливу, безболісну смерть» [2]. Однак, для нас, як для 

юристів, аналіз категорії «евтаназія» не може обмежуватися лише цим значенням. 

Якщо брати до уваги словник Оксфордського університету, то він трактує термін 

«евтаназія» трояко: по-перше, це спокійна, легка смерть; по-друге, – засіб, необхідний для її 

досягнення; по-третє, – дії (бездіяльність), необхідні для здійснення такої смерті [3]. 

Спираючись на зарубіжні тлумачення, українські дослідники висловили власне 

трактування цього поняття. Так на думку Чорнобрового М.П., Стефанчук Р.О. та Лозінської 

С.В., евтаназією слід вважати свідомо та умисно вчинювані діяння медичного працівника, які 

спрямовані на припинення нестерпних фізичних чи психічних страждань пацієнта та 

здійснюються за неодноразовим та однозначним проханням пацієнта чи його законного 

представника, які є повністю, об’єктивно та своєчасно інформовані про наслідки такого 

втручання, з метою припинення цих страждань, що має результатом смерть пацієнта [3]. 

Ідея евтаназії має як прибічників так і противників. Однак, попри різні погляди у 

більшості країн світу переважає лише одна думка: евтаназія заборонена. Медицина існує 

лише для допомоги хворим і запобігання хворобам, а не для умертвіння людей [4]. Проте 

таким однозначним підходом проблема лише ускладнюється. 

Противники евтаназії посилаються, як правило, на одні й ті самі аргументи, 

відповідно до яких, евтаназія – антигуманний засіб. Часто дослідниками робляться 

далекосяжні висновки, на підставі яких евтаназія повністю відкидається [4]. 

Проте, основною перепоною на шляху до визнання законним права на евтаназію є 

юридично закріплена відмова нашої країни від евтаназії, яка простежується у ч. 4 ст. 281 ЦК 

України.  

Однак вчені з морально-етичних та філософських наук не припиняють спроб змінити 

наше бачення стосовно цього питання. Вони стверджують, що перехідна стадія від життя до 

смерті не повинна бути такою страждальницькою і принизливою для людської гідності. 

Існують також прихильники і в правовій сфері, які обґрунтовують свою позицію тим, що 

існування права на життя передбачає право на прийняття рішення щодо власного тіла, в тому 

числі і права на смерть. З медичної ж точки зору висловлюються думки про те, що якщо 

безнадійно хворого чекає важка, нестерпна, недалека в конкретно визначений термін смерть, 

то чи не краще такого хворого позбавити страждань природного умирання, полегшивши 

йому смерть [2]. 

Виходячи з вище наведеного, можна виділити три підходи до проблеми евтаназії. 

Однак, на жаль всі вони поки що ведуть у глухий кут. 

1. Якщо смерть розуміти традиційно, як зупинку всіх функцій людського організму, 

то евтаназія є неприйнятною в жодному разі. 

2. Якщо смерть – це позбавлення від фізичних страждань при незворотних процесах 

вмирання, то евтаназія – це просто вибір між довгою або швидкою смертю. 

3. Якщо головним критерієм вважати смерть мозку, то евтаназії підлягають численні 

групи невиліковно хворих [4].  

Отже, на сьогоднішній день питання права на евтаназію залишається відкритим. Задля 

його вирішення необхідно вирішення зовсім іншого питання: людина – це володар чи сторож 

власного життя? 
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На нашу думку, право на евтаназію є прийнятним для людини. Якщо особа потребує 

медичної допомоги, але у зв’язку із її невиліковністю медики не здатні їй допомогти, то вона 

має право вирішувати свою долю. Безперечно це суперечить моральним чи релігійним 

переконанням, однак жодна людина не заслуговує на біль, фізичні та душевні страждання.  
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ПРАВО ЖІНОК НА ОСВІТУ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX –  

НА ПОЧАТКУ XX СТ. 

У наш час чоловіки та жінки мають рівні права у здобутті середньої та вищої освіти, 

навчання в аспірантурі та докторантурі, закріплені в законодавчих актах. Вони активно 

реалізують їх. Але ще декілька століть потому чоловіки займали пріоритетне місце в 

суспільстві. Вони здобували освіту, займались наукою, політикою. Жінки ж посідали 

другорядне місце. Тільки дівчата з заможних сімей мали змогу отримати початкову 

домашню освіту. Шлях до вищої освіти в останній чверті ХІХ ст. виявився складним для 

українських жінок. Загальна негативна політика уряду в цьому питанні, породжена 

упередженістю щодо освічених жінок взагалі, призвела до того, що питання було віднесене 

виключно до приватної сфери та поставлене під пильний нагляд із боку влади. 

В ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні була створена система середньої жіночої освіти. 

Передумовами її створення стало: піднесення соціально-економічного розвитку на початку 

ХІХ ст., що збільшило вимоги до освіти громадян, в тому числі і жінок; реформи у галузі 

освіти на початку ХІХ ст. та створення Міністерства народної освіти; усвідомлення урядом 

та суспільством значного впливу жінок на своїх дітей та чоловіків [1, c. 23]. 

Роль російського уряду в створенні системи жіночої освіти полягала в тому, що він 

одним з перших у Європі зрозумів доцільність жіночої освіти, визначив та закріпив в 

законодавчому порядку головні принципи організації та діяльності середніх жіночих шкіл. 

Головною метою урядової політики було створення на Україні середніх жіночих закладів за 

зразком російських, з російською мовою викладання, і побудова всього навчально-виховного 

процесу на засадах самодержавства, православної релігії та російської народності. Означені 

школи стали знаряддям русифікації українського населення, виховання його у дусі поваги до 

престолу та примирення з імперською системою панування [2, c. 41]. 

Існуюча мережа середніх жіночих шкіл не задовольняла потреб населення, внаслідок 

чого більшість жінок було позбавлено можливості отримати середню освіту. Програми та 

підручники, за якими велося навчання в середній жіночій школі в Україні, були єдиними для 

усієї Російської імперії. Вони мали виховувати справжніх російських підданих, відданих 

царю та престолу. Навчальні плани, посібники та література не містили жодної інформації з 

історії, культури та географії України. Стан матеріально-технічної бази середніх жіночих 

шкіл через відсутність державного фінансування був незадовільний. Довгий час означені 

заклади користувалися навчальною базою та посібниками чоловічих гімназій. 

http://www.ukrreferat.com/
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У системі жіночої освіти XIX переважали жіночі навчальні заклади закритого типу, 

приватні пансіони. На терені України діяло 5 інститутів шляхетних дівчат (у Харкові, 

Полтаві, Одесі, Керчі, Києві), які належали до найстаріших у Російській імперії. Діяльність 

інститутів ґрунтувалася на засадах, визначених ще при їх заснуванні [3, c. 4]. 

Найголовнішими з них були становий склад учениць і закритий характер їх виховання. 

Інститути здійснювали поверхову «світське» виховання. Тут навчали французької мови, 

добрих манер, співу, музики. Кількість цих закладів була зовсім невелика, і навчатися в них 

мали можливість лише діти заможних батьків. 

Ідея заснування жіночих курсів належить освітній інтелігенції. 4 жовтня 1878 року 

були відкриті Київські вищі жіночі курси. Не дивлячись на те, що привілей для випускниць 

такої установи не передбачалось, курсистки поширювали свої знання через лекцій та 

спілкування з викладачами. На жіночих курсах серед викладачів були такі відомі вчені та 

педагоги, як В. Антонович, М. Костомаров, І. Лучицький, С. Реформаторський та багато 

інших. Створення вищих учбових закладів в умовах відсутності доступу жінок до 

університетської освіти стало початком прогресивного жіночого руху в розширенні 

проблеми реалізації права жінки на вищу освіту. Для дівчат духовенства наприкінці ХІХ 

відкриваються єпархіальні училища. Необхідні кроки для підняття жіноцтва на належний 

рівень було зроблено в ХХ, коли було прийнято Загальну декларацію прав людини (1948 р.) 

– міжнародний документ, у якому йдеться про рівні можливості жінок і чоловіків. З 1905 по 

1918 роки здійснюється рулювання діяльності жіночих навчальних закладів положенням про 

«Значні помилки приватних жіночих гімназій Міністерства народної просвіти» [2, c. 49]. 

Таким чином, жіноча освіта пройшла важкий та тернистий шлях. Педагогічний процес 

в жіночих навчальних закладах було спрямовано на виховання освічених матерів, 

турботливих дружин та гарних господарок. Використання досвіду цих навчальних закладів в 

сучасності допоможе відродити втрачені традиції виховання жінок. З виникненням 

професійних жіночих закладів наприкінці ХIХ століття жінки отримали доступ до вивчення 

спеціальних предметів – бухгалтерії, політичної економії, законознавства та інших. Сучасні 

жінки не займають другорядні місця. Вони йдуть поруч з чоловіками. Мають право голосу, 

право здобувати освіти. Нам важко їх зрозуміти, адже зараз безліч різноманітних навчальних 

закладів. Жінки минулих століть на мали такої змоги. Освіти була великою розкішшю і 

отримати її могли заможні дівчатка. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ,  

УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

Міжнародні контакти держав, загальна тенденція глобалізації сприяють активізації 

світових ринків, інтеграція до яких є одним з пріоритетних курсів нашої держави. Із 

зростання міжнародних зв’язків (політичних, культурних, економічних) постає питання про 

належне оформлення цих зв’язків, про застосування до цілої низки відносин норм іноземного 

права, з якими ці відносини найбільш тісно пов’язані.  
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Захист прав іноземців та іноземних юридичних осіб в суді регулюються міжнародним 

цивільним процесом, який відноситься до міжнародного приватного права як до галузі права 

[1, с. 486-487]. Якщо обставини справи стосуються кількох правових систем, то постає 

питання, яку з них треба застосовувати при вирішенні спору та, відповідно, суди якої країни 

компетентні вирішувати його. Така компетенція суда однієї країни, що конкурує із судами 

іншої, називають міжнародною юрисдикцією, або підсудністю [2, с. 49].  

Найбільш вагомий внесок у розвиток теоретичних положень та аналіз нормативної 

бази міжнародного цивільного процесу, зробили такі вчені, як: М.М. Богуславський,  

Л.А. Лунц, Н.І. Мартишева, С.Я Фурса, Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк, І.А. Павлунник, 

С.М. Хеда, Р.В. Чорнолуцький та інші. В своїх роботах названі автори визначали загальні 

правила визначення міжнародної підсудності, але без урахування особливостей сьогодення, 

чинного українського законодавства. Метою нашої роботи є аналіз чинного вітчизняного 

законодавства, міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою Україною щодо визначення основних правил визначення підсудності цивільних 

справ, ускладнених іноземним елементом. 

Поняття «підсудність» добре відомо в правовій науці та розглядається як 

універсальне, міжгалузеве юридичне поняття, яке застосовується до будь-яких нормативно-

владних повноважень держави. Так, Л.А. Лунц визначає, що проблема міжнародної 

підсудності – це питання про те, як законодавство даної держави або укладені нею 

міжнародні договори визначають компетенцію своїх органів юстиції при розгляді ними 

справ, які містять іноземний елемент [3]. М.Г. Єлисеєв стверджує, що для з’ясування 

міжнародної підсудності слід визначити, яка держава в особі своїх органів правосуддя є 

компетентною розглядати і вирішувати спір [4]. 

У Законі України «Про міжнародне приватне право» [5] року встановлено підстави 

визначення підсудності справ судам України. Норми цивільного процесуального 

законодавства визначають підсудність за місцем знаходження відповідача, за вибором 

позивача, за місцем виконання договору. Встановлено правила вибору підсудності, норми 

про виключну підсудність, підсудність кількох пов'язаних між собою вимог. 

Міжнародні договори України містять як загальні правила розмежування підсудності, 

так і спеціальні стосовно підсудності окремих категорій цивільних і сімейних справ. 

Договори встановлюють, на території і в органах (судах, нотаріаті, РАЦСі) якої саме країни 

належить здійснювати ті або інші юридичні дії. Більшість договорів про правову допомогу 

закріплюють загальне правило розмежування підсудності – пред'явлення позовів за місцем 

проживання (місцезнаходженням) відповідачів (принцип доміцилія). Так, у ст. 21 договорів 

України з Литовською Республікою, Республікою Грузія, Естонською Республікою 

зазначено: якщо ці договори не встановлюють іншого, суди кожної з Договірних Сторін 

компетентні розглядати цивільні та сімейні справи, коли відповідач має на її території місце 

проживання. За позовом до юридичних осіб вони компетентні, коли на території цієї 

Сторони знаходиться орган управління, представництво або філія юридичної особи. Крім 

загального правила в договорах рівною мірою застосовується розмежування підсудності 

шляхом віднесення справи до ведення судів обох держав (альтернативна підсудність), до 

ведення судів конкретної держави (виключна підсудність), укладання письмової угоди сторін 

(договірна підсудність). Зокрема, в ч. 2 ст. 21 вказаних договорів зазначено, що суди держав 

розглядають справи і в інших випадках, якщо про це є письмова угода сторін. При наявності 

такої угоди суд за місцем проживання відповідача припиняє провадження у справі за його 

заявою, якщо така заява зроблена до подання заперечень по суті позову. Виключна 

компетенція судів не може бути змінена угодою сторін. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що немає чітко визначених 

правил визначення міжнародної підсудності. Для того, щоб дійти висновку, який саме суд 

компетентний розглядати певну справу, необхідно звернутися до внутрішнього 

законодавства України (ЗУ «Про міжнародне приватне право», Цивільний процесуальний 

кодекс України), а також до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
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Верховною Радою України. Проте вважаю доцільним виділити наступні основні критерії 

визначення міжнародної підсудності: 1) місце проживання відповідача; 2) громадянство 

сторін конфлікту; 3) наявність угоди між сторонами щодо компетентного суду (договірна 

підсудність). 
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ЩОДО ЗМІСТУ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА 

В системі сучасного права України інститут адвокатської таємниці представлений 

колом проблем як загальнометодологічного характеру, так і практичного.  

Зокрема, слід підкреслити, що адвокатська таємниця у вітчизняній науці 

розглядається в основному як морально-етична проблема на рівні самоврядних структур 

адвокатури.  

На нашу думку, це припущення помилково, оскільки даний правовий інститут 

виникає в процесі здійснення адвокатом саме професійних обов’язків і не може 

обмежуватися тільки нормами моралі та етики. 

Метою написання тез полягає у визначенні предмета, об’єкта, меж і специфічних рис 

адвокатської таємниці в структурі інституту професійної таємниці. 

Позиція більшості вчених зводиться до того, що під професійною таємницею слід 

розуміти певну конфіденційну інформацію, довірених вузькому колу суб’єктів певної 

професії у зв’язку з виконанням ними своїх професійних обов’язків, і захищену від 

розголошення законом. 

Так, на приклад М.Г. Барщевський вказує що з того моменту, коли клієнт переступив 

поріг юридичної консультації, адвокатської фірми, бюро, все подальше складає предмет 

адвокатської таємниці [1]. 

До змісту категорії «професійна таємниця» Т.В. Мокіна відносить, насамперед, 

відомості, довірені конкретній особі або стали йому відомі у зв’язку із здійсненням своїх 

професійних обов’язків. Зазначена особа зобов’язується зберігати отримані відомості в 

таємниці, а в разі їх розголошення передбачається відповідальність згідно з чинним 

законодавством [2]. 

Таким чином вважаємо, що інститут адвокатської таємниці має розглядатися через 

призму самоврядування, але його правові аспекти вирішуються в просторі чинного 

законодавства і власне професійної діяльності, тому етичні та деонтологічні, тобто проблеми 

честі адвоката, є похідними. Таким чином, проблему адвокатської таємниці необхідно 

переводити в русло чисто правових відносин. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ В УМОВАХ 

КРИЗОВОГО СУСПІЛЬСТВА 

Актуальність дослідження. Сьогоднішній етап розвитку нашої держави, 

характеризується високою інтенсивністю суспільних процесів. Трансформація суспільства з 

одного соціального стану в інший зумовлює появу нових явищ в економічній, соціальній і 

політичній сферах. Різновидом таких явищ є підвищена криміналізація суспільства, 

особливий вплив організованої злочинності та корупції на соціальні відносини. Про 

актуальність теми свідчить і те, що в умовах реформування правоохоронних органів, суттєво 

змінюється підхід до їхнього управління. Реформування правоохоронних органів 

здійснюється в умовах складної економічної ситуації, обмеженості фінансових та 

матеріальних ресурсів. Додаткових коштів на перебудову органів внутрішніх справ не 

виділяється та ймовірно в майбутньому не буде виділено. Отже, необхідно знаходити 

внутрішні можливості та ресурси, проявляти творчу ініціативу та самостійно розробляти 

шляхи для правильного реформування правоохоронних органів. 

Мета дослідження: теоретичні особливості організаційної культури у правоохоронних 

органах в умовах кризового суспільства. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Для визначення сутності та змісту 

організаційної культури персоналу правоохоронних органів необхідно проаналізувати 

особливості їхньої професійної діяльності. Результати теоретичного аналізу документальних 

джерел, вивчення статистичних даних та аналізу доступної практики надали можливість 

встановити, що працівники правоохоронних органів працюють в умовах значного 

інтелектуального, емоційно-вольового і фізичного навантаження. Непередбачені особливі 

умови виникають зненацька, мають екстремальний характер та є серйозною перевіркою 

готовності до професійної діяльності в надзвичайних умовах. Правоохоронна діяльність, 

характеризується ризиком для життя; виконання ними службових обов'язків надзвичайно 

ускладнене високим ступенем фізичної небезпеки та цілком залежить від їх спроможності і 

навичок обирати оптимальний варіант поведінки та вирішувати службові завдання в 

критичних умовах. 

З урахуванням особливостей взаємовідносин у правоохоронних органах, специфіки 

професійної діяльності працівників можна зробити висновок, що для розвитку організаційної 

культури правоохоронних органів важливе значення мають розуміння таких особливостей 

організаційної культури: а) для визначення поняття "організаційна культура" ключове 

значення має поняття "корпоративність" - почуття належності до єдиної групи, в якій 

індивіди мають спільні погляди і переконання. Представники правоохоронних органів, 

мають, як правило, сильне почуття організаційної єдності, яке вирізняє їх від цивільного 

населення. Як правило, правоохоронні органи будь-якої держави мають свої школи, 

училища, асоціації, видання та звичаї. Є жорсткі правила: щоб дослужитися до вищих чинів, 

треба почати з молодших звань, причому кар'єра може відбуватися лише в межах 

правоохоронних органів; б) особливістю організаційної культури є високий професіоналізм 

працівників правоохоронних органів в управлінні та використання силових методів впливу 
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на злочинця. Сучасна техніка й озброєння є надзвичайно складними за своєю будовою і 

мають потужну руйнівну силу. Серед професійних завдань персоналу важливе значення має 

точне управління та використання такої техніки й озброєння; в) правоохоронці несуть 

відповідальність перед урядом країни. Правоохоронні органи повністю фінансуються 

державою, яка збирає з цією метою податки, а озброєння створюють виключно великі 

промислові корпорації; г) для правоохоронців відмінною рисою є ідеологія військової 

(відомчої) свідомості. Класична традиція правоохоронців - визнання і повага правоохоронної 

доблесті, оскільки захист Вітчизни в усі часи вважався гідним шанування. Сучасна 

"військова (відомча) свідомість" характеризується відносинами співробітництва, 

підпорядкуванням індивідуальних інтересів меті правоохоронних органів, вимогами порядку 

та дисципліни. 

Організаційну культуру персоналу правоохоронних органів слід розглядати як 

частину загальної культури людини. При цьому загальна культура містить поняття "базова 

культура" особистості як необхідний мінімум загальних здібностей людини, її ціннісних 

уявлень та якостей, без яких неможливі як соціалізація, так і оптимальний розвиток 

генетично заданих здібностей. 

Результати новітніх досліджень у галузі професійної педагогіки та психології дають 

підстави для більш активного використання тренінгових технологій, у тому числі і при 

професійній підготовці працівників правоохоронних органів для більш активного розвитку 

та впровадження організаційної культури. Отже, можливість вирішення прикладних проблем 

професійної підготовки персоналу правоохоронних органів за допомогою тренінгових 

технологій (посилення практичної спрямованості навчання, наприклад, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації, прискорення адаптації молодих керівників до вимог професії й 

організації). 

Отже, організаційна культура правоохоронних органів - це унікальний культурний 

феномен, який об'єднує цінності, цілі, правила і норми поведінки та спілкування між 

офіцерами, прийняті всіма незалежно від звань і посад, та спрямований на забезпечення 

правильної професійної діяльності. Організаційна культура працівника правоохоронних 

органів - це система соціально допустимих моделей поведінки, зразків внутрішньо-групової 

життєдіяльності (знань, умінь, навичок, формальних і неформальних правил та норм, 

цінностей, моральних принципів, звичаїв і традицій), які підтримуються співробітником 

відомства та визначають загальні межі його поведінки, що узгоджуються з цілями і 

завданнями правоохоронної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФЕНОМЕНУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

Влада є постійною та невід’ємною рисою будь-якого суспільства та необхідною 

умовою його існування. Основними підходами до визначення влади вважаються біологічний, 

психологічний, соціокультурний, раціоналістичний, ірраціональний, класовий та 

біхевіористський. На початок ХХІ ст. докорінним чином змінилася концепція влади, стали 

іншими реалії володарювання в сучасному світі. Це відбулося тому, що велику роль у 

суспільстві почали відігравати об’єднання людей, різні організовані колективи. Умови 

сучасного суспільства висувають нові проблеми організації влади в ньому.  
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Відносини влади завжди асиметричні, тому припускають домінування однієї зі сторін. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови «влада» визначається як «право 

керувати державою, політичне панування» [1, с. 94]. За ствердженням В. Лісничого, публічна 

влада – це державна організація політичного життя, що здійснюється за допомогою 

спеціального ієрархічно та територіально організованого апарату, легітимного використання 

примусу та права видавати нормативні акти, обов’язкові для всього населення. Крім прямого 

примусу або заради його використання держава в реалізації публічної влади спирається на 

матеріальні та моральні імпульси, які досить помітно впливають на ефективність реалізації 

владних повноважень [2, с. 36]. За Юридичною енциклопедією, публічна влада – суспільно-

політична влада, народовладдя. Основні види публічної влади: 1) влада народу як 

безпосереднє народовладдя, безпосередня демократія (вибори, референдуми тощо); 

2) державна влада – законодавча, виконавча, судова; 3) місцеве самоврядування – місцева 

публічна влада, що здійснюється, зокрема, територіальними громадами, представницькими 

органами місцевого самоврядування (радами), виконавчими органами рад, сільськими, 

селищними та міськими головами тощо. Термін «публічна влада» аналогічний терміну 

«народовладдя». Відповідно до ст. 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування [3].  

Публічна влада діє постійно в правовому режимі реалізації організаційно-розпорядчих 

функцій і повноважень, здійснюючи безпосередньо управління державою. Існуюча 

багатоманітність форм реалізації публічної влади пов’язується з існуванням механізму 

держави, який складають державний апарат і суб’єкти публічної влади з особливим статусом 

[4, с. 29]. Суб’єктами публічної влади є органи публічної влади, що діють на трьох окремих 

рівнях: державному, регіональному та місцевому і складають систему органів публічної 

влади. Термін «система» словник тлумачить як сукупність взаємопов’язаних елементів, що 

утворюють єдине ціле та взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем у процесі 

досягнення поставлених цілей, та ґрунтується на принципах самоорганізації, синергії та 

розвитку [1, с. 592] Характерною ознакою системи публічної влади в Україні є її дуалізм. На 

центральному рівні це проявляється, зокрема, у прагненні будувати систему управління 

державою змішаного (парламентсько-президентського) типу. На місцевому рівні дуалізм 

пов’язаний зі співіснуванням на одному рівні двох видів публічної влади – державної 

виконавчої в особі її органів та посадових осіб і місцевого самоврядування. Однак 

унікальність вітчизняної ситуації полягає в дуалізмі ще і самої виконавчої влади на 

територіальному рівні.  

Публічній владі притаманні такі ознаки: спрямованість на виконання суспільних 

завдань і функцій; функціонування через відповідні публічні інститути; легітимність; 

відособленість апарату, що здійснює цю владу, від населення; об’єднання підвладних за 

територіальною ознакою; охоплення владою всіх осіб на відповідній території; 

безперервність функціонування; спрямованість на вирішення всіх справ суспільного 

значення; обов’язковість владних рішень для всіх суб’єктів на відповідній території; 

функціонування у правових формах; можливість використання передбачених 

законодавством засобів примусу для реалізації своїх рішень; право встановлювати і 

стягувати загальнообов’язкові податки і збори з населення; самостійне формування бюджету 

[1, с. 592]. Безумовно, найбільш суттєвою ознакою державної влади є її суверенітет. У 

новітній юридичній літературі державний суверенітет визначається як «властивість держави 

самостійно і незалежно від влади інших держав здійснювати функції всередині держави і у 

відносинах з іншими державами» або як «верховенство і незалежність від будь-яких інших 

влад всередині країни або у взаємовідносинах з іншими державами». Однак легальне 

(законодавче) визначення державного суверенітету є більш розгорнутим і міститься в 

Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р., яка розглядає цей 

політико-правовий феномен як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади 

Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах» [5]. 



87 

 

Отже, публічна влада виступає у трьох видах: 1) державна влада, яка включає в себе 

різновиди законодавчої, виконавчої та судової влади 2) місцеве самоврядування 3) інститути 

безпосередньої демократії. При цьому публічна влада організована та функціонує в формах: 

1) органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також контрольно-наглядових 

органів; 2) представницьких органів місцевого самоврядування; 3) проявах безпосередньої 

демократії (вибори, референдуми тощо). При цьому, публічна влада характеризується тим, 

що вона реалізує свої завдання і мету – служіння Українському народові як єдиному джерелу 

влади, сприяє формуванню правової, демократичної держави; публічна влада є вторинною 

(похідною) категорією від суверенітету народу як джерела будь-якої форми владного 

утворення, звідси інтереси народу повинні знаходити реальне втілення в діяльності всіх 

суб’єктів публічної влади.  
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ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ 
Суб’єктивна сторона є досить важливим елементом протиправних дій певної особи, 

які тягнуть за собою настання відповідальності. Дане визначення не регламентоване 
законодавством, це поняття, по суті, є більш теоретичним, а тому його визначенням 
займаються науковці. Проблемою є те, що єдине визначення дати досить складно, оскільки 
залежно від галузі права, в якій використовується дане поняття, воно має як різні ознаки і 
різне розуміння, так і спільні ознаки, які можуть дати загальне розуміння.  

Дослідженням суб’єктивної сторони займались такі вчені як М.І. Бажанов,  
В.А. Клименко, Т.О. Коломоєць, М.І. Мельник, О.Ф. Скакун, В.В. Сташис, В.Я. Тацій та ін. 

Метою статті є ознайомитись з думками вчених з даного питання і спробувати надати 
більш-менш універсальне визначення суб’єктивної сторони. 

Суб’єктивна сторона я одним з елементів правопорушення, злочину. Але що таке 
суб’єктивна сторона? Багато вчених-правознавців дають власні визначення поняттю 
«суб’єктивна сторона». 

На думку О.Ф. Скакун суб’єктивна сторона правопорушення – це сукупність ознак, 
які характеризують суб’єктивне (психічне) ставлення особи до вчиненого нею 
протиправного діяння і його негативних наслідків, а саме – вина, мотив, мета 
правопорушення [1]. 

Отже, О.Ф. Скакун розглядає суб’єктивну сторону з позиції вже вчиненого діяння і 
наявних ознак правопорушення на місці, або доказів, а також психічне ставлення особи до 
вже вчиненого діяння (мені надане поняття дуже нагадує поняття вини). До ознак вона вже 
включає вину, мотив і мету.  

Т.О. Коломоєць вважає, що під суб’єктивною стороною необхідно розуміти психічну 
діяльність особи, пов’язану із вчиненням нею суспільно шкідливого діяння. Суб’єктивна 
сторона – це внутрішній бік проступку, це психічні процеси, які відбуваються в свідомості 
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суб’єкта, що характеризують його волю, викривають думки, наміри. Суб’єктивна сторона 
включає з себе: 

– вину (основна ознака); 
– мету вчинення проступку; 
– мотив [2]. 
Т.О. Коломоєць більш широко дивиться на суб’єктивну сторону ніж О.Ф. Скакун. З 

поняття Т.О. Коломоєць можна побачити, що вона звертає увагу більш на психічні процеси, 
які спонукали до вчинення певного протиправного діяння і які мали місце безпосередньо при 
вчиненні діяння, а не лише на результат дій і ставлення вже вчиненого до діяння як у  
О.Ф. Скакун. Ознаки виділяються ті ж самі, лише з зазначенням, що вина є основною 
ознакою. 

М.І. Мельник та В.А. Клименко надають таке визначення – суб’єктивна сторона 
складу злочину являє собою психологічний зміст злочину, його внутрішню (у відношенні до 
об’єктивної сторони) сторону. Вона нерозривно пов’язана з іншими елементами складу 
злочину, оскільки в психіці суб’єкта знаходять відображення усі об’єктивні якості 
злочинного діяння. 

До ознак, які утворюють суб’єктивну сторону складу злочину, віднесені: 
– вина; 
– мотив;  
– мета злочину;  
– емоційний стан [3]. 
Слід зазначити, що останню ознаку виділяють не всі вчені. Хоча ознайомившись з 

Кримінальним Кодексом України можна знайти статті, які передбачають вчинення 
протиправних дій, наприклад, у стані афекту. 

На думку М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація суб’єктивна сторона злочину – це 
внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи, що відображає ставлення її 
свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння, котре нею вчиняється, і до його 
наслідків. Зміст суб’єктивної сторони складу злочину характеризують певні юридичні 
ознаки:  

– вина;  
– мотив;  
– мета вчинення злочину [1]. 
Отже, перш за все, суб’єктивна сторона передбачає наявність суб’єкта. Суб’єкт є 

особою у якої є власний світогляд, власне бачення на певні речі і в результаті формується 
власне уявлення про правомірне і протиправне. На мою думку, саме з цього починають 
формуватись думки, що в подальшому можуть стати умислом, необережністю, мотивом, 
метою. Ознайомившись з думками вчених стосовно суб’єктивної сторони, можна зробити 
такий висновок, що суб’єктивна сторона – це внутрішнє (психічне) ставлення особи до 
певних дій, яке відображається у прагненні і усвідомленні настання певних наслідків та в 
результаті у вчиненні дій, які тягнуть за собою настання відповідальності.  

Стосовно ознак суб’єктивної сторони можна сказати, що вчені солідарні, що 
основними ознаками є вина, мотив і мета. Стосовно емоційного стану, я б додав, що емоції 
досить часто керують людьми і через певні обставини людина може вчинити те, на що 
ніколи б раніше не зважилась, тому я вважаю емоційний стан можна також включити до 
ознак. 
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ЗАКОННІСТЬ ЯК ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Одним із пріоритетних завдань української держави на сучасному етапі її розвитку є 

забезпечення режиму законності в суспільних відносинах. Найбільш чітко таке завдання 

актуалізується в період економічної кризи та політичного протистояння, що характерно для 

сучасного розвитку нашої держави. Важлива роль у виконанні цього завдання належить 

органам державної влади, зокрема й публічній адміністрації. 

Водночас не менш важливим є забезпечення законності в діяльності самої публічної 

адміністрації, оскільки така діяльність безпосередньо пов’язана із забезпеченням реалізації 

законодавчо визначених прав, свобод та законних інтересів учасників суспільних відносин, з 

обмеженнями, заборонами та примусом. Від належного виконання органами публічної 

адміністрації завдань, функцій та повноважень значною мірою залежить стан не лише 

законності, а й правопорядку в країні [1, с. 1-4]. 

Саме принцип законності стосовно діяльності органів публічної влади закріплений у 

ч. 2 ст. 19 Конституції України: «Органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Таким чином, 

конституційно визнано, що за межами компетенції, визначеної Конституцією та 

законодавством, органи публічної влади діяти не можуть. З іншого боку, з конституційного 

припису випливає, що компетенція, форми і методи діяльності органів публічної влади 

мають бути закріплені в чинному законодавстві. Це є важливою гарантією захисту прав і 

свобод громадян від свавілля посадових осіб [2]. 

Актуальним питання сьогодення з огляд на різне тлумачення норм права у 

правозастосуванні є законність у діяльності суб’єктів публічної адміністрації. Як відомо, 

принцип (лат .– першооснова) законності – виправні ідеї, керівні начала,незаперечні 

засадничі вимоги (позитивні зобов’язання),що змальовані на основі пізнання 

закономірностей і досвіду практичної діяльності та покладено в основу формування та 

застосування норма права та ставляться до поведінки учасників правових відносин, 

розкриваючи сутність режиму суспільно-політичного життя у демократично правовій 

державі [3, с. 194]. 

Незважаючи на численні вимоги щодо дотримання законності в діяльності публічної 

адміністрації, ситуація у цій сфері потребує значного покращення. Зокрема, існують 

непоодинокі випадки скоєння державними службовцями резонансних надзвичайних подій, 

серед яких злочинні прояви, корупційні діяння тощо. Надзвичайно гостро постає питання 

щодо дотримання представниками публічної адміністрації прав, свобод і законних інтересів 

приватних осіб під час реалізації тих чи інших адміністративних процедур. 

Перш ніж сформулювати поняття законності в діяльності публічної адміністрації, 

визначим її ознаки: 

 вона є невід’ємним елементом демократії, оскільки запобігає вседозволеності, 

загальність закону є визначальним принципом демократичної організації та реалізації 

державної влади; 

 з одного боку, законність – це наявність законів та підзаконних нормативно-

правових актів, з іншого – їх суворе дотримання та виконання. Якщо відсутній хоча б один із 

вищезазначених елементів, законність не можлива; 

 законність полягає у дотриманні нормативних актів різної юридичної сили; 

 законність передбачає своєчасне та об’єктивне реагування на факти порушення 

законодавства; 
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 вимоги законності передбачені як матеріальними, так і процесуальними нормами, і 

є обов’язковими для всіх суб’єктів, незалежно від майнового статусу, належності до 

державної влади тощо; 

 метою забезпечення законності діяльності публічної адміністрації є: попередження, 

виявлення та усунення (припинення) правопорушень та їх негативних наслідків; відновлення 

порушеного правомірного стану; притягнення винних до юридичної відповідальності; 

завданням - забезпечення належного виконання персоналом публічної адміністрації завдань, 

функцій, обов’язків, реалізації наданих прав; 

 законність має двоєдину природу: з одного боку, працівники публічної 

адміністрації під час виконання службових повноважень повинні суворо дотримуватись 

вимог законів та відповідних підзаконних нормативно-правових актів, з іншого – вимагати 

від фізичних та юридичних осіб безумовного виконання законів та інших нормативно-

правових актів [4, с. 134]. 

Законність у правовій демократичній державі повинна, в першу чергу, розглядатися як 

засіб захисту прав, свобод і законних інтересів учасників суспільних відносин. Вона повинна 

забезпечувати охорону людини від свавілля як самої держави, так і її органів, посадових осіб. 

Від стану законності залежать ступінь свободи особи, реальність її прав і свобод, рівень 

демократії. 

Дотримання законності і дисципліни в публічному адмініструванні забезпечується за 

рахунок дієвості правового механізму, що складається з організаційно-структурних 

формувань та організаційно-правових методів. Під організаційно-структурними 

формуваннями слід розуміти систему суб’єктів владних повноважень, які здійснюють їх на 

підставі законодавства або делегованих повноважень, а також інших фізичних та юридичних 

осіб, які наділені правами та обов’язками щодо підтримання режиму законності. 

Особливість режиму законності в діяльності органів публічної організації полягає в 

тому, що, з одного боку, виконуючи притаманні їм функції та завдання, вони тим самим 

послідовно забезпечують законність у державі. З іншого – сама діяльність органів публічної 

адміністрації базується на суворому дотриманні Конституції України, законів України та 

підзаконних актів. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО  

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

Наразі в Україні триває процес переходу до інформаційного суспільства, який 

розпочався в 60-х роках минулого століття. Вже було подолано два перші етапи: етап 

комп’ютеризації (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) та інформатизації (80-ті – 90-ті рр. ХХ ст.). На 

сьогоднішній день перед Україною постає завдання створення розвинутого інформаційного 
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середовища, що полягає у створенні та запровадженні у всі сфери суспільного життя новітніх 

технологій в галузі зв’язку та інформатизації.  

Мета статті полягає у визначенні основних напрямів розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на сучасному етапі.  

Питанням розвитку інформаційного суспільства приділяли увагу такі науковці, як  

І. В. Арістова, А.І. Марущак, В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський,  

С.П. Кудрявцева, В.В. Колос, О.Л. Мельник, В.Ю. Степанов та багато інших.  

Поняття інформаційного середовища є змістовно наближеним до поняття 

інформаційного простору, проте вони не є тотожними. Якщо інформаційний простір 

визначається як сукупність баз і банків даних, технологій їх ведення та використання, 

інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, що функціонують на основі єдиних 

принципів і за загальними правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію суб’єктів, а 

також задоволення їх інформаційних потреб [1], то інформаційне середовище – це сукупність 

технічних і програмних засобів зберігання, обробки і передачі інформації, а також політичні, 

економічні і культурні умови реалізації процесів інформатизації; сфера діяльності суб’єктів, 

пов’язана зі створенням, перетворенням, споживанням інформації [2].  

Створення глобального інформаційного простору, здатного забезпечити нову якість 

життя, визначається як одна з трьох провідних рис, що відрізняють інформаційне 

(постіндустріальне) суспільство від його попередників. Отже, вбачається неможливою 

інтеграція України у світове інформаційне суспільство без належного забезпечення 

входження до глобального інформаційного простору. Тому слід говорити принаймні про два 

основні напрямки подальшого розвитку – зовнішній та внутрішній аспекти становлення 

інформаційного суспільства в Україні – входження до світового інформаційного простору 

поряд із одночасним розвитком внутрішнього інформаційного середовища. 

Найбільш детально напрямки розвитку інформаційного суспільства в Україні 

визначаються ЗУ «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007–2015 роки». Відповідно до вказаного закону в якості таких визначено: 1) формування 

та впровадження правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, 

технологічних, методичних умов розвитку інформаційного суспільства в Україні з 

урахуванням світових тенденцій; 2) всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної 

інфраструктури на засадах сприяння вітчизняному виробництву новітніх ІКТ та 

інформаційно-телекомунікаційних систем, подолання технічної і технологічної залежності 

від зарубіжних виробників; 3) забезпечення вільного доступу населення до 

телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів; 4) 

збільшення різноманітності та кількості послуг населенню та бізнесу, що надаються за 

допомогою ІКТ; 5) створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів на 

основі врахування національних, світоглядних, політичних, економічних, культурних та 

інших аспектів розвитку України; 6) надання кожній людині можливості для здобуття знань, 

умінь і навичок з використанням ІКТ під час навчання, виховання та професійної підготовки; 

7) створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності усіх верств 

населення, створення системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ для 

формування широкого попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства; 8) 

забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення 

конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері; 9) розробку та 

впровадження системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні з 

внесенням відповідних змін у систему державних статистичних спостережень з узгодженням 

їх з міжнародними стандартами і методологією та щорічним їх оприлюдненням [3]. 

Досягнення вказаних цілей вимагає проведення виваженої та послідовної державної 

політики в інформаційній сфері, об’єднання зусиль державного і приватного секторів 

економіки, підвищення рівня державної підтримки виробництва засобів інформатизації та 

програмних засобів, а також подальшого вдосконалення інформаційного законодавства. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ВИМУШЕНО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

Актуальність дослідження проблем правового регулювання статусу вимушено 

переміщених осіб в Україні зумовлена, насамперед, складними сучасними реаліями, 

істотним зростанням кількості вимушених переселенців в Україні. Так, станом на 3 березня 

2015 року за даними УВКБ ООН на території нашої держави налічується 1 100 000 осіб, що 

відносяться до категорії «вимушено переміщені особи» [1]. Окрім того, законодавче 

регулювання статусу вимушено переміщених осіб (ВПО) є недостатньо дослідженим у 

вітчизняній юридичній науці. Таким чином, актуальність дослідження зазначеної проблеми 

зумовлена практичними й теоретичними потребами, а її вирішення уможливить забезпечення 

реалізації прав ВПО, що гарантовані їм Конституцією як громадянам нашої держави. 

Враховуючи обмежений обсяг роботи, метою пропонованого дослідження є загальний 

аналіз нормативної бази, що пов’язана з правовим регулюванням прав вимушених мігрантів, 

виявлення недоліків та розробка пропозицій щодо її удосконалення. 

Методологічним підґрунтям дослідження слугуватимуть наукові доробки таких 

учених як: Р. Наджафгулієв, І. Сізов, Т. Гнатюк, Є. Іванов та ін., які звертались до окремих 

аспектів законодавчого регулювання статусу ВПО. 

Систематизуючи правові акти, які регламентують права вимушених переселенців, 

можна виокремити декілька груп за територіальною ознакою. Так, на міжнародному рівні, 

міжнародна організація ООН присвятила їх правам наступні спеціальні акти: «Керівні 

принципи з питань про переміщення осіб усередині країни» (1988 р.), висновок виконкому 

УВКБ ООН No. 75 (XLV) «Особи, переміщені в середині країни» (1994 р.) та «Принципи 

реституції житла та майна біженців та переміщених осіб» (2005 р.). 

На регіональному рівні найбільш помітними є договори та документи країн СНД та 

Європи. Серед перших можна назвати: Угоду про допомогу біженцям та вимушеним 

переселенцям (1993 р.), Протокол до Угоди про допомогу біженцям та вимушеним 

переселенцям (1993 р.), Положення про Міждержавний фонд допомоги біженцям та 

вимушеним переселенцям (1995 р., сам фонд було ліквідовано у 2002 році). Найбільш 

значимими документами Європейського товариства у цій сфері є Директива Ради ЄС «Про 

мінімальні стандарти для надання тимчасового захисту у випадку масового притоку 

переміщених осіб та про заходи, які забезпечують баланс зусиль Держав-членів при прийомі 

таких осіб та несення наслідків їх прийому» (20 липня 2001 р.), а також рекомендації Ради 

Європи: Rec 1802 (2007) Ситуація давніх біженців і переміщених осіб у Південно-Східній 

Європі, Rec 1263 (1995) та Резолюція 1059 (1995) про гуманітарну ситуацію біженців та 

переміщених осіб у Вірменії та Азербайджані, Rec 1305 (1996) про гуманітарну ситуацію 

переміщених осіб в Грузії, та Rec 1335 (1997) про біженців та переміщених осіб на 

Закавказзі. 

Аналіз свідчить, що попри процеси переселення громадян з АР Крим на 

континентальну частину України з березня 2014 року, юридичне визнання свого статусу 
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внутрішньо переміщені особи отримали лише 22 листопада 2014 року, коли набрав чинності 

профільний закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». З 

об’єктивних причин, ще до прийняття закону в Україні, було прийнято підзаконні 

нормативно-правові акти, що регулювали певні адміністративні питання, наприклад, такі як: 

Постанова КМУ №213 від 25.06.2014 «Про забезпечення тимчасового проживання сімей, які 

переселилися з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», Постанова КМУ №297 від 

17.07.2014 «Про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим, міста 

Севастополя та тимчасово переміщених осіб», Постанова КМУ №505 від 01.10.2014 «Про 

надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», Постанова КМУ №509 

від 01.10.2014 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України 

та районів проведення антитерористичної операції», та деякі інші. Окрім підзаконних актів 

центральних органів влади на розвиток їх положень обласними державними адміністраціями 

та органами місцевого самоврядування приймались і підзаконні акти локального характеру, 

наприклад, 21.03.2014 року Дніпропетровська ОДА прийняла рішення «Про організацію 

роботи щодо підтримки сімей з території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя».  

Профільний закон про переміщених осіб за своїм змістом недосконалий, містить 

досить багато декларативних норм, а то й фіктивних норм. Яскравим прикладом фіктивної 

норми є п.3 ст.14, який передбачає, що держава-агресор компенсуватиме прямі витрати 

переселенців, а також всі витрати на приймання та облаштування зазначених осіб, що були 

здійснені за рахунок державного бюджету. Проявом декларативності вищезазначеного акту є 

і частина 1 статті 9, яка надає перелік прав переміщених осіб, однак механізми їх реалізації в 

законі не закріплені (наприклад, право на сприяння у поверненні на попереднє місце 

проживання чи на надання необхідної медичної допомоги).  

Таким чином, чинне національне законодавство щодо вимушених мігрантів потребує 

подальшого вдосконалення, розробки дієвих механізмів реалізації прав даної частини 

громадян. І в цьому аспекті Україні слід брати приклад з країн, які мають вже певну історію 

вирішення проблем переселенців, таких як Грузія, Молдова, Азербайджан. Дієвим заходом 

для України, зважаючи на економічну та соціальну кризу, стало б запровадження на 

законодавчому рівні диференційованого підходу до внутрішніх мігрантів, з критеріями 

розселення, який був використаний у законі Грузії «Про насильно переміщених - 

переслідуваних осіб». 
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ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ УЧАСНИКАМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

Характерною рисою швидкоплинних процесів, що відбуваються в сучасному 

суспільстві є те, що юридична практика часто випереджає появу конкретних пропозицій i 

рекомендацій, що вироблені правовою наукою. Зрозуміло, що у зв'язку з цим досить часто 

трапляються ситуації, за яких правокористувач вимушений оперувати такими термінами i 

поняттями, зміст яких є неоднозначним i, навіть, інколи суперечливим, що призводить до 

неузгодженості функціонування усього механізму правового регулювання. Одним з таких 

правових феноменів, що створює перешкоди до злагодженого функціонування правової 

системи, є категорія зловживання правом. З одного боку, дане поняття досить часто 
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зустрічається у різних сферах життя суспільства, у судовій практиці, а з іншого – існуючі 

теоретичні концепції не містять однозначного розуміння та характеристики цієї правової 

конструкції. 

Проблемі зловживання правами присвячували свої дослідження багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених, таких як С. Андрощук, Д. Ігнатов, Е. Ткаченко, Є. Васьковський, 

В. Грибанов, А. Єрмаков, Г. Гаджиєв, В. Грибанов, Л. Щеннiкова, Т. Яценко, В. Ємельянов, 

С.Зайцева, А. Малиновський, М. Хмiль, О. Поротiкова та багато інших. Проаналізувавши 

судову практику, на сьогодні можна спостерігати збільшення кількості заяв, позовних заяв, 

подання яких направлено не на захист порушеного права, а на затягування судового процесу, 

який вже розпочато. Такі дії підпадають під ознаки зловживання правом на подання заяви чи 

позову. Нетрадиційне використання процесуальних інститутів як один з тактичних засобів 

вирішення правового конфлікту досліджуються в наукових працях А. Смітюха. Засоби 

затягування судового процесу, в тому числі безпосереднє зловживання процесуальним 

правом на оскарження процесуальних документів, аналізуються в наукових розробках 

Д. Ігнатова. Вищевказана проблема, передумови виникнення та шляхи вирішення досліджені 

в працях С. Анрощука. Метою нашої роботи є аналіз законодавства, судової практики та 

визначення шляхів подолання проблеми зловживання учасниками цивільного процесу 

правом на апеляційне оскарження. 

Право апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції шляхом подання 

апеляційної скарги — це надана законом можливість на порушення функціональної 

діяльності суду апеляційної інстанції на новий (повторний) розгляд цивільної справи і 

перевірку постановлених по ній рішень і ухвал на відповідність їх вимогам законності і 

обґрунтованості. 

На сьогодні стадія апеляційного оскарження судових рішень фактично стає 

обов’язковою: сторона, яка програла справу, вважає за необхідне подати апеляційну скаргу. 

По-перше, це затягує процес набрання рішенням суда законної сили, звернення його до 

виконання. По-друге, доволі часто представники сторін, інших учасників процесу буквально 

підбурюють своїх «підопічних» щодо необхідності подання апеляційної скарги. Вони мають 

свій інтерес – гонорари за надання допомоги, представництво в суді. 

Російський науковець Я. Грель зазначає, що правомочність оскаржити судові рішення 

є вираження конституційного права на судовий захист, тому на шляху заявників, що 

звертаються до вищих інстанцій, не повинно встановлюватись бар’єрів [1, с. 3]. Проте, у 

випадку реалізації права на оскарження не за призначенням, тобто зловживання ним, 

сторона, що є суб’єктом такого звернення, володіє не правом на судовий захист, а 

негативними наслідками, які настануть для іншої сторони. А. Юдін пропонує встановити 

відповідальність за недобросовісне використання права на оскарження: «З особи, що подала 

явно безпідставну апеляційну скаргу з метою затягування провадження у справі чи 

відстрочки виконання судового рішення, суд апеляційної інстанції може стягнути на користь 

іншої сторони винагороду за фактичну втрату часу» [2, с. 360]. 

В західноєвропейських процесах не всі рішення суду першої інстанції можуть стати 

предметом розгляду апеляційної інстанції. Так, у Франції апеляція не допускається у 

випадках, якщо предмет спору незначний. Крім того, у французькому цивільному процесі по 

окремій категорії справ з метою процесуальної економії апеляція в загальному її розумінні 

взагалі не допускається. Прикладами є рішення щодо звернення стягнення на нерухоме 

майно, про банкрутство, про виправлення фактичних помилок тощо. В цих випадках 

можливим є тільки право на подання так званої «апеляції-скасування», коли під час розгляду 

в суді першої інстанції мало місце суттєве порушення норм процесуального права. Цивільні 

процесуальні кодекси Німеччини та Бельгії також містять обмеження апеляційного 

оскарження в залежності від ціни позову [3, с. 16-17]. 

Таким чином, для попередження і уникнення зловживання правом на апеляційне 

оскарження необхідно передбачити у законодавстві України певний механізм, який би 

стримував учасників процесу від подання необґрунтованої апеляційної скарги. Найбільш 
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доцільним способом такого стримування вважаємо встановлення штрафних санкцій. Розмір 

штрафу повинен бути суттєвим, щоб особи розуміли негативні наслідки, які можуть настати 

в результаті їхніх дій. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ  

Убезпечення цивільної авіації від звичайних експлуатаційних ризиків і навмисно 

здійснюваних диверсій та актів насильства є передумовою ефективного функціонування 

авіаційного транспорту як невід’ємної складової національної і світової економіки. 

Міжнародно-правове регулювання убезпечення цивільної авіації має на меті заповнення 

прогалин і усунення недоліків у взаємодії відповідних норм національних правових систем 

за допомогою специфічного інструментарію міжнародного права, і водночас упорядкування 

такої взаємодії задля більшої ефективності правового регулювання в цілому, на засадах 

поваги до суверенітету держав. Недолугість, неефективність міжнародно-правового 

регулювання убезпечення цивільної авіації і його міжнародного адміністрування 

відкривають шлях примусовому екстра територіальному застосуванню відповідних норм 

національного права більш потужних держав за рахунок суверенітету і національних 

інтересів інших держав, зокрема і України. Відтак, підтримання на належному рівні 

ефективності міжнародно-правового регулювання убезпечення цивільної авіації становить 

національний інтерес України і переважної більшості держав Світу. Це не є можливим без 

регулярного, комплексного наукового дослідження відповідної проблематики. 

Існуючі комплексні дослідження міжнародно-правового регулювання діяльності 

цивільної авіації, якими займались дослідники: А. Верещагін, Ю.Малєєв, А. Мовчан, В. 

Бордунов, О. Котов, Б. Ченг.  

Метою статті є комплексний аналіз міжнародно-правових принципів і норм з 

убезпечення цивільної авіації від звичайних експлуатаційних ризиків і навмисно 

здійснюваних диверсій, актів насильства, і практики їх застосування у контексті норм інших 

галузей міжнародного права, відповідних норм національних правових систем і поза 

правових міжнародних норм. 

Міжнародна організація цивільної авіації (ІК АО124) – одна з найбільш 

представницьких міжурядових організацій, що мають статус спеціалізованих установ ООН. 

ІКАО існує з 4 квітня 1947 р., коли набула чинності Чиказька конвенція 1944 р., ч. П якої є її 

Статутом [1, с. 370-377]. 

Характеристика Статуту ІКАО. Особливу групу утворюють у Статуті ІКАО норми, 

що забезпечують функціонування організаційно-правового механізму цієї Організації. Саме 

вони визначають, які органи має у своєму розпорядженні ІКАО, в якій залежності та 

підлеглості вони знаходяться, якими методами вони можуть користуватися для здійснення 

своїх функцій, в якій організаційній формі повинні здійснювати свою діяльність. Загалом 

Статут ІКАО зумовлює порядок членства, структуру й організацію роботи органів, 
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застосування правил процедур, уніфікації правил міжнародної аеронавігації, спрощення 

формальностей, ухвалення поправок до Чиказької конвенції, розробки й ухвалення нових 

конвенцій, вирішення суперечок і розбіжностей між державами-членами, надання технічної 

допомоги, сприяння розвитку міжнародного повітряного транспорту та здійснення 

адміністративної діяльності ІКАО [2]. 

Цілі та завдання ІКАО вказані в ст. 44 Чиказької конвенції 1944 р. Ними є: створення 

безпечного й упорядкованого розвитку міжнародної цивільної авіації в усьому світі; 

заохочення конструювання й експлуатації повітряних суден, створення і розвиток повітряних 

трас, аеропортів і аеронавігаційних засобів для міжнародної цивільної авіації; задоволення 

потреб народів світу в безпечному, регулярному, ефективному й економічному повітряному 

транспорті; запобігання економічним втратам, що зумовлені безрозсудною конкуренцією; 

сприяння безпеці польотів [4, с. 64-66]. 

Функції та компетенція ІКАО мають спеціальний характер. ІКАО виконує 

координаційні, оперативні, контрольні, регулюючі й арбітражні функції. Для їх здійснення 

ІКАО наділена спеціальною компетенцією, тобто правом ухвалювати рішення або брати 

участь у вирішенні питань міжнародної аеронавігації і міжнародного повітряного 

транспорту. 

Членство в ІКАО. Щоб стати членом ІКАО, досить підписати Чиказьку конвенцію і 

направити депозитарію Конвенції (США) повідомлення про приєднання певної держави до 

Конвенції, На 30-й день з моменту отримання повідомлення урядом США приєднання 

набуває чинності, про що депозитарій повідомляє всіх учасників Конвенції [3].  

Структура ІКАО – це сукупність її постійних органів, утворених на підставі та 

відповідно до Статуту. До них належать: Асамблея; Рада; Аеронавігаційна комісія; 

Авіатранспортний комітет; Юридичний комітет; Комітет зі спільної підтримки 

аеронавігаційного забезпечення; Фінансовий комітет; Комітет .з незаконного втручання в 

діяльність цивільної авіації; Секретаріат. 

Розвиток міжнародно-правових принципів і норм у сфері убезпечення цивільної 

авіації в цілому критично уповільнився, а на окремих напрямках – припинився, потребує 

активізації і корекції в рамках системної правотворчої діяльності міжнародного 

співтовариства. Міжнародні конвенції, присвячені боротьбі з актами незаконного людського 

втручання у діяльність цивільної авіації, не передбачають зобов’язання із „замкненою” 

альтернативою: або видати підозрюваного, або дослідити і вирішити обвинувачення проти 

нього у кримінальному судовому провадженні; це негативно відбивається на досягненні 

основної мети регулювання: попередженні нових умисних посягань на безпеку цивільної 

авіації та її користувачів в усьому Світі [4, c. 131-136]. У міжнародному праві діє, на 

багатосторонньому і регіональному рівні, механізм координації реалізації міжнародно-

правових норм і МАР, а на двосторонньому рівні триває договірне закріплення окремих 

МАР ІКАО як обов’язкових за міжнародним правом, в результаті чого окремі МАР 

набувають міжнародно-правового значення. МАР ІКАО, включаючи стандарти ІКАО, як такі 

а) не є міжнародно-правовими нормами, б) не є обов’язковими за нормами загального 

міжнародного права чи універсального договірного права, в) не актами того чи іншого 

органу ІКАО, а є поза правовими нормативними актами ІКАО як міжурядової організації – 

суб’єкту міжнародних відносин. за збереження поточних прогалин у масиві первинних 

міжнародно-правових норм з убезпечення цивільної авіації, постає необхідність цілісної 

кодифікації принципів і норм матеріальної відповідальності держав за міжнародним правом 

за широке коло діянь зі спричинення шкоди об’єктам цивільної авіації у спеціальному 

міжнародному договорі, розрахованому на універсальне схвалення. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТАТУЮВАНЬ  

НА ШКІРІ ЗЛОЧИНЦІВ 

Нанесення на шкіру малюнків шляхом введення під шкіру фарби виникло в Європі на 

початку ХІІІ століття. Слово «татуювання» виникло від полінезійського «тату», що означає 

«малюнок». Зі спливом часу татуювання отримали широке поширення не тільки в етнічних 

особливостях народів, а і серед кримінального світу, вони стали так званою візитною 

карткою злочинця. У злочинному середовищі татуювання називають «картинкою», 

«наколкою», «прошивкою» або «регалкою». 

Одним із перших на поширення татуювань серед злочинців звернув увагу італійський 

лікар-психіатр Ч. Ломброзо (1835-1890), котрий вважав татуювання проявом атавізму й 

ознакою морально низько розвинених, неповноцінних людей. На його думку, татуювання у 

злочинців тісно пов’язане з розумовими здібностями носіїв, здебільшого природжених 

злочинців і повій. Ч. Ломброзо навів типову фразу засуджених про татуювання: "Татуювання 

для нас як фрак з орденами; чим більше татуйований, тим більшим авторитетом користуєшся 

серед приятелів, тоді ж як нетатуйований, навпаки, не має впливу". Ю. Дубягін називає 

кримінальне татуювання "наочним хронічним тавром судимості", а явище татуювання 

зараховує до формування злочинних типів особистості в місцях позбавлення волі. Крім того, 

він звертає увагу на сувору біографічність татуювань, їх відповідність даним особової справи 

засудженого й зазначає наявність кореляційного зв’язку між зображенням татуювання, яке 

обирає засуджений, з психологією його особистості [1].  

Ідентифікації та розшифруванню «кримінальних» татуювань присвячені праці таких 

вчених, як А.Г. Броникова, В.І. Бурика, Ю.П. Дубягіна, А.І. Капітанського, В.С. Калюги,  

В.І. Литвина, В.Ф. Пилипчука, В.Г. Позія та ін. 

Татуювання в злочинному світі має достатньо традиційний характер, що дає змогу 

визначити не тільки психологічні та психічні особливості особи, а і її статус та кримінальну 

спеціалізацію, вони, в такому випадку виступають найбільш цінними і інформативними 

ознаками зовнішнього вигляду людини. Адже в місцях відбування покарань склались 

жорсткі правила, які визначають право на носіння певного малюнку відповідно до статусу в 

тюремній системі, йде постійна боротьба за достовірність символіки та за чистоту натільної 

інформації. За симуляцію тюремного авторитету особі може загрожувати навіть смерть. 

Декілька століть тому широкого використання набуло клеймування злочинців з 

ініціативи правоохоронних органів аби особа мала «відбиток» скоєного злочину та 

призначеного покарання. Вже з початку ХІХ-ХХ століття цю ініціативу взяли на себе самі 

злочинці, почавши самостійно «клеймувати» на собі злочинну приналежність. Першими 

стали здебільшого злодії задля швидкого встановлювання зв’язку із злодіями своєї «масті».  

Татуювання на шкірі злочинців несуть в собі великий масив інформації, починаючи 

від відомостей персонографічного характеру та відомостей про злочинну діяльність, 

закінчуючи способом та ставленням злочинця до життя і оточуючих. Так, відомо, що деякі 
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татуювання, наприклад, погони, еполети, пов’язка зі свастикою означали непокору 

адміністрації. Що стосується «наколок», що відбивають професійну діяльність чи нахили 

власника малюнків, то серед них можна виділити: «карти» – запеклий картяр, «два коти» чи 

«кіт з ключами в будинку» – квартирний злодій, «вітрильник» – злодій гастролер, «череп і 

колода карт» – розгульне життя, «смерть зі шприцом» – наркоман, «павук у павутині» – 

любитель взяти чуже [2].  

Особливістю використання татуювань злочинця для отримання криміналістично 

значущої інформації про властивості його особи П.Д. Біленчук вбачає в тому, що цю 

інформацію отримують і використовують незалежно від його бажання про її надання. Тобто 

особа може ухилятись від дачі показань, пасивно вести себе під час слідчих дій, але за 

наявності у слідчого відомостей про наявність у підозрюваного на тілі татуювань, він може 

провести огляд та отримати необхідні відомості про особу через тлумачення малюнка 

татуювання незважаючи на небажання підозрюваного чи обвинуваченого надавати таку 

інформацію. 

Зважаючи на те, що тривалий час татуювання розглядались в першу чергу, як 

ідентифікаційна ознака, що спрощувала впізнання особи, можна сказати, що вивчення 

символіки та розшифрування татуювань у осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, 

розкрито не повноцінно та потребує подальшого розвитку. На сьогоднішній день існує 

багато каталогів, підручників, альбомів з прикладами кримінальних татуювань, які почали 

виходити в масових видавництвах завдяки творчим зусиллям офіцерів-криміналістів, які 

вивчали натільний живопис десятиріччями та мали в своїх колекціях не одну тисячу 

малюнків та фотознімків. 

Звичайно, що, незважаючи на свою традиційність, «кримінальні» татуювання 

набувають нових особливостей, що унеможливлює детальне та досконале їх вивчення та 

розшифрування. Однак, вивчивши загальні ознаки трафаретів тюремного татуювання, можна 

отримати значно більше інформації про особу, спрогнозувати її подальшу поведінку, 

виявити її приналежність до злочинних угрупувань тощо.  
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ПИТАННЯ ПОДАТКОВИХ І БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ 

ДОКТРИНІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Підвищене значення правової доктрини пов’язане із виникнення теоретичних та 

практичних суперечок у різних сферах суспільних відносин. Виключенням не стали 

розбіжності у позиціях науковців щодо місця податкових та бюджетних відносин у системі 

права України.  

Велику увагу вивченню даного питання приділяли такі науковці як: Л.К. Воронова, 

М.О. Мацелик, В.М. Кучерявенко, Р.С. Мельник, Т.О. Кулінічева, О.М. Горбунова,  

С.І. Лучковська та інші. 

Метою статтіє аналіз та співставлення різних точок зору вчених-правників з приводу 

визначення податкового та бюджетного права. 
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Юридичні норми утворюють галузь права не безпосередньо, а через інститути. 

Формування галузі може охоплювати кілька щаблів (інститут – складнийінститут – підгалузь – 

галузь).Виділені певні критерії щодо віднесення тих чи інше відносин до даних категорій. 

Наприклад, до загальнотеоретичних ознак підгалузі права, що відрізняють її від правового 

інституту, можна віднести: 1) наявність двох або більше правових інститутів; 2) єдина галузева 

приналежність правових інститутів, що входять доскладу підгалузі права; 3) особлива предметна 

єдність правових норм підгалузі, що базується нанерозривному взаємозв’язку і взаємодії між 

нормами тих інститутів, якіформують підгалузь (а не лише між нормами в межах одного 

інституту) [7, с. 193]. 

В своїй роботі Кулінічева Т.О. зазначає, що деякі вчені називають податкове право 

окремою галуззю права, яка існує у системі «надгалузі» або «комплексної» галузі 

фінансового права. Але обґрунтовується ця позиція досить цікаво: якщо фінансове право – 

«надгалузь», то податкове право, яке стоїть у його системі, відповідно – галузь права. При 

цьому відзначається, що фінансове право регулює групу однорідних відносин. Але як 

відносини можуть бути однорідними, якщо потребують врегулювання різними галузями 

права. Дані твердження суперечать одне одному та не заслуговують на увагу[3, 283]. 

Мацелик М.О. віддає перевагу визначенню податкового права як підгалузі 

фінансового права, в якій закріплюються принципи побудови податкової системи, права, 

обов’язки та відповідальність учасників податкових правовідносин, види податків та ін., а 

також визначення податкових дефініцій, явищ, обставин тощо [5]. 

Воронова Л.К. та Кучерявенко В.М. акцентують увагу на тому, що податкове право 

являє собою складний інститут фінансового права, який регулює основи дохідної частини 

бюджету. Складний характер інституту податкового права означає визначену ієрархічну 

структуру. Ця структура включає самостійні базові інститути оподатковування (інститут 

оподатковування фізичних осіб; інститут місцевих податків і зборів; інститут податкової 

відповідальності й інші) [1].  

Горбунова О.М. розглядаючи систему фінансового права, пише, що враховуючи те, 

що бюджетні та податкові питання регулюються великими блоками норм фінансового права, 

їх можна було б виділити та розглядати як підгалузі фінансового права [2, с. 46]. 

Прихильником категорії «бюджетне право як галузь фінансового права» є також Лучковська 

С.І. вона зазначає, що предмет бюджетного права існує в межах предмету фінансового права 

і охоплює суспільні відносини, які пов’язані з формуванням, розподілом і використанням 

державного й місцевого бюджетів як централізованих публічних фондів коштів [4]. 

Воронова Л.К. яка податкове право визначає як складний інститут фінансового права, 

бюджетні правовідносини об’єднує в підгалузь фінансового права, як сукупність правових 

норм, що регулюють бюджетний устрій, структуру й порядок розподілу доходів і видатків 

бюджетної системи, повноваження держави і органів місцевого самоврядування в галузі 

бюджетів і бюджетний процес [1]. 

Протилежної думки дотримується Мельник Р.С. який відносить фінансове та 

бюджетне право до публічного права і тому вважає, що їм властиві, як і адміністративному 

праву – імперативний метод регулювання. Ще одним аргументом тісної взаємодії норм 

бюджетного права з адміністративним правом полягає в тому, що діяльність із формування, 

розподілу і використання фінансових ресурсів держави є за своїм характером управлінською. 

Але одним із критеріїв виділення бюджетного права в сфері фінансового права є не тільки 

метод, а й предмет регулювання, який полягає у регулюванні бюджетної діяльності держави 

та місцевих органів і не пов’язаний з нормами адміністративного права у сфері управління, 

що здійснюють органи виконавчої влади [6, с. 62]. 

Аналізуючи всі вище зазначені думки науковців більш вдалою ми вважаємо тези  

Л.К. Воронової, яка податкові відносини виділила в складний інститут фінансового права, а 

бюджетні – об’єднала в підгалузь. І це пов’язано з предметом даних правовідносин: 

податкове право охоплює тільки регулювання відносин по односпрямованому руху 

грошових коштів знизу вверх – від платників у бюджети в формі податків і зборів,а 
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бюджетне право регулює більший спектр відносин, який пов’язаний із бюджетною 

діяльністю держави та органів місцевого самоврядування, що спрямована на акумулювання 

грошових коштів з метою їх подальшого використання на державні та суспільні потреби. 
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 ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ПОХІДНИХ 

L-ЦИСТЕЇНУ З ЙОНАМИ БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ 

Комплексні сполуки широко розповсюджені у природі, оскільки більшість природніх 

мінералів є комплексними сполуками, то їх дослідження мало неабияке значення для науки. 

Комплексні сполуки мають важливе прикладне значення. Зокрема, вони грають велику роль 

у розвитку методів якісного та кількісного аналізу. 

Особливе місце серед сполук-біорегуляторів займають металоферменти, зокрема, 

супероксиддисмутази (СОД), які каталізують дисмутацію супероксид-аніон радикалу[1]. 

Специфічність та селективність дії СОД обумовлює тенденцію до створення імітаторів 

металоферментів різної направленості.  

Загальновідомо, що металопротеїни відіграють важливу роль в регуляції біохімічних 

процесів організму. Наприклад, такі металопротеїни, як церулоплазмін, трансферин, 

феритин, каталаза, пероксидаза, виконують транспортну, захисну, каталітичну та інші 

функції [1, 2].  

Високоактивними і малотоксичними імітаторами СОД є комплекси деяких 

нітрогеновмісних та тіол-вмісних органічних сполук з катіонами мангану, заліза, цинку, міді. 

Ці сполуки перспективні з точки зору їх фармакологічного застосування внаслідок наявності 

одразу декількох біологічно активних центрів у структурі даних сполук [ 3 ].  

Крім того, комплекси, в яких лігандами виступають похідні амінокислот, а 

центральним атомом – катіон мікроелемента, можуть використовуватись як мікродобрива в 

сільському господарстві.  

Було отримано комплекси похідних L-цистеїну з такими катіонами біогенних металів, 

як Cu2+, Fe2+, Fe3+, Zn2+, Mn2+, де органічні ліганди отримані на основі сполук  

  

 
 

Рисунок 1– Структурна формула комплексних сполук S-(2-метил- 6-алкоксихінолін-4-

іл)-L-цистеїну з катіонами металів, де R = CH3, C2H5,  My+ = Zn2+ , Cu2+ , Mn2+ ,Fe3+. 

 

Дослідження ІЧ-спектрів комплексних сполук з катіонами металів показали наявність 

у структурі молекул досліджуваних речовин таких структурних компонентів, як хінолінове 

ядро, карбоксильна група, аміногрупа (за піком поглинання при 1317 см-1 – аміногрупа біля 

третинного атому карбону), метильна група, етерний зв’язок (етоксигрупа), метиленова 
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група (-СН2-). Дані зміни частот поглинань ІЧ-випромінювання, характерних для 

карбоксильної групи та аміногрупи свідчать про зміну координації даних функціональних 

груп у просторі, тобто вони беруть участь в утворенні зв’язків між лігандом і металом-

комплексоутворювачем.  

Для отриманих сполук було проведено тест на гостру токсичність, який вказує, що 

токсичність даних сполук залежить від природи катіону металу. 

Комплексні сполуки, в яких координаційним іоном виступають катіони біогенних 

металів, а в якості органічного ліганду – похідні S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїну є 

потенційними імітаторами металоферментів, зокрема, супероксиддисмутаз, що каталізують 

дисмутацію супероксид-аніон-радикалу.  
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ВИДОВИЙ СКЛАД МУРАХ (HYMENOPTERA,FORMICIDAE)  

НА ТЕРИТОРІЇ о. ХОРТИЦЯ  

Сучасні умови більшості природних біотопів залишаються у стадії інтенсивної 

деградації. Слід зазначити, що разом внаслідок різних антропогенних впливів разом з 

урбанізацією природи, відбувається помітне трансформування ландшафтів, а тому більшість 

тварин пристосовуватися до нових умов життя. Новими територіями їхнього існування 

стають ботанічні сади, парки, заповідники, що перебувають під охоронною. У м. Запоріжжя 

саме острів Хортиця відповідає таким параметрам, являючи собою екологічну територію для 

проникнення та освоєння її новими видами тварин.  

Різноманітні родини мурах заселяють фактично усі наземні екосистеми та відіграють 

значну функціональну роль у біотопах. Вони беруть участь у ґрунтоутворюючих процесах, 

здійснюючи її переміщення та аерацію; заселяючись у мертву деревину - сприяють її 

розкладанню; регулюють чисельність комах-шкідників та інших представників 

безхребетних. Слід зазначити, мурахи є також провідною ланкою у харчування інших 

тварин. 

 Матеріал зібраний упродовж травня-серпня 2014 р. на о. Хортиця згідно 

загальноприйнятих методик (косіння, грунтові пастки тощо).  

Всього було зареєстровано 15 видів, які належать до 7 родів мурах родини Formicidae. 

Домінантними видами є: Formica rufa (Linnaeus, 1761), F. pratensis (Retzius, 1783), F. 

sanguinea (Latreille, 1798), Myrmica rubra (Linnaeus, 1758), Lasius niger (Linnaeus, 1758), 

Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758), Messor structor (Latreille, 1798). 

В умовах о. Хортиця, за рахунок господарського навантаження, майже не 

зустрічаються великі гнізда колоній мурах, тому більшість з них представленні 

дендробіонтами (будують гнізда у старих деревах), стратобіонтами (підстилка деревно-

кущових спільнот), герпетобіонтами (грунтові гнізда без зовнішніх споруд).  

За спектрами харчування виявленні нами види відносяться до зоофагів (Myrmica 

rubra), зоонекрофагів (Formica rufa, F. pratensis, F. sanguinea), некрозоофагів (Lasius niger), 

мікрофагів (Camponotus herculeanus). Усі зареєстровані нами види мають широкі ареали 

поширення, здатні до внутрішньовидових та міжвидових відносин, тому в подальшому ми 

плануємо вивчення біотопічного розподілу мурах на о. Хортиця. 
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ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ АЛОЕ НА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ 

ПОКАЗНИКИ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ 

Дата виготовлення, термін придатності та умови зберігання є кінцевими важливими 

показниками яких слід дотримуватись при виготовленні продуктів, якщо на упаковці дана 

інформація нанесена не зрозуміло, в недоступній для сприйняття формі, відсутня інформація 

про виробника, склад продукту – такий продукт може бути недоброякісним. В основному 

строк придатності та умови зберігання плавлених сирів такі: 75 діб за температури від – 4°С 

до 0°С включно та відносній вологості повітря не більше 90%; 60 діб – за температури від 

0°С до 4°С включно та відносній вологості повітря не більше 85% [4].  

Нами було проведено дослід щодо строку придатності та умов зберігання плавленого 

сиру з екстрактом алое і встановлено, що за допомогою внесення цього екстракту строк 

придатності плавленого сиру збільшується на 2 тижні. На поверхні дослідного зразка не було 

виявлено плісеневих грибів, порівняно з контролем. Корисні властивості алое пов’язані з 

тим, що його екстракт володіє сильними дезінфікуючими властивостями. Ця рослина багата 

на смолисті і мінеральні елементи, ефірні масла, органічні сполуки. У білку рослини 18 

цінних амінокислот і цілий ряд вітамінів: А, В, С, Е, відповідно з його допомогою можна 

знищувати грибкові та бактеріальні інфекції [1].  

Як відомо, важливою складовою на завершальному етапі оцінки готової продукції є її 

органолептична оцінка. Органолептична оцінка має на меті оцінку товарних, смакових і 

товарознавчих характеристик. З метою більш чіткої оцінки якості продукції під час 

проведення дегустації застосовується бальна оцінка. При бальній оцінці плавлені сири 

оцінюють за шкалою в 30 балів. При цьому, якщо виявляються невеликі вади, роблять певні 

скидки, оцінюючи їх також у балах [2, 3]. Нами було проведено органолептичну оцінку, 

результати якої наведені у таблиці1. 

Таблиця 1 - Результати органолептичної оцінки плавленого сиру традиційного 

виробництва «Російський» та «Сиру з екстрактом алое» 

 

Назва  показника 

плавленого сиру 

Кіль- 

кість 

балів 

Сир «Російський» Сир з екстрактом алое 

скидка на 

вади 

фактично 

балів 

скидка на 

вади 

фактично 

балів 

Смак і запах 15 5,8 9,2 2,2 12,8 

Консистенція 9 1,6 7,4 1,7 7,3 

Колір тіста 2 0,15 1,85 0,2 1,8 

Вид на розрізі 2 0,3 1,7 0,15 1,85 

Зовнішній вид 2 0,4 1,6 0,15 1,85 

Всього 30 8,8 21,2 4,5 25,5 

 

В результаті дегустаційної оцінки зразки плавленого сиру оцінили у 25,5 бала, а 

контрольні зразки були оцінені в 21,2 в середньому. Скидка на вади у плавленого сиру з 

екстрактом алое становила 4,5 бала, а у контролю 8,8 бала. Тобто екстракт алое надавав 

плавленому сиру досить приємний запах і аромат.  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОРМЫ И ОКРАСКИ ЦВЕТКА  

У LINUM GRANDIFLORUMDESF. 

Лен крупноцветковый неприхотливое декоративное однолетнее растение. Он годится 

для оформления рокариев, рабаток, его высаживают группами в миксбордерах, на газонах, с 

успехом используют в цветущих мавританских газонах. Лен крупноцветковый очень красиво 

смотрится в букетах: растения выдергивают с корнями в фазе бутонизации, обрезают корни и 

быстро ставят побеги в воду (лен прекрасно стоит в срезке в течение нескольких дней), также 

из него составляют букеты из сухих цветов. 

Естественной окраской для цветков льна крупноцветкового является красный цвет, 

представленный медно-красными и малиновыми оттенками. В качестве спонтанной мутации 

из естественной популяции были выделены растения с розовой окраской цветка, а в 

результате индуцированного мутагенеза образца с медно-красными цветками получена 

абрикосовая окраска. Путем селекционной работы при скрещивании растений с розовой и 

абрикосовой окрасками были отобраны растения со светло-абрикосовой окраской цветков. 

[Лях, Сорока, 2008] В настоящее время спектр окрасок цветка выглядит следующим 

образом: сорт Марс (малиновая), Огонек (медно-красная), Аврора (абрикосовая), 

Запорожский сувенир (светло-абрикосовая), Румянец (розовая), Bright Eyes (белая). Кроме 

этого, в спектре окрасок имеется и сиреневая. Однако она не передается потомству, так как 

присуща гетерозиготам, полученным от скрещивания растений с белыми и красными 

цветками. В расщепляющихся популяциях можно увидеть также близкую к белой кремовую 

окраску, закрепить которую пока не удается. 

В природе растения льна крупноцветкового имеют открытую форму цветка, при этом 

лепестки могут соприкасаться или не соприкасаться. В результате селекционной работы при 

облучении мутагеном этилметансульфонат были выделены растения со звездчатой формой 

цветка и с цветком, напоминающим по форме цветок дикой гвоздики. В первом случае края 

лепестков завернуты во внутрь, что придает цветку звездчатую форму. Цветок в форме 

гвоздички почти в 2 раза меньше в диаметре венчика исходного образца за счет 

укорачивания неокрашенной части лепестка. [Лагрон, Лях, 2002] Растения с таким типом 

цветка имеют не только меньший по размеру цветок, но и меньшую высоту растений, а 

также меньшие по размеру семена. В последнем случае и ширина и длина семени 

значительно меньше исходного образца. В расщепляющихся популяциях была найдена новая 

форма цветка, названная «супер-звездочка». У нее края лепестков сильно завернуты внутрь и 

налегают друг на друга, что придает цветку своеобразную форму. 

Таким образом, в настоящее время лен крупноцветковый располагает достаточно 

широким спектром окрасок и форм цветка, что позволяет вести успешную селекцию этого 

декоративного растения. 

http://www.ozon.ru/person/2701045/
http://www.ozon.ru/person/2701045/
http://www.ozon.ru/brand/857671/
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

5,8-ДІАЛКОКСИЗАМІЩЕНИХ(2-МЕТИЛ(ФЕНІЛ)ХІНОЛІН-4-ІЛТІО) 

КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

В теперішній час особливу увагу приділяють синтезам похідних 4-тіохіноліну, які 

мають високу біологічну активність [Бражко, 2005]. 

При синтезі або виділенні нової, невідомої раніше органічної сполуки виникає 

необхідність у виявленні її будови. Для цієї мети нова сполука підлягає спектроскопічному 

аналізу. В роботі досліджується використання інфрачервоної спектроскопії протонного 

магнітного резонансу та тонкошарової хроматографії для проведення аналізу 5,8-

діалкоксизаміщених(2-метил(феніл)хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот [Карташов, 2010]. 

Важливим етапом дослідження (хінолін-4-ілтіо) карбонових кислот та їх 

гідрохлоридів є визначення деяких фізико-хімічних показників. Таким є брутто-формула, 

елементний склад, молекулярна маса, температура плавлення, коефіцієнт розподілення (Р), 

коефіцієнт молекулярної рефракції (R). 

Встановлено, що на температуру плавлення, Rf, ліпофільність сполук впливають 

замісники в 5-му та 8-му положенні хінолінового циклу та утворення естерів по 

карбоксильній групі. Значення коефіцієнту розподілення також зростає зі збільшенням 

радикалу. Що стосовно коефіцієнтів розподілення гідрохлоридів, то вони менші ніж у 

відповідних їм кислотам. Під час аналізу даного показника було відмічено, що мінімальне 

значення має [(5,8-диметоксихінолін-4-іл)тіо]-етанова кислота, а максимальне – [(5,8-

диметоксихінолін-4-іл)тіо]-2-метилетанова кислота. 

При дослідженні температури плавлення встановлено, що з подовженням радикалу та 

зі збільшенням його розгалуженості показники зменшуються. Так найбільшу температуру 

плавлення має [(5,8-диметоксихінолін-4-іл)тіо]-етанова кислота, у якої радикал менш 

розгалужений. Більш розгалужений радикал та найменшу температуру плавлення має 2-[(5,8-

диметоксихінолін-4-іл)тіо]-бутандіова кислота. 

Аналіз температури плавлення гідрохлоридів (хінолін-4-ілтіо) карбонових кислот 

показав, що показники також залежать від будови радикалу. Потрібно зазначити, що вони 

менші ніж температури плавлення відповідних їм кислот.  

Значення коефіцієнта молекулярної рефракції залежить від структури сполук. 

Найменше значення має [(5,8-диметоксихінолін-4-іл)тіо]-етанова кислота. З подовженням 

ланцюга радикалу даний показник збільшується, а отже максимальне значення коефіцієнта 

молекулярної рефракції має 2-[(5,8-диметоксихінолін-4-іл)тіо]-бутандіова кислота. 

Виявлено, що такі показники як молекулярна маса та коефіцієнт розподілення відповідають 

правилу Ліпінські, а отже досліджувані сполуки можуть бути застосовані в якості лікарських 

засобів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАВ’ЯНИСТОЇ РОСЛИННОСТІ ПРИ ЗНАЧНІЙ 

СТРАВЛЮВАНОСТІ КОПИТНИМИ В ОСТРІВНИХ ЕКОСИСТЕМАХ АЗОВО-

ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД 

Випас диких копитних тварин – природній процес, що підтримує стабільність 

степового біома [5, с. 190]. Велику проблему в галузі екології тварин становить створення 

оптимальних умов для нормальної життєдіяльності копитних, особливо при різній щільності. 

Актуальним є вміння розраховувати запаси корму і вияснення механізму відновлення та 

аналіз впливу копитних на рослинність. Від того на скільки добре регулюється ступінь 

впливу на рослинність, залежить продуктивність, як рослинного так і тваринного світу, в 

результаті продуктивність всієї екосистеми в цілому [1, с. 179]. Вважається, що тварини 

об’їдаючи навіть в невеликій кількості живі частини рослини, пошкоджують рослинність й 

тим самим знижують її продуктивність. З іншої сторони є свідчення позитивного впливу 

такого роду пошкодження [3, с. 160]. 

Мета роботи - встановлення ступені впливу копитних (Cervus elaphus, Cervus dama, 

Ovis ammon musimon) на трав’янисту рослинність при великій щільності популяції (399-505 

осіб/1000 га) на о. Бірючому і особливості відновлення запасів кормів. 

Дослідження проводяться на території Азово-Сиваського національного природного 

парку (АСНПП) протягом 2012-2014 років посезонно (весна, літо, осінь) на 9 майданчиках в 

трьох біотопах: степ, луг та штучний ліс. Для цього зрізалися трав’янисті рослини на висоті 

3-5 см від ґрунту. За один рік зрізався та аналізувався 81 укос. В період експерименту 

аналізувалась рослинність як на контролі так і прит періодичному зрізанні людино так і під 

впливом копитних (табл.). За 3 останні роки можна спостерігати певну динаміка запасів 

трав’янистої рослинності в АСНПП. Відмічаємо домінування літнього збору фітомаси за 

2014 рік, а саме 150,25±3,30 кг/га. Порівнюючи перші роки збору (2012 рік) трав’янистої 

рослинності з останніми (2014 рік), бачимо, що загальна вага зібраного матеріалу за 3 роки 

зменшилась, але ваговий показник запасів кормів стабілізувався протягом всього року 

вегетації (без видимих різких коливань). Також покращився стан та продуктивність 

багаторічних трав. Спостерігаємо, що мінімальні вагові показники найчастіше 

простежуються у експерименті «періодичне зрізання» - 14,92 ±3,35 кг/ га (табл.1). Якщо 

порівняти АСНПП (аридна екосистема) з Центральними Каракумами (пустельна 

екосистема), то відповідно середньомноголітня величина дорівнює 3,71±0,99 ц/га та 1-0,5 

ц/га [4, с.106]. 

Травоїдні зазвичай мають сильний структурний та композиційний вплив на 

рослинність. Великі травоїдні копитні поїдаючи трав'янисту рослинності, здатні змінювати її 

структуру [2, с.157]. 

Тож, вважаємо, що запас фітомаси став стабільнішим, порівняно з 2012 р., під 

впливом не лише гідротермічного режиму та клімату, а також під прямим впливом копитних 

на рослинність. Тобто, при їх великій щільності екосистема о. Бірючий може витримати таке 

навантаження копитних, при цьому спостерігається значні зміни трав’янистої рослинності 
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РОЗРОБКА ТИТРИМЕТРИЧНОГО КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ 

ВИЗНАЧЕННЯ АЛЮМІНІЮ В ТИТАНОВИХ СПЛАВАХ ВТ-9 , ВТ-20 

Титанові сплави відрізняються цінними фізико-механічними властивостями і мають 

високу корозійну стійкість. В авіаційному двигунобудуванні титанові сплави застосовують в 

основному для виготовлення вузла компресора, зокрема для дисків, лопаток, валів.  

У вітчизняних конструкторських бюро для деталей газотурбінних двигунів (ГТД), 

використовують різноманітні марки жароміцних титанових сплавів. Важливим етапом 

виробництва титанових сплавів є введення легуючих елементів, зокрема алюмінію та 

цирконію, які, в залежності від вмісту, визначають механічні та фізичні властивості сплавів 

[1]. 

Властивості як лігатур так і титанових сплавів залежать від точного визначення вмісту 

алюмінію як легуючого елементу. На сьогодні відомі різноманітні інструментальні (фізико-

хімічні) та хімічні методи визначення алюмінію у титанових сплавах [2, 3].  

З інструментальних методів найбільш вживаним є атомно-абсорбційний метод [4]. 

Цей метод експресний, точний, проте для проведення визначення потребує дорогої 

апаратури, кваліфікованих працівників та створення стандартних зразків, що імітують склад, 

структуру досліджуваного матеріалу (сплаву). 

Хімічні методи на даний час не втратили своєї актуальності. На нашу думку одним з 

перспективних методів, для визначення алюмінію в серійному виробництві на базі 

досконального аналізу всіх відомих методів визначення алюмінію в титанових сплавах, може 

бути метод комплексонометричного титрування. 

Для комплексонометричного титриметричного визначення велике значення мають 

такі аналітичні параметри як вибір титранта, індикатора та наважки. 

В якості титранта для комплексонометричного титрування алюмінію нами було 

обрано комплексон III (динатрієва сіль етилендиамінтетраетанової кислоти). Комплексон III 

утворює з алюмінієм комплекс при еквівалентному відношенні 1:1 (константа стійкості - 

16,13) (рис.1).  
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Рисунок 1 ̶ Внутрішньокомплексна сполука алюмінію з комплексоном III  

 

Комплексонометричне визначення алюмінію засновано на зворотному титруванні 

надлишку комплексону III ацетатом цинку з використанням в якості індикаторів еріохром 

чорний Т, ксиленоловий оранжевий. 

Реакція утворення комплексонату алюмінію протікає дуже повільно. Для прискорення 

реакції розчини перед проведенням титрування нагрівають. 

 Проведенню визначення вмісту алюмінію в сплавах на основі титану(ВТ-9, ВТ- 20) 

заважають йони титану, феруму (III), мангану, хрому (III), цирконію, купруму, які також 

утворюють комплексонати. Для усунення впливу цих йонів можна використати осадження у 

вигляді кріоліту за допомогою натрій фториду у слабкокислому середовищі (Na3AlF6), або за 

допомогою натрій гідроксиду. На практиці нами було встановлено, що осадження йонів 

титану, феруму (III), мангану, хрому (III), цирконію, купруму краще проводити за 

допомогою натрій гідроксиду. 

Алюміній амфотерний метал, тому визначення вмісту можна проводити як в лужному 

(при pH=10), так і в кислому середовищі (при pH=5,5). При титруванні в лужному 

середовищі застосовують індикатор еріохром чорний Т, перехід забарвлення із синього у 

червоно - фіолетове. Недоліком використання в якості індикатору еріохром чорного Т є те, 

що отримані дані мало селективні та володіють низькою відтворюваністю, причина цього – 

неможливість досягнення чіткого переходу забарвлення індикатору, складна 

пробопідготовка та обробка зразка.  

Чітка зміна кольору індикатору при титруванні цирконію розчином комплексонуIII 

може бути досягнута у тому випадку коли константа стійкості сполуки алюмінію з 

індикатором буде у 104 разів менше константи стійкості комплексонату алюмінію.  

В розробленій методиці рекомендовано використати в якості індикатору, при 

проведенні комплексонометричного визначення вмісту алюмінію в сплавах на основі титану, 

ксиленоловий оранжевий. Ксиленоловий оранжевий має чіткий перехід забарвлення з 

жовтого в малиновий, отримані результати відтворювані та селективні. 

Вибір наважки для проведення аналізу був обумовлений тим, що для забезпечення 

найменшої похибки титрування вміст цирконію в 100 см3 розчину повинен становити не 

менше 50 мг. Саме тому для аналізу титанових сплавів ВТ-9, ВТ-20 маса наважки обрана 

шляхом розрахунку та становила 0,5 г. 
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СТАН КЛІТИННОЇ ТА ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНОК  

ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК  

ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ 

Гострий панкреатит – важке захворювання чоловіків та жінок. Актуальність даної 

роботи обумовлена необхідністю аналізу причин та механізмів виникнення запалення 

підшлункової залози задля зниження ризику захворюваності та летальності від даної 

хвороби, адже захворюваність гострим панкреатитом збільшується, і в середньому становить 

від 200 до 800 осіб на 1 млн населення в рік. Летальність при панкреонекрозі становить від 

11 до 40%, і має слабку тенденцію до зниження. 

Література відображує дані порушень в органах та системах при цьому захворюванні, 

що обґрунтовують сучасний діагностичний профіль. Але дані впливу статі, тобто естрогенів 

та андрогенів на ступень їх змін відсутні [Бойко В.В.,2002; Кондратенко, 2008]. 

Мета роботи - дослідити стан клітинної та гуморальної ланок імунної системи у 

чоловіків та жінок при гострому запалюванні підшлункової залози. Досліджували 

лабораторні показники крові та сечі 25 жінок (середній вік 39,9 ±3,2) та 25 чоловіків 

(середній вік 39,4±3,3) при надходженні у стаціонар обласної клінічної лікарні, контрольну 

групу склали  клінічно здорові жінки (10 осіб) та  чоловіки (10 осіб). 

При надходженні хворих в стаціонар відбирали венозну кров. Про стан клітинної 

ланки судили за вмістом лейкоцитів, відносного та абсолютного вмісту субпопуляцій 

лейкоцитів: паличкоядерніх (пя, апя), сегментоядерних (ся, ася), еозинофілів (еоз, аеоз), 

моноцитів (мон, амон) та лімфоцитів (лф, алф). Стан гуморальної ланки оцінювали за 

вмістом білка гострої фази запалення – фібриногену, ступень діспротеїнемії оцінювали за 

результатами визначення тимолової проби (ТП) та швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). 

У всіх хворих визначали гематокрит як показник стану об’єма циркулюючої крові та 

ступеню набряку підшлункової залози.  

В роботі використовували уніфіковані МОЗ України методи лабораторної діагностики 

[Наказ МОЗ № 417 від 15.11.2002 «Про затвердження методик виконання, вимірювань 

медико-біологічних показників]. Статистичний аналіз даних здійснювали на ПК за 

допомогою пакету прикладних програм SPSS, v.15, ОС Windows XP. Визначали значення 

середніх, стандартне відхилення, стандартну помилку середнього. Достовірність 

відмінностей між досліджуваними показниками у групах жінок та чоловіків та між 

чоловіками та жінками визначали за допомогою Т-тесту Стьюдента для незалежних вибірок.  

Встановлено, що у практично здорових чоловіків та жінок досліджувані показники 

суттєво не відрізняються, тому контрольна група склала 20 осіб.  

При порівнянні показників клітинної ланки ІС у хворих жінок с особами контрольної 

встановлено помірне підвищення вмісту лейкоцитів (у 1,5 рази) та паличко ядерних ( у 2,5 

рази). Вміст еозинофілів не змінювався, вміст лімфоцитів був знижений на 16%, а моноцитів 

у 2 рази.  

У чоловіків напрям змін та ступень їхньої прояву цілком відповідав таким у жінок. 

Достовірні відмінності між показниками клітинної ланки у хворих чоловіків та жінок 

були відсутні. 

Зміну у гуморальної ланці імунного захисту у чоловіків та жінок у фазу захворювання 

гострим панкреатитом відсутні. Відсутні зміни показників гематокриту. 
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БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК 

РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП 

Кров, будучи внутрішнім середовищем організму, може надати інформацію про 

життєдіяльність різних органів і систем, вивчення яких має безперечне клінічне значення, що 

необхідно для діагнозу, прогнозу перебігу та контролю за терапією практично всіх 

внутрішніх хвороб людини. Таким чином, дослідження крові сприяє правильній оцінці 

ситуації. Тому з’ясування змін в біохімічних показниках крові у вагітних жінок різного віку 

для встановлення фізіологічних норм у промисловому м. Запоріжжі є важливим. 

Метою роботи було дослідження біохімічних показників крові у вагітних жінок, 

різних вікових груп. Першу групу склали жінки віком 20-25 років, другу – 35 та більше. У 

кожній групі було по 20 осіб. У крові досліджували загальний білок, креатинін, білірубін, 

тимолову пробу, АлАТ, глюкозу та сечовину. Статистичний аналіз даних здійснювали з 

використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 13 в операційній системі Windows 

XP.  

Як показали результати досліджень, кількості загального білку, креатиніну, тимолової 

проби, глюкози та сечовини достовірно не відрізнялися між групами. Проте довірчий 

інтервал був ширший у групі вагітних жінок молодшого віку у показниках креатиніну, 

глюкози та сечовини. Кількість білірубіну була недостовірно вищою в групі вагітних жінок 

другої групи – на 13 %. Також у цій групі спостерігається достовірне збільшення АлАТ, 

активність якої склала 23,39 ± 0,91 мкмоль/(мл · г) проти 19,95 ± 1,25 мкмоль/(мл· г) у 

першій групі (р < 0,05). 

Таким чином, у вагітних жінок, досліджених вікових груп, вивчені біохімічні 

показники крові не відрізняються один від одного, за винятком активності АлАТ. 
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ДОМІНАНТНІ ВИДИ ТВЕРДОКРИЛИХ (COLEOPTERA)  

О. ХОРТИЦЯ  

Вплив людини на біосферу, особливо виробнича діяльність, технологічний прогрес, 

носить глобальний характер. Разом із промисловістю, розвивається сільське господарство та 

з'являються нові різновиди пестицидів та інсектицидів, які викликають у живих організмів 

так званий «інсектицидний стрес», а він в свою чергу виступає як екологічний чинник, що 

порушує екологічну рівновагу та знижує потенціал екосистем. [1, ст. 135] Тому дослідження 

стану екосистем є дуже важливим етапом у визначенні напрямку руху змін в біогеоценозах. 

Найбільше від інсектицидного стресу потерпає Степова зона України. Однією з 

найчисельніших груп серед комах є твердокрилі (Coleoptera), які в певній мірі можуть 

виступати індикатором ступеня дії антропогенного навантаження на біогеоценози. Вони і 

стали об’єктом для досліджень стану о. Хортиця. [2, ст. 22] 

Метою та завданням досліджень було встановити видове різноманіття Coleoptera 

визначити домінантні види та їх чисельність.  

Наші дослідження були проведені згідно загальноприйнятих методик у липні 2014 

року на 10 пробних ділянках. Всього нами було зареєстровано 43 види твердокрилих.  
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Таблиця - Видовий склад та чисельність домінантних видів родини Coleoptera  

о. Хортиця. 

 

№ п/п Назва виду Кількість особин на 1 

 
1 Polyphylla fullo 10±0,05 

2 Oryctes nasicornis 8±0,02 

3 Geotrupes stercorarius 4±0,01 

4 Cetonia aurata 7±0,01 

5 Blaps halophila 6±0,05 

6 Necrophones vespella 8±0,02 

7 Lethrus apterus 4±0,05 

8 Orsodohe cerosi* 5±0,01 

9 Melolontha hippocastani 4±0,02 

10 Lucanus cervus* 3±0,01 

* - представники Червоної Книги України 

 

В таблиці представлена чисельність домінантних видів. Серед них нами зареєстровані 

види, які внесені до Червоної Книги України: Lucanus cervus, Oryctes nasicornis. [3, ст. 110-

140]. Набільш поширеним видом о. Хортиця серед твердокрилих виявився Polyphylla fullo. 

В ході досліджень було виявлено види Coleoptera, які вказують на відновлювальну 

здатність біогеоценозів о. Хортиця, але ця робота вимагає додаткових досліджень для 

подальшого прогнозування змін в біогеоценозах о. Хортиця.  
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СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ  

ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛО[4,3-А]ХІНОЛІНІВ 

Азотовмісні гетероцикли, зокрема хінолін, є структурними елементами багатьох 

природних і синтетичних сполук — лікарських і ветеринарних препаратів, пестицидів, 

барвників, аналітичних реагентів тощо [1, с.42]. 

Безліч нових ефектів виявлено у хінолінів - фотопротективный, протизапальний, 

імуномодулюючий, антиоксидантний, антимікробний, антипроліферативний, 

антиагреаційний, і гіпоглікемічний. Одним з можливих механізмів дії антималярійних 

препаратів є підвищення pH цитоплазми, що у свою чергу впливає на перетворення 

антигенів в макрофагах. Крім того, антималярійні препарати пригнічують синтез 

інтерлейкіну (ИЛ- 1), експресію ИЛ- 2 рецепторів і індуковане ИЛ- 1 руйнування хряща. 

Іншою стороною їх дії є послаблення агрегації і адгезії тромбоцитів, що дозволяє 

використати їх для профілактики післяопераційних эмболий і тромботических порушень у 

хворих ВКВ з антифосфоліпідним синдромом. 

Шляхом замикання хінолін-2-іл-ілгідразонів утворюється нова гетероциклічна 

система, а саме 1,2,4-триазоло[4,3-а]хіноліни. Вперше реакцію замикання 2-хінолінгідразинів 

описав W. Marckwald і E. Meyer у 1892 році, які проводили замикання циклу в мурашиній 
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кислоті або феніловому ефірі ізотіоціанової кислоти. Reynolds та VanAllan у 1959 році 

провели синтез похідних 1,2,4-триазоло[4,3-а]хіноліну виходячи з 2-гідразинохіноліну та 

фенілового ефіру саліцилової кислоти або феніловим ефіром ізоціанової кислоти [2, с.69]. 

 
R= Н, СН3, ОН, SH, C6H5, залишки карбонових кислот 

 

Використання нітритної кислоти так, як і азиду натрію в етанолі, приводить до 

утворення тетразолхіноліну. 

 

 
 

Система тетразолохіноліну на відміну від триазолхіноліну не утворює четвертинних 

солей. В літературі описано наступні методи синтезу[3,с.107]  

 

а) 

 
R=H, CH3, C2H5; RI=H, CH3, [2,3-а]піридин, [2,3-а]піримидин, [4,3-а]піридин, [4,3-

а]піримідин; RII=H, 5-CH3, 6-OCH3, 6-OH, 7-CH3, 7-OH, 7-OCH3, 6,7,8-OCH3.  

 

 

б) 

 
R=С6Н5, 4-метилфеніл, 4-хлорофеніл, 4-метоксифеніл, 5-нітро-2-фурил, 2-тіеніл. 
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Серед похідних 1,2,4-триазоло[4,3-а]хінолінів в лабораторії ЗНУ синтезовані 3-(5-

метил[1,2,3]триазоло[4,3-а]хінолін-1-іл)пропанова та 3-(5-метил[1,2,3]триазоло[4,3-а]хінолін-

1-іл)пентанова кислоти 

 

Ці сполуки є перспективними у якості біологічно активних 

речовин.  
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СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ІЛІДЕНГІДРАЗИДІВ 

 (АКРИДИНІЛ-9-ТІО) ОЦТОВИХ КИСЛОТ 
Заміщені акридини проявляють виражені фармакологічні ефекти – антидепресивний, 

антистатичний, протималярійний, антихолінестеразний, протизапальний, седативний, 
протипухлинний, протимікробний та інші [1, 2]. 

Зараз набуває актуальності питання дослідження похідних акридину серед 9-S-
заміщених. Аналіз літературних даних похідних 9-тіоакридину показує, що вони проявляють 
такі види біологічної активності, як: депримуючу, антибактеріальну, антиексудативну, 
протизапальну, протимікробну та інші. Серед похідних акридиніл-9-тіоцтових кислот є 
сполуки, антиоксидантна активність яких перевищує активність токоферолу [3, 4].  

Метою нашої роботи є синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей та 
біологічної активності іліденгідразидів (акридиніл-9-тіо)оцтових кислот. 

Досліджені речовини: іліденгідразиди (акридиніл-9-тіо)оцтових кислот. 
Синтез іліденгідразинів (акридиніл-9-тіо)оцтових кислот проводять способом 

конденсації гідразидів (акридиніл-9)-, 2-етокси-9-тіооцтових кислот з ароматичними та 
гетероциклічними альдегідами при нагріванні у середовищі органічного розчинника у 
присутності каталітичної кількості концентрованої сульфатної кислоти. Вихід 
іліденгідразидів (акридиніл-9-тіо)оцтових кислот складає 68-90%. 

N

S C
H2

C

O

NHN R
2

R
1 R
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№ R R1 R2 

1. H H 4-диметиламінобензиліден 

2. H H 3-нітробензиліден 

3. H H 2,4-діоксибензиліден 

4. 2-OC2H5 Н 4-диметиламінобензиліден 

5. 2-OC2H5 Н 3-нітробензиліден 

6. 2-OC2H5 Н 2,4-діоксибензиліден 

 

Будову та індивідуальність синтезованих сполук підтверджують комплексом сучасних 

фізико-хімічних методів: ІЧ-, УФ-, елементним аналізом, методом тонкошарової 

хроматографії, визначенням температури плавлення. Вивчали залежність біологічної 

активності синтезованих сполук від хімічної будови.  

Іліденгідразиди проявляють помірно низьку гостру токсичність, яка залежить від 

положення та характеру замісника в ядрі акридину. Так, в ряду іліденгідразидів, які містять в 

якості альдегідного залишку N-диметилбензальдегід, перехід від незаміщеної в ядрі сполуки 

до 2-етоксизаміщених супроводжується зниженням гострої токсичності. 

Анальгетична, антимікробна та фунгістична дії залежать від характеру залишку 

альдегіду. Так, сполуки, що містять залишок ароматичного альдегіду за знеболюючим 

ефектом перевершують речовини, які містять залишок 5-нітрофурану. Іліденгідразиди 

(акридин-9-тіо)оцтової кислоти, які містять ароматичні альдегіди володіють помірною 

протимікробною активністю та в них з’являється помірна протигрибкова дія. 

З цих даних можна зробити висновок, що дослідження похідних акридиніл-9-

тіооцтових кислот є перспективним напрямком і вони можуть стати основою лікарських 

засобів. 
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ЛІПОФІЛЬНІСТЬ ТА РОЗЧИННІСТЬ  

(2-МЕТИЛ-ХІНОЛІН-4-ІЛТІО)КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

Важливою характеристикою біологічно активних речовин є ліофільність (logP) — та 

розчиність у воді, що визначають розподіл їх організмі. Показано, що зростання 

ліпофільністі корелює з підвищенням біологічної активності, зниженням водорозчинності, 

прискоренням метаболізму і виведенням, підвищенням швидкості проникнення через шкіру, 

збільшенням міри пов'язання з білками плазми, прискоренням настання піку активності і, в 

деяких випадках, укороченням тривалості дії [1, 2 ]. 

До теперішнього часу накопичено багато відомостей про залежність дії лікарських 

речовин від їх хімічної структури. Знаючи цю залежність, можна синтезувати лікарські 

речовини з певними фармакологічними властивостями. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

лікарських речовин залежить також від їх фізико-хімічних властивостей: ліпофільності, 

гідрофільності, полярності, ступеню іонізації. Усе вищенаведене свідчить про актуальність 

та перспективність роботи в напрямку дослідження розробки нових лікарських засобів на 

основі похідних (2-метил-хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот [3]. 

Співвідношення розчинності речовини в органічному і водному шарах носить назву 

парціального коефіцієнта Р. Цей коефіцієнт характеризує спорідненість молекули до ліпідної 

фази в порівнянні з водною і служить кількісною характеристикою ліпофільності [ 2 ]. 

Бінарна система н-октанол — вода є зручною моделлю для оцінки ліпофільності 

багатьох сполук. Так, С. Hansch вибрав н-октанол як стандартний розчинник для виміру lоgР 

завдяки його формальній схожості з ліпідами: довгий алкільний ланцюг і функціональна 

група, що проявляє як протонодонорні, так і акцепторні властивості.  

Значення ліпофільності розраховується як логарифм парціального коефіцієнту:  

 

    
 
 

)
tan

log(/
watersolute
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watLogPoct     

 

Як відомо, існує тісний взаємозв'язок між ліпофільністью і поєднанням лікарських 

речовин з білками плазми крові. При цьому, зв’язування речовин з білками плазми, як і 

захват їх тканинами, зростає із зростанням їх ліпофільності. Зі зростанням ліпофільності 

біологічно активних речовин відбувається їх накопичення в жирових тканинах організму, 

зменшується розчинність у воді, збільшується швидкість проникнення речовини через шкіру 

і збільшується міра зв’язування їх з білками плазми крові [1]. 

Параметри ліпофільності характеризують перенос речовини через границю розділу 

фаз і використовуються для опису розподілення речовини в ліпідні шари біомембран, опису 

зв’язування розчинених речовин з біомакромолекулами та оцінки біодуступності . 

Розраховані значення ліпофільності нових похідних (2-метил-хінолін-4-

ілтіо)карбонових кислот за допомогою комп’ютерної програми ACD-I-Labs. Комп’ютерний 

прогноз показав, що введення в 7-ме положення хіноліну електроноакцепторних замісників 

та естерифікація карбоксильної групи призводить до послідовного підвищення ліпофільних 

властивостей сполук [3].  

Для сполук, що можуть іонізуватися в розчині додатково було обчислено ефективну 

ліофільність (LogD) та розчиність у воді (S), яка залежить як від їх ліпофільності у 

відсутності іонізації, так і від міри дисоціації. Встоновлено, що збільшення іонізації сполук 

буде впливати на розчиність у воді. Експериментальні значення ліпофільності сполук 

залежить від замісників 6-того положення хінолінового циклу та утворення естерів за 

карбоксильною групою. Найбільшу розрахункову та експериментальну ліпофільність має 
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сполука - S-(7-хлорінолін-4-іл)-пропанова кислота та її метиловий естер 3,20±0,15 та 

3,30±0,17 відповідно. 
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АНАЛІЗ ТОКОФЕРОЛУ В ПРОДУКТАХ 

Метою роботи є ідентифікація вітаміну Е в продуктах харчування рослинного 

походження: волоському горісі та абрикосі. 

Актуальність роботи полягає в тому, що вітамін Е поступає в організм з їжею 

рослинного походження, тому експресні, чутливі методи дослідження є необхідними. 

Найкращу вітамінну активність проявляє α-токоферол. Всмоктування токоферолу, як і 

інших жиророзчинних вітамінів, відбувається у тонкому кишківнику при наявності жирів та 

жовчних кислот. У складі хіломікронів через лімфатичні капіляри він надходить в кров, а з 

ліпопротеїнами крові потрапляє в органи і тканини. Токоферол входить складу клітинних 

мембран жирової тканини, печінки, скелетних м'язів [1].  

Добова потреба людини в вітаміні Е складає приблизно 13-20 мг [2].  

Хімічні властивості токоферолу обумовлені: 

-наявністю вільної фенольної гідроксильної групи в ароматичному кільці хромана, яка 

може бути ацельована, етерефікована, фосфольована.  

-гідрохіноним характером оксихромованого кільця, що обумовлює його легку 

здатність до окиснення та утворення хінонів [3].  

Ідентифікацію вітаміну Е проводили за допомогою концентрованої нітратної кислоти 

за температури 70 0С. В результаті чого відбувається зміна кольору рослинної суміші. 

Зміна кольору обумовлена окисненням α-токоферолу до α-токоферілхінону, що має 

червоний або жовтувато-червоний колір. 

Більш інтенсивне забарвлення спостерігали в пробірці, де знаходився волоський горіх. 

Нами була використана ще реакція з ферум (ІІІ) хлоридом при нагріванні, поява 

червоного забарвлення вказувала на присутність вітаміну Е, в результаті окиснення 

токоферолу ферум (ІІІ) хлоридом в токоферілхінон. 

В результаті проведених нами досліджень встановлено, що вміст вітаміну Е більший у 

волоському горісі ніж в абрикосі.  

Література 

1. Маев И. В., Витамины/ И.В. Маев, А.Н. Казолин, П.А. Белый. – М. : МЕД пресс- информ, 

2011. – 544 с/ 

2. Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб. / за ред. А. М. Крайнюк – Суми, 

Університет, книга, 2012 – 512 с. 

3.Смирнов В.А. Витамины и коферменты: учеб. пособ. Ч. 2 / В.А. Смирнов,  

Ю.Н. Климочкин. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2008. – 91 с. 

 



118 

 

Веселков Артем 

студент 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. б. н., доц. Завгородній М. П. 

 

QUS – ПРОГРАМНА РОЗРОБКА  

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО QSAR АНАЛІЗУ БІОЛОГІЧНО 

АКТИВНИХ СПОЛУК 

Хемоінформатика є однією з найбільш популярних областей обчислювальної хімії. 

Цим пояснюється активна розробка відповідного вузькоспеціалізованого програмного 

забезпечення. Проте серед існуючих програмних засобів для розв’язання задач QSAR аналізу 

на даний час не існує готових програмних комплексів у вільному доступі, які б задовольняли 

наступним вимогам: 

1. Можливість проведення усіх етапів аналізу в одній програмі:від етапу введення 

даних до генерації звіту, наявність молекулярного редактору; 

2. Низькі системні вимоги, портативність, відсутність обов’язкової необхідності 

інсталяції додаткового програмного забезпечення; 

3. Можливість детальної конфігурації та/або доступ до вихідного коду програми для 

її модифікації та внесення нових функцій; 

4. Можливість перегляду та редагування проміжних результатів (таблиць значень 

дескрипторів молекулярної структури тощо); 

5. У кінцевому звіті представлені побудовані математичні рівняння кореляційної 

моделі структура-властивість з відповідною статистичною характеристикою; 

6. Зрозумілий та інтуїтивний інтерфейс; інтерфейс програми на українській та/або 

російській мові; 

7. Можливість легкого портування програми на операційні системи Windowsта Linux. 

На основі даних вимог було розроблено новий програмний засіб під назвою QuS 

(читається як «кюс», скорочення від QSARServer). Одним із його завдань є інтегрувати та 

координувати роботу інших програмних засобів, які виконують окремі етапи аналізу.Дана 

розробка складається з двох частин: інтерфейсу користувача у вигляді веб-сторінки та веб-

серверу. Управління програмою (веб-сервером) здійснюється через веб-сторінку, на якій 

розміщено необхідний інструментарій та на яку виводяться результати аналізу. 

Дана програмна розробка написана на мові програмування Object Pascal (веб-сервер) 

та JavaScript (інтерфейс користувача) з використанням готових класів та бібліотек (Ararat 

Synapse, LCLBase, SynEdit) з відкритим вихідним кодом. Для виконання окремих етапів 

QSARаналізу були використаноряд програмних засобів, таких як: PaDEL-Descriptor, 

McQSAR та деяких інших. 

Випробування правильності та коректності роботи програми було перевірено шляхом 

проведення QSARаналізуна основі даних публікації у відповідних хімічних журналах. Було 

проведено ряд випробувань для побудови кореляційних моделей з використанням від 1 до 5 

молекулярних дескрипторів за допомогою генетичного алгоритму для знаходження 

математичних моделей [Vainio, 2005]. Статистична характеристика отриманих рівнянь була 

порівнянна із рівняннями у відповідними публікаціях.  

У тому числі було побудованокореляційні моделей на основі даних щодо 

антибактеріальних [Prajapati, 2011] та протизапальних властивостей похідних 

хіноліну[Abhinav, 2012]. У другій публікації вихідні дані представлені у вигляді 

напівмаксимальної інгібуючої концентрації (IC50) сполук по відношенню до 

фосфодиестерази 4 (PDE-4).  
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Авторами статі отримана наступна регресійна модель: 

 

-log( ) = 115.6581 • most+vepotential + (-0,1763) • Q-2 + (-6.094)• 5χch+ 0.0058 • 

SK(hydrophobicarea) – 5.1891  R2 = 0.8467 , Q2 = 0.745 

(

1) 

 

Використовуючи розроблений програмний засіб QuS було отримано ряд моделей, 

серед яких можна виділити наступні нелінійні рівняння: 

 

      R2 = 0.993323, Q2 = 0.990805 

 

(

2

) 

      R2 = 0.927005,Q2 = 0.932162 

 

(

3

) 

Перше рівняння має найбільшу прогностичну силу, у другому – використовується 

лише два дескриптори при високій прогностичній силі. 

Отримані результати свідчать про достатню надійність як роботи самої програми, так 

й оптимальність вибраного набору програмних засобів та загальної методики проведення 

аналізу програмою QuS. 
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ВПЛИВ МІКРОГАМЕТОФІТНОГО ДОБОРУ НА АБІОТИЧНУ СТІЙКІСТЬ 

СПОРОФІТУ У СОНЯШНИКА 

В умовах Півдня України завжди є актуальним добір посухо- та жаростійких 

генотипів різних культур, в тому числі й соняшника [1]. Здійснювати добір, по-перше, можна 

традиційно на рівні спорофіту, по-друге, із застосуванням більш сучасного та не менш 

ефективного мікрогаметофітного добору [2]. 

Метою роботи була оцінка ефективності усіх вищезазначених варіантів доборів. 

Об’єктами дослідження були контрастні за посухостійкістю та жаростійкістю лінії 

соняшнику «Дихотомічне жилкування», «Xantha» та їх гібриди F1 та F2. 

Результати досліду свідчать, що схожість насіння, отриманого в результаті 

примусового запилення материнських ліній пилком, прогрітим упродовж 1 години при 60°С, 

у 6 разів вища, ніж у контрольного насіння. Це вказує на збільшення кількості посухостійких 

генотипів в популяції F2, отриманої при використанні гаметофітного добору. 

Для порівняння жаростійкості популяцій F2, отриманих як з використанням (дослідні 

варіанти), так і без використання (контроль) гаметофітного добору, враховували виживаність 

рослин після температурної обробки насіння (прогрівання у водяній лазні 10 хвилин при 

60°С) [3]. Дані порівняння показані на рисунку 1. 
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Вплив прогрівання пилку  F1 на виживаність популяції 

спорофітів F2 за умов прогрівання насіння
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Рисунок 1 - Вплив прогрівання пилку гібридів F1 на жаростійкість популяцій 

спорофітів F2. 

В результаті прогрівання пилку гібридів F1 упродовж 1 години виживаність рослин 

була значно вищою (у 4,5 рази), ніж у контролі, де для запилення гібридів F1 

використовувався непрогрітий пилок.  

Така ж закономірність виявлена й при використанні у запиленні пилку, прогрітого 

упродовж 3 годин. Це вказує на збільшення кількості жаростійких генотипів у популяціях 

F2, отриманих при використанні гаметофітного добору.  

Таким чином, застосування мікрогаметофітного добору на жаростійкість призводить 

до зміни структури популяції F2 у напрямку збільшення кількості рослин, здатних 

витримувати підвищені температури та одночасне застосування мікрогаметофітного та 

спорофітного доборів за однаковим напрямом значно підвищує вижіваність рослин за умов 

стресового впливу, що свідчить про ефективність такого поєднання. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ССАВЦІВ 

ПРИАЗОВСЬКОГО НПП ТА НПП «ВЕЛИКИЙ ЛУГ» 

Зважаючи на значну площу вторинних та агробіоценозів на території Запорізької 

області та водночас цінність та унікальність деяких з цих ландшафтів степової зони тут було 

засновано два національних природних парки, як об’єкти природно-заповідного фонду 

України (ПЗФ). Оскільки вони представляють різні елементи екомережі: «Великий Луг» - 

Дніпровський меридіональний коридор, Приазовський НПП – Азово-Чорноморський 

коридор їх природні умови значно відрізняються. Цікаво те, що вони розділені умовною 
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лінією - «віссю Воєйкова», яка визначає різні кліматичні показники, проте, як об’єкти ПЗФ 

вони обидва покликані зберегти первинні біоценози Степу. 

Парки представляють території найбільш трансформованої природної зони, а 

більшість рідкісних представників ссавців нерозривно пов’язані з цілинними ділянками. 

Скорочення площі останніх призвело до зниження видового різноманіття ссавців. Особливо 

страждають популяції зональних видів: ховраха малого, мишівки степової, строкатки 

степової, тушканчика великого, тхора степового, над якими нависла загроза зникнення. 

Збереження видового різноманіття ссавців цілком залежить від охорони їх біотопів. В 

результаті аналізу поширення ссавці в біотопах виявилося, що найбільш привабливими для 

них є цілинні та ділянки з деревною рослинністю.  

Не зважаючи на розташування обох парків у степовій зоні їх теріологічний видовий 

склад дещо відрізняється. Всього на території двох парків зустрічається 56 видів ссавців: в 

Приазовському НПП – 43, в «Великому Лузі» – 42. Це представники 7 рядів: комахоїдних, 

рукокрилих, зайцеподібних, гризунів, хижих, парнокопитних та китоподібних. Всі родини є 

спільними для парків, окрім китоподібних. Дельфін азовка характерний лише для 

Приазовського НПП. Найчисельніші за видами - гризуни (17), кажани (15), хижі (12), а 

найменш чисельні - комахоїдні (5), парнокопитні (5) та китоподібні (1). Види ряду 

комахоїдні на території парків представлені 2 родинами (їжакові та мідицеві); рукокрилі – 1 

(лиликові); зайцеподібні – 1 (зайцеві); гризуни – 7 (вивіркові, мишівкові, тушканчикові, 

сліпакові, мишині, хом’якові та норицеві); хижі – 2 (собачі та тхореві); парнокопитні – 2 

(свинячі та оленячі); китоподібні – 1 (морські свині). 

Одним з найбагатших за чисельністю та видовим складом в парках є ряд Гризуни. 

Більшість видів гризунів завжди були чисельними (миша хатня та курганцева, нориця 

східноєвропейська, пацюк сірий та ін.). Кількість видів цієї родини у Приазовському НПП 

значно менша, ніж у «Великому Лузі». Серед представників родини мишиних виключно для 

першого будуть характерні миша степова, а лише для другого – миша маленька, миша 

польова та ін. В парках є види-двійники: нориця східноєвропейська (ПНПП) та полівка 

звичайна "Великий Луг"), а також миша хатня та курганцева, відрізнити яких можна лише за 

поведінкою.  

Найбільша подібність видів характерна для хижих (спільних - 9). Їх популяції є 

найбільш стабільними. Найпоширенішими є лисиця, куниця кам’яна та ін. За останні роки 

зросла чисельність вовка, виживання якого визначається етологічними адаптаціями.  

З усього видового різноманіття кажанів парків (15), спільних - лише 6. Багатий 

видовий склад рукокрилих «Великого Лугу» (10) пояснюється проведеними тут 

хіроптерологічними дослідженнями фахівцями та сприятливими умовами для триглофільних 

видів. Деякі види кажанів дуже рідкісні та в майбутньому можуть зникнути з території усієї 

Європи.  

На жаль, тенденція скорочення чисельності прослідковується для певних видів в 

кожному з рядів. До найменш чисельних у «Великому Лузі» належать кутора і козуля 

європейська, а в Приазовському НПП – сліпачок, норка американська, лось. Найнижча 

чисельність ссавців, які притаманні обом паркам характерна для хом’ячка сірого, видри, 

тхора степового та ін. Найчисельнішими видами в обох парках є заєць, їжак білочеревий, 

пацюк сірий, миша хатня, лисиця, куниця кам’яна, свиня дика та ін. Переважно ці види 

процвітають через своє пристосування до життя поруч з людиною або через ведення 

прихованого способу життя [1, 376]. Для встановлення співвідношення кількості спільних 

ознак до їх сумісної кількості щодо видового різноманіття ссавців в парках був застосований 

розрахунок індексу подібності Жаккара (К): 

К = NA+B /(NA+NB – NA+B) 

де: NA+B – кількість спільних видів для парків: А (Приазовський) та В («Великий 

Луг»);  

NA та NB – окрема кількість видів ссавців у парках. 

К= 29/(43+42 - 29) = 29 (85 - 29) = 29/56 = 0,5 
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(отримане значення говорить про високий рівень подібності видового різноманіття 

ссавців)  

Щодо ссавців охоронних категорій в парках варто вказати, що всього їх нараховується 

35 видів: в Приазовському НПП – 27, у «Великому Лузі» – 23. Спільні види: вечірниця руда, 

білозубка мала, видра річкова, козуля європейська та ін. Червоною книгою України 

охороняється 24 види, по 16 в кожному з парків; Бернською конвенцією - 32, по 24 в 

кожному; Боннською – 15: в ПНПП – 9, в «Великому Лузі» – 11; Вашингтонською – 3; 

МСОП – 4.  

Отже, для охорони ссавців в парках спершу важливо зберегти їх біотопи, знизити 

рівень браконьєрства та хімізації сільського господарства [2, 140]. 

Висловлюю щиру вдячність за допомогу теріологу проф. А.М. Волоху та орнітологу 

НПП «Великий Луг» В. Буселу. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПУЛЯЦІЙ ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ  

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Загальноклінічне дослідження крові є одним із найважливіших діагностичних методів 

сучасної клінічної медицини, тому що кровотворні органи дуже швидко реагують на будь-які 

фізіологічні і, особливо, патологічні впливи на організм, що знаходить відображення в зміні 

картини крові. Останнім часом для вирішення завдань кількісної оцінки стану здоров'я 

частіше використовуються умовні інтегральні показники, які можуть змінюватися вже на 

самих ранніх стадіях захворювання. Їх застосування дозволяє, не застосовуючи спеціальні 

методи дослідження, оцінювати в динаміці стан різних ланок імунної системи.  

Метою роботи було вивчення інтегральних лейкоцитарних показників крові у дітей 

дошкільного віку, які мешкають у м. Запоріжжі. 

 Розраховувалися та аналізувалися інтегральні лейкоцитарні показники крові дітей за 

період від народження до 7 років. Показники лейкограми крові отримували із особистих 

карток дітей на базі поліклініки №1 м. Запоріжжя. Дітей за віком було поділено на 8 груп, які 

входили у такі періоди: неонатальний, грудний, переддошкільний та дошкільний. 

Як показали результати досліджень, індекс імунореактивності (ІІР) у 2-4 рази вище у 

дітей, ніж у дорослих. Він коливається, і у цілому з віком зменшується. Найбільшим він був 

у віці 3-4 роки і складав 20,78 ± 3,58. 

Індекс співвідношення нейтрофілів і лімфоцитів (ІСНЛ) - відображає співвідношення 

неспецифічної і специфічної ланок захисту. У дорослих в нормі він дорівнює 2,47 ± 0,65. 

Найбільшим він був у групі дітей віком до 28 діб і складав близько 1,52 ± 0,65. У віці від 28 

діб до 1 року життя спостерігається зменшення ІСНЛ до 0,44 ± 0,04. У подальшому ІСНЛ 

поступово зростає і у групі дітей віком 6-7 років досягає 1,49 ± 011. Таким чином, у дітей 

превалює специфічна ланка захисту. 

Індекс співвідношення лімфоцитів і моноцитів (ІСЛМ) відображає взаємовідношення 

афекторного і ефекторного ланок імунологічного процесу. У дорослих людей в нормі він 

складає 5,34 ± 0,59. У наших дослідах цей індекс у 2-5 разів, в залежності від віку дітей, 
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перевищував показник дорослих людей. Найбільшим він був також у дітей віком 3-4 роки і 

становив 19,9 ± 3,39. 

Індекс співвідношення лімфоцитів і еозинофілів (ІСЛЕ) відображає ставлення 

процесів гіперчутливості негайного та уповільненого типів. У нормі його показник складає 

8,73 ± 1,26. Найбільшим у дітей він був у віці до 28 днів і становив 40,8. У подальшому ІСЛЕ 

поступово знижувався і у 6-7 років становив 14,27 ± 2,95, перевищуючи показник дорослих 

людей майже у 2 рази. 

Таким чином, у дітей всі інтегральні показники лейкоцитів крові відрізняються від 

показників дорослих людей. Протягом перших 7 років життя їх співвідношення зростає або 

зменшується, в залежності від виду показника, проте значень дорослих людей не досягає. 
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ВМІСТ МІДІ В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ  

ЗОЛОТИСТИХ ХОМ’ЯЧКІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ДІЇ ІММОБІЛІЗАЦІЇ  

ТА АЛКОГОЛІЗАЦІЇ 

На сьогодні вивчення клітинно – молекулярних механізмів стресу є однією з 

актуальних проблем біології і медицини. На особливу увагу заслуговує з’ясування ролі міді в 

цих механізмах. Цей метал, як відомо, відіграє важливе значення в системі антиоксидантного 

захисту організму. Мідь нейтралізує вільні радикали, оскільки є кофактором ферменту 

супероксиддисмутази. Захищає ліпідні мембрани від перекисного окислення і мідьвмісний 

церулоплазмін – мультифункціональний білок, який частково володіє активністю 

супероксиддисмутази [1, c. 241; 2, c. 166; 3, с. 877; 4, с.171; 5, с. 58; 6, с. 52; 7, с. 197 

].Враховуючи це, можна передбачити, що зміни клітинної концентрації міді при стресі є 

одним з важливих факторів, який обумовлює таку реакцію. 

Якщо роль металу єдина в механізмі дії різних факторів, то можна очікувати 

потенційований ефект на клітинний метаболізм міді при сполученій дії декількох факторів. 

Для підтвердження цього припущення нами проводилось вивчення впливу на організм 

тварин іммобілізації та алкоголізації–екстремальних факторів, різних за своєю природою. 

Дія цих факторів вивчалась як окремо, незалежно один від одного, так і при їх поєднанні. 

Для цитохімічного визначення вмісту міді використовували реакцію дитіооксаміду. 

Застосування цієї реакції дозволило виявити мідь у гранулоцитах крові, в цитоплазмі яких і 

міститься цей метал, легко доступний для цитохімічної взаємодії із зазначеним реагентом.  

Мета роботи – вивчити сполучений вплив багаторазових іммобілізації та алкоголізації 

на вміст міді в гранулоцитах крові золотистих хом’ячків. 

Матеріалом досліджень слугували мазки периферичної крові 24 золотистих хом’ячків. 

8 тварин було контрольними (інтактними), інші зазнавали хронічного впливу іммобілізації та 

алкоголізації окремо та в поєднанні між собою. 

У дослідах з іммобілізацією хом’ячків прив’язували м’якими пов’язками до станка, в 

положенні на спині на 6 годин. Такі процедури повторювали щоденно впродовж місяця. 

Алкоголізацію тварин проводили шляхом уведення через зонд у шлунок етанолу у 

вигляді 20% розчину, в дозі 2 мл/кг дев’ятиразово, з інтервалом в три доби. 

Через три доби після хронічних стресових впливів у тварин з вуха чи з хвоста брали 

кров для приготування мазків. Останні використовували для постановки цитохімічної реакції 

на мідь у гранулоцитах крові. 

Мазки крові перед фарбуванням дитіооксамідом спочатку фіксували протягом 5 

хвилин в парах формаліну. Забарвлення проводили протягом 3 годин, при 70º С у суміші, яка 

містить насичений спиртовий розчин рубеанової кислоти, 2% водний розчин ацетату натрію, 

25% водний розчин гідроксиду амонію.  
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Мазки промивали в дистильованій воді та розглядали під світловим мікроскопом з 

використанням масляної імерсії. На препаратах, забарвлених розчином дитіооксаміду, мідь 

виявлялась у вигляді гранул темно-зеленого кольору.  

Отримані дані свідчать про те, що в іммобілізованих хом’ячків встановлено 

збільшення вмісту міді на 33% (р<0,05). Вміст міді в зернистих лейкоцитах алкоголізованих 

тварин також підвищився на 33% (р<0,05). У випадку сполученої дії іммобілізації та 

алкоголізації зростання кількості досліджуваного металу клітинах досягало 50% (р<0,01).  

Таким чином, хронічна дія стресових факторів, різних за своєю природою, викликала 

підвищення вмісту міді в гранулоцитах крові золотистих хом’ячків. Ці зміни ставали більш 

вираженими при сполученій дії двох факторів. Накопичення міді в гранулоцитах крові 

хронічно стресованих тварин можна віднести до клітинно-молекулярних механізмів стресу. 
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ГІБІСК ТРІЙЧАТИЙ – ПЕРСПЕКТИВНА ДЕКОРАТИВНА 

 КВІТКОВА РОСЛИНА 

Враховуючи кліматичні умови міста Запоріжжя, для озеленення слід використовувати 

стійкі водночас до посухи, високих температур у літній період та антропогенного 

забруднення декоративні однорічні рослини. Таким є вид роду Гібіск (Hibiscus L.) - гібіск 

трійчатий (Hibiscus trionum L.).  

Рід гібіск (родина Malvaceae) включає близько 220 видів. У культурі з кінця 16 

століття. З листків гібіску виробляють сироп, що має потогінний ефект. Рослина містить 

близько 0,3% каучукоподібних речовин. У насінні міститься близько 20% жирної олії світло-

жовтого кольору, вона придатна для харчових цілей. Рослина може використовуватись як 

цінний лікарський засіб, що має антибіотичні властивості у відношенні золотого 

стафілококу, окрім того, вона широко використовується у народній медицині. З лікувальною 

метою використовуються відвари зі стебел, листків, коріння, плодів та насіння. У 

декоративному садівництві використовуються 38 видів. Одним з яких є гібіск трійчатий 

Hibiscus trionum [1, С. 234]. 



125 

 

Гібіск трійчастий − однорічна рослина 5−75 см висотою. Коренева система 

стрижнева, стебло пряме, гіллясте. Листки мають густоопушені черешки, пластинки нижніх 

листків цільні або лопатеві, верхні розсічені на 3 довгасті перистороздільні частки, зверху 

голі або з рідкими щетинками, знизу із зірчастими волосками і щетинками. 

Даний вид має гарні декоративні квіти. Квітки поодинокі, квітконіжки довше 

черешка. Віночок 17−33 мм, в 1,5−2 рази довше чашечки, пелюстки зверху закруглені, до 

основи звужені і по краю з не густими волосками або голі. Забарвлення квіток блідо-жовте з 

пурпуровим центром, їх діаметр до 4 см. Вони розкриваються в ранковий час всього на 

кілька годин, а після полудня вже закриваються. Проте період цвітіння цієї рослини триває 

більше місяця, так як в пазусі кожного листка утворюються нові бутони. Плід − коробочка 

чорна, гладка, покрита довгими щетинистими волосками, 2–3 мм довжиною та 1,7–1,5 мм 

шириною. Насіння ниркоподібне або неправильно-ниркоподібне, 2–3 мм, густо бородавчате 

[2, С. 991]. 

У природі ареал виду охоплює Середземномор'я, Малу Азію, Іран, Вірменію, Індію, 

Китай, Японію, а також Америку, Австралію і всю Африку. Росте на пустельних і степових 

схилах, по берегах річок і озер, на мілинах, легко дичавіє. Віддає перевагу теплим місцям 

зростання. Дуже теплолюбний, з глибокою кореневою системою, тому посухостійкий. Також 

Hibiscus trionum високо декоративний. Гібіск трійчатий - невибаглива рослина до 

середньодобової температури повітря і зволоження ґрунту, але для її нормального росту і 

розвитку необхідні сонячні місця зростання та родючі ґрунти. 

Нами були взяті для апробації 2 сорти гібіску трійчатого, які відрізняються високою 

декоративністю. Так, сорт «Самотня любов» має блідо-жовті квіти з пурпуровою серединкою 

діаметром 5–8 см. Цвіте рясно з липня по жовтень. Забарвлення квіток сорту «Айс Крім» − 

біло-кремове з шоколадно-коричневої серединкою, діаметр − 6−8 см. Використовуються для 

оформлення клумб, рабаток, садових вазонів та огорож [3, С. 430].  

Введення в культуру гібіску трійчатого дозволяє збагатити та поповнити асортимент 

даного роду. 
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РОЗРОБКА БАГАТОЕЛЕМЕНТНОГО АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОГО АНАЛІЗУ 

ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ В СТАЛЯХ 

Метод атомно-абсорбційної спектрометрії, в даний час, - один із самих сучасних 

методів елементного аналізу. В ньому поєднана висока чутливість визначення, достатня 

селективність, можливість визначення великої групи елементів з однієї підготовленої проби, 

а також порівняно невисока вартість апаратури і аналізів. Метод широко використовується в 

металургії, напівпровідниковій промисловості, геології, агрохімії, в наукових та екологічних 

дослідженнях для аналізу чорних, кольорових, благородних металів та їх сплавів [1]. 

В даній роботі запропонована методика мультиелементного аналізу нержавіючої сталі 

20Х25Н20С20, виконаний на атомно-абсорбційному спектрометрі «ContrAA 300», 

використовуючи високу селективність атомно-абсорбційного метода аналізу, високе 

розширення спектру, одне джерело світла для всіх елементів, нами була розроблена 
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методика мультиелементного аналізу, великий динамічний діапазон та з’явилася набагато 

більша можливість при аналізв речовин та матеріалів [2].  

Аналіз приготовленого розчину проби високолегованої сталі виконували на атомно-

абсорбційному спектрометрі високого дозволу з джерелом суцільного спектра, попередньо 

розчинивши пробу в соляній кислоті з додаванням азотної кислоти [3]. 

Аналіз сталей на спектрометрі виконали на 2-3 лініях поглинання визначається 

елемента: обрали лінію поглинання, на якій немає впливу основи; 

число пікселів входять до аналітичного сигналу від 3 до 9 пікселів, що відповідає ширині 

реєстрованого ділянки спектру Δλ від 0,005 до 0,015 нм. 

 

Умови проведення аналізу: 

 

Метал 
Довжина хвилі, 

нм 
Ток, мА Вид полум`я 

Алюміний 396,2 10,0 оксид азотe-ацитиленове 

Залізо 248,3 7,0 повітря-ацитилен 

Купрум 324,7 3,0 Повітря-ацитилен 

Нікель 232,0 4,0 Повітря-ацитилен 

 

Тому, інформаційне ядро, що міститься в людині, а особливо цого знання, інтелект, 

працьовитість в поєднанні з сучасними можливостями приладів дозволяє вирішити багато 

аналітичних проблем. 
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БАЙБАК НА ПОЛТАВЩИНІ 

У продовж гоміоцену, плейстоцену і голоцену байбак заселяв степ і лісостеп від 

Карпат на заході до східних меж України і від північного кордону Українського Полісся до 

Чорного і Азовського морів. Розріджування поселень байбака почалось, мабуть, ще у ХI−ХII 

вв. в зв’язку з зростанням населення Київської Русі. На початку ХIХ вв. байбак почав 

швидко зникати. Н. Н. Гавриленко (1928) відмічав, що байбаки ще зустрічались до 1910-1912 

р.р. на Полтавщині. 

В кінці ХХ ст. ресурси байбака в Україні, за даними В. М. Волоха (2014) досягли 110 

тисяч особин і потребували раціонального мисливського використання. За 50 років в Україні 

були інтродуковані біля 600 байбаків, які не всюди прижились (Токарський, 1997). І тільки 

на початку ХХI ст. в державі почали проводити полювання на байбака, що за часом співпало 

з розквітом браконьєрства, яке може призвести до швидкого скорочення популяції цього 

виду. 

В Україні питання про реакліматизацію цього гризуна і про розширення територій 

поселень в межах колишнього ареалу був піднятий в 30-х рр. ХХ століття. 
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Відновленню популяції байбака на Полтавщині, чимало сприяла робота по штучному 
його розселенню. Загальна площа мисливських угідь Полтавської області в той час складала 
2,4 млн. га, із них під луками 287,5 тис. га. 

В час з 1990 по 1995 рік було випущено 550 тварин, відловлених на території 
Харківської області. В 1996 році було випущено 320 тварин відловлених на території 
Харківської області і 64 тварини відловлених на території Луганської області. На 1 січня 
1996 року (за даними Полтавської обласної ради УТМР) в області мешкало 348 байбаків: 
Деканський район – 134, Зеньківський район – 103, Решетилівський район – 24, Чутовський 
район – 87 голів. 

Так, наприклад, у Зеньківському районі Полтавської області випуск тварин 
проводився 4 рази: 1993 рік – 30 тварин було випущено в урочище Сухий яр недалеко від с. 
Борки; 1994 рік – 30 тварин випущені у районі Лисої гори недалеко від с. Опошня; 1995 рік – 
50 тварин випущені в кар’єр яружно-балочної системи біля с. Батьки; 1996 рік – 10 тварин 
випущені в урочище Боганівка неподалік с. Дедакілівка, 3 тварини випущені в районі с. 
Покровське і 35 випущено у балці на окраїні с. В. Будище. Усього за період з 1993 по 1996 
рік в районі було випущено 158 особин байбака відловлених на території Харківської 
області. 

Аналіз їх інтродукції показав доволі низьке виживання випущених звірків (10-15%), 
причинами чого вважають невірний вибір місць для випуску, відсутність регулярного 
моніторингу, випадковий підбір звірків і слабку охорону нових поселень (Токарський та ін., 
2011). Але постійні підпуски звірків зробили свою справу. 

За даними Комітету статистики України, у 2000 р. чисельність байбака в Полтавській 
області складала більше 1 тис. особин. Сьогодні можна стверджувати, що чисельність цього 
виду стабільна і має тенденцію до збільшення (рис. 1). За нашими даними щільність його 
коливається і складає в різних частинах області від 3,4 до 0,27 особин на 1 га. 
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Рисунок 1 - Порівняльна динаміка чисельності байбака 

 

Не дивлячись на попередні успіхи, з 2000 р по 2014 р. чисельність байбака може 

скоротитися більше, ніж у 2 рази. Причиною цього спеціалісти вважають погіршення умов 

існування виду, що виникли із-за 5-кратного скорочення поголів’я великої рогатої худоби – 

основного споживача трав’яних кормів. За результатами досліджень зоологів (Сєрєднева, 

1985; Токарський та ін., 2011), після припинення випасу відбувається різке збільшення 

неїстівної фітомаси і зменшення ємності місць мешкання байбака. Це тягне за собою 

зниження виживання молодняка, зменшення щільності населення популяції і загальне 

скорочення чисельності. 

Таким чином, можна стверджувати, що популяція байбака в Полтавській області 

відновлена. Сьогодні в області необхідно зробити науково обґрунтовану оцінку і 

інвентаризацію кількісного та якісного складу цього виду, розроблення (з урахуванням 

природних та економічних умов) режиму ведення мисливського господарства на цей вид з 

визначенням заходів щодо охорони, раціонального використання, відтворення, збереження 

та поліпшення стану угідь цього виду. 
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ВМІСТ ЦИНКУ ТА МІДІ В ГРАНУЛОЦИТАХ КРОВІ ЩУРІВ, ЩО ЗАЗНАЛИ 

ВПЛИВУ НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, СУЛЬФАТУ МІДІ  

ТА ПОЄДНАНОЇ ДІЇ ОБОХ ФАКТОРІВ 

За останні 30 років у біології та хімії з’явились такі поняття, як «метали життя» та 

«біометали». Цинк і мідь є дуже важливими металами в організмі людини та тварин.  

Цинк – ессенціальний мікроелемент. Цей метал стабілізує клітинні мембрани не 

тільки шляхом утворення містків між лігандними групами мембран, а також внаслідок 

вираженої антиоксидантної активності. Функція багатьох ферментів неможлива без його 

участі. Вміст цинку в гранулоцитах крові є показником його обміну в усьому організмі. 

Мідь, як відомо, відіграє важливу роль в системі антиоксидантного захисту організму. Мідь 

нейтралізує вільні радикали, оскільки є кофактором ферменту супероксиддисмутази. 

Захищає ліпідні мембрани від перекисного окислення і мідьвмісний церуплазмін – 

мультифункціональний білок, який частково володіє активністю супероксиддисмутази. Мідь 

має виражену протизапальну властивість. У клітинах мідь виступає як антагоніст цинку [1, c. 

111, 115-116]. 

Саме при різноманітних стресах порушується вміст металів у гранулоцитах крові. 

Зернисті лейкоцити стають менш функціональними, що негативно впливає на імунну 

систему і стан організму в цілому. Організм зазнає впливу стрес-факторів протягом життя. 

Тому визначення впливу хімічних та фізичних факторів на вміст цинку та міді в 

гранулоцитах крові є актуальною темою для дослідження  

Метою нашої роботи є визначити вміст цинку та міді в гранулоцитах крові щурів, що 

зазнали багаторазового впливу низької температури, сульфату міді, окремо та в поєднанні 

між собою. 

Матеріалом досліджень слугували мазки периферичної крові 30 щурів. Серед яких 10 

інтактних тварин слугували контролем. Інші зазнавали впливу низької температури та 

сульфату міді. Для вивчення дії температурного фактору щурів поміщали в холодну ванну 

(210 С) на півгодини. Сульфат міді вводили через зонд у шлунок в дозі 2 мг/кг ваги тіла. 

Враховуючи, що експерименти носили хронічний характер, такі процедури повторювали 

щоденно впродовж 10 діб. Через 3 доби після останнього впливу дії низької температури та 

введення сульфату міді в щурів з хвоста брали кров для приготування мазків з метою 

постановки цитохімічної реакції сульфарсазену на цинк та дитіооксаміду (ДТО) на мідь. 

 У цитоплазмі гранулоцитів крові, забарвлених сульфарсазеном, виявлялась 

помаранчева зернистість, яка при постановці реакції ДТО приймала темно-зелене 

забарвлення. Для оцінки інтенсивності цитохімічних реакцій використовували трибальну 

систему, запропоновану В. В. Соколовським (1971), Ф. Хейхоу та Д. Квагліно (1983) [2, c.66].  

У результаті досліджень було встановлено, що у контрольних тварин інтенсивність 

сульфарсазенової реакції складала в середньому 1,1±0,10 ум.од. Інтенсивність 

сульфарсазенової реакції у щурів, які зазнали багаторазового впливу низької температури, в 

гранулоцитах крові зменшилась на 27% (0,8 ± 0,08 ум. од.; р<0,05), порівняно з 

контрольними величинами. При багаторазовому впливі сульфатом міді інтенсивність реакції 

зменшилась на 36% (0,7 ± 0,06 ум. од.; р<0,01). Поєднана дія обох факторів призвела до 

зменшення інтенсивності реакції на 55% (0,5 ± 0,06 ум. од.; р<0,001). 

Інша картина спостерігалась при постановці реакції ДТО в гранулоцитах крові щурів. 

У контрольних тварин інтенсивність ДТО реакції складала в середньому 0,5±0,07 ум. од. 

Інтенсивність дослідженої реакції у щурів, які зазнали багаторазового впливу низької 

температури, в гранулоцитах збільшилась на 29% (0,7±0,07 ум. од.; р<0,05), порівняно з 

контролем. При багаторазовому впливі сульфату міді показник реакції збільшився також на 
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29% (0,7±0,06 ум. од.; р<0,05). У разі поєднаної дії обох факторів ці зміни становили 37% 

(±0,08 ум. од.; р<0,01). 

У гранулоцитах крові щурів, які зазнали багаторазового впливу низької температури 

та сульфату міді, встановлено зниження вмісту цинку. Дефіцит цього металу був більш 

виражений у разі поєднаної дії зазначених факторів. Протилежні зміни встановлені при 

визначенні вмісту міді у щурів: підвищена кількість металу в зернистих лейкоцитах, які 

зазнали окремої дії стрес-факторів та подальше зростання рівня металу у випадку поєднаної 

їх дії. Отримані дані свідчать про антагоністичний характер взаємин цинку та міді в 

гранулоцитах дослідних тварин. 
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ВПЛИВ АТРОПІНУ СУЛЬФАТУ НА СТАН В-ІНСУЛОЦИТІВ  

ЗОЛОТИСТИХ ХОМ’ЯЧКІВ З АЛОКСАНОВИМ  

ТА ДИТИЗОНОВИМ ДІАБЕТОМ 

Велике значення для виявлення питань патогенезу, клініки та лікування цукрового 

діабету (ЦД) має експериментальна діабетологія, що дозволяє отримати цінні відомості не 

тільки розуміння патофізіології захворювання, але і механізму антидіабетичного дії різних 

препаратів з метою спрямованого їх застосування [1, с.78]. Тому дослідження клітинно-

молекулярних механізмів розвитку ЦД є актуальною на даному етапі. 

Мета роботи - вивчити вплив атропіну сульфату на стан В-інсулоцитів золотистих 

хом’ячків з алоксановим та дитизоновим діабетом. Для досягнення цієї мети було проведено 

дослідження рівня цукру в крові, цинку та інсуліну в панкреатичних клітинах В дослідних 

тварин, яким вводили алоксан і дитизон на тлі дії атропіну. Ця речовина, як відомо, впливає 

на секреторну активність клітин. 

У дослідженнях було використано 24 статевозрілих золотистих хом'ячка віком 5-6 

місяців. 8 тварин були інтактними, інші отримували ін’єкції алоксану та дитизону, а також 

діабетогенних речовини разом з атропіном сульфату. 

Через 5 діб після введення діабетогенних речовин для визначення глікемії у 

золотистих хом'ячків брали кров з вуха. Вміст цукру в крові визначали методом Хаггедорна - 

Йенсена. За даними титрування визначали концентрацію в крові в ммоль/л. 

Таблиця 1 - Рівень цукру в крові золотистих хом'ячків з діабетом, які отримували 

атропіну сульфат (Х ± m) 

Група тварин Цукор в крові, ммоль/л 

Контроль 6,4 ±0,13 

Алоксан + атропін 18,4 ± 0,11*** 

Дитизон + атропін 10,1 ± 0,13*** 

Примітка. *** Р <0,001 у порівнянні з контролем 

 

Отримані дані свідчать, що під впливом атропіну в хом’ячків з алоксановим діабетом 

збільшувалася концентрація глюкози в крові на 188%, а при дитизоновому діабеті - на 58%. 

Для цитохімічного визначення інсуліну в панкреатичних клітинах В шматочки 

підшлункової залози фіксували в розчині Буена протягом 24 годин. Депарафінування зрізів 
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проводили шляхом їх послідовного витримування в 2-х ксилолах, спиртах та дистильованій 

воді. 

Парафінові зрізи 5 мкм фарбували протягом 6 хв 025% спиртовим розчином 

альдегідфуксину. На препаратах у цитоплазмі В-клітин виявлялася синьо-фіолетова 

зернистість. 

Таблиця 2 - Інтенсивність цитохімічної реакції альдегідсуксіну в панкреатичних 

клітинах В золотистих хом'ячків (Х ± m) 

Група тварин Інтенсивність реакції ум.од. альдегідфуксін 

Контроль 1,4 ± 0,18 

Алоксан + атропін 0,5 ± 0,06*** 

Дитизон + атропін 1,2 ± 0,08* 

Після ін'єкції атропіну вміст інсуліну в панкреатичних клітинах В був знижений на 

64% у хом’ячків з алоксановим діабетом, а на 14% - у тварин з дитизоновим діабетом. 

Для визначення вмісту цинку в клітинах використовували високоселективного 

цитохімічним реакцію 8 (n-толуолсульфоніламіно) - хіноліну (8-ТСХ). Депарафіновані зрізи 

5 мкм обробляли протягом 3 хв послідовно в двох ксилолах і спиртах, 5 хв - 0,01% 

спиртовим розчином 8-ТСХ. На препаратах у цитоплазмі В-клітин виявлялася зернистість, 

що люмінесціювала жовто-зеленим кольором. 

Таблиця 3 - Інтенсивність цитохімічної реакції 8-ТСХ в панкреатичних клітинах В 

золотистих хом'ячків з алоксановим і дитизоновим діабетом, які отримували атропіну 

сульфат (Х ± m) 

Група тварин Інтенсивність реакції ум.од., 8-ТСХ 

Контроль 1,6 ± 0,1 

Алоксан + атропін 0,6 ± 0,08*** 

Дитизон + атропін 1,3 ± 0,09* 

Вміст цинку в клітинах знижувався на 62% у тварин з алоксановим діабетом, на 18% - 

у тварин з дитизоновим діабетом. 

Ці результати свідчать про те, що введення діабетогенних речовин викликало 

зниження вмісту цинку в панкреатичних клітинах В золотистих хом'ячків. 

Таким чином, уведення атропіну сульфату тваринам з алоксановим і дитизоновим 

діабетом покращує стан панкреатичних острівців, про що свідчать результати визначення 

концентрації глюкози в крові, а також рівня цинку та інсуліну в панкреатичних клітинах В. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛЕ ЛИСИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ 

 АНТРОПОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ ЛАНДШАФТІВ 

Проблема збереження біологічного різноманіття – є актуальною проблемою сучасної 

екології. Зараз спостерігається спрощення природних біоценозів. Тому коадаптивні 

внутрішньо- та міжвидові взаємозв’язки тварин необхідно приймати до уваги під час 

екологічного моніторингу антропогенно-трансформованих ландшафтів. 

Лисиця звичайна надзвичайно пластичний вид, який активно заселяє як природні, так 

і трансформовані території 1. Попередня вивченість хижака не знімає питань, чому цей вид 

став одним із небагатьох представників сучасної фауни, еволюція якого пішла шляхом 

синантропізації 2. 
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Результати досліджень особливостей поведінки тварин дозволяють оцінити, як 

еволюційну пластичність видів, здатність до виживання у зміненому середовищі, так і 

ступінь антропогенного навантаження на них 1. 

Тому метою роботи було обгрунтування актуальності дослідження інформаційного 

поля лисиці в умовах антропогенно-трансформованих ландшафтів. 

Цілісність, життєздатність та саморегулюючі властивості популяції хижих засновані 

на соціальних взаємодіях. Характер екологічних зв’язків найбільш чітко проявляється у 

взаємодіях тварин із середовищем існування, а також у межах їх внутрішньо та міжвидових 

взаємовідносин. Екологічні зв’язки між організмом і середовищем його існування 

здійснюються за рахунок матеріально-енергетичних та інформаційних процесів 3. Одним із 

результатів інформаційного процесу є формування у місцях мешкання тварин 

структурованих сукупностей різноманітних слідів життєдіяльності – інформаційних полів. 

Найбільшого значення в інформаційних взаємодіях ссавців відіграють екскреторні 

мітки, у першу чергу – екскременти, які забезпечують, як ольфакторне, так і візуальне 

маркування. Разом із тим специфіка даної форми поведінки у різних екологічних умовах до 

цього часу недостатньо вивчені. Це стосується навіть такого поширеного виду, яким є 

лисиця 4, 5. 

Елементи територіального маркування є невід’ємною складовою структури 

інформаційного поля лисиці. За результатами досліджень маркувальної активності хижака 

можна визначити циклічні закономірності його просторового розміщення, значущість 

окремих типів угідь та оцінити екологічні умови мешкання лисиці, що може бути підґрунтям 

для подальшої оцінки її біоценотичної ролі та практичного значення на антропогенно-

трансформованих територіях. 
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ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

АЛКОКСИЗАМІЩЕНИХ 4-ТІОХІНОЛІНІВ 

Азотовмісні гетероцикли, зокрема хінолін, є структурними елементами багатьох 

природних і синтетичних сполук — лікарських і ветеринарних препаратів, пестицидів, 

барвників, аналітичних реагентів тощо [1, с.42]. 
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Інтенсивний розвиток синтетичних досліджень на основі гетероциклічної системи 

хіноліну обумовлено широким застосуванням в медичній практиці лікарських препаратів 

хіноліну природнього та синтетичного походження. Як відомо, похідні хінолінів 

зарекомендували себе як сполуки що володіють протималярійною, антимікробною, 

протипухлинною, антиоксидантною, протизапальною активністю та сполуки, на основі яких 

можна здійснити чисельні хімічні перетворення шляхом введення фармакофорів, які 

приводять до виникнення нового виду біологічної активності або посилення вже відомого. 

Гетероциклічна система хіноліну має високореакційні положення С2 і С4, що дає змогу 

модифікувати молекули в цих положеннях з метою одержання нових біологічно активних 

сполук. Крім того, на сьогодні в літературних джерелах існує досить обмежена кількість 

даних щодо вивчення та застосування похідних хінолінів в сучасній медицині. В цьому 

полягає актуальність даної теми та велика кількість досліджень і аналізів. 

При заміні атому водню в сульфгідрильній групі 4-меркаптохінолінів на метильний, 

аралкільний або карбоксильний радикал спостерігалась поява значної (на рівні анальгіну і 

більше) аналгетичної активності. Етерифікація (хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот 

неоднаково впливає на їх дію. Так, етилові естери дещо поступаються за дією відповідним 

кислотам, а метилові проявляють значну аналгетичну активність, яка перевершує дію 

відповідної кислоти [3, c.87]. Присутність атома сірки обумовлює як антирадикальний захист 

(ОН), так і інгібування процесів ліпопероксидації (RООН) за рахунок відновлюючих 

властивостей 4-тіохінолінів з утворенням сульфоксиду та шестичленних комплексів з 

металами змінної валентності — прооксидантів, які значно посилюють процеси 

вільнорадикального окиснення [2, c.21; 3, c87]. Введення алоксигрупи в шосте положення 

хіноліну для S-заміщених 4-18 меркаптохіноліну сприяло значному зниженню гострої 

токсичності, появі вираженої протиішемічної, церебропротекторної, аналгетичної та 

протизапальної дій.  

Система хіноліну містить високореакційне електронодефіцитне положення C4, що дає 

змогу модифікувати її та одержувати нові сполуки з цінними властивостями. У наш час існує 

думка, що висока активність цих сполук пов’язана з їх здатністю утворювати комплекси з 

нуклеїновими кислотами за рахунок високого внутрішньоклітинного проникнення, впливу на 

процеси розмноження бактерій шляхом інгібування бактеріального ферменту.[4, c.18] 

Дослідження біологічної дії сполук вказує на те, що їх активність, значною мірою 

визначається природою замісників в хіноліновому гетероциклі. Введення алкоксигрупи в 

шосте положення хіноліну для S-заміщених 4-меркаптохіноліну сприяє значному зниженню 

гострої токсичності, появі вираженої протиішемічної, антиоксидантної, 

церебропротекторної, протизапальної та аналгетичної дії. 

Важливою особливістю фармакологічної дії похідних 4-тіохіноліну є їх здатність 

впливати на концентрацію катехоламінів, рівень яких при стресі значно підвищується.[5, 

c.29] 

За допомогою комп’ютерних програм та експериментальним шляхом вивчаються 

фізико-хімічні властивості алкоксизаміщених 4-тіохінолінів. Підтверджують будову 

синтезованих сполук за допомогою елементного аналізу, ІЧ-, ЯМР-спектроскопії, мас-

спектрометрії, а їх індивідуальність – методом тонкошарової хроматографії.[1, c.42] 

 Біологічна активність 4-тіохінолінів не достатньо вивчена, тому ця тема є досить 

цікавою і актуальною. 
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ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА РОСЛИННІСТЬ ПРИ ВИСОКІЙ ЩІЛЬНОСТІ 

ПОПУЛЯЦІЙ РАТИЧНИХ НА ТЕРИТОРІЇ АЗОВО-СИВАСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

Взаємозв'язок між рослинами і кліматом вивчається протягом кількох століть. 

Дослідження клімату і його впливу на життя на Землі – одна з самих найважливіших завдань, 

стоячих перед усім людством в даний час [1]. Процес росту рослин істотно залежить від 

стану зовнішнього середовища, що визначається, в тому числі, кліматичними умовами [2]. 

Розглядаючи потенційний вплив змін клімату на рослинність, яка є найважливішим 

компонентом більшості наземних екосистем , необхідно відзначити, що відповідні реакції 

рослинного покриву можуть проявлятися у зміні характеристик продуктивності і режимів 

кліматично залежних факторів, що обурюють, динаміці ареалів поширення видів і в багатьох 

інших аспектах [3].  

Мета роботи – визначення впливу кліматичних умов, а саме температури, кількості 

опадів та швидкості вітру на запаси соковитої рослинності на території Азово–Сиваського 

національного природного парку(АСНПП) за період 2008 – 2014 рр. 

Вивчення даної проблеми проводилось посезонно (весна, літо, осінь), шляхом 

закладання пробних майданчиків у різних біотопах о. Бірючий. Закладалося 10 пробних 

майданчиків по 1 м² в двух біотопах,на яких зрізалася вся рослинність на висоті 10 – 15 см 

від землі і збиралася в пучки [4]. Показники погодних умов отримувалися з інформаційного 

ресурсу rp5.ua Погода в світі [5]. А нами розраховувалась залежність запасу кормів, від тих, 

чи інших кліматичних показників. Величина коефіцієнта кореляції відображає сили зв'язку. 

При оцінці сили зв'язку коефіцієнтів кореляції використовувалась шкала Чеддока:від 0 до 0,3 

– дуже слабка; від 0,3 до 0,5 – слабка; від 0,5 до 0,7 – середня; від 0,7 до 0,9 – висока; від 0,9 

до 1 – дуже висока. Негативна кореляція свідчить про відсутність залежності одного 

показника від іншого. 

Згідно нашого матеріалу за 2008 – 2014 рр. (табл.) відмічаємо, що найбільша 

кореляція весною спостерігається між запасами рослинності та опадами(0,76),менше 

швидкості вітру(0,21). Кореляція між запасами та температурою негативна, що свідчить про 

повну незалежність цих показників один від одного(–0,55). Порівнюючи літні показники 

запасу рослинності за цей період часу, та погодних умов відмічаємо, що найчастіша 

залежність спостерігається від кількості опадів(0,97), менше – від швидкості вітру(0,76). В 

той час як від температурних показників залежність зовсім відсутня, про що свідчить 

негативна кореляція(–0,90). 
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Таблиця - Залежність запасів рослинності за 2008 – 2014 рр. від кліматичних 

показників на о.Бірючий 

 

 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Весняний період 

Температура  –0,55 0,01 –0,71 –0,13 –0,93 –0,98 –0,90 

Опади 0,73 0,33 0,76 –0,29 – 0,04 0,99 

Швидкість 

вітру 

0,99 0,77 0,21 –0,38 –0,78 0,30 0,99 

Літній період 

Температура –0,26 –0,11 –0,09 –0,53 0,05 –0,90 0,01 

Опади –0,46 0,78 0,22 0,97 –0,1 0,7 –0,24 

Швидкість 

вітру 

0,06 –0,84 –0,84 0,76 –0,76 –0,2 0,29 

Осінній період 

Температура 0,94 0,90 0,99 0,95 1 0,66 0,85 

Опади 0,81 –0,48 0,31 0,49 0,80 –0,81 0,86 

Швидкість 

вітру 

0,78 0,53 0,97 0,80 –0,93 0,80 0,34 

 

Нами вияснено, щонайбільший зв'язок між рослинністю і температурою [1] 

спостерігалося в нашому експерименті протягом 7 років восени 2012р. і дорівнював 1. 

Ненабагато менша кореляція спостерігається між запасами рослинності та опадами(0,81), 

запасами рослинності та швидкістю вітру(0,78).  
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СТАН ПЕРИФЕРІЙНОЇ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ ІМУНІТЕТУ  

В ХВОРИХ З СЕЧОКАМ’ЯНОЮ ХВОРОБОЮ,  

УСКЛАДНЕНОЮ ГОСТРИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ  

ТА ГОСТРИМ ГНІЙНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ 

Сечокам’яна хвороба (СКХ) – поширене захворювання нирок у приазовському 

регіоні. Важким ускладненням СКХ є гострий серозний та гострий гнійний пієлонефрит. В 

літературі обмежена інформація про склад клітинної ланки імунітету в умовах гострого 
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серозного та гнійного враження нирок на тлі СКХ [1, c.3]. Об’єкт дослідження СКХ, предмет 

дослідження - відносний та абсолютній вміст окремих субпопуляцій лейкоцитів в умовах 

гострого та гострого гнійного пієлонефриту (ГПН та ГГПН відповідно), що ускладнюють 

СКХ. 

Досліджували венозну кров 13 хворих на ГПН (1-а група) та 11 хворих на ГГПН( 2-а 

група) при госпіталізації в Приморську міську лікарню. Контрольну групу склали 25 осіб 

клінічно здорових чоловіків та жінок (позаштатні донори). 95% довірчий інтервал середній 

віку хворих на ГПФ був 55±13,19; хворих на ГГПН – 48,43± 17,58; вік контрольної групи – 

32,0±7,18. 

Встановлено, що при надходженні в стаціонар вміст лейкоцитів (Lk) у хворих на ГПН 

відповідав такому у контролі; у хворих з ГГПН був у 2 рази вище як за контроль та й за 1-у 

групу. Відносний вміст клітин лейкограми у досліджуваних групах був таким: паличко 

ядерні нейтрофіли (Py) в 1-ої групі були вище за контроль у 1,3, а у 2-ої – в 3,3рази; 

сегментоядерні нейтрофіли (Sy) хворих обох груп не відрізнялись від контролю; вміст 

еозинофілів у лейкограмі хворих 1-ої групи склав 240%, у 2-ої -150% від контролю; 

відповідно до контролю вміст лімфоцитів у групах склав 86% та 71% ; вміст моноцитів не 

відрізнявся від контролю. 

Напрям та ступень прояву змін абсолютного вмісту окремих субпопуляцій лейкоцитів 

у лейкограмі досліджуваних групах був таким: aPy у хворих 1-ої групи перевищував 

контроль на 30%, в той час як у 2-ої на 500%; aSy 1-ої групи перевищували контроль на 30%, 

у 2-ої – на 60%; аeos в обох групах перевищували контроль у 2,5 рази; аLf у хворих 1-ої 

групи не відрізні вся від контролю, а у 2-ої був вище за контроль у 1,3 рази; аМon в обох 

групах перевищували контроль у 1,6 рази. 

Висновки 

1. При ускладненні СКХ ГГПН на відміну от ГПН перебігає та тлі незначного 

лейкоцитозу. 

2. В лейкограмі хворих на ГГПН підвищено абсолютний вміст сегментоядерних, 

паличко ядерних нейтрофілів та лімфоцитів.  

3. ГПН перебігає на тлі нормального вмісту лейкоцитів, паличко ядерних та 

сегментоядерних нейтрофілів, лімфоцитів.  

4. При обох ускладненнях СКХ у практично однаковому ступеню підвищений 

відносний та абсолютний вміст еозинофілів та моноцитів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТИМЬЯНА 

Род Thýmus насчитывает свыше 400 видов, из которых в флоре Украины встречается 

до 50. Чебрец обычен (Thymus vulgaris L.) и крымский (Thymus tauricus Klok. et Shost.) 

широко распространенные на территориях Украины, Европы, Малой и Средней Азии, 

странах СНГ. Эфирные масла и экстракты из травы видов рода Thymus L. входят в состав 

многих комплексных фитопрепаратов антисептического и противовоспалительного 

действия. В то же время, эти растения являются малоизученными и имеют большие 

возможности для внедрения в медицинскую практику в форме новых лекарственных средств.  
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Тимья́н (богородничная трава, чабер, чепчик) хорошо известен во многих странах, где 

его применяют как лекарственное средство, и как ароматную приправу к блюдам. Чабре́ц 

(Thýmus) — один из наиболее крупных и таксономически сложных родов семейства 

Яснотковые (Lamiaceae). 

Это отличное антисептическое, бактерицидное, противогипертоническое, потогонное 

средство. Он обладает выраженным успокоительным, болеутоляющим, ранозаживляющим, 

противосудорожным, мочегонным действием. Применяется при лечении невралгий и 

невритов, заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Благодаря 

наличию эфирных масел, чабрец широко используют при лечении заболеваний органов 

дыхания и простуд. Различные препараты и сборы с чабрецом используются как народной, 

так и официальной медициной. Широкий спектр применения чабреца связан с тем, что в нем 

кроме эфирных масел содержится целый спектр полезных веществ – флавоноиды, камедь, 

жиры, дубильные вещества, смолы, горечи, олеоноловая, тритерпеновая, тимуновая, 

урсоловая, кофейная, хинная, хлорогеновая кислоты и др. В незначительных количествах 

имеются витамины и микроэлементы.  

Маслом или экстрактом чабреца лечат герпес и воспалительные заболевания кожи. 

Оно широко применяется и в ароматерапии, содержащиеся в нем летучие вещества обладают 

антисептическим и тонизирующим действием, способствуют уменьшению головной и 

суставной боли, снятию напряжения, хорошему сну. 

Тимьян ползучий (Thymus serpyllum) содержит до 0,1—0,6 % эфирного масла, 

основным компонентом которого является тимол — до 30 % и карвакрол. В нем обнаружены 

дубильные вещества, горечи, минеральные вещества, камедь, органические пигменты, 

тритерпеноиды: урсоловая и олеаноловая кислоты. В незначительных количествах имеются 

терпены. 

В природе существует много разновидностей чабреца, различия между которыми 

незначительны как по внешнему виду, так и по составу содержащихся в них веществ. Все 

они обладают целебными свойствами и используются медициной. Чабрец – многолетний 

невысокий полукустарник с мелкими продолговато-эллиптическими листьями и розовато-

лиловыми цветками, которые цветут практически все лето. Семена созревают в июле–

сентябре. Для использования в лечебных и кулинарных целях собирают наземную часть 

растения – веточки с листьями, цветки, семена. 

Кроме прекрасных медицинских показателей тимьян - хороший медонос и 

перспективное декоративное растение. В последние годы он все шире используется в 

декоративном садоводстве, в частности, для устройства альпинариев — например, 

средиземноморский вид тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris). 

Нами начата работа по изучению разных видов тимьяна в засушливых условиях юга 

Украины, с целью отбора наиболее ценных генотипов для разных направлений 

использования культуры. 
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РОЗПОДІЛ РЕЦЕПТОРІВ ДО ЛЕКТИНІВ У НИРЦІ ЩУРІВ  
PNA+-рецептори (до лектину арахісу земляного) виявляються практично в усіх 

структурах паренхіми нирки новонароджених щурів, за винятком нефрогенної зони. 
Інтенсивність їхнього розподілу залежить від ряду факторів. Відзначається більш 
інтенсивний розподіл PNA+-рецепторів в експериментальної групи тварин на ранніх строках 
життя. До шістдесятої доби життя спостерігається вирівнювання інтенсивності розподілу 
цих рецепторів у ряді структур кіркової та мозкової речовини нирки. Однак, на мембранах 
епітеліоцитів проксимальних звивистих канальців, эндотелиоцитов судин і в структурах 
сполучної тканини мозкової речовини нирок зберігається більша кількість рецепторів до 
лектину арахісу земляного в антигненпремійованих тварин. Внутришньоцитоплазматичні 
PNA+ гранули в епітеліоцитах проксимальних звивистих канальців можуть вказувати на 
бурхливі процеси становлення та високу функціональну активність цього відділу нефрону. 

Вперше описана динаміка розподілу лектина арахісу земляного в структурах нирки 
щурів перших місяців життя. PNA+-рецептори виявляються практично в усіх структурах 
паренхіми нирки лабораторних тварин, за винятком нефрогенної зони. Інтенсивність 
розподілу рецепторів до арахісу земляного може залежати від ряду факторів. Відзначається 
більш інтенсивний їхній розподіл в експериментальної групи тварин на ранніх строках 
життя. Так, епітеліоцити капсули ниркового тільця нефрону і петлі Генле у тварин, яким 
внутришньоплідно вводили антиген несуть на клітинній мембрані більше PNA+-рецепторів, 
ніж у тварин інтактної і контрольної груп на першу і третю добу післянатального періоду 
онтогенезу. До шістдесятої доби життя спостерігається вирівнювання більшості показників у 
ряді структур кіркової і мозкової речовини нирки. На мембранах епітеліоцитів 
проксимальних звивистих канальців, ендотеліоцитів судин і в структурах сполучної тканини 
мозкової речовини нирок зберігається більша кількість рецепторів до лектину арахісу 
земляного в антигенпремійованих тварин. Внутришньоцитоплазматичні PNA+ гранули в 
епітеліоцитах проксимальних звивистих канальців можуть побічно вказувати на процеси 
становлення та високу функціональну активність цього відділу нефрону.  

Кінцевим залишком рецепторів до лектину SBA є ацетіл-D-галактозамін. Виявлення 
цих вуглеводних рецепторів дозволяє вивчити функціональний стан клітин, їх адгезивні 
здатності, а також відображає стан клітин в інтерфазі. У паренхімі нирки досліджуваних груп 
тварин рецептори до лектину SBA виявляються на мембранах клітин окремих структур і в 
різній кількості, про що свідчить різний ступінь інтенсивності їхнього забарвлення  

Розподіл рецепторів до лектину сої в різних ділянках паренхіми нирки в різні вікові 
періоди неоднаково як у межах однієї групи досліджуваних щурів, так і серед тварин різних 
груп, але одного віку. Як відомо, в ембріогенезі нирка розвивається з декількох закладок. 
Збиральні канальці і вставні відділи нефрону формуються із сечовідного відростка 
мезонефроса, а інша частина нефрону – з мезенхіми метанефрогенної бластеми. Можливо, 
розподіл рецепторів до лектину сої пов'язан з етапами формування органа у 
внутрішньоутробному періоді. Отримані дані показують, що рецептори до лектину сої 
виявляються тільки в епітеліоцитах збиральних трубок, вставного відділу нефрону  
(з чотирнадцятої доби післянатального періоду), чашечок і миски. На першу добу життя 
менше всього SBA+-рецепторів виявляється у фіброзній капсулі і в епітелії чашок і миски. 
При цьому більш інтенсивний розподіл SBA+-рецепторів відзначається в нирці у тварин, 
яким внутришньоплідно вводили антиген. Данна тенденція простежується до тридцятої доби 
включно. Встановлено, що виявлені особливості розподілу SBA+-рецепторів вказує на більш 
швидке становлення структур органа в експериментальної групи тварин. З іншого боку, 
розподіл рецепторів до лектину сої в перерахованих вище структурах вказує на адгезивні 
властивості клітин, які локально можуть виконувати доімунні функції захисту від можливого 
проникнення агента, що інфікує. Наявність більшої кількості SBA+-рецепторів у тварин, що 
одержали внутришньоплідно γ-глобулін, може вказувати на підвищене функціональне й 
антигенне навантаження нирки.  
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ВИВЧЕННЯ ЕНТОМОФАУНИ ФЕДОТОВОЇ КОСИ 

Федотова коса є одним з унікальних і цінних природних комплексів Приазовського 

національного природного парку, створеного на початку 2010 р. на території Запорізької 

області у межах Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Бердянського, районів та 

м. Бердянськ. Коса як об’єкт ПЗФ України має статус ландшафтного заказника 

загальнодержавного значення «Федотова коса». Омивається вона з заходу Утлюцьким 

лиманом, із сходу – Азовським морем. Ландшафтна специфічність, флористичне 

різноманіття та особливість коси привертає увагу науковців парку, особливо ентомологів, 

так як саме комахи найменше вивчені серед інших представників біоти коси. Тут було 

закладено один з 14 комплексних наукових полігонів парку, одним із завдань спостережень 

на обраній території є вивчення біорізноманіття фауни комах, їх чисельністі і поширення в 

біотопах. 

У 2014 році співробітники Приазовського природного парку розпочали 

ентомологічний моніторинг на полігоні Федотова коса, який простягнувся від Степка до бази 

«Золотий берег». Розпочався польовий сезон 10 травня і закінчився 3 жовтня, але 

дослідження не були регулярними через недостатнє фінансування та несприятливі погодні 

умови. За весь період було здійснено 7 експедиційних виїздів на досліджувану територію з 

застосуванням 2 стандартних ентомологічних методик. Перша – методика прямого 

візуального обліку, яка застосовувалась 4 рази, маршрут складав від 200 м до 1000 м. Друга – 

методика відносного обліку безхребетних пастками Барбера (методика вперше запроваджена 

на території ПНПП). Пастки закладалися по одній лінії в кількості 10 у двох різних біотопах: 

солончак, степова ділянка. Розглянемо детальніше результати обліку комах при застосуванні 

першої методики.  

За результатами 4 виїздів були відмічені 1708 особин комах з 28 видів та 7 рядів: 

твердокрилі (Coleoptera) – 9 видів; лускокрилі (Lepidoptera) – 7; двокрилі (Diptera) – 4 види; 

напівтвердокрилі (Hemiptera) – 4 види; прямокрилі (Orthoptera) - 2 види; перетинчастокрилі 

(Hymenoptera) – 1 вид; бабки (Odonata) – 1 вид. Узагальнені дані обліків представлені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1.  

Фауністичний склад та загальна чисельність комах на 

Федотовій косі при денних обліках на маршруті в 2014 р. 

Вид (лат.) Вид (укр.) 
Загальна чисельність 

обрахованих особин 

Sympetrum sanguileum Стислобрюх криваво – червоний 28 

Hierodula transcaucasica Богомол кавказький 2 

Gryllotalpa gryllotalpa Капустянка 3 

Adelphocoris lineolatus Клоп люцерновий 1 

Вид (лат.) Вид (укр.) 
Загальна чисельність 

обрахованих особин 

Pyrrhocoris apterus Червоноклоп червоний 1 

Lygaeus equestris Лігеус плямистий 3 

Eurydema ornata Клоп капустяний 1 

Pentodon idiota Гнойовик кукурудзяний 1 

Malachius aeneus Малашка бронзова 6 

Coccinella septempunctata Сонечко семикрапкове 10 

Thea vigintiduopunctata Коровка двадцятидвокрапкова 1 
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Omophus proteus Пилкоїд протей 5 

Mordella aculeate Шипоноска чорна 1 

Entomoscelis adonidis Листоїд ріпаковий 1429 

Galeruca pomonae Козявка садова 14 

Galeruca tanaceti. Козявка чорна пижмова 6 

Autographa gamma Совка гамма 15 

Pontia edusa Білюх ріпаковий 39 

Pieris napi Білан брукв´яний 24 

Colias erate Жовтюх Ерато 2 

Pontia daplidice Білан резедовий 6 

Argynnis pandora 
Перламутровка пандора 3 

Vanessa cardui Сонцевик будяковий 80 

Ammophila sabulosa Амофіла піщана 2 

Sarcophaga carnaria Муха сіра м’ясна 8 

Eristalis tenax Дзюрчалка бджоловидка 13 

Bombylius major Дзижчало велике 3 

Tipula oleraceae Комар-довгоножка городня 1 

Загальна кількість видів 28 Всього: 1708 

Під час моніторингу не зареєстровані види комах охоронних категорій, але був 

помічений вже вдруге такий вид як богомол кавказький Hierodula transcaucasica Brunner von 

Wattenwyl, 1878 (Mantidae; Mantoptera). Вперше даний вид був знайдений 21.08.2013 на 

Федотовій косі (Якимівський р-н). Цей закавказький вид нещодавно проник на територію 

України і був вдмічений в Криму (Фатерига та ін., 2004), і як стверджує Сучков С.І., це 

перша знахідка цього виду в материковій частині нашої держави, що може свідчити про його 

закріплення та розселяння на півдні України [1]. В цьому році було знайдено цей вид вдруге, 

ще й спостерігалося, як богомол відкладав оотеку, це в свою чергу підтверджує про його 

закріплення на данній території. 

В цілому на Федотовій косі відмічено типові представники ентомофауни. 

Автор висловлює подяку С.І. Сучкову у визначенні зібраного матеріалу. 
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РОЗРОБКА ІОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕКТОДА З ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЮ 

МЕМБРАНОЮ, ПЛАСТИФІКОВАНОЮ ДИБУТИЛСЕБАЦИНАТОМ ТА 

ОБЕРНЕНОЮ ДО КАТІОНУ АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЙ ХЛОРИДУ 

Застосування іоноселективних електродів (ІСЕ) є одним із сучасних напрямків 

аналітичної хімії. Основними перевагами їх використання є вибірковість, швидкість 

визначення, портативність та низькі трудовитрати для проведення аналізу.  

В даний час особливо інтенсивно розвиваються дослідження по застосуванню ІСЕ для 

визначення різноманітних органічних сполук.  

Для синтезу мембрани іоноселективного електроду використовуються різні мембранні 

розчинники (водночас і пластифікатори). Визначеня коефіцієнта екстракції конкретного 

мембранного розчинника є необхідним для оцінки впливу йонного обміну між ним і 
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досліджуваним розчином на аналітичні характеристики електрода, тому робота є актуальною 

[1, с. 42].  

Метою даної роботи було розробити ІСЕ різних конструкцій і створити електрод з 

найкращими електрохімічними характеристиками вивчаючи вплив природи 

електродоактивної речовини на електродну функцію. 

Для синтезу мембрани іоноселективного електроду використовуються мембранні 

розчинники (які є водночас пластифікаторами для ПВХ, що мають різну діелектричну 

проникністю, від якої залежать їх екстракційні характеристики. Зв’язок між коефіцієнтом 

розподілу досліджуваного іона між водною і органічною фазою та діелектричною 

проникністтю органічного розчинника встановлює рівняння Борна [2, с. 20]: 
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де: NA – число Авогадро (6,0221 * 1023 моль-1); 

e0 – заряд електрона (1,60218 * 10-19 Кл); 

zi – заряд іона; 

ε0 – діелектрична проникність вакууму (8,85419 * 10-12 Ф/м); 

ri – радіус іона; 

 – діелектрична проникність 

Ступінь екстракції досліджуваного катіона в мембранний розчинник впливає на 

селективність мембрани ІСЕ, тому актуальним є визначення коефіцієнту розподілу 

визначуваного іона між водною фазою і мембранним розчинником. 

Висновки 

 Основними перевагами використання ІСЕ для аналізу ПАВ є вибірковість, 

швидкість визначення, портативність та низькі трудовитрати для проведення аналізу.  

 Розроблені ІСЕ можуть використовуватися для подальшого визначення ПАР в 

медичних препаратах та стічних водах. 
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ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДОПОЇВ РАТИЧНИХ  

В УМОВАХ АСНПП 

Значимість досліджених диких копитних Азово-Сиваського національного 

природного парку (далі – АСНПП) у розвитку мисливського господарства країни обумовлює 

необхідність вивчення зараженості цих тварин паразитами, які являються одним із 

біологічних факторів, що суттєво впливають на стан їх популяцій [1, 2, 4]. Фауна гельмінтів 

оленя благородного та лані європейської вивчена достатньо повно. В цілому для 

європейської частини колишнього СРСР у благородного оленя було зареєстровано 39 видів 

гельмінтів. У західноєвропейських країнах у лані європейської було виявлено 49 видів 

гельмінтів [5]. Відомо, що найбільш небезпечними гельмінтами для цих копитних є 

паразитичні трематоди, а саме парафістаматиди та фасціоліди у життєвому циклі яких 

існують проміжні хазяї – прісноводні черевоногі молюски [3]. Тому для з’ясування ролі 

проміжних хазяїв, які можуть бути інвазійним початком для зараження паразитами диких 
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копитних та особливостей водних біоценозів нами були проведені гідробіологічні 

дослідження водопоїв ратичних в умовах АСНПП. 

Мета даної роботи – дослідження структурної організації зоопланктону та зообентосу 

копанок ратичних в умовах АСНПП.  

В зообентосі досліджених водойм було виявлено 12 видів, які відносяться до 7 

таксономічних груп. Найбільшою кількістю видів була представлена група двокрилих комах 

(4 види), двома видами були представлені водні твердокрилі та напівтвердокрилі. Інші групи 

(черевоногі молюски, турбелярії, нематоди, павукоподібні) були представлені по одному 

виду відповідно.  

В досліджених водопоях ратичних був виявлений єдиний представник черевоногих 

молюсків Lymnae truncatula (O.F. Müller), який зустрічався виключно у копанці біля селища 

«Чінка», яка характеризується високою мінералізацією води. Даний представник 

черевоногих молюсків характеризувався низькими кількісними показниками (чисельність 

10екз./м2, а біомаса 20 мг/м2).  

Чисельність угруповань донних безхребетних досліджених копанок коливалась у 

межах 130-3119 екз./м2, а біомаса відповідно – від 90,1 мг/м2 до 2467,0 мг/м2.  

Копанки ратичних які мали високу мінералізацію води характеризувались низькими 

показниками чисельності та максимальними показниками біомаси зообентосу. За 

кількісними показниками в зообентосі досліджених копанок переважали водні комахи 

(личинки та імаго). Так в копанках із високою мінералізацією води домінували за 

чисельністю та біомасою напівтвердокрилі – 68,6% та 63,3% відповідно від загальної біомаси 

зообентосу.  

В зоопланктоні досліджених копанок було виявлено 14 видів із 3 таксономічних груп 

гідробіонтів. Найбільша кількість видів була виявлена серед таксономічної групи 

черепашкових ракоподібних або остракод – 7 видів. Шість виявлених видів належало до 

веслоногих ракоподібних та одним видом були представлені гіллястовусі ракоподібні. 

Чисельність зопланктону досліджених копанок коливалась у межах від 1984 екз./м3 до 17232 

екз./м3, а біомаса – від 1,59 мг/м3 до 347,30 мг/м3.  

Видовий склад зоопланктону копанок із різною мінералізацією води суттєво 

відрізнявся. Зоопланктон копанок із високою мінералізацією води був представлений 

виключно ракушковими ракоподібними (остракодами), які здатні витримувати полігалинні 

води. Угруповання зоопланктону копанок із підвищеною мінералізацією води був 

представлений трьома групами гідробіонтів – веслоногими, гіллястовусими та ракушковими 

ракоподібними.  

Високими кількісними показниками характеризувався зоопланктон копанок з 

підвищеною мінералізацією води. Найменшою чисельність та біомаса зоопланктону була 

встановлена для копанок які характеризувались високою мінералізацією води.  

Основу трофічної структури зоопланктону складали організми, що добувають їжу із 

товщі води, а серед них виключно кладоцера Daphnia (Ctenodaphnia) magna Straus, яка 

належить до екологічної групи первинних фільтраторів. Також слід зазначити, що саме цей 

вид гіллястовусих ракоподібних, серед виявлених видів гідробіонтів зоопланктону домінував 

в угрупованнях або за чисельністю або за біомасою та зустрічався на різних стадіях розвитку 

у копанках які характеризувались підвищеною мінералізацією води.  

У цілому можна зазначити, що зоопланктон та зообентос досліджених копанок 

характеризується високими кількісними показниками та певним видовим різноманіттям 

організмів, які здатні існувати в умовах високої та підвищеної мінералізації води копанок. 

Також нами було встановлено низьку чисельність черевоного молюску L. truncatula в 

досліджених копанках, який ймовірно може виконувати роль першого проміжного хазяїна 

для трематоди, що паразитують у ратичних.  



142 

 

Література 

1. Болденков В. С. Азово-Сивашское заповедно-охотничье хозяйство / В. С. Болденков // 

Заповедники СССР. Заповедники Украины и Молдавии. – М.: Мысль. – 1987. – С. 178-195. 

2. Домнич А. В. Биоразнообразие и роль животных в екосистемах / А. В. Домнич // VII 

Международная научная конференция «Zoocenosis». (Днепропетровск 22-24.10.13). – 

Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2013. – С. 210-213. 

3. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод 

суші та естуаріїв України / В. Д. Романенко, В. М. Жукинський, О. П. Оксіюк та ін. – К., 

2001. – 48 с. 

4. Проект організації території Азово-Сиваського національного природного парку, охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів. 

Пояснювальна записка – Мелітополь: ПП «Центр екологічного управління», 2009. – Т. 1. – 

360 с.  

5. Прядко Э. И. Гельминты оленей / Э. И. Прядко. – Алма-Ата: Наука. – 1976. – 228 с. 

 

Кауля Владислав 

студент 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. ф.-м. н., доц. Маслова О. В. 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО  

ПОВІТРЯ м. ЗАПОРІЖЖЯ 

Як відомо, основними джерелами надходження шкідливих речовин в атмосферне 

повітря міст є промислові підприємства та автотранспорт. [4, c. 3] Разом з тим, необхідно 

враховувати, що для кожної міської території є свій, обумовлений видом промисловості на 

даній території, специфічний набір забруднень. [2, c.4] Саме тому, об’єктивна оцінка рівня 

забруднення атмосферного повітря є актуальною проблемою, а діагностика стану 

навколишнього природного середовища та коректна оцінка реальних рівнів впливу на 

організм людини продовжує залишатись однією з найважливіших задач екології. [5, c. 7] 

Останніми роками проводилося чимало досліджень присвячених даній темі, зокрема у 

статтях О.В. Важненко та Т.П. Сорокіної вивчалися питання забруднення атмосферного 

повітря м.Запоріжжя. 

Метою даної статті є аналіз кількісних показників викидів промислових підприємств 

міста. Практична значимість цієї статті полягає у тому, що в ній вказані основні речовини-

забруднювачі повітря та простежена динаміка кількості викидів забруднюючих речовин в 

атмосферу.  

У даному огляді наводиться узагальнена інформація стосовно забруднення 

атмосферного повітря м.Запоріжжя. Аналіз стану атмосферного повітря здійснювався на 

основі даних систематичних спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м.Запоріжжя 

на 5-ти постах спостереження Запорізького обласного центру з гідрометеорології. [1, c. 11] 

Згідно з даними наведеними у таблиці 1 у період з 2009 до 2012 роки простежується 

чітка динаміка зростання кількості викидів по усім показникам. [3, с. 3] Разом з тим, у 2012 

році відбулося падіння кількості викидів, що обумовлено дією багатьох факторів.  
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У результаті проведеної роботи на основі цих даних побудовано прогноз забруднення 

атмосферного повітря м.Запоріжжя до 2020 року включно.  

 

 
 

Спираючись на дані прогнозу, спостерігаємо загальну тенденцію до зростання 

кількості викидів забруднюючих речовин. Проте, прогнозовані показники викидів діоксиду 

сірки мають тенденцію на зниження. 

У результаті дослідження побудовано прогноз кількості викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря м.Запоріжжя, згідно з яким простежується стійка динаміка до 

зростання. Аналіз результатів дозволяє зробити висновок щодо необхідності інтенсифікації 

заходів, спрямованих на скорочення викидів в атмосферне повітря. Стає очевидним, що при 

існуючому положенні без реформування промислового комплексу стан атмосферного 

повітря буде погіршуватися і надалі 
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ЛЕЙКОГРАМА КРОВІ У ХВОРИХ  

НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ 

Негоспітальна пневмонія (НП) – гостре захворювання, що виникає в позалікарняних 

умовах та супроводжується симптомами інфекції нижніх дихальних шляхів і 

рентгенологічними ознаками нових вогнищево-інфільтративних змін у легенях за відсутності 

очевидної діагностичної альтернативи. НП, уражаючи в переважній більшості осіб 

працездатного віку та характеризуючись високою смертністю й інвалідизацією хворих 

внаслідок розвитку ускладнень, формує одну із найбільш обтяжливих медико-соціальних 

проблем. 

Метою роботи було дослідження лейкограми крові хворих на НП. Об’єктом 

дослідження була сироватка крові 15 хворих. Контрольну групу склали 20 умовно здорових 

людей. У хворих за період лікування брали венозну кров (3 – 5 разів, в залежності від 

важкості перебігу захворювання), в якій досліджували загальну кількість лейкоцитів та 

лейкограму. Статистичний аналіз даних здійснювали з використанням пакету прикладних 

програм SPSS, версія 13 в операційній системі Windows XP.  

Як показали результати досліджень, у хворих на НП кількість лейкоцитів достовірно 

перевищувала показник контрольної групи на початку захворювання на 66 % (р< 0,001) і 

складала 9,3 ± 0,65 Г/л. У подальшому їх кількість поступово знижувалася.  

Кількість еозинофілів була у межах фізіологічної норми, проте на початку 

захворювання перевищувала показник контролю на 21 %. У подальшому, при лікуванні, їх 

кількість знижувалась. 

Кількість паличкоядерних нейтрофілів у хворих на НП на початку захворювання 

перевищувала показник контролю у 4 рази і складала 7,7 ±1,46 % (р< 0,001), що було також 

вище за верхню межу фізіологічної норми на 28 %. Надалі їх кількість знижувалась і вже на 

третьому етапі дослідження досягала показників фізіологічної норми, проте перевищувала 

контроль у 2,4 рази. 

Показник кількості сегментоядерних нейтрофілів на початку захворювання був 

достовірно нижчим за контроль на 7 %. Далі при лікуванні він коливався, але не 

перевищував верхню межу фізіологічної норми. 

Кількість моноцитів протягом лікування була у межах фізіологічної норми, проте на 

початку захворювання перевищувала контроль на 74 % і складала відповідно 5,9 ± 0,63 та 3,4 

± 0,32 %. При лікуванні цей показник достовірно знижувався, але не досягав показника 

контрольної групи. 

Показники кількості лімфоцитів під час всього перебігу захворювання були в межах 

фізіологічної норми. Проте на початку захворювання кількість лімфоцитів була достовірно 

вищою за показник контролю на 17 %. Надалі їх кількість достовірно підвищувалась, але не 

досягла показника контрольної групи. 

Таким чином, у хворих на негоспітальну пневмонію спостерігається зрушення 

лейкоцитарної формули вліво. 
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КВАНТОВО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

 2-МЕТИЛ-4-S-ЗАМІЩЕНИХ ХІНОЛІНУ 
Для глибокого осмислення питань взаємозв'язку просторової будови молекул не лише 

з фізичними і хімічними властивостями речовин, але і з біологічною активністю, дуже 
продуктивно використовуються квантово-хімічні розрахунки. Останніми роками найбільш 
широко з напівемпіричних використовують MNDO-подібні методи (наближення NDDO), до 
яких відносять MNDO, AM1 і PM3 [1-3]. Популярності MNDO-подібних методів неабиякою 
мірою сприяло некомерційне розповсюдження програм AMPAC і MOPAC, що включають ці 
методи [3]. 

За допомогою програми HyperChem розшифровані ІЧ-спектри та підтверджено 
наявність основних функціональних груп в новосинтезованих похідних нітрогеновмісних 
гетероциклів, які є потенційними біологічно активними речовинами. В ІЧ-спектрах сполук 
присутні інтенсивні смуги коливань, які характерні для валентних симетричних та 
асиметричних коливань карбонільної групи та виявлені також смуги коливань, які характерні 
гетероциклу і замісникам 6-го положення. Розраховано теоретичні ПМР-спектри за 
допомогою комп’ютерного пакету програми ACD/I-Lads та НyperChem і в порівнянні з 
експериментальними ПМР -спектрами підтверджено структуру синтезованих сполук.  

Важливою властивістю, яка впливає на біологічну активність є ліпофільність. Як 
відомо, ліпофільність (lipophilicity)[2]. відображає спорідненість молекули або компонентів 
до ліпофільного оточення. Були розраховані теоретичні значення logP та logD комп’ютерною 
програмо ACD/I-Lads Комп’ютерний прогноз показав, що введення метокси- та стокси- 
замісників в 6 положенні в усіх сполуках призводить до підвищення ліпофільних 
властивостей. Етерифікація сполук з метанолом призводить до збільшення ліпофільних 
властивостей та зниження розчинності сполук в основному середовищі.  

Досліджено квантово-хімічні параметри ново синтезованих похідних 2-метил-4-S-
заміщених хіноліну. Введення метокси- та етокси- замісників у шосте положення 
хінолінового циклу, подовження карбонового ланцюгу залишку кислоти та введення 
аміногрупи суттєво не впливає на заряд N хінолінового циклу, але значно зменшує 
ефективний заряд S залишку карбонової кислоти. 

Використання комп’ютерного прогнозування біологічної дії економить час та сили 
для пошуку нових біологічно активних речовин. 
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ШТУЧНЕ РОЗВЕДЕННЯ КАБАНА 
Інтенсивне ведення сучасного мисливського господарства з напрямком на розведення 

диких ратичних тварин, у тому числі дикого кабана, є одним із шляхів відтворення дикої 
фауни, а відтак для підвищення щільності тварин в угіддях може стати створення вольєрних 
господарств, розведення тварин з наступним розселенням (випуском) їх у відкриті угіддя 
мисливських господарств. Вольєрне господарство може на обмеженій території ефективно 
запровадити не шумові селективні методи полювань на цих тварин, з метою отримання їх 
продукції, у тому числі – мисливських трофеїв, стати науково-дослідною базою для вивчення 

http://www.hyper.com/
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біології, екології мисливських тварин, мисливської ветеринарії, а також забезпечити 
задоволення духовних і пізнавальних потреб людини, особливо дітей у процесі спілкування з 
живою природою. 

Чинним законодавством України (ЗУ: «Про тваринний світ» ст. 7; «Про мисливське 
господарство та полювання» ст. 1, 3) передбачено перебування об’єктів тваринного світу 
(вилучених з стану природної волі, розведених (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі 
або набуті іншим не забороненим законом шляхом) в державній, комунальній та приватній 
власності юридичних та фізичних осіб. Мисливські тварини, що утримуються в напіввільних 
умовах або неволі в межах мисливських угідь комунальної або приватної форми власності, 
не віднесені до державного мисливського фонду. Тобто для використання розведених у 
вольєрах господарства мисливських тварин не потрібно встановлювати ліміти, брати ліцензії 
на їх добування, дотримуючись строків і днів полювання. Слід лише дотримуватись вимог 
ЗУ «Про захист тварин від жорсткого поводження», який забороняє добувати мисливських 
тварин у період розмноження, виховання потомства, вагітних самок та дитинчат, не здатних 
до самостійного існування. Отже, власник вольєрів може вільно розпоряджатися 
вирощеними в вольєрі тваринами. Це відкриває широкі перспективи для вольєрного 
розведення і вирощування мисливських видів тварин, особливо для вирощування кабанів. 

У 2013 році в Дніпропетровській області Верхньодніпровському районі при ООВ 
«Приватне мисливське господарство Дніпровське» був створений вольєр для штучного 
вирощування кабана. Вольєр розташований на території балки Бузова і займає площу в 
120 га. 

Місце для вольєру вибране з огляду на мінімальний рівень лісокористування (на цій 
ділянці запланована мінімальна концентрація рубок та інших лісогосподарських робіт). 
Досліджено і продумано під’їзні шляхи, оцінено природну кормову базу. Облаштоване 
природне джерело питної води. Розташування вольєру на схилах, зарослої середньовіковим 
лісом з чагарником, балки попереджує фактор турбування тварин і дає змогу знайти місця 
для схову від природних негараздів. Вольєр збудований із антикорозійної сітки типу 
«Tornado», яка закріплена на дерев’яні опори. Поряд (на відстані 50 м.) з вольєром 
збудований ізолятор і карантинний дворик. 

Для створення маточного поголів’я з мисливського господарства «Дубки» 
Криворізький район Дніпропетровської області було завезено 1 кабана і 7 свиноматок. Від 
яких у 2014 році було отримано 47 поросят (в середньому по 6,7 голови на 1♀ із них 7♂ і 
40♀). На сьогоднішній день господарство вже має 180 голів товарного молодняка. 

Підгодівля кабанів проводилась у відповідності до сезону року: зимовий період (на 
кожну особину, в тому числі цьогорічок): зерно (кукурудза, ячмінь, жито, пшениця, овес) – 2 
кг на добу, коренеплоди (картопля, буряк, ріпа) і жолуді, каштан – 2 кг на добу, комбікорм, 
висівки, силос – 0,5 кг на добу; весняно-літній період (на дорослу особину): зерно – 0,5 кг, 
корене- і клубнеплоди – 2, 0 кг, комбікорм, висівки, силос – 0,5 кг. Після появи молодняку 
через 1,5-2 місяці на одну особину молодняку викладали половину весняно-літнього раціону. 
У осінній період – першу половину осіннього періоду корми викладались згідно літнього 
раціону, у другу – згідно зимового. Помічено, що кабан дуже невимогливий до корму, але і в 
зимовий період необхідно джерело питної води. При утримані свиноматок з гуртом 
помічено, що поросята допускаються до корму в останню чергу, іноді отримуючи при цьому 
небезпечні травми. Для уникнення від таких випадків були облаштовані спеціальні 
кормушки для поросят, куди дорослі свині не могли потрапити. 

Для селекційного вилучення тварин у вольєрі було побудовано дві стрілецькі вежі 
біля підгодовувальних майданчиків. Вилучення проводилось із стрілецької зброї калібру 7,62 
з глушником. Помічено, що звірі після пострілу швидко заспокоюються і повертаються до 
споживання корму. Вилучених тварин забирали після того як стадо поверталося до лісу. 

Дикий кабан є одним з найперспективніших видів для інтенсивного мисливського 
господарства, у тому числі – для вольєрного утримання. Для отримання максимального 
економічного ефекту від вольєрного утримання кабана необхідно забезпечити комплекс 
інженерно-будівельних, біотехнічних та зооветеринарних заходів. 
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ПОВЕДІНКА І АКТИВНІСТЬ САМИЦЬ БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ  

(CERVUS ELAPHUS) У ЛІТНИЙ ПЕРІОД В ОСТРІВНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

На теперішній час, у мисливських господарствах України, оленячі (Cervidae) 

розглядають, як один з найбільш перспективніших видів ратичних. У наш час існує проблема 

в області мисливствознавства та екології тварин, що до створення оптимальних умов для 

нормальної життєдіяльності копитних, особливо при високій щільності популяцій. 

Актуальним для спеціалістів являється проводити детальний аналіз поведінки копитних. 

Також, вивчення етології ратичних надає можливісь розробляти принципи управління 

поведінки тварин [Баскін, 1976].  

Мета роботи: вияснити активність благородного оленя (Cervus elaphus) на о. Бірючий. 

Протягом літа (кінець червня – початок липня) 2014 р. проводилось спостереження впродовж 

всього світлового дня, з 4:20 до 21:40. Загальна кількість годин спостереження склала 409 

годин, з них 24 у нічний час. Щільність благородного оленя на території Азово-Сиваського 

національного природного парку (АСНПП) 2014 р. складає 131,8 ос./1000га.  

Робота виконувалася за допомогою біноклів, підзорної труби (×30, ×60) або 

неозброєним оком з вишки, (висотою 8 м), яка знаходиться в 500 метрів біля кордону 

«Перебійня». Всього було зафіксовано 364 особини, а за день відмічено від 48 до 110 особин. 

Крім того, в окремій ділянці кордону площею 2 × 3,5 км фіксували і постійно спостерігали за 

поведінкою контрольного стада, що складається з 1-3, або 6 самиць благородного оленя. 

Відмічаємо, що влітку особини шляхетного оленя збираються невеликими групами (2-

6 особин), можливо, вони мають родинні зв’язки, як вказує Л. М. Баскін (1976 р.) «тісні 

знайомства». Такі групи більш менш міцні, так як у будь-якій ситуації вони намагаються 

триматися разом. Якщо особина з такої групи відбивається, то вона починає активно шукати 

своїх «сородичів», з якими кормилася. На перший погляд члени групи спілкуються і 

захищають один одного. Якщо поблизу знаходиться особина іншого виду (кулан, лань, 

людина), деякі члени цієї групи (1-2 ос.) уважно спостерігають за ними (від 1 до 3 і навіть до 

5 хвилин). 

Якщо температура повітря не перевищує +30°С (до 10 годин ранку та після 5 годин 

вечора), тоді більшість тварин (80-90%) піднімаються з лежок і розпочинають жировку. 

Середня швидкість жировки становить 1 км/год. (2,7 м/с). Покрита площа може бути різною, 

це залежить від кількості доступних кормів. В досліджуваній місцевості, група з 6 самиць, 

покривала, близько 90 га, а годувалася на 12 га (13,3%). Що стосується добового ритму, 

відмічаємо, що протягом світового дня тварини знаходяться в лежках (від 6-7 годин – 40-43 

%), або кормляться (до 7 годин – 43%). 

Водопій (штучні копанки площею 6 × 12, або 5 × 10 м та глибиною 1,2 – 1,5 м) 

тварини відвідують що найменше 2 рази на день. Відмічаємо, що в одній із досліджуваній 

груп дорослих самиць (6 особин) одна з них 16.07.14 р. народила одне теля. Теля було 

заховане у високій траві за 500-700 м від місця постійного знаходження досліджуваної групи. 

Протягом 7 днів вся група відвідувала теля 4 і більше разів на день. Коли самка кормила своє 

дитинча інші самиці ставали півколом і спостерігали, як за годівлею так і за місцевістю. 

Таким чином, в літній період самки шляхетного оленя збираються у невеликі групи 

(2-6 особин). Такі групи більш-менш міцні. Більшу частину світового дня, тварини проводять 

на лежках (40-43%), або кормляться (35-43%). На все інше (хід холостий, жировочний, 

водопій) припадає не більше 20% всього добового ритму. 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У КРОВІ ХВОРИХ  

НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНІВ З УРАХУВАННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРОЦЕСУ 

В останній час в Україні епідемія туберкульозу легенів бурхливо прогресує, особливо 

серед осіб працездатного і репродуктивного віку. В м. Запоріжжя туберкульоз легенів також 

прийняв характер епідемії, хворіють люди усіх соціальних прошарків та різних вікових груп. 

Однією з особливостей епідемії туберкульозу легенів у сучасних умовах є значна кількість 

занедбаних форм серед вперше виявлених хворих, поширені полікавернозні процеси, 

масивне бактеріовиділення 

Метою роботи було дослідження гематологічних показників у крові хворих на 

туберкульоз легенів з урахуванням інтенсивності туберкульозного процесу. 

Дослідження проведене на базі клінічної лабораторії Запорізького обласного 

протитуберкульозного диспансеру.  

Обстежено 75 чоловіків та жінок, хворих на туберкульоз легенів, які були поділені на 

3 групи: перша – 25 хворих з вперше діагностованим туберкульозом легенів; друга – 25 осіб 

із реактивацією туберкульозу; третя – 25 хворих, які проходили курс хіміотерапії 

протитуберкульозними препаратами. Контрольну групу склали 25 практично здорових 

людей. В крові визначали загальну кількість лейкоцитів, еритроцитів, гемоглобін, ШОЕ та 

кольоровий показник. Статистичний аналіз даних здійснювали з використанням пакету 

прикладних програм SPSS, версія 13 в операційній системі Windows XP. 

Як показали результати досліджень, загальна кількість лейкоцитів у чоловіків у 

групах була в межах норми, за винятком групи хворих з реактивацією туберкульозу, де 

кількість лейкоцитів на 14 % була достовірно нижчою за контроль. У жінок достовірно 

вищою кількість лейкоцитів була в групах хворих з вперше діагностованим туберкульозом 

легенів та хворих, які проходили курс хіміотерапії протитуберкульозними препаратами. 

Кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну суттєво не відрізнялися у чоловіків та жінок. 

Також суттєвих змін не спостерігалося і в групах із різною інтенсивністю туберкульозного 

процесу. Кольоровий показник у жінок з вперше діагностованим туберкульозом легенів та з 

реактивацією туберкульозу не відрізнявся від контролю. В групі жінок, які проходили курс 

хіміотерапії, він недостовірно зростав на 37 %. У всіх хворих чоловіків даний показник був 

на рівні контролю. Як у чоловіків так і у жінок спостерігалося зниження ШОЕ в групах, які 

проходили курс хіміотерапії у 4-5 разів. 

Таким чином, при захворюванні на туберкульоз в основному досліджені гематологічні 

показники крові суттєвих змін не зазнають. Спостерігається тільки зростання рівня ШОЕ у 

хворих обох статей з вперше діагностованим туберкульозом легенів та з реактивацією 

туберкульозу. 
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ЗВ'ЯЗУВАННЯ ТИМОЛУ КАРТОПЛЯНИМ ТА КУКУРУДЗЯНИМ КРОХМАЛЯМИ 

Ароматизатори дедалі ширше застосовують у харчовій промисловості з метою 

покращити органолептичні характеристики продуктів. 

Вплив на зв'язування летких органічних речовин природи і фізичного стану носія 

вивчено для деяких мальтодекстринів, гуміарабіка, модифікованих крохмалів [2, с. 157]. 

Встановлено, що ступінь зв'язування летких речовин мальтодекстринами збільшується у 

міру зростання молекулярної маси мальтодекстринів, а потім зменшується тобто мається 

оптимум [3, с. 609]. 

Важливе значення має конформація полісахаридів. Це видно на прикладі 

мальтодекстринів і bb-циклодекстринів, які при близькому хімічному складі відрізняються 

будовою молекул. Аморфний стан полімерної матриці є найефективнішим станом 

полісахаридів для утримування летких речовин [1, c. 63-65]. Ці процеси та закономірності 

вивчені недостатньо. 

В зв’язку з цим, мета нашої роботи – визначення ефективності природних крохмалів 

різного походження у зв’язуванні ароматизаторів.  

Експериментально вивчали сорбцію тимолу із водного розчину суспензіями 

кукурудзяного та картопляного крохмалів. Сорбційну активність крохмалю характеризували 

двома показниками: поверхневим зв’язуванням та загальним зв’язуванням. 

В ході експерименту показано, що загальне зв’язування тимолу із розчинів найбільше 

для кукурудзяного крохмалю порівняно з картопляним. Протилежна тенденція 

спостерігається в ступеню поверхневого зв’язування. Найбільший показник поверхневого 

зв’язування тимолу має картопляний крохмаль (17 %) проти 7% поверхневого зв’язування 

кукурудзяного крохмалю.  

Таким чином, найбільш перспективним для створення твердих харчових 

ароматизаторів є кукурудзяний крохмаль, у якого максимальне загальне зв’язування 

одоранта. 
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АНАЛІЗ НІТРАТ-ІОНІВ В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ  

РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва – природний процес, властивий 

епосі науково-технічного прогресу. По суті, це якісно новий рівень антропогенної дії людини 

на навколишнє середовище , при якому досягнення науки і техніки направлені на збільшення 

рівня виробництва харчових продуктів, і в першу чергу рослинних. В основі рішення даної 

проблеми лежать не тільки сучасні агротехнічні прийоми, але і вживання широкого спектру 

агрохімікатів: мінеральних добрив, регуляторів зростання та ін. Це, в свою чергу, породило 

іншу проблему – необхідність забезпечення хімічної безпеки і високої якості продуктів 
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харчування. Останнім часом з'явився великий інтерес до залишкових кількостей нітратів в 

продуктах харчування і до тих порушень в стані здоров'я людини, які можуть бути викликані 

нітратним забрудненням. 

Істотно важливим у рішенні проблеми нітратів є визначення джерел забруднення 

нітратами, їхнє усунення і введення постійного суворого контролю на всіх етапах 

виробництва, переробки, збереження і споживання продуктів харчування. Добре 

налагоджена система контролю за кількістю нітратів у харчових продуктах необхідна для 

того, щоб захистити населення регіону від вживання в їжу продуктів з неприпустимо 

високим рівнем вмісту нітратів. 

Загальновідомо, що нітрати володіють високою токсичністю для людини і 

сільськогосподарських тварин. Смертельна доза нітратів для дорослої людини складає 8-14 г, 

гострі отруєння наступають при дозі в 1-4 разів меншій. З овочами та фруктами в організм 

людини надходять до 70 - 80% нітратів. Самі по собі вони не становлять небезпеки для 

здоров'я, тим більше, що більша частина цих сполук виділяється з сечею (65 - 90% за добу).  

Метою роботи є виявлення найбільш чутливих, експресних, доступних хімічних 

методів якісного та кількісного вмісту нітратів в продуктах харчування.  

Існує багато методів, на основі яких можна визначити вміст нітратів в продуктах 

харчування, а саме: 

Реакція з дифеніламіном – загальна для нітрат- і нітрит- іони; реакція з металевою 

міддю – проводиться в кислому середовищі; реакція з ферум (II) сульфатом та 

концентрованою сірчаною кислотою; нітрат-іон утворює з антипірином в кислому 

середовищі нітроантипірин яскраво-червоного кольору; реакція з металевим цинком або 

алюмінієм – нітрат-іон при взаємодії з металевим алюмінієм або цинком у лужному 

середовищі відновлюється до аміаку. Досить чутливою вважається реакція з дифеніламіном, 

межа виявлення нітрат-іона становить близько 0,5 мкг. 

Для кількісного визначення нітратів використовують потенціометричний метод, а 

саме потенціометричне титрування. Метод базується на вимірюванні електрорушійних сил 

(ЕРС) оборотних гальванічних елементів; використовують для визначення вмісту речовин в 

розчині і вимірювання різних фізико - хімічних величин [2, с. 469-471].  

Під впливом ферменту нітратредуктази нітрати відновлюються до нітритів, які 

взаємодіють з гемоглобіном крові і окиснюють в ньому Fe2+ до Fe3+, внаслідок чого 

утворюється речовина метгемоглобін, який вже не здатен переносити кисень. Розвивається 

метгемоглобінемія. Тому порушується нормальне дихання клітин і тканин організму 

(тканинна гіпоксія), внаслідок чого нагромаджується молочна кислота, холестерин, і різко 

падає кількість білка [1, с. 9]. 

Мною було проведено визначення вмісту нітратів в продуктах харчування та були 

одержанні такі результати дослідження: вміст нітратів в капусті домашній та магазинній не 

перевищував ГДК і складав відповідно 0,110 і 35,4 мг/кг. Огірки магазинні за вмістом 

нітратів відповідали санітарно-гігієнічним нормам і містили 76,7 мг/кг. Вміст нітратів-іонів в 

домашніх огірках перевищував ГДК в 1,4 рази і складав 212,2 мг/кг, вони є непридатними до 

вживання. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИХ ЗАХОДІВ З ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ 

ВОДНИХ РЕКРЕАЦІЙ ВІД ВПЛИВУ ВІДХОДІВ 

Постановка проблеми. За цільовим завданням МОЗ України в ХНМУ виконано 

еколого-гігієнічні дослідження з метою вивчення санітарно-екологічного стану водних 

рекреацій головної рекреаційної водойми Харківської області ріки Сіверський Донець та 

обґрунтування заходів з проблеми захисту місць оздоровлення та масового відпочинку 

населення від впливу відходів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогодні гігієністи та екологи України 

одностайні в своїх висновках щодо нагальної необхідності оптимізації еколого-гігієнічного 

контролю за рекреаційними зонами водойм шляхом наукового обґрунтування та розробки 

методів оцінки та нормування антропогенного навантаження як на окремі природні ресурси 

так і на весь рекреаційний комплекс вцілому [3, с. 71]. Харківська область має один із 

найбільш розвинутих народногосподарських комплексів.  

Характеризуючи джерела забруднення басейну ріки С.Донець в Харківській області, 

слід відмітити, що основними факторами, що впливають на стан водойми є скиди зворотних 

вод, перш за все, комунального господарства, а також забруднення поверхневого стоку, 

особливо з території міст та місць несанкціонованих звалищ відходів [1, с. 238, 2, с. 22]. 

Метою статті є висвітлення матеріалів з проблеми виконання цільового завдання МОЗ 

України щодо обґрунтування еколого-гігієнічних заходів із захисту рекреаційних зон 

головної рекреаційної водойми Харківської області ріки Сіверський Донець від впливу 

відходів. 

Виклад основного матеріалу. Стан річкової води у верхній частині оцінюється як 

«добрий» для визначення екологічного стану та «досить чистий» для визначення ступеню 

чистоти. Після впадіння притоки р. Уди оцінка змінюється на «задовільний» для визначення 

екологічного стану та «слабо забруднений» для визначення ступеню чистоти води. На 

погіршення якості вод також впливають із сольових показників – сульфати, із показників 

наявності специфічних речовин токсичної дії – нафтопродукти, феноли, метали.  

Науково обґрунтовано та розроблено еколого-гігієнічну концепцію управління 

відходами в басейні ріки С. Донець, згідно якої обґрунтовано та рекомендовано заходи з 

профілактики шкідливого впливу відходів на рекреаційні зони водойми. Зокрема, у межах 

Харківської області гостро стоїть проблема з утилізації відходів. В області зареєстровано 469 

видів відходів. Тільки для 130 з них визначені шляхи утилізації. 

Головними принципами еколого-гігієнічної концепції є: 

1.Науково обґрунтована єдність економічних й екологічних 

 інтересів населення. 

2. Створення маловідходних і безвідходних технологічних процесів. 

3. Комплексна переробка матеріально-сировинних ресурсів на основі замкнутих 

технологічних циклів. 

4. Дотримання вимог природоохоронного законодавства й обов’язкової відповідальності 

за його порушення. 

5. Розробка й виконання регіональних програм обігу з усіма видами відходів, сумісна 

розробка та впровадження заходів щодо впровадження маловідходних, безвідходних та 

енергозберігаючих технологій. 

6. Пріоритет охорони здоров'я населення. 

Висновки. 
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1. Визначено, що води ріки Сіверського Дінця є одними з найбільш забруднених в 

Україні. Басейн ріки Сіверський Донець представляє собою розвинений промисловий та 

аграрний регіон. Досить високою є урбанізованість цього регіону.  

2. Обгрунтовано та розроблено еколого-гігієнічну концепцію управління відходами в 

басейні ріки С. Донець в Харківській області, згідно якої визначено умови та рекомендації, 

реалізація яких дасть можливість знизити ризик шкідливого впливу відходів на важливе 

джерело питної води та головну рекреацію області, що є ключовою ланкою заходів з охорони 

здоров’я населення. 
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ВПЛИВ СУМІШІ СОЛЕЙ МЕТАЛІВ (Pb, Cu, Zn, Cd) НА СИНТЕЗ 

 ПІГМЕНТІВ У ДРІЖДЖІВ РОДУ RHODOTORULA 

Здатність до утворення пігментів у мікроорганізмів детермінована генетично і тому 

може використовуватися як ідентифікаційна ознака. Серед пігментів можуть зустрічатися 

представники різних класів речовин: каротиноїди, феназинові барвники, піроли, азахінони, 

антоціани тощо, які здатні виконувати певні функції в клітині. Проведені нами попередні 

дослідження на каротиносинтезувальних дріжджах [1, с. 251] показали, що вони володіють 

здатністю втрачати пігмент із певного концентраційного рівня важких металів (ВМ). Така 

олігодинамічна дія ВМ на дріжджові клітини слугує добре спостережуваною ознакою, тому 

дріжджі можна використовувати як біоіндикаторів забруднення довкілля ВМ. Відомо також, 

що дріжджові клітини є добрими сорбентами ВМ [2, с. 91]. Оскільки у стічних водах 

підприємств, як правило, міститься не один поллютант, а їх суміш, було цікавим дослідити 

вплив декількох металів одночасно на дріжджі роду Rhodotorula. Тому метою нашої роботи 

було вивчити вплив суміші солей ВМ (Pb, Cu, Zn, Cd) на синтез пігментів у дріжджів. 

Тверде поживне середовище Сабуро готували на основі води з певним вмістом суміші 

солей ВМ (50-275 мг/дм3, у перерахунку на катіон металу) – Pb(NO3)2, CuCl2·2H2O, 

ZnSO4·7H2O, CdCl2. Контролем слугувало поживне середовище Сабуро без металів. Після 

застигання середовища на нього суцільним газоном засівали 18-годинні колекційні культури 

дріжджів. Щільність становила 107 кл./мл. Інкубування проводили в термостаті при 

температурі 27-28°С. Облік результатів проводили на 3 добу культивування. 

Пігментосинтезувальну активність визначали візуально, порівнюючи дослідні зразки з 
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контролем, за 5-тибальною системою: ріст – наявність росту культури (++++ – суцільний, 

+++ – добрий, ++ – помірний, + – слабкий, - – відсутній); пігментоутворення – наявність 

пігментації колоній (++++ – інтенсивне, +++ – добре, ++ – помірне, + – слабке, - – відсутнє, ± 

– наявність пігментних та безпігментних колоній), а також за допомогою комп’ютерної 

програми Adobe Photoshop та CIEDE 2000 [Патент на корисну модель № 49812 Україна]. 

Отже, повна втрата пігменту в дріжджів Rh. aurantiaca Y-1195, Rh. glutinis Y-1335 та 

Rh. mucilaginosa Y-1394 спостерігалася при концентраціях суміші Pb, Cu, Zn, Cd, що на 30, 

30 та 16,7 % відповідно нижчі за тих концентрацій, які повністю блокували ріст дріжджів 

(див. табл. 1). Результати досліджень показали, що дріжджі Rh. aurantiaca Y-1195 втрачали 

пігмент при концентрації 175 мг/дм3 суміші ВМ. Проте кожен метал поодинці проявив менш 

токсичну дію (мінімальна концентрація, з якої починалося блокування синтезу каротиноїдів 

становила 200 мг/дм3 – в присутності кадмію). Теж саме ми спостерігали і для дріжджів Rh. 

glutinis Y-1335 (а мінімальна концентрація, з якої починалося блокування синтезу 

каротиноїдів становила 200 мг/дм3 – в присутності цинку). Дріжджі Rh. mucilaginosa Y-1394 

за впливу суміші Pb, Cu, Zn, Cd втрачали пігмент із концентрації 125 мг/дм3 (мінімальна 

концентрація, з якої починалося інгібування синтезу каротиноїдів була також за умов 

присутності цинку і становила 200 мг/дм3). 

Таблиця 1 – Вплив суміші солей металів (Pb, Cu, Zn, Cd) на синтез пігментів у 

дріжджів Rh. aurantiaca Y-1195, Rh. glutinis Y-1335, Rh. mucilaginosa Y-1394  

 

Розрахунки різниці в інтенсивності кольору пігменту між контрольними та 

дослідними зразками показали, що з підвищенням концентраційного рівня суміші ВМ 

зростала різниця в інтенсивності кольору пігменту (dE) колоній. Так, наприклад, при 

концентрації 50 мг/дм3 суміші ВМ у дріжджів Rh. aurantiaca Y-1195 dE складала 7,9±0,03 ум. 

од., при 75 мг/дм3 – 13,6±0,8, при 100 мг/дм3 – 15,6±0,1, при 150 мг/дм3 – 16,9±0,04, а при 175 

мг/дм3 суміші ВМ dE дорівнювала 19,0±0,7 ум. од.  

Отже, втрата здатності до утворення пігменту при певних концентраціях суміші ВМ 

спонукає нас продовжити дослідження з метою можливого застосування дріжджів як 

біоіндикаторів забруднення довкілля ВМ. 
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Концентрація Pb, 

Cu, Zn, Cd, мг/дм3 

Rh. aurantiaca Y-1195 Rh. glutinis Y-1335 

Rh. mucilaginosa Y-

1394 

 

Ріст Пігмент Ріст Пігмент Ріст  Пігмент 

Контроль ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

50 ++++ ++++ ++++ ++++ +++ +++ 

75 +++ ++ +++ +++ ++ ++ 

100 +++ + ++ ± ++ ± 

125 ++ + ++ ± + - 

150 ++ ± ++ ± + - 

175 ++ - + - - - 

200 ++ - + - - - 

225 + - + - - - 

250 + - + - - - 

275 - - - - - - 
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РЕАКЦІЯ МІКРОГАМЕТОФІТУ ГІРЧИЦІ  

НА ПІДВИЩЕНУ ТЕМПЕРАТУРУ 

Завдяки галоїдному стану та великій кількості пилку, що утворює одна рослина, 

мікрогаметофітний добір довів свою ефективність на багатьох культурах, та є одним з 

найбільш дієвим методом селекції цього часу. На багатьох культурах доведена ефективність 

пилкової селекції як фактора добору стресостійких, у тому числі тепло толерантних і 

скоростиглих генотипів [1]. Також була встановлена ефективність гаметофітного добору за 

такими ознаками, як стійкість до підвищеної та пониженої температури, засолення у томатів, 

підвищеної температури у бавовника а також гербіцидів у кукурудзи [2]. Гірчиця, як об’єкт 

подібних досліджень є мало вивченою культурою. 

Метою роботи було вивчення реакції чоловічого гаметофіту гірчиці на температурний 

стрес, та визначення критеріїв мікрогаметофітного відбору на стійкість до дії високих 

температур.  

Об'єктом дослідження служив пилок гібридів гірчиці F1, отриманих схрещуванням 

сортів Ракета х Ретро, Росинка х Ретро, Ніагара х Ракета. Стресові умови були створені за 

допомогою термостата (50°С з експозицією 1 та 3 години). Контролем слугував звичайний 

температурний фон ( 25 ° С).  

Життєздатність пилку визначали методом пророщування пилку на штучному 

поживному середовищі зі складом: сахароза – 25%, агар-агар – 1%, магній сульфат 

(Mg2SO4), кальцій хлорид (CaCl2), борна кислота (H3BO4) в слідових кількостях.  

Оцінку реакції чоловічого гаметофіту на дію високих температур проводили за 

кількісним показником проростання пилку.  

Встановлено, що процент проростання пилку за умов впливу різних гібридів гірчиці 

на штучному поживному середовищі становить 15,9% для гібриду «Росинка х Ретро», 21,7% 

- для «Ракета х Ретро», та 24,2% - «Ніагара х Ракета». Отримані показники життєздатності є 

достатньою підставою для здійснення мікрогаметофітного добору. 

Результати досліджень свідчать про зниження показників життєздатності пилку за 

умов впливу підвищеної температури (500С 1 година) в усіх варіантах. Найбільш суттєве 

зменшення здатності проростання в умовах температурного стресу, показала популяція 

мікрогаметофітів F1 «Росинка х Ретро» (до 8,3%), інші дві комбінації виявились більш 

стійкими (16,7 та 18,4%). 

Натомість при 3-х годинній експозиції вплив підвищеної температури у варіантах 

«Ракета х Ретро», та «Ніагара х Ракета» додатково зменшив кількість пророслого пилку, а у 

варіанта «Росинка х Ретро» спостерігалось стимулювання проростання (до 19,1%). 

Подібні властивості є підтвердженням генотипоспецефічної реакції пилку на 

температурний стрес. 

В цілому, зміна показників життєздатності пилку за умов температурного стресу 

свідчить про можливість здійснення відбору на рівні мікрогаметофіту генотипів, які є 

носіями ознак стійкості до підвищеної температури, та потребує подальшого вивчення. 

Література 

1. Олійні культури в Україні / М. М. Гаврилюк, В. Н. Салатенко, А. В. Чехов / За ред.  

А. В. Чехова. - К. : Основа, 2007. - 416 с. 

2. Лях В. А. Гаметный отбор как метод селекции растений / В. А. Лях // Современные 

методы и подходы в селекции растений. Кишинев: Штиинца. – 1991. – С.14 - 21. 
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ІОНОСЕЛЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОДИ З РІДКИМИ 

 ПЛАСТИФІКОВАНИМИ МЕМБРАНАМИ 
Застосування іоноселективних електродів (ІСЕ) є одним із сучасних напрямків 

аналітичної хімії. Вибірковість, швидкість визначення дозволяють використовувати їх у 
хімічній технології, медицині, біології, при вивченні об'єктів навколишнього середовища та в 
інших областях. Головною перевагою ІСЕ є придатність для безперервного автоматичного 
контролю. Вони є основою для створення хімічних і біологічних сенсорів. Та навіть 
володіючи рядом достоїнств, електроди не позбавлені недоліків, так як деякі електроди не 
можуть бути використані в присутності певного виду іонів, наприклад, пластифіковані 
іоноселективні електроди [2, с. 118]. 

Як електродноактівні речовини в ІСЕ застосовують моно- і полікристали, синтетичні 
мембранно-активні комплексони, рідкі та тверді іоніти, що проявляють селективну дію. Для 
створення нових типів ІСЕ часто використовують рідкі іонообмінники. 

Нещодавно з'явилися перші публікації по використанню макроциклічних сполук та їх 
ациклічних аналогів для іонометричного визначення органічних іонів: протон і амінів, 
гуанідину, катіонних поверхнево-активних речовин (ПАР). Області застосування 
іоноселективних електродів надзвичайно різноманітні [1, с. 34].  

В наш час ІСЕ з рідкими та пластифікованими мембранами знайшли велике 
застосування в потенціометричному титруванні та іонометрії, загалом для визначення різних 
іонів та катіонів. 

Завдяки відносній простоті створення іоноселективних електродів з рідкими 
мембранами, доступності матеріалів для іх виготовленя, можливості створення електродів з 
заданими аналітичними характеристиками, та наявністю електродів, селективних до великої 
кількості йонів, вони набувають широкого розповсюдженя [3, с. 245]. 
Найвагомішою перевагою полімерних пластифікованих мембран є колосальна широта 
можливостей при розробці їх складів. Саме можливість широкої варіації як виду 
електродноактівних речовин, так і їх концентрацій в мембранах, визначила створення 
сенсорів, селективних до багатьох десятків катіонів та аніонів.  

Література 
1. Васильєв В. І. Аналітична хімія. у 2 т. Т. 2.: Фізико-хімічні методи аналізу. – М. : Дрофа, 
2007. – 383 с. 
2. Нікольський Борис Петрович. Іоноселективні електроди /Б.П. Нікольський, 
Е.А. Матерова. – Л.: Хімія,1980. –148 с. 
3. Шведене H. B. Рідинні мембранні електроди / H.B. Шведене, H.H. Бельченко, 
H.B. Старушко, B. Е. Баулін. H.B. Шегнев // Хімія. – 1998. – № 6. – 383 с. 
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СПІВСТАВЛЕННЯ ПОВЕДІНКИ CERVUS DAMA 

НА ТЕРИТОРІЇ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 

ПО СЕЗОНАМ РОКУ 

Стрімке розвинення галузі мисливського господарства, що супроводжується 

створенням нових господарств та зростанням попиту на послуги полювання та туризму, 

роблять необхідним створення рекреаційних територій, в межах угідь цих господарств. 

Створення оптимальних умов для нормальної життєдіяльності копитних, особливо при різній 

щільності, та при різних факторах впливу на копитних, актуальним є вміння проводити 

детальний аналіз поведінки копитних [2]. 
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Мета роботи - з'ясування етології оленячих по зустрічальності в осінній та літній 

період, на прикладі лань європейська (Cervus dama) на території АСНПП у різних біотопах 

(степ та луг). Проводилися спостереження за нині існуючими в парку популяціями ланей 

щільність яких коливалась від 264,6 до 278,3 осіб/1000 га. Поведінка вивчалась літом - 

25.06.13 - 02.07.13, 29.06.14 - 05.06.14 та восени – 01.10.13 – 07.10.13, 01.10.14 – 07.10.14 (328 

годин), як впродовж всього світлового дня, так і вночі за допомогою прибору нічного 

бачення.  

Реєстрація особин проводилася в денний час з 6:00 до 19:00 за допомогою біноклів, 

підзорної труби (30×60 с.) або неозброєним оком з вишки, яка знаходиться в 500 метрах від 

кордону. Також, протягом періоду спостережень, кожного дня, обходячи задану ділянку 

площі (1,5×3 км), а саме навколо кордону «Перебійня», реєструвалися контрольні (вибрані) 

стада. Всього за 4 періода спостережень нами проаналізовано 658 осіб. 

Впродовж всього літа, до початку гону (кінець літа-початок осені) копитні 

харчуються 4-7 разів на добу (із певною швидкістю - 0,75-0,92 км/год), що добре 

простежується у ясні, не спекотні дні. Відмічаємо, що активність ланей залежить від 

погодних умов. Зі збільшенням вітру та зниженням температури швидкість руху, та кількість 

пересувань меншає [1]. При середній температурі та не сильному вітрі збільшується 

швидкість холостого ходу і навіть з’являється у самців не дуже активна проява до самок 

(рис.). 

За температурними показниками за осінь 2013 року середня температура (tср – 7,89ºС) 

в світлий час доби, а восени 2014 року середня температура (tср - 15,33ºС). При температурі > 

33-35˚С жировка ланей зміщується до ночі (на 3-5 годин) [3]. Аналізуючи наші літні 

показники добової активності Cervus dama спостерігаємо таку саму залежність харчування 

від температурних показників. 

Що ж до розташування стад по біотопах за певних умов не можна сказати якому з 

біотопів острова копитні надають перевагу під час жировки, відпочинку чи спарювання. 

Біотопи доволі роздрібнені і являють собою ділянки невеликої площі, що розміщені 

подекуди дуже злито. Але найбільший відсоток тварин зустрічається саме на заниженнях з 

соковитою рослинністю, тобто у лугах: літом - n=1146 ос.(64,97%); восени – n=987 ос. 

(55,95%). 

 
Рисунок 1 - Залежність швидкості пересування Cervus dama від погодних умов 

протягом тижня. (Vxx-швидкість холостого ходу; Vж – швидкість при жировці; Vв – 

швидкість вітру; t – середня температура) 
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На території АСНПП (о. Бірючий) копитні сприймають людину, як негативний 

фактор, проте за умов відсутності полювань, вони сприймають звично спокійно стоячу 

людину. 

Вважаємо, що кліматичний фактор, особливо температурний показник, відіграє 

важливу роль у етології Cervus dama (особливо в період гону) та виступає певного роду 

каталізатором до пришвидшення процесу спарювання. 
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МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИЙ ГЕМОСТАЗ У ФАЗУ ЗАГОСТРЕННЯ ТА РЕМІСІЇ 

ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ 

У структурі хвороб органів дихання хронічній обструктивний бронхіт (ХОБ) складає 

70%. Приблизно 50% всіх госпіталізацій і 20-25% смертності пацієнтів з ХОБ пов'язані з 

атеротромбозом і раптовою смертю від інфаркту та інсульту. Відомо, що артеріальні 

тромбози обумовлені локальної та системної активацією тромбоцитарно-судинної ланки 

гемостазу, свідоцтва активації тромбоцитів при ХОБ відображені в новітній літературі [1, p. 

224; 2, p. 1244]. У доступній літературі ми не зустріли даних паралельного дослідження 

функціонального стану тромбоцитів і ендотелію мікроциркуляторного русла. Об'єкт нашого 

дослідження – ХОБ, предмет дослідження – тромбоцитарно-судинний гемостаз, мета 

дослідження – визначення функціонального стану тромбоцитів і ендотелію 

мікроциркуляторного русла у фази загострення та ремісії ХОБ. 

Досліджували венозну кров 30 пацієнтів відділення пульмонології ОКБ м.Запоріжжя з 

діагнозом ХОБ у фазу загострення та ремісії й 15 клінічно здорових осіб. 

Визначали загальну кількість, зміст дискоїдних і активованих тромбоцитів, рівень 

фактора Віллебранда [3, c.152]. Статистичний та графічний аналіз даних здійснювали з 

використанням пакету прикладних програм SPSS, v15. Визначали показники описової 

статистики, ANOVA, достовірність відмінностей між досліджуваними показниками у групах 

визначали шляхом апостеріорних множинних порівнянь за значенням t у тесті ЛСД Р. 

Фішера, кореляційний аналіз здійснювали за Пірсоном. Статистично достовірною вважали 

різницію між показниками в групах порівняння при р<0,05. 

Встановлено, що у фазу загострення вміст тромбоцитів достовірно підвищено; у 

кровообігу є активовані тромбоцити; ступень активації визначається фазою перебігу ХОБ. 

При загостренні захворювання вміст активованих тромбоцитів практично у 2 рази, а у фазу 

ремісії – в 1,4 рази перевищує контроль. Ступень активації не залежать від статі хворих. 

Наявність активованих тромбоцитів у кровоплині – пряма загроза утворення тромбів перш за 

все у коронарних судинах та мозку. Отримані дані збігаються результатами літератури [2, 

р.1244]. Відомо що, підвищений вміст FW в сироватці крові є найважливішим маркером 

альтерації ендотелію і активованого стану мікроциркуляторного гемостазу. За нашими 

даними як у фазу загострення, так і ремісії ХОБ вміст FW у сироватці крові був підвищений. 

Порівняно з контролем у фазу загострення підвищення складало 50%, у фазу ремісії – 40%.  

Висновки 

1. Перебіг ХОБ характеризується системною внутрішньосудинною активаціє 

тромбоцитів, ступень якої визначається фазою ХОБ. У фазу загострення захворювання вміст 
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активованих тромбоцитів практично у 2 рази, а у фазу ремісії – в 1,4 рази перевищує 

контроль. 

2. Як у фазу загострення, так і ремісії ХОБ у циркуляції підвищено вміст FW. 

Порівняно з контролем у фазу загострення підвищення складає 50%, у фазу ремісії – 40%. 

3.Уніфіковани рутинні методи дослідження гемостазу дозволяють виявити наявність 

системної активації тромбоцитарно-судинного гемостазу в хворих з ХОБ. 
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ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ВІРУСУ ГРИПУ  

В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Лабораторна діагностика вірусів грипу та ГРВІ у вірусологічній лабораторії ДУ 

«Запорізький обласний лабораторний Центр ДСЕСУ» заснована на використанні 

вірусологічних(в культурі клітин МДСК), серологічних (РГГА), імунологічних(МФА) та 

молекулярно-генетичних методів(ПЛР). 

Для етіологічного прогнозування епідеміологічного процесу грипу та 

цілеспрямованого проведення профілактичних та протиепідемічних заходів необхідно 

постійно та систематично вивчати динаміку штамової структури циркулюючих вірусів 

грипу. 

З цією метою вірусологічна лабораторія, як опорна база Українського центру грипу та 

гострих респіраторних інфекцій, проводить постійну ізоляцію вірусів від хворих на грип та 

ГРВІ в культурі клітин МДСК. 

Виділені штами вірусів грипу транспортуються в умовах збереження холодового 

ланцюга до Центру грипу для підтвердження правильності ідентифікації та подальшого 

вивчення штамової структури ізольованих вірусів. 

Аналіз результатів дослідження антигенної структури популяції вірусу грипу 

вірусологічними лабораторіями та центральною лабораторією в співставленні з матеріалами 

попередніх епідемій в Україні, матеріалами сусідніх країн та ВООЗ дають можливість 

прогнозувати етіологію наступних епідемій грипу в Україні. 

Серологічна діагностика вірусів грипу в вірусологічній лабораторії ґрунтується на 

виявленні збільшення титру протигрипозних антитіл в динаміці захворювання. Для 

серологічної діагностики застосовується реакція гальмування гемаглютинації(РГГА). 

Основне значення серологічного дослідження методом РГГА – це ретроспективна 

діагностика грипу, що дозволяє визначити спектр циркулюючих вірусів грипу. Також він 

використовується й для визначення гуморального імунітету. З цією метою для визначення 

стану колективного імунітету населення до грипу у вірусологічній лабораторії 

досліджуються показники наявності специфічних антитіл у титрах 1:40 і більше у крові 

донорів. 

Метод флуоресціюючих антитіл (МФА) є досить надійним методом швидкої 

діагностики грипу, який дає змогу виявити антигени вірусу грипу у клінічному матеріалі 

через 2-3 години від взяття матеріалу. У вірусологічній лабораторії він широко 
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застосовується для діагностики вірусів грипу А та В, а також вірусів групи ГРВІ 

(аденовіруси, віруси парагрипу 1,2,3тт, RS-вірусу). 

До методів експрес-діагностики також належить і полімеразно-ланцюгова 

реакція(ПЛР). Метод заснований на багаторазовому копіюванні певних ділянок ДНК в 

процесі повторюваних температурних режимів. На кожному циклі ампліфікації синтезовані 

раніше фрагменти знову копіюються ферментом ДНК-полімеразою. Завдяки цьому 

відбувається багаторазове збільшення числа фрагментів ДНК. Цей метод дозволяє швидко і з 

високим ступенем достовірності проводити не тільки індикацію, але й ідентифікацію вірусів 

грипу. 

Щоб проаналізувати інформативність виявлення вірусів грипу методами 

молекулярно-генетичного дослідження ПЛР, вірусологічним, серологічним дослідженням та 

імунофлюоресцентним методом були вибрані 120 пацієнтів з захворюванням на грип, 

пневмонію та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в епідсезон 2012-2013р., які 

лікувалися в лікувальних закладах Запорізької області (центральні районні лікарні та обласна 

інфекційна лікарня), з них 66 чоловіків та 54 жінки віком від новонароджених до 64 років. 

Всі пацієнти обстежувалися чотирма методами паралельно. 

Для проведення порівняльного аналізу лабораторних методів (ПЛР, вірусологічного, 

серологічного методу та МФА) група хворих (n=120), в якій були застосовані одночасно ці 

чотири методики з метою уточнення етіології основного захворювання, була розподілена на 

чотири підгрупи: 1 - ша підгрупа – пацієнти віком 0-4 роки; 2 - га підгрупа – віком 5-14 

років; 3-тя підгрупа – віком 15-29 років; 4-та підгрупа – віком 30-64 роки (таблиця). 

Таблиця – Порівняльний аналіз лабораторних методів виявлення вірусу грипу 

Група 

(роки) 

Молекулярно-

генетичні 

дослідження 

(ПЛР) 

Вірусологічні 

дослідження (в 

культурі клітин 

МДСК) 

Метод 

імунофлуоресце

нції (МФА) 

РГГА 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

0-4 

n = 30 

15 50±9,1*** 9 30±8,4*** 3 10,0±5,5 12 40±8,9** 

5-14 

n = 30 

17 56,7±9*** 8 26,7±8,1* 3 10,0±5,5 16 53,3±9,1*** 

15-29 

n = 30 

18 60±8,9** 13 43,3±9 9 30,0±8,3 19 63,3±8,8** 

30-64 

n = 30 

22 73,3±8,1**

* 

13 43,3±9 7 23,3±7,7 17 56,7±9** 

Всього 

n = 120 

72 60±4,5 43 35,8±4,4 22 18,3±3,5 64 53,3±4,6 

Примітки:  

 – р < 0,05 – у порівнянні з методом РГГА,  

 ** – р < 0,01;  

 *** – р < 0,001 у порівнянні з методом МФА. 

 

При порівняльному аналізі результатів лабораторного дослідження в першій групі 

пацієнтів (n=30), методом ПЛР отримано позитивний результат в 15 випадках (50,0%,), в 

РГГА – 12 (40%), вірусологічним методом в культурі клітин МДСК – 9 (30,0%), та МФА – 3 

(10,0%); в другій групі (n = 30): ПЛР – 17 (56,7%), РГГА – 16(53,3%), МДСК – 8 (26,7%), 

МФА – 3 (10,0%); в третій групі (n = 30): ПЛР – 18 (60,0%), РГГА – 19 (63,3%), МДСК – 13 

(43,3%), МФА – 9 (30,0%); в четвертій групі (n = 30): ПЛР- 22 (73,3%), РГГА – 17 (56,7%), 

МДСК – 13 (43,3%), МФА – 7 (23,3%). Отримані результати достовірні в усіх вікових групах 

між методами ПЛР та МФА (р<0,001), між методами РГГА та МФА (р<0,01). 
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Висновки. 

Отримані результати свідчать про великі діагностичні можливості методів ПЛР та 

РГГА. Менші діагностичні можливості у вірусологічного методу. Недоліком методу є його 

трудомісткість, необхідність попереднього визначення чутливості культури клітин, 

тривалість отримання результату (1-3 тижні) Необхідність подальшого типування і 

субтипування. Найнижчий показник виявлення методом МФА пояснюються самим 

механізмом реакції. Антитіла взаємодіють з антигеном в місцях їх локалізації. Ці місця 

виявляють за допомогою мітки, пов'язаної з антитілами. Це найбільш простий метод 

візуалізації, однак чутливість його вкрай низька. Перевагою методу ПЛР є необов'язковість 

умови наявності великої кількості збудника в клітинах епітелію, так як сам метод передбачає 

збільшення кількості копій ДНК / РНК збудника ( ампліфікація ) з подальшою його 

детекцією. Велика різниця в частоті лабораторного підтвердження грипу, яка свідчить про 

нижчу діагностичну можливість методу МФА, може бути пояснена ймовірністю перехресних 

реакцій, швидким руйнуванням флуоресцентної мітки, суб'єктивністю оцінки результатів 

реакції.  
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ПОРІВНАЛЬНИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗНИКІВ  

ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ  

ТА АНКІЛОЗУЮЧОЇ СПОНДІЛОАРТРОПАТІЇ 

Етіологія і патогенез захворювань сполучної тканини – проблема нашого часу. 

Ревматоїдний артрит (РА) та анкілозуюча спонділоартропатія (АСАП) – складова цієї 

проблеми. Лабораторні тести, що дозволяють діагностувати і диференціювати ці дві 

патології, відсутні [2, p. 1]. Панель лабораторних тестів включає загальний аналіз крові 

(гемоглобін та еритроцити), кількість лейкоцитів і лейкограму, СОЄ, ревмопроби (СРБ; РФ, 

АСЛО). Так як РА і АСАП - системне захворювання, що вражають поряд з суглобами та 

кістковою тканиною, інші органи (печінка, нирки), то діагностична панель включає 

відповідні біохімічні маркери (активність трансаміназ, вміст сечовини і креатиніну), а так як 

захворювання суглобів може бути вторинним по відношенню до діабету типу 2 і подагри, то 

паралельно у крові визначають рівень глюкози і сечової кислоти [1, р. 1]. У доступній 

літературі ми не зустріла результатів порівняльного аналізу перерахованих тестів при АСАП 

і РА. 

Об'єкт дослідження - РА та АСАП, предмет дослідження – ступень прояву запальних і 

метаболічних порушень з метою пошуку інформативних лабораторних показників, які 

більшою мірою були б характерні для РА або АСАП. 

Статистичному аналізу піддані дані лабораторних досліджень крові хворих 

ревматологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. Мечникова (м. Дніпропетровськ). 

Встановлено, що як при РА, так і при АСАП діагностується легка гіпсохромна анемія, 

ступінь прояву і якої більша при АСАП. Ми вважаємо, що це анемія хронічних захворювань. 
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Вміст лейкоцитів при АСАП не перевищував 8.х109, а при РА не досягав 9х109. У 

лейкограмі груп хворих практично в двічі підвищений відносний вміст моноцитів, легка, 

більшою мірою виражена у при АСАП еозинофілія і базофілія. 

Цікаво, що ШОЕ і вміст РФ практично в два рази вище у хворих РА, а СРБ і АСЛО 

були достовірно вище у хворих з АСАП. 

Середні значення вмісту глюкози, сечовини, сечової кислоти, активність трансаміназ в 

обох групах хворих статистично не відрізнялися від контролю; зміст же креатиніну був 

достовірно нижче у хворих з РА, що, ймовірно, відображає меншу м'язову масу цієї групи 

хворих. 

Отримані нами результати щодо спрямованості змін лабораторних тестів при РА 

відповідають даним літератури, відповідних відомостей про АСАП ми не зустріли. 

Загальний висновок: при РА більш виражено підвищення РФ, при АСАП - зміст 

АСЛО, усі інші показники суттєво не відрізняються. 

Ми сподіваємося, що аналіз результатів дослідження за допомогою бінарної 

логістичної регресії побудови ROC кривих, та математичної моді з використанням 

множинної регресії дозволить нам отримати граничні значення лабораторних показників для 

кожної хвороби і порівняти їх структуру.  
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ВПЛИВ СУЛЬФАТІВ ЦИНКУ, МАГНІЮ ТА МІДІ  

НА ВМІСТ ЦИНКУ В КЛІТИНАХ ПАНЕТА МИШЕЙ 

Цинк належить до найбільш важливих і незамінних для життєдіяльності живого 

організму мікроелементів. Наявність у цинка лігандоутворюючої властивості, хімічної 

стабільності, супроводжується й відносною безпекою цього елемента, особливо відсутністю 

оксидантних властивостей , що покращує транспорт і метаболізм цинку в організмі та 

швидке біологічне засвоєння його клітинами. 

Всмоктування цинку, що надходить в організм з харчовими продуктами та водою, 

здійснюється у всьому шлунково-кишковому тракті, особливо у верхніх відділах тонкого 

кишечника через щіточку кайомку [1, с. 24087; 2, с. 25]. При дефіциті цинку в щіточній 

кайомці відмічено різке підсилення синтезу особливого мембранного білка з молекулярною 

масою близько 45000–металотіонеїну, який, можливо, бере участь у гомеостатичній 

регуляції всмоктування цього елементу. 

Встановлено, що цинк, який надходить у клітину слизової оболонки, зв’язується 

металотіонеїном, причому підвищений вміст цинку в раціоні індукує транскрипцію 

металотіонеїнової мРНК і синтез нових кількостей цього білка, що зв’язує надлишок цинку.  

Вважають, що металотіонеїн, який виявляється в епітеліоцитах слизової оболонки та 

клітинах базальних відділів крипт (клітинах Панета) регулює його виділення. Саме в 

панетовських клітинах знаходиться цинк, що виявляється цитохімічно. Тому дослідження 

впливу чинників, які впливають на метаболізм цинку в цих клітинах, зокрема з’ясування 
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характеру його взаємин з іншими внутрішньоклітинними металами та секреторним 

матеріалом, є дуже важливим для реалізації функцій організму. 

Мета роботи – вивчити вплив сульфатів цинку, магнію та міді на вміст цинку в 

клітинах Панета мишей. 

Матеріалом досліджень слугували зразки тонкої кишки 32 мишей, серед яких 

контрольними (інтактними) були 8 тварин. Розчини сульфатів цинку та магнію вводили 

внутрішньочеревинно в дозі 10 мг/кг ваги тіла, а розчин сульфату міді вводили в такий самий 

спосіб у дозі 5 мг/кг. 

Тварин забивали декапітацією через 12 годин після введення розчинів солей металів. 

У забитих мишей вилучали шматочки тонкого кишечника для проведення цитохімічних 

досліджень. 

Шматочки тонкого кишечника фіксували протягом 12 годин у холодному ацетоні. 

Потім доводили до парафіну та заливали в нього. Депрафінові зрізи тонкого кишечника 

готували товщиною 5-10 мкм. 

У випадку постановки цитохімічної реакції дитизону використовували 0,2% (робочий) 

його розчин. Тривалість забарвлення – 3 години. Розчин готували таким чином. У колбочку з 

притертою (яка герметично замикається) пробкою наливали 30 мл дистильованої води, 

додавали 0,6 мл 25% розчина гідроксиду амонію та 400 мг дитизону. Суміш перемішували на 

водяній бані впродовж 10 хвилин при 700С. Потім фільтрували через беззольний фільтр. Так 

як на фільтрі залишалась приблизно чверть наважки реагенту, що не розчинився, фільтрат 

представляв собою 1% водно-аміачний розчин дитизону. Це основний розчин фарбника. 

Його робочий розчин готували п’ятикратним розведенням дистильованою водою його 

основного розчину. По закінченні терміну забарвлювання препаратів, зрізи промивали у двох 

порціях дистильованої води (по 5 хвилин у кожній) і замикали в гліцерин-желатин. Зрізи 

розглядали під світловим мікроскопом. На препаратах у цитоплазмі клітин Панета тварин 

виявлялися гранули червоного кольору. 

Інтенсивність цитохімічних реакцій оцінювали напівкількісним і кількісним 

методами. 

Напівкількісний метод полягає у визначенні інтенсивності реакції за трибальною 

системою, запропонованою В.В. Соколовським (1971), Ф. Хейхоу та Д. Квагліно (1983). За 

один бал приймали слабопозитивну, два бали – помірну, три бали – виражену за 

інтенсивністю реакцію. На підставі підрахунку на 100 клітинах виводили середню величину 

інтенсивності реакції.  

Кількісний метод полягає у підрахунку кількості гранул у клітинах. Середня величина 

виводилась на підставі підрахунку на 100 клітинах. 

Було встановлено, що вміст цинку в клітинах Панета мишей збільшувався після 

введення сульфату цинку на 23–27%, але знижувався в разі призначення сульфату міді на 34–

45%. Накопичення цинку в клітинах Панета мишей після введення сульфатів цинку та 

магнію свідчить про пригнічення секреторної активності цих клітин. Падіння рівня цинку у 

випадку призначення мишам сульфату міді вказує на активацію секреції панетовських 

клітин. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІДИННОГО 

ЕЛЕКТРОДА З МЕМБРАНОЮ НА ОСНОВІ ТРИКРЕЗИЛФОСФАТА ТА 

ОБЕРНЕНОГО ДО КАТІОНУ АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЙ ХЛОРИДУ 

Органічні речовини, такі як поверхнево-активні речовини (ПАР), відносяться до 

особливої групи органічних забруднювачів, що відрізняються небезпечними біологічними 

властивостями: високою токсичністю та стійкістю до біорозкладання у навколишньому 

середовищі. ПАР відносяться до реагентів масового використання і є розповсюдженими 

забруднювачами навколишнього середовища. Актуальним залишається завдання поліпшення 

метрологічних характеристик іонометричного визначення ПАР в реальних об'єктах, зокрема, 

підвишення селективності при аналізі багатокомпонентних сумішей ПАР [1, с. 56]. 

Через їх широке використання та їх властивості, які дозволяють поспішний транспорт 

між фазами, що не змішуються (масло/вода і вода/біологічні мембрани), даючи їм широку і 

дуже важливу роль в різних біотехнологічних процесах, ці ПАР можуть бути знайдені в 

будь-якому місці навколишнього середовища. Хоча вони не класифікуються як 

високотоксичні речовини, деякі з їх метаболітів більш токсичні, ніж вихідні сполуки [1,с. 60]. 

Таким чином, існує зростаюча потреба у швидкому та точному аналітичному 

контролі, щоб визначити їх присутність. 

Актуальність роботи полягає в дослідженні впливу природи електродоактивної 

речовини на електродні властивості, урахування яких дозволить покращити характеристики 

електродів і прогнозувати їх значення при розробці для нових речовин. 

Метою даної роботи було розробити ІСЕ різних конструкцій і створити електрод з 

найкращими електрохімічними характеристиками вивчаючи вплив природи 

електродоактивної речовини на електродну функцію. 

Більшість основних вимірів для аніонних і катіонних ПАВ засновано на визначенні 

змісту активного компонента методом двофазного титрування. Оскільки вони є «базовими» 

методами, то вимагають використання хлорованих розчинників, у зв'язку із чим їхня точність 

недостатня, а кінцева точка титрування в різних хіміків-аналітиків може виявитися різною. 

Для рішення цієї проблеми пропонується використовувати фотометричний контроль кінцевої 

точки титрування, або визначати її за допомогою іоноселективних електродів [2, с. 385].  

Багато неіоногенних ПАР отримані на алкілфенолах з різним вуглеводневим 

радикалом. Способи аналізу, що характеризують неіоногенні ПАР, засновані на визначенні 

гідроксильного числа, точки помутніння, вимірі змісту алкіленоксиду й визначенні 

залишкової кількості етилен оксиду, пропилен оксиду а або диоксана [3, с. 188].  

Складність аналізу ПАР залежить від набору наявних даних і від необхідних 

характеристик. Способи класичного аналізу засновані на контролі й гарантії якості даних 

сполук; однак потреба в точних результатах призвела до того, що всі частіше 

використовуються інструментальні методи аналізу [2, с.387].  

Застосування іоноселективних електродів (ІСЕ) є одним із сучасних напрямків 

аналітичної хімії. Вибірковість, швидкість визначення дозволяють їх використовувати в 

хімічній технології, медицині, біології, при вивченні об'єктів навколишнього середовища та 

інших областях. Головною перевагою ІСЕ є придатність для безперервного автоматичного 

контролю. 

Практично всі запропоновані до теперешнього часу ІСЕ для визначення органічних 

іонів засновані на використанні іонообмінних систем. Серед останніх найпоширеніші солі 

четвертинних амонієвих основ, цетилпіридинія, барвників. Для систем цього типу 

характерна чітка кореляція між гідрофобністю іона (ряд Гофмейстера) і селективністю 

мембрани [4, с. 176]. 
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Висновки: 

 Застосування ІСЕ є одним із найперспективніших напрямків аналізу ПАВ. 

 Розроблені ІСЕ можуть використовуватися для подальшого визначення НПАР в 

медичних препаратах та стічних водах. Вивчені тенденції можна застосовувати для інших 

ІСЕ та для визначення інших поверхнево-активних речовини. 
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БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ  

У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 

Ревматичні хвороби (РХ) розглядаються у всьому світі, як одна з найбільш 

розповсюджених патологій та одна з найбільш значимих медичних та соціально-економічних 

проблем сучасного суспільства. Метою роботи було дослідження біохімічних показників крові у 

хворих на ревматоїдний артрит у динаміці санаторно-курортного лікування. Об’єктом 

дослідження була сироватка крові 20 хворих, які були поділені на дві групи: перша група 

(експериментальна, 10 осіб) отримувала лікування за спеціальною програмою, а саме: вправи 

лікувальної фізичної культури за методикою комплексу фізичних вправ для хворих на артрит, 

масажем кінцівок та фізіотерапією, друга (контрольна, 10 осіб) – отримувала вправи лікувальної 

фізичної культури за загальноприйнятою методикою. У крові досліджували вміст С-реактивного 

білка, серомукоїдів, фібриногену та ШОЕ. Статистичну обробку результатів проводили за 

допомогою прикладної програми Microsoft Office Excel 2003 методом обчислення середньої 

арифметичної, помилки середньої арифметичної, середнього квадратичного відхилення. Як 

показали результати досліджень, в обох групах хворих спостерігається суттєве підвищення рівня 

СРБ, ШОЕ, серомукоїдів та фібриногену. Так, рівень СРБ у групах був 35,8 ± 2,17 та 34,0 ± 2,36 

мг/л відповідно, при референтному значенні ≤ 5,0 мг/л. Проте, найбільш суттєво знижувався 

рівень СРБ в експериментальній групі – на 21 % при 3,5 % у контрольній групі. Кількість ШОЕ 

перевищувала показник верхньої межі фізіологічної норми у 1,82 та 2 рази відповідно. При 

лікуванні вона поверталася до норми тільки в експериментальній групі. Аналогічне зменшення в 

ході лікування кількості серомукоїдів та фібриногену спостерігалося також в експериментальній 

групі. Таким чином, значне зниження досліджених біохімічних показників крові у хворих 

експериментальної групи порівняно із контрольною, вказує на більшу ефективність 

запропонованої спеціальної програми фізичної реабілітації, порівняно із загальноприйнятою 

програмою. 
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ВИДИ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ СИРОВИНИ  

ДЛЯ КОНСЕРВОВАНИХ ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ 

Харчування − важливий та постійно діючий чинник, який впливає  

на здоров’я, забезпечує ріст та розвиток дитячого організму, особливо грудного віку. У 

нашій країні основні вимоги до виробництва продуктів дитячого харчування зазначено в 

законах України «Про дитяче харчування»,  

«Про безпечність та якість харчових продуктів» та інші відповідні нормативно-правові акти.  

Проблема якості дитячого харчування особливо є актуальною. 

Продукти для дитячого харчування не повинні містити консерванти та інші штучні добавки. 

Найважливішими факторами, які формують якість продуктів дитячого харчування, є власне 

сировина, його хімічний склад і особливості технології виробництва. 

Консерви для дитячого харчування – це продукти, отримані шляхом відповідної 

підготовки сировини, закладання в тару і його герметизації із наступною теплової обробкою. 

Консерви для дитячого харчування мають високу харчову цінність, забезпечують 

збалансоване харчування дітей всіх вікових категорій протягом цілого року. Деякі консерви 

містять білкові речовини. Всі вони містять велику кількість вуглеводів і незначну кількість 

клітковини. Більшість консервів є джерелом вітаміну С і β-каротину. Крім того, консерви для 

дитячого харчування містять достатню кількість солей заліза, фосфору і кальцію  

[1].  

Пюреподібні консерви для дитячого харчування поділяють на 4 групи: 

− однокомпонентні плодово-ягідні пюре з цукром (від 4 до 18%); рекомендуються 

дітям з 2-3-місячного віку, протерте – з 6 місяців; 

− багатокомпонентні плодово-овочеві пюре з цукром (від 7 до 11%); рекомендуються 

для дітей 2-3-місячного віку; 

− багатокомпонентні пюре з крупами та молоком або вершками; рекомендуються 

дітям з 4-6 місячного віку; 

− багатокомпонентні пюре із суміші плодів та овочів, а також ягідних соків з цукром з 

гарантованим вмістом вітаміну С та каротину; рекомендуються дітям з 4-6 місячного віку. 

За харчовою цінністю перероблених плодів й овочів дитяче пюре поділять на 2 групи:  

− продукти, з харчовою цінністю близькою до свіжих плодів і овочів (швидко 

заморожені плоди й овочі, натуральні консерви);  

− продукти зі зміненою харчової цінністю внаслідок внесення добавок, руйнації чи 

новоутворення речовин при переробці (консерви, крім натуральних, сушені, квашені, 

мариновані плоди й овочі). 

Плодоовочеві консерви для дитячого харчування розділяють на кілька груп залежно 

від переважного виду сировини, з якої виготовлений продукт, консистенції і ступеня 

подрібнення маси, а саме: плодові та овочеві соки; плодові та ягідні пюреподібні консерви; 

овочеві, овоче-плодові і овоче-м'ясні консерви; спеціальні консерви для дієтичного 

харчування. 

До плодових і ягідних соків відносяться натуральні соки, що виготовляються без 

м'якоті з одного виду плодів і ягід; купажовані натуральні соки, які є сумішшю двох видів 

соків з кісточкових порід; соки з цукром з усіх видів плодів і ягід, крім абрикосів, груш, 

винограду; купажовані соки з цукром (основний компонент - яблучний сік); натуральні соки 

з м'якоттю, соки з м'якоттю і цукром; купажування соки з м'якоттю і цукром (основний 

компонент − слива, як добавки використовуються різні плодові пюре). 

Безпека немовлят великою мірою залежить від якості продуктів харчування, якими їх 

годують. Ретельний підхід до підбору сировини, інгредієнтів та процесу виробництва – 

запорука здорового дитинства.  
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Консерви для дитячого харчування виготовляють з відбірної сировини відповідних 

сортів при суворому санітарно-гігієнічному, хіміко-технологічному та мікробіологічному 

контролі. Особливі вимоги пред’являються до технологічного обладнання.  

Органолептичні показники якості сировини для дитячих консервів, згідно ГОСТ 

27572-87 «Яблука свіжі для промислової переробки» повинні бути наступними:  

− зовнішній вигляд: плоди свіжі, цілі, чисті, цілком розвинені, без пошкоджень с/г 

шкідниками, без механічних пошкоджень, типовою для даного помологічного сорту форми 

та забарвлення, з плодоніжкою або без неї; 

− запах і смак: властиві даному сорту, без стороннього запаху і присмаку; 

− ступінь зрілості: технічна, споживча; плоди однорідні за ступенем зрілості;  

− розмір плодів за найбільшим поперечним діаметром, см: не менше 6,0 см [2]. 

Таким чином, нами представлені літературні відомості дають змогу вивчити різні 

види консервованих дитячих продуктів на вміст вітаміну С, цукру, білкових, мінеральних 

речовин, а також контролювати основні органолептичні показники якості сировини для них. 
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ВИВЧЕННЯ РІЗНОМАНІТТЯ БАГАТОРІЧНИХ ДИКИХ ВИДIВ ЛЬОНУ 

 ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ В СЕЛЕКЦІЙНУ РОБОТУ 

Як відомо, процес доместикації нових видів рослин триває і нині, тим більше що 

частина диких видів льону успішно росте і в Україні. Існує ще велике рiзноманiття 

дикорослих видiв, якi також можна використовувати у господарствi у якостi селекцiйного 

матерiалу та як промисловi культури, для отримання олії, волокон, або як декоративнi 

рослини. На нашу думку, ряд видів мають цінні властивості і цілком могли б доповнити вже 

існуючу групу культурних рослин [Лях В.А., 2008].  

Рід льон - Linum L. - відноситься до сімейства льонових - Linасеае - і включає понад 

200 диких видів однорічних, багаторічних трав'янистих і напівчагарникових рослин [Кошкин 

Е. И., 2005]. 

Наша дослідна ділянка розміщується на території Запорізького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Досліджувані види L. austriacum, L. 

hirsutum, L. narbonense, L. perenne, L. thracicum різняться між собою секціями до яких вони 

належать, каріологією та рядом якісних та кількісних ознак. Ці види входять до різних секцій 

роду Linum. Так, в секцію Adenolinum Rehb. входять види L. austriacum, L. perenne L., L. 

narbonense. Вид L. hirsutum L. входить в секцію Dasylinum Planch. До секції Syllinum входить 

вид L. thracicum [Лях В.А., 2008]. Лемеш [1] та iн. досліджено кількість хромосом 

досліджуваних нами видiв. Встановлено, що L. austriacum L. та L. perrene L. мають 2n = 18, 

L. narbonense L. має 2n = 18, 20, а L. hirsutum L. - 2n = 16 [Кошкин Е. И., 2005]. 

Актуальнiстю дослiдження видової філогенії диких видiв роду Linum є вивчення 

мiжвидових фiлогенетичних зв’язкiв мiж видами, що вивчаються. Отриманi данi дозволять 

зробити висновки про можливiсть використання методу мiжвидової гiбридацiї цих видiв в 

рiзноманiтних напрямках селекцiї представникiв роду Linum. 

Нами досліджувались такі параметри, як довжина та ширина листя, розмiри квiток та 

бутонiв, аналiз клiтинного соку листя, морфометричнi та бiохiмiчнi дослiдження насiння. 
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При рефрактометричному аналiзi клiтинного соку рiзних представникiв роду Linum 

було виявлено, що концентрації розчинiв рiзних видiв майже не розрiзняються. Тому можна 

зробити висновок про те, що дикi види роду Linum не пiдходять для селекцiйних робiт в 

напрямку збiльшення стiйкостi до зовнiшнiх умов середовища. 

Також був проведений кореляцiйний аналiз мiж ознаками довжина/ширина листової 

пластинки та довжина листової пластинки/дiаметр квiтки. Отриманi результати показали 

дуже низький взаємозв’язок мiж цими ознаками. 

Таблиця 1 - Порiвняльна характеристика середнiх значень основних ознак диких видiв 

роду Linum 

 

Ознаки L. 

austriacum 

L. 

hirsutum 

L. 

narbonense 

L. 

perenne 

L. 

thracicum 

Довжина листя, мм 21 42,9 29,4 24,4 51,5 

Ширина листя, мм 2 9,96 2,6 2,6 9,5 

Вага листя, мг 16 78,7 21,4 21 93,3 

Дiаметр квiтки, мм 3 30,9 28,25 2,6 33 

Довжина бутону, мм 8,2 13,2 8 8,2 17 

Довжина забар-вленого 

конусу бутону, мм 

4,2 8,9 4,1 3,8 11,3 

 

Подальші дослідження дозволять визначити потенцiали цих рослин в селекцiї на 

стiйкiсть, декоративнiсть, олiйнiсть насiння та в декоративному озелененню. Отриманi данi 

дозволять визначити, як цi види можна використовувати в селекцiї, для покращення якостi 

культурних видiв (стiйкiсть до умов навколишнього середовища, пiдвищення декоративностi 

та олiйностi), а також дослiдити їх фiлогенетичнi зв’язки. 
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ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЦІННИХ ОЗНАК  

ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

Льон олійний це цінна господарська культура, яка знаходить своє використання у 

різних сферах життєдіяльності людини. Льняна олія незамінна при виробництві 

літографічних фарб, лінолеуму, клейонки, непромокальних тканин. Інколи свіжу льняну 

олію в натуральному вигляді використовують для харчування. Льон - важлива лікарська 

рослина. Льняна олія містить мінімальну кількість холестерину і велику кількість 

ненасичених жирних кислот, вживання яких з їжею знижує вміст холестерину.  

Відходи олійного виробництва (макуха та шрот) – цінний концентрований корм, що 

містить до 1,2 кормових одиниць, 31-38% перетравленого протеїну та близько 9% жиру. За 

кормовими якостями стоїть він вище макухи інших рослин, тому що легко засвоюється 

тваринами. Від згодовування її коровами збільшується надій та жирність молока, бички на 

відгодівлі значно збільшують приріст маси [1]. 

Для оцінки нового селекційного матеріалу, дослідження вже існуючих сортів та 

порівнянні їх між собою визначають певні господарськоцінні ознаки льону олійного серед 
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яких висота рослин, кількість бічних стебел, кількість коробочок та кількість насінин. Однак 

при порівнянні слід враховувати не лише зміну цих показників в залежності від зовнішніх 

умов, але й взаємовплив їх один на одного. Для того щоб визначити ступінь взаємозв’язку 

цих показників між собою в даній роботі було визначено коефіцієнти кореляції між усіма 

дослідженими показниками за стандартно прийнятою методикою [2]. 

Після проведення розрахунків було встановлено, що показник висота рослини виявив 

сильну кореляцію з показниками кількість коробочок та кількість насіння (0,71 та 0,76 

відповідно) та слабку кореляцію з показником кількість бічних стебел (коефіцієнт кореляції 

склав лише -0,20). Кількість бічних стебел має слабкий взаємозв’язок з кількість насіння (-

0,29) та відсутність зв’язку з кількістю коробочок (коефіцієнт кореляції -0,08). В той же час 

показники кількість коробочок та кількість насіння виявили дуже сильну кореляцію між 

собою. Для цієї пари коефіцієнт кореляції склав 0,95. Таким чином, можна зробити висновок, 

що найдужче пов’язані між собою кількість коробочок та насінин, і ці два параметри 

виявляють високу залежність від висоти рослини.  
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БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ (ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ)  

У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ  

У ДИНАМІЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ 

Цукровий діабет (ЦД) є широко поширеним захворюванням, при якому найбільшу 

небезпеку представляють хронічні ускладнення. ЦД 1 типу являє собою важке соматичне 

захворювання, лікування якого вимагає суворого дотримання дієти, регулярної 

інсулінотерапії, обов'язкового лікарського контролю 

Метою роботи було дослідження біохімічних показників крові у хворих на цукровий 

діабет 1 типу, які мешкають у м. Запоріжжі, в залежності від тривалості захворювання. 

Аналізувалися показники печінкових проб: загального та зв’язаного білірубіну, 

тимолової проби, АсАТ, АлАТ у хворих із вперше виявленим ЦД (1 група) та із тривалістю 

захворювання 5, 10, 15 і 20 років (2-5 групи). У кожній групі було по 20 осіб. Дослідження 

проводилося на базі Запорізького обласного ендокринологічного диспансеру м. Запоріжжя. 

Як показали результати досліджень, кількість загального та зв’язаного білірубіну 

через п’ять років від початку захворювання не суттєво зростала і у подальшому мала 

тенденцію до зниження. Показник тимолової проби у всіх групах був у межах норми. Проте 

через десять років його показник знижувався до 1,8 Од. при 2,72 Од. на початку 

захворювання і у подальшому він знову зростав. 

Активність АсАТ на початку захворювання була вища за верхнюю межу фізіологічної 

норми (0,45 мкмоль/(мл · г)) і складала 0,51 ± 0,067 мкмоль/(мл · г). У подальшому її 

активність коливалася, але мала тенденцію до зниження (р=0,087). Активність АлАТ на 

початку захворювання наближалася до верхньої межі фізіологічної норми (0,68 мкмоль/(мл · 

г)) і складала 0,64 ± 0,14 мкмоль/(мл · г). Тривалість захворювання призводила до 

поступового достовірного зниження активності АлАТ до 0,27 ± 0,037 мкмоль/(мл · г). Проте 

даний показник залишався у межах норми.  

Обчислення однофакторного дисперсійного аналізу показало наявність впливу 

тривалості захворювання на напрям та ступінь зміни тільки активності АлАТ (р=0,027). 
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Таким чином, показники загального, зв’язаного білірубіну, тимолової проби та АсАТ 

достовірно не відрізняються у хворих із різним строком захворювання на ЦД 1 типу. 

Достовірні відмінності спостерігаються тільки в активності АлАТ.  
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ВПЛИВ ЕНДОГЕННИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ 

НА ЦИТОМОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ЛЮДИНИ В 

УМОВАХ IN VITRO 

В теперішній час спостерігається підвищення інтересу до гірудотерапії. Однак 

дослідження з виділення і характеристики комплексу БАР медичної п’явки ще далекі від 

свого завершення.  

Тому метою роботи було виявити вплив біологічно активних речовин медичної п’явки 

на лейкоцити периферичної крові людини. 

Аналізували загальний вміст лейкоцитів, особливості лейкоцитарної формули крові 

людини, зміни цитоморфометричних показників лімфоцитів периферичної крові та під дією 

БАР медичної п’явки ( in vitro).  

Зразки венозної гепаринізованої (20 од. на мл) крові об’ємом 10 мл, отримані від 24 

жінок середнього(до 40 років) та молодого (18-35 років) віку, розділяли на 2 частини. Першу 

частину зразка (5 мл) – поміщали в першу пробірку, а іншу половину крові вносили до 

скляної ємності, обтягнутої біологічною мембраною, на яку приставляли медичну п`явку на 

годування. У даному дослідженні обмежились вивченням впливу на клітини крові комплексу 

БАР медичної п’явки першої фази харчування (приставлену медичну п`явку знімали з 

флакону через 2-3 хв. від початку харчування). Після годування п’явки кров з флакону 

переміщали в іншу пробірку та проводити подальші дослідження. 
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Рисунок 1 – Лейкограма периферичної крові під дією БАР медичної п’явки 

 

Під дією БАР слини медичної п’явки найбільш значно зменшилася кількість 

гранулярних лейкоцитів, особливо сегментоядерних нейтрофілів (з 57,1±3,79 % до 

49,5±3,31%, р≤0,05), які першими реагують на антигенне навантаження можливими 

імунологічними, а далі апоптотичними реакціями. 

Мононуклеарні лейкоцити реагують на антигени більш пролонгованими імунними 

реакціями та меншою загибеллю, внаслідок чого їх апоптоз відбувається в меншому ступені 
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порівняно з сегментоядерними нейтрофілами та спостерігалась тенденція до збільшення їх 

відносних показників за рахунок популяційного перерозподілу серед лейкоцитів.  

У ізольованих зразках крові, на які вплинули БАР медичної п’явки, також відбувався зсув 

частот розмірних класів лімфоцитів, підтверджений кореляційним аналізом. Так, відбувалось 

збільшення на 15% вмісту середніх лімфоцитів (КЛ 7-9мкм) за рахунок двократного 

зменшення великих розмірних класів (КЛ 10 мкм) (р≤0,05). У імунологічні реакції перш за все 

вступають активовані клітини, до яких в тому числі відносяться й великі лімфоцити. Вони також 

є більш чутливими до апоптотичних стимулів БАР медичної п’явки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цитоморфометричні показники лімфоцитів периферичної крові під дією 

БАР медичної п’явки 

 

На основі отриманих експериментальних даних та за умови подальшого дослідження 

впливу БАР медичної п’явки на клітини крові гірудотерапія може бути застосована як 

додатковий метод імунотерапії з видалення активованих форм лімфоцитів, які опосередковують 

клінічні прояви ряду патологічних станів. 
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ВПЛИВ ІОНІВ МІДІ (ІІ) НА КАРОТИНОСИНТЕЗУВАЛЬНУ  

АКТИВНІСТЬ ДРІЖДЖІВ 

Однією з найголовніших проблем сьогодення є забруднення навколишнього 

середовища токсичними речовинами. Особливу небезпеку для довкілля утворюють важкі 

метали (ВМ), токсичність яких визначається спроможністю впливати на динамічну хімічну 

рівновагу в системі живих організмів, що призводить до розвитку низки біохімічних змін. 

ВМ широко застосовуються в різноманітних промислових виробництвах, і, незважаючи на 

очисні заходи, потрапляють у промислові стічні води та в атмосферу [1, с. 232]. Одним із 

таких металів являється мідь (Cu2+) – життєво важливий мікроелемент, що присутній у 

багатьох ферментах і здатний активно реагувати з амінокислотами і білками. Проте, слід 

відмітити, що при великих концентраціях мідь є досить токсичною та накопичується в 

організмі. Одними з найбільш чутливих індикаторів забруднення середовища міддю є 

мікроорганізми, а саме дріжджі. 

Проведені останніми роками наукові біологічні дослідження дозволили встановити, 

що саме дріжджі є потенційними сорбентами багатьох ВМ: велика кількість цих металів 

може виводитися з розчину, з’єднуючись із клітинною стінкою дріжджів [2, с. 1; 3, с. 92]. 

Проте автори цих і багатьох інших робіт не звертали увагу на можливість застосування 
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пігментосинтезувальних дріжджів як біоіндикаторів забруднення довкілля металами. Зміна 

кольору пігменту під впливом різних концентрацій ВМ має помітну перевагу перед 

моніторингом навколишнього середовища за допомогою інструментальних методів 

дослідження, зважаючи на велику коштовність реагентів та обладнання, які при цьому 

використовуються. 

Метою роботи було дослідити вплив іонів міді (ІІ) на каротиносинтезувальну 

активність дріжджів. 

Дріжді Rhodosporidium diobovatum Y-42, Sporobolomyces roseus Y-1444, Rhodotorula 

mucilaginosa Y-1394 (надані нам із колекції музейних культур Інститутом мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України) культивували на твердому поживному 

середовищі Сабуро, яке готували на основі води з певним вмістом солі CuCl2∙2H2O. Засівали 

культуру суцільним газоном по 0,2 мл на 1 чашку Петрі при щільності суспензії 107 кл./мл. 

Культивування поводили в термостаті при температурі 28 0С протягом 3-х діб. На останню 

добу культивування візуально проводили облік результатів. Контролем слугували дріжджі 

без металів. Розрахунок різниці в інтенсивності кольору (dE) між контрольними і дослідними 

чашками дріжджові колонії фотографували, розміщали фотографії у комп’ютерну програму 

Adobe Photoshop, визначали показники каналів кольорової моделі (Lab), потім у програмі 

CIEDE 2000 розраховували різницю кольору пігменту. 

Результати та їх обговорення. Результати дослідження показали, що 

пігментосинтезувальні дріжджі втрачали здатність до утворення пігменту з певного 

концентраційного рівня іонів міді. 

У дріжджів Rhodosporidium diobovatum Y-42 при концентрації іонів Cu2+ 50-100 

мг/дм3 спостерігався суцільний ріст та інтенсивне пігментоутворення колоній (dE була 

8,6±0,004 ум. од.). При концентрації міді 200 мг/ дм3 був відмічений добрий ріст та помірне 

пігментоутворення (dE дорівнювала 13,5±0,09 ум. од.). Ріст колоній та пігментоутворення 

блокувалися при концентрації міді 300 мг/ дм3. 

У культури Sporobolomyces roseus Y-1444 при концентрації міді 50 та 100 мг/ дм3 

спостерігався добрий ріст колоній, при 50 мг/ дм3 колонії мали помірне пігментоутворення, а 

при 100 мг/ дм3 були наявні пігментні та безпігментні колонії. При концентрації Купруму (ІІ) 

200 мг/ дм3 був відмічений помірний ріст та слабко-рожеві і молочні колонії (dE складала 

15,6±0,03 ум. од.). При концентрації 300 мг/ дм3 спостерігався слабкий ріст, 

пігментоутворення було відсутнє (dE була 19,7±0,2 ум. од.). Ріст та пігментоутворення 

повністю інгібувалися при концентрації іонів міді 400 мг/ дм3. 

У дріжджів Rhodotorula mucilaginosa Y-1394 при концентрації Cu2+ 50 мг/ дм3 був 

відмічений суцільний ріст та добре пігментоутворення колоній (dE складала 12,9±0,06 ум. 

од.). При концентрації 100 мг/ дм3 спостерігався добрий ріст і пігментні та безпігментні 

колонії (dE була 16,5±0,07 ум. од.). При концентрації іонів міді 200 мг/ дм3 спостерігався 

помірний ріст, колір колоній також був слабко-рожевим та безпігментним (dE складала 

17,2±0,05 ум. од.). При концентрації міді 300 мг/ дм3 дріжджі мали слабкий ріст 

безпігментних колоній (dE дорівнювала 20,1±0,9 ум. од.). Концентрації 400 мг/ дм3 

спричинили повне блокування росту та синтезу пігменту. 

Отже, дослідження показали, що дріжджі Rhodosporidium diobovatum Y-42, 

Sporobolomyces roseus Y-1444, Rhodotorula mucilaginosa Y-1394 втрачали здатність до 

синтезу пігменту з певного концентраційного рівня Cu2+. Отримані результати дозволяють 

рекомендувати каротиносинтезувальних дріжджів для біоіндикаційних досліджень за умов 

забруднення довкілля іонами міді. 
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ВМІСТ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У НАСІННІ ЛЬОНУ 

Феноли – це група різноманітних речовин, дуже поширених у рослинному світі. 

Загальним для них є наявність у молекулі ароматичного (бензольного) ядра, яке несе одну 

гідроксильну, або фенольну оксигрупу. При ароматичному ядрі можуть бути й дві, і три 

оксигрупи, через що розрізняють моно-, ди- і трифеноли. Фенольні сполуки утворюються в 

усіх органах рослин з цукрів і беруть участь у процесах дихання в клітинах, переносячи 

водень від окислювальних молекул. Також вони відіграють роль відходів метаболізму, тобто 

екскретів, які в процесі еволюції виявились корисними, бо відлякують тварин від поїдання 

рослинної маси. Фенольні сполуки впливають на ріст рослин, гальмуючи проростання 

насіння, видовження стебел і коренів. Вони мають сильні фітонцидні властивості й 

забезпечують імунітет рослин до грибної, а особливо, до бактеріальної інфекції [3, С. 15]. На 

сьогоднішній день проведено багато дослідів щодо фенольних сполук у рослинах. Серед 

таких – кількісне визначення фенольних сполук сочевиці харчової [5, С. 24]; кількісне 

визначення фенольних сполук у траві та підземних органах гадючника в’язолистого [2, С. 

45]; динаміка вмісту фенольних речовин у плодах томата [4, С. 81] та багато інших.  

Фенольні сполуки, які грають невід’ємну роль в явищі алелопатії, називаються 

колінами. Вони відіграють значну роль у формуванні природних і штучних фітоценозів. 

Залежно від концентрації та хімічного складу коліни діють як стимулятори росту або 

інгібітори життєвих процесів. Вони значно впливають на проростання насіння, ріст, розвиток 

і хімічний склад рослин, їх стійкість проти хвороб та шкідників і несприятливих умов 

зовнішнього середовища. 

Лляне насіння – один з найбагатших джерел лігнанів (фенольних сполук), що 

відносяться до класу фітоестрогенів [6, с. 128]. Фізіологічна дія фітоестрогенів в рослинах 

полягає в регуляції росту і розмноженні, захисту від ураження рослин грибами та іншими 

паразитами, в контролі дії інших біологічно активних сполук. 

Згідно літературних даних, загальний вміст фенольних кислот в лляному насінні 

становить від 7,9 до 10,3 мг/г для восьми різних сортів льону, вирощуваних у чотирьох 

районах протягом трьох років [7, с. 277]. 

Матеріалом дослідження виступають льон великоквітковий (Linum grandiflorum Desf.) 

сорту «Вогник» та льон багаторічний (Linum perenne L.) сортів «Сапфір» та «Блакитне 

озеро». 

Для визначення суми водорозчинних фенольних сполук використовували 

титрометричний метод [1, С. 293]. Для цього брали наважку 0,5 г сухого насіння дослідних 

рослин. Титрували KMnO4 до появи золотисто-жовтого забарвлення. Одночасно проводили 

контрольне титрування, в якому замість екстракту беруть дистильовану воду. 

Аналіз отриманих даних показав, що вміст водорозчинних фенольних сполук склав в 

насінні льону великоквіткового «Вогник» – 4,576 ± 0,41 мг/мл, льону багаторічного 

«Сапфір» – 4,201 ± 0,52 мг/мл та льону багаторічного «Блакитне озеро» – 3,661 ± 0,34 мг/мл, 

що перевищує контроль (2,496±0,36 мг/мл). Дані статистично достовірні. При порівнянні між 

собою трьох сортів льону за вмістом фенольних сполук, можна заключити, що різниці між 

сортами немає. Різниця не є достовірною. Таким чином, вміст водорозчинних фенольних 
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сполук у дослідних зразках є досить високим, що сприяє захисту насіння від несприятливих 

факторів середовища. Однак, не один з сортів не відрізняється більш сильним 

алелопатичним впливом на інший сорт на початкових стадіях проростання насіння.  
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  

В КОНЦЕНТРОВАНИХ ТОМАТОПРОДУКТАХ 

Постійна боротьба за ринки збуту продукції вимагає від вітчизняних підприємств 

харчової та переробної промисловості підвищувати якість харчових продуктів - невід'ємну 

складову їхнього успіху на споживчому ринку. Для цього необхідно постійно 

вдосконалювати технологію виробництва продуктів. Надзвичайно актуальною проблемою 

якості є наявність в продуктах харчування важких металів. Збільшується з року в рік хімічне 

забруднення, що поширюється на всі середовища - воду, повітря, ґрунт і створює 

принципово нові умови для існування, відмінні від тих, до яких протягом тисячоліть були 

адаптовані рослини, тварини і людина [2, с. 5-12]. Цей факт викликає тривогу. Багато даних 

свідчать про те, що екологічний фактор істотно впливає на елементний хімічний склад 

рослин та продуктів їх переробки. Поглинання рослинами різного роду токсичних елементів, 

у тому числі важких металів - найбільш небезпечно [1, с. 84-87; 3, с. 14-17].  

Концентровані томатопродукти займають одне з провідних місць в асортименті  

плодоовочевих консервів. До концентрованих томатопродуктів відносяться: томатна паста 

30%, кетчуп та томатний сік Проходячи важкий шлях від поля до нашого столу йде 

безперервне накопичення Cu, Pb, Cd в концентрованих томатопродуктах.  

Метою даної роботи є визначення методів контролю важких металів в 

концентрованих томатопродуктах та подальше застосування їх в моніторингу домішок 

важких металів на прикладі Кадмію, Плюмбуму та Купруму в продукції різних виробників. 

Згідно Державних стандартів України ГДК Плюмбуму в концентрованих 

томатопродуктах не повинна перевищувати 0,5 мг/кг, а Купруму не більше ніж 5 мг/кг, а 

Кадмію лише 0,1 мг/кг. Тому, задля уникнення перевищення данних норм останнім часом 

виробники вводять у своє виробництво систему НАССР. Система НАССР є науково 

обґрунтованою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом 
ідентифікації й контролю небезпечних чинників. Але, на жаль, не всі виробники 

томатопродукції притримуються даної системи. Визначення важких металів у 
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концентрованих томатопродуктах виробників, що не користуються даною системою – задача 

актуальна. 

Найбільш розповсюдженими методом для визначення плюмбуму, кадмію та купруму 

є екстракційно-фотоколориметричний метод, метод атомно-абсорбційної спектрометрії та 

полярографічний метод саме тому, що в сукупності дають надійні результати. 

Була проведена метрологічна оцінка методів визначення важких металів у 

концентрованих томатопродуктах на прикладі Плюмбуму, Купруму та Кадмію. Визначено, 

що найбільш доцільним методом для визначення вмісту важких металів у концентрованих 

томатопродуктах, на мою думку, є метод атомно-абсорбційної спектрометрії. 
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СКЛАД КЛІТИН ІМУННОГО ЗАХИСТУ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ З 

ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИМ ТИПОМ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРОЦЕСУ 

 В МЕШКАНЦІВ М. ОДЕСА 

Туберкульоз (ТБ) легенів вражає майже 10 мільйонів осіб у світі та залишається 

найбільшою світовою проблемою громадської охорони здоров'я. Зрозуміло, що розвиток і 

вдосконалення методів боротьби із захворюванням вимагають більш глибокого розуміння 

складових антимікобактеріального імунітету у людини [1, р.37436]. 

Особливість туберкульозу як бактеріальної інфекції полягає у тому, що резиденті 

макрофаги, а також нейтрофіли виступають в ролі клітин-зберігачів збудника захворювання 

Mycobacterium tuberculose (МБТ). Інфіковані клітини продукують прозапальні цитокіни, яки 

ініціюють та підтримують гранулематозне запалення та імунну активацію, що в кінцевому 

підсумку  формує захисний імунітет в більш ніж 90% інфікованих осіб. Проте цій захист 

забезпечується не знищенням МБТ, а їхнью інкапсуляцією у складі гранульоми, тобто 

формуванням латентної інфекції [2, p. 36].  

При погіршенні соціально-економічних та екологічних умов існування інфікованої 

людини здійснюється реактивація латентної форми і клінічний прояв інфекції, яку 

класифікують як вперше діагностований тип туберкульозного процесу (ВДТБ) [3, p. 995]. 

Мета нашого дослідження: вивчення кількісних змін імуноцитів периферичної крові у 

хворих на ВДТБ у мешканців Причорномор’я. Визначали відносний та абсолютний вміст 

складових лейкограми у 18 осіб з ВДТБ легень при надходженні їх до стаціонару порівняно з 

клінічно здоровими особами (18 осіб). 

Встановлено, що в осіб з ВДТБ вміст лейкоцитів відповідає такому у клінічно 

здорових осіб. Відносний та абсолютний вміст паличкоядерних нейтрофілів вище за 

контроль. Відносний та абсолютний вміст сегментоядерних нейтрофілів в групі хворих 

знижений. Відносний вміст еозинофілів у хворих на ТБ вище за контроль, але абсолютний 

вміст відповідає нормі. Відносний і абсолютний вміст моноцитів у хворих не відрізняється 

від норми. Відносний вміст лімфоцитів при ВДТБ підвищений, але абсолютний відповідає 

контролю. Отримані дані обговорюються у світі даних літератури про різну роль імуноцитів 

у контролі перебігу МБТ . Особи, що складали контрольну групу ми розглядали як латентну 

форму ТБ [3,995]. 
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ВИВЧЕННЯ ОЗНАК ДЕКОРАТИВНОСТІ У ЛІНІЙ РОДУ IPOMOEА  

РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

За тривалістю цвітіння, красою форм яскравістю забарвлення однорічні квіткові 

рослини є найбільш великою та різноманітною групою. Помітне місце займають ці види для 

вертикального озеленення, балконів, терас, створення зелених огорож [Бабин,2007]. 

Чисельність роду Ipomoea понад 500 видів. Місце походження: тропічна Америка. 

Використовуються, як красиві квітучі ліани з швидким ростом і рясним цвітінням у липні-

жовтнні. Рослини світло-, тепло- та вологолюбні. Не витримують навіть слабких заморозків. 

Розмноження даного виду проводять через насіння. На даний час, існують сорти у Ipomoea 

purpurea L. та Ipomoea tricolor. Квітки великі, лійкоподібні [Плотникова, 2005]. 

В якості об’єкту наших досліджень ми використовували колекцію з семи зразків 

іпомеї (Ipomoea) кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Запорізького 

державного університету: Ipomoea tricolor, Ipomoea purpurea, Ipomoea nil.  

Головною декоративною ознакою у існуючих сортів є забарвлення квітки. Ми маємо 

на даний час в колекції сім типів забарвлення квітки: ніжно-блакитне, блакитне, біло-рожеве, 

темно-пурпурне, синє, рожеве, червоне. Ознака «діаметр квітки» в колекційних зразках менш 

мінлива і варіює від 5,3 см, до 9 см. Кожна квітка квітне один день, але постійно з’являються 

нові бутони. 

Колекційні зразки також різняться за наступними якісними ознаками: форма листків, 

забарвлення квітки, забарвлення насіння, а також за кількісними ознаками - висота дослідних 

рослин та діаметр квітки. 

Метою роботи було створення колекції роду Ipomoea та встановлення комплексу 

якісних та кількісних ознак, якими оцінюється загальна декоративність культури та доцільно 

проводити генетико-селекційну роботу. 

В результаті досліджень створено колекцію та проведено оцінювання матеріалу з 

метою всебічної характеристики зразків. Досліджені основні ознаки декоративності іпомеї: 

розмір і забарвлення квітки, форма листкової пластинки, тривалість цвітіння, висота; 

описано мінливість за цими ознаками між колекційними зразками та показані можливі 

напрямки селекції іпомеї на декоративність. 

Дана робота є актуальною в зв’язку з тим, що іпомея є декоративною культурою, яка 

під час вегетації набуває декоративності аж до осінніх заморозків. Але, на жаль, багато 

сортів іпомеї іноземного походження, і в більшості випадків не розкривають свій потенціал і 

через це не мають широкого поширення в нашій державі. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАПАСІВ НАДЗЕМНОЇ І ПІДЗЕМНОЇ РОСЛИННОСТІ ПІД 

ВПЛИВОМ КОПИТНИХ ТА БЕЗ НЬОГО В ОСТРІВНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

АЗОВСЬКОГО МОРЯ 

Велику проблему в галузі екології тварин, зокрема мисливствознавстві, становить 

створення оптимальних умов для нормальної життєдіяльності копитних, особливо при різній 

щільності, тому актуальним є вміння розраховувати запаси корму та вияснити механізм 

пристосування рослинності до великого навантаження. 

Робота ведеться на території о. Бірючий Азово-Сиваський національний природний 

парк (АСНПП)при високій щільності популяції копитних (олень – 131,8 ос., лань – 264,6 ос.., 

муфлон – 3,2 ос. На 100га.) та без цього впливу заказник Федотова коса.(ФК) 

Ціль досліджень – встановити особливості зміни фітомаси по сезонам року, та ступінь 

пристосування рослин, за рахунок переважання підземного запасу над надземним, при 

значному впливі ратичних . Для вирішення даної проблеми нами протягом 4 сезоннів було 

проаналізовано: стан надземної та підземної трав’янистої рослинності, на 40 ділянках 

площею 25х25х25см з найбільшим видорізноманіттям трав'янистої рослинності. На кожній 

ділянці (0,0625 м2) викопувався моноліт підземної фітомаси з надземними органами, з 

наступним його аналізом 

 

 
 

Рисунок - Запас надземної та підземної фітомаси на АСНПП та Федотовій косі. 

 

Осінь 2013 р. являється найпродуктивнішим періодом, де на ФК запас надземної 

фітомаси складав 13,9 ц/га, а запас підземної в 1,6 рази (23%)менший. В цей же період на 

АСНПП, запас надземної фітомаси складв 10,45 ц/га, корму для копитних було достатньо і 

рослинність не переживала екстремальні умови й тому, запас підземної фітомаси в 2,5 рази 

(17%)менший надземної. Отже, запас восени надземної фітомаси на ФК в 1,3 рази (14%) 

більший від запасу АСНПП, а запас підземної фітомаси на ФК в 2,1 рази (32%) більший від 

запасу АСНПП. 

Весною 2014 р. спостерігається зовсім інший характер. Запаси надземної та підземної 

фітомаси рівні, це пояснюється початком вегетаційного періоду рослин, але запас на ФК, як 

надземна так і підземна фітомаса, в 1,05 рази (2,5%) менший від запасу АСНПП. 
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В період літо 2014 р., запас надземної фітомаси ФК складає 4,73 ц/га, а запас 

підземної в 1,6 рази (24%)менший. В цей же період на АСНПП, запас надземної фітомаси 

складав 4,7 ц/га, а запас підземної в 1,1 рази (6%) більший. Отже, запас надземної фітомаси 

на ФК в 1,01 рази (0,3%) більший від запасу АСНПП, а ось запас підземної фітомаси на ФК в 

1,8 рази (30%) менший від запасу в національному парцу. 

За осінній період 2014 року, запас надземної фітомаси ФК складав 3 ц/га, а запас 

підземної в 1,9 рази (30%)менший. В цей же період на АСНПП, запас надземної фітомаси 

складає 4,8 ц/га, а запас підземної в 1,3 рази (14,3%) більший. Отже, запас надземної 

фітомаси на ФК в 1,6 рази (23%) менший від запасу АСНПП, а запас підземної фітомаси на 

АСНПП. в 4 рази (60%) більший від запасу ФК. 

Висновок. 

Таким чином, запаси, як надземної так і підземної фіто маси змінюється по сезонам 

року. Адаптація рослин під сильним стравлюванням на території АСНПП відбувається за 

рахунок збільшення підземної фітомаси. В літній період 2014 в 1,1 рази (6%), а в осінній - в 4 

рази (60 %). Без стравлювання на ФК запас підземної фітомаси не збільшується. 
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СОРТА ЛЬНА ДЕКОРАТИВНОГО  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В условиях научно-технического прогресса, в период, когда экологическая обстановка 

в городах ухудшается, разработка теоретических и практических принципов создания 

большого ассортимента цветочно-декоративных растений в системе озеленения является 

важным заданием селекционеров. Цветочно-декоративные растения, улучшая санитарно-

гигиенические и эстетичные условия, занимают ведущее место в оптимизации окружающей 

среды и создании благоприятных условий для жизни человека. 

В последние годы все большей популярности среди однолетних цветковых растений 

приобретает лен крупноцветковый, в первую очередь из-за простоты выращивания. Его с 

успехом используют в цветущих мавританских газонах. Несмотря на небольшую высоту 

растений, их выращивают на срезку для составления букетов из живых и сухих цветов. 

Срезанные цветущие побеги льна хорошо смотрятся в букетах и долго сохраняют 

декоративный вид в воде. Высушенные побеги с круглыми плодами очень декоративны и 

могут быть использованы при составлении сухих букетов. Лен находит применение для 

озеленения балконов и выращивания в балконных ящиках, контейнерах, вазонах.  

В последние годы в Украине создан ряд высокодекоративных сортов льна 

декоративного: Марс, Румянец, Фламинго, Вогник. 

Сорт «Марс». Растение с прямым разветвленным стеблем высотой до 60 см имеет от 5 

до 15 боковых побегов с 10-20 цветками на каждом из них. Крупные цветки собраны в 

соцветия. Венчик ярко-красный с темным центром и с двумя белыми полосами в нижней 

части каждой из лепестков. Светолюбивое, засухоустойчивое растение. Сорт применяется 

как в групповых, так и в одиночных посадках. Подходит также для срезки. 

http://oren-icn.ru/index.php/component/glossary/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-7/%D0%9E/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3-1066/
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Сорт «Аврора». Характеризуется крупными цветками абрикосового цвета с красно-

коричневым центром. По основным признакам совпадает с сортом Марс. Выращивают для 

срезки, используют в декоративных насаждениях. 

Сорт «Румянец». В отличие от сортов Марс и Аврора имеет светло- розовый цвет 

лепестков венчика и темно-розовый центр цветка. Как и другие сорта крупноцветкового льна 

рекомендуется для использования в групповых насаждениях и для оформления рабаток. 

Сорт «Зорепад». Цветки звездчатой формы, крупные, 3-4 см в диаметре. Венчик 

темно-красный, с более темным центром. Светолюбив, засухоустойчив. Используется в 

декоративных насаждениях, подходит для срезки. 

Целью наших исследований является проведение сравнительной оценки 

декоративных и семенных качеств созданных сортов, определение оптимальных приемов 

возделывания данной культуры и создание рекомендаций по выращиванию.  
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КОАГУЛОГРАМА КРОВІ У ХВОРИХ ЖІНОК ІЗ АПОПЛЕКСІЄЮ ЯЄЧНИКА  

ТА КАТАРАЛЬНИМ АПЕНДИЦИТОМ 

Серед помилок при діагностиці гострого апендициту у жінок найчастіше 

зустрічаються апоплексія і розриви кіст яєчника. Тому проблема ранньої і диференціальної 

діагностики апоплексії яєчника та катарального апендициту на сьогодні залишається 

актуальною. 

Метою роботи було з’ясування наявності різниць у показниках коагулограми крові у 

хворих жінок із апоплексією яєчника та катаральним апендицитом  

Дослідження проводилися на базі біохімічної та клінічної лабораторій поліклініки № 

9 м. Запоріжжя. Обстежено 30 хворих на катаральний апендицит та 30 хворих на апоплексію 

яєчника. Кров брали на початку захворювання, після операції та при виписуванні із лікарні. 

В ній визначали фібриноген, тромбіновий час та протромбіновий індекс. Статистичний 

аналіз даних здійснювали з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 13 в 

операційній системі Windows XP. 

Як показали результати досліджень, протромбіновий індекс в групі хворих жінок із 

катаральним апендицитом протягом всього дослідження не змінювався і був незначно нижче 

за нижню межу фізіологічної норми. У хворих жінок із апоплексією яєчника при 

госпіталізації спостерігається його достовірне зниження на 23 % порівняно із хворими 

першої групи. Його показник склав 67,1 %. При лікуванні показник протромбінового індексу 

зростав і досягав межі фізіологічної норми. 

Тромбіновий час в обох групах жінок був тривалішим, ніж у здорових людей. 

Найбільшим подовження тромбінового інтервалу було в групі жінок із апоплексію яєчника. 

В обох групах спостерігалося зниження тромбінового часу після операції і зростання при 

виписці. Обчислення однофакторного дисперсійного аналізу показало наявність впливу 

різного стану хворих жінок із катаральним апендицитом (початок захворювання – операція – 

одужання) на показник тромбінового часу (р=0,002). В другій групі такої залежності не 

спостерігалося. 
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Вміст фібриногену на початку захворювання майже не відрізнявся у хворих жінок 

двох груп. Після операції кількість фібриногену достовірно зростала на 13 % у групі жінок із 

катаральним апендицитом, а при виписці достовірно знижувалась на 23 %. У жінок із 

апоплексію яєчника суттєвих змін не спостерігалося.  

Отже, у жінок, у яких виявили апоплексію яєчника, зміни у показниках коагулограми 

на початку захворювання були більш вираженими. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЦІННИХ ОЗНАК ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО  

ВІД ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ 

Льон олійний належить до однієї з найбільш цінних сільськогосподарських культур, 

що їх використовує людина. Цінність цієї культури обумовлює необхідність вирощування 

великої кількості льону. 

По відношенню до тепла льон олійний відрізняється від льону-довгунця більш 

високими вимогами, але в рослинництві його відносять до групи рослин не дуже вибагливих 

до теплового режиму [1]. 

Насіння льону олійного починає проростати при температурі 3-4°С, а сходи 

з'являються при температурі повітря не нижче 4-6°С. Молоді сходи льону порівняно стійко 

переносять весняні приморозки до мінус 3-4°С, а рослини двотижневого віку навіть до -6°С. 

З кінця фази «ялинки» холодостійкість льону помітно зростає і він добре переносить морози 

в 10°С. 

Висока температура (вище 18-22°С) та її різкі добові коливання пригнічують льон, 

особливо в період бутонізації – цвітіння, коли він посилено зростає. Найбільше тепла льон 

потребує під час достигання. Великі добові коливання температур, відносно невелика маса 

опадів та більше сонячних днів за достатньої вологості ґрунту добре впливають на наливання 

насіння та його достигання. За похмурої та вогкої погоди із зниженою температурою 

достигання олійного льону відбувається дуже повільно [1]. 

Метою роботи було визначити кореляції між показниками температури повітря та 

господарськоцінними ознаками, які визначалися у льону олійного протягом трьох 

вегетаційних періодів за умов вирощування у степовій частині Криму. Визначали 

коефіцієнти кореляції між температурою повітря та висотою рослин, кількістю бічних 

стебел, кількістю коробочок та кількістю насіння з однієї рослини. Коефіцієнти кореляції 

визначалися по середнім показникам для дослідних ділянок за загальноприйнятими 

статистичними формулами [2].  

Було визначено, що коефіцієнт кореляції між показником температури повітря та 

висотою рослин склав -0,9, що свідчить по сильний зв'язок цих параметрів. Одночасно 

коефіцієнти кореляції між температурою повітря та кількістю бічних стебел був тільки 0,05, 

що свідчить про відсутність взаємозв’язку цих показників. Слабка кореляція виявлена між 

показником температура повітря та кількість коробочок (-0,35) та помірна кореляція між 

показником температури повітря та кількістю насіння з однієї рослини (-0,56). Таким чином, 

ми бачимо що від температури повітря найбільш залежний показник висота рослин. 
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ВИДОВИЙ СКЛАД ЖУКІВ-МЕРТВОЇДІВ  

(COLEOPTERA, SILPHIDAE) НА ТЕРИТОРІЇ о. ХОРТИЦЯ  

Умови природних біотопів залишаються у стадії інтенсивної деградації. Разом з 

урбанізацією природи йде помітне трансформування ландшафтів внаслідок різних 

антропогенних впливів. У м. Запоріжжя острів Хортиця відповідає параметрам, являючи 

собою екологічну територію для проникнення та освоєння її новими видами тварин.  

 На території о.Хортиця жуки-мертвоїди до останнього часу залишались недостатньо 

вивченою групою комах. У літературі наявні лише уривчасті відомості щодо видового 

складу, географічного поширення та способу життя окремих видів родини. 

 Досі відсутні узагальнені дані щодо морфологічних, екологічних особливостей, 

географічного поширення, ролі в біогеоценозах і практичній діяльності людини. Недостатньо 

вивчені преімагінальні фази розвитку окремих видів родини. 

Метою та завданням досліджень було встановити видове різноманіття Coleoptera, 

Silphidae визначити домінантні види та їх чисельність.  

Матеріал зібраний (здебільшого ручний збір) упродовж травень-серпень 2014 р. на о. 

Хортиця. Ентомологічні збори проводилися у різних за структурою біотопах за загально 

прийнятими методиками (ловля на мертву тушку птаха, риби, тощо).  

Опрацювання експериментальних даних провадили за стандартними математично-

статистичними методами, для чого використано було також коэфіцієнти Колмогорова–

Смірнова та Фішера.(1935 р.). В таблиці представлена чисельність домінантних видів.  

Таблиця - Видовий склад домінантних видів родини Coleoptera, Silphidae о. Хортиця. 

 

№ п/п Назва виду Кількість особин на 1  

1 Nicrophorus vespilloides 6±0,02 

2 N. humator 5±0,05 

3 Oiceoptoma thoracica 7±0,02 

4 Silpha carinata 6±0,01 

5 Xylodrepa quadripunctata 8±0,05 

6 Silpha obscura 4±0,01 

7 Thanatophilus terminatus 8±0,02 

8 Nicrophorus antennatus 7±0,02 

9 Necrodes littoralis 5±0,05 

10 Thanatophilus rugosus 6±0,01 

 

Всього протягом терміну дослідження згаданими методами було зібрано і 

опрацьовано близько 50 жуків, 4 видів. (Aclypea opaca, Phosphuga atrata, Xylodrepa 

quadripunctata, Nicrophorus vespilloides). Дані види мають доволі широкі ареали свого 

мешкання, здатні до внутрішньовидових та міжвидових відносин, і тому ми плануємо 

подальше вивчення біологічного розподілу жуків-мертвоїдів на о. Хортиця. 



182 

 

Паламарчук Анастасія 

студентка 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к. х. н., доц. Лашко Н. П. 

 

 

ВПЛИВ ВІТАМІНУ Е НА ЗБЕРЕЖЕННЯ  

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ 

Вітамін Е – один з найважливіших жиророзчинних вітамінів. Він є універсальним 

протектором клітинних мембран від окислювального пошкодження. Антиоксидантні 

властивості токоферолу обумовлені здатністю рухомого гідроксилу хроманового ядра його 

молекули безпосередньо взаємодіяти з вільними радикалами кисню (О2-, НО-, НО2-), 

вільними радикалами ненасичених жирних кислот (RO-, RO2-) і перекисами жирних кислот. 

Мембраностабілізуюча дія вітаміну проявляється і в його властивості оберігати від 

окислення SH-групи мембранних білків. Його антиоксидантна дію полягає також у здатності 

захищати від окислення подвійні зв'язки в молекулах каротину і вітаміну А [1]. 

Рослинні олії є дуже поширеними харчовими продуктами на споживчому ринку 

України. Вміст природних антиоксидантів, а саме вітаміну Е при процесах рафінації 

знижується, в зв’язку з цим метою нашої роботи було дослідити вплив введеного додатково в 

рослину олію вітаміну Е на збереження фізико-хімічних показників якості олії. 

В роботі досліджували олію рафіновану та нерафіновану торгової марки 

«Королівський смак», а також сиродавлену олію. Вітамін Е у вигляді сухого порошку 

вводився в досліджувані зразки у двох різних концентраціях – в півтора та в два разу більше 

за стандартне значення вмісту вітаміну Е в соняшникових оліях. Вплив антиоксидантних 

властивостей додатково введеного вітаміну Е оцінювали визначенням кислотного, йодного 

та пероксидного чисел, а також числа заломлення олії [2]. 

Наприклад, на початку експерименту показники якості рафінованої олії були такими: 

число заломлення – 1,4744, кислотне число – 0,0017 , пероксидне число – 0,1*10-3 ½ О 

ммоль/кг. Через два місяці ці показники становили: для рафінованої олії - число заломлення 

– 1,4756, 1,4755 та 1,4755 (відповідно контрольний зразок та зразок з додаванням вітаміну Е 

зі збільшеною концентрацією у півтора та два з половиною разу), кислотне число – 0,0017, 

0,0016 та 0,0016 , пероксидне число – 0,8*10-3, 0,65*10-3 та 0,65*10-3  ½ О ммоль/кг. 

Найбільш відчутно термін зберігання в зразках вплинув на значення пероксидного 

числа, а найменш відчутними показниками до терміну зберігання був показник заломлення. 

Також за отриманими даними було встановлено, що найбільш оптимальною концентрацією 

вітаміну Е є збільшення її в півтора разу, оскільки фізико-хімічні показники виявилися 

практично однаковими в зразках з концентрацією збільшеною в півтора і в два з половиною 

разу. 

Таким чином, додавання вітаміну Е в соняшникові олії призводить до затримки 

процесів старіння продукту, що підтверджується фізико-хімічними показниками. 
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ПОКАЗНИКИ ТЕМПЕРАТУРИ ШКІРИ 

ПРИ ЕМОЦІЙНОМУ СТРЕСІ 

Життя людини багате на різноманітні екстремальні ситуації. Освоєння нових 

територій із суворими кліматичними умовами, упровадження нових технологій виробництва 

і концентрація населення істотно перетворюють не тільки оточуюче середовище, але й 

змінюють властивості особистості людини.  

На сучасному етапі розвитку суспільства все більш значну роль, у загальній картині 

стресових впливів, займають подразники психоемоційної природи, що, закономірно, 

викликає напруження метаболічних процесів. Враховуючи це, дослідження стану 

терморегуляторних механізмів є важливим фактором прогнозу рівня негативного впливу 

емоційних подразників на організм людини. 

Мета даної роботи полягала у з'ясуванні особливостей температури шкіри різних 

ділянок тіла у людей в стані відносного спокою та при емоційному стресі.  

Дослідження були проведені на студентах біологічного факультету Запорізького 

національного університету. Загальна кількість обстежених склала 12 чоловік. На першому 

етапі дослідження ми формували дві експериментальні групи людей (контрольну та з 

ознаками емоційного стресу). Наявність стресового стану визначали під час проведення 

лабораторних та семінарських занять. В обстеженні брали участь люди зі станом тахікардії. 

В подальшому у обстежених за допомогою електротермометра визначали 

температуру шкіри окремих точок різних сегментів тіла. Таких точок брали п'ять: груди, 

стегно, гомілка, обличчя та кисть. За одиницю приймали всю поверхню тіла. Доля поверхні, 

що припадає на кожний сегмент, помножувалась на температуру даної ділянки тіла. Сума 

добутку являє середньозважену температуру шкіри.  

На початковому етапі дослідження визначали температурні показники у людей 

контрольної групи. Середня температура шкіри грудей у обстежених в середньому становила 

33,88±0,18°С, обличчя – 33,41±0,30°С, кисті – 31,69±0,29°С, стегна – 33,11±0,17°С та гомілки 

– 32,33±0,25°С.  

На другому етапі дослідження визначали температурні показники у обстежених в 

стані емоційного стресу. Середня температура шкіри грудей становила 35,13±0,30°С 

(р<0,05), обличчя – 34,64±0,21°С (р<0,05), кисті – 32,03±0,22°С (р>0,05), стегна – 

33,89±0,21°С (p<0,05), гомілки – 32,65±0,26°С (р>0,05). Дані свідчать про достовірні 

відмінності відносно контрольних значень в області температурного ядра організму. 

Периферичні ділянки тіла не мали достовірних відмінностей в стані спокою та при 

емоційному стресі. Отримані дані свідчать про посилення теплопродукції в організмі. 

Відсутність достовірних відмінностей периферичних ділянок вказує на активізацію процесів 

тепловіддачі, що свідчить про належний стан терморегуляторних механізмів обстежених. 

Дослідження середньозваженої температури шкіри людей в стані спокою засвідчило, 

що показник в середньому становив 33,29±0,15°С. В умовах емоційного стресу 

середньозважена температура підвищувалась до 34,22±0,19°С. Виявлені відмінності є 

статистично достовірними і вказують на напруження терморегуляторних механізмів у 

обстежених в умовах емоційного стресу. 
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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ DAPHNIA MAGNA 

ПІД ВПЛИВОМ ЕКЗОГЕННИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН  

МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ (HIRUDO VERBАNA) 

Актуальність роботи. При утриманні медичних п’явок (МП) в умовах біотехнології 

біологічні секрети їх слинних залоз потрапляють до культуральної води, властивості та дія 

якої практично не досліджені. З’ясовано, що до складу культуральної води з-під МП входять 

гірудин, гіалуронідаза, тригліцеридаза, еластаза, апіраза, білки крові годувальника, 

амінокислоти, біогенні елементи та мікроелементи [2]. Тому, води, оброблені МП мають 

високу біологічну цінність. Однак, їх стимулююча або інгібуюча дія на нижчих 

ракоподібних не вивчена. Враховуючи вказане вище метою даної роботи було дослідження 

впливу екзогенних біологічно активних речовин (БАР) культуральної води з-під МП на 

життєздатність та морфофункціональні показники Daphnia magna Straus в тесті гострої 

летальної токсичності.  

Для досліду використовували: дехлоровану воду з централізованої мережі 

водопостачання (контроль) та біотехнологічну воду після культивування п’явок виду Hirudo 

verbаna віком 5 місяців у 3л бутилях у кількості 40 МП протягом 5 діб (дослід). Дослід 

ставили в 3 повторах відповідно до методики [2]. Для біотестування використовували дафній 

віком до 24 годин, яких годували за 2-3 години до початку біотестування. Дослідження 

проводили на предмет гострої токсичної дії відібраних проб, процедура біотестування 

тривала 96 годин. Аналіз життєздатності та морфофункціональних показників дафній 

проводили через 96 годин від початку експерименту. Життєздатність дафній оцінювали 

візуально [1]. Морфологічні ознаки дафній фіксували під мікроскопом, використовували 

скельця з лунками. Аналізували розміри тіла (довжина, ширина, мм), рухову активність, 

наявність їжі в травній системі. 

Дафнії, які культивувались в культуральній воді з-під МП відрізнялись морфологічно 

від контрольних, на початкових етапах біотестування вони мали більші середні розміри тіла і 

проявляли більшу активність. Результати дослідження представлені в таблиці. Наприкінці 

біотестування для морфологічного дослідження було доступно: 36 із 40 дафній, які 

культивувались у контрольних пробах; 29 із 40 дафній, які культивувались у 

біотехнологічній воді з-під п’явок, із них, 24 живих і 5 візуально загиблі. В досліджуваних 

зразках візуально відмічались відмінності в розмірах, руховій активності дафній. Можна 

сказати, що вже через добу та до кінця експеременту ми спостерігали збільшення розмірів 

дафній у дослідних зразках культур.  

Дафнії, які культивувались у контрольних зразках, наприкінці експерименту мали 

наступні морфологічні ознаки: при дослідженні під мікроскопом спостерігали активні рухи 

тіла, антен, травна система заповнена їжею, спостерігали періодичне виділення калових мас. 

Морфометричні показники: довжина тіла — 1, 1,25 ± 0,04мм, ширина тіла — 0,75 ± 0,07мм, 

та хвіст — 0,26 ± 0,04мм. 

 

Таблиця - Морфологічні показники дафній у контрольних та дослідних зразках. 

 

Тривалість 

біотестування 

Контроль Дослід 

l h l h 

0 годин 1,0 ± 0,02 0,53 ± 0,02 - - 

96 годин 1,25 ± 0,04 0,75 ± 0,07 1,43 ± 0,09 0,92 ± 0,06 
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Примітки:  

 l – довжина тіла дафній, мм;  

 h – ширина тіла дафній, мм;  

 n – кількість проаналізованих дафній;  

 * - показники статистично значимо відрізняються від контролю при р ≤ 0,05. 

 

Дафнії, які культивувались у культуральній воді з-під МП (дослід), через 96 годин від 

початку біотестування мали наступні морфологічні ознаки. На відміну від контролю, 

відмічали слабкі рухи тіла, антени частіше нерухомі, інколи спостерігали рухи очей, в 

травній системі незначна кількість їжі, спостерігається виділення калових мас, але менш 

інтенсивне, ніж в контролі. Морфометричні показники були статистично більші від 

контрольних (р ≤ 0,05): довжина тіла становила — 1,43 ± 0,09 мм, ширина тіла — 0,94 ± 

0,06мм, та хвіст — 0,43 ± 0,05мм. 

При аналізі морфометричних показників дафній виявлена тенденція до їх збільшення 

в культуральній воді, яка досягає статистичних відмінностей через 96 години спостереження. 

Збільшення середніх розмірів тіла дослідних дафній, порівняно з контролем, імовірно, 

свідчить про наявність стимулюючих речовин в культуральній воді з-під МП, а також 

речовин, які можуть слугувати джерелом додаткового харчування. 
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ПОРІВНЯНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЛАБОРАТОРНОЇ ПАНЕЛІ  

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ  

У ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК 

За даними статистики захворювання на гострий панкреатит викликає більш тяжкий 

перебіг, більш виражені ускладнення та смертність серед чоловіків [1, 603]. Але ми не 

знайшли порівняльних даних стану лабораторних показників панелі підшлункової залози при 

гострому серозному панкреатиті у чоловіків та жінок однакового віку. 

Об’єкт дослідження – гострий панкреатит, предмет дослідження влив статі на 

локальні та системні прояви гострого враження підшлункової залози.  

Лабораторну панель підшлункової залози досліджували у венозної крові 10 клінічно 

здорових осіб жіночної та чоловічої статі, 25 чоловік та 25 жінок, яких госпіталізували з 

веріфікованим діагнозом «Гострий панкреатит». Середній вік – 40 років. Методи 

дослідження - уніфіковані.  

Встановлено, що у клінічно здорових чоловіків вміст еритроцитів, гемоглобіну та 

лімфоцитів на 15 % вище ніж у жінок, у жінок на 70% вище ШОЕ. Біохімічні показники 

крові клінічно здорових чоловіків та жінок суттєво не відрізняються. 

У хворих на гострий панкреатит маркер гострого панкреатиту – амілаза крові та сечі у 

рівної мірі підвищено як у чоловіків так і жінок. Активність амілази як у чоловіків так і 

жінок вище в сечі, ніж у крові. 

У гостру фазу захворювання у жінок вміст еритроцитів та гемоглобіну підвищується 

до рівня здорових чоловіків. У хворих чоловіків реакція вмісту еритроцитів та гемоглобіну 

відсутня. 
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В клітинної ланці вродженого імунітету як у жінок, так і чоловіків спостерігається 

помірний лейкоцитоз (у межах 40%). Реакція з боку сегментоядерних нейтрофілів відсутня 

як у чоловік так і у жінок; як у чоловіків так і жінок спостерігається помірний лівий зсув – 

підвищення відносного вмісту паличноядерних нейтрофілів у тричі, відносна лімфопенія - у 

чоловік 40%, у жінок 20%; у жінок помірна відносна моноцитопенія та еозинопенія. 

ШОЕ як хворих жінок , так і чоловіків, підвищено практично в тричі. Тимолова проба 

підвищено у два рази тільки у хворих жінок. 

У гостру фазу панкреатиту як у жінок, так і чоловіків практично у рівному ступеню 

виражений синдром цитолізу гепатоцитів – підвищення активності АЛТ, але мезенхімально-

запальний синдром (ТП) виявляється тільки у жінок. Функції печінки з виведення білірубіну 

та синтезу сечовини збережені у повному обсязі у жінок і чоловіків. 

У хворих жінок і чоловіків у рівному ступеню порушена фільтраційна функція нирок: 

вміст креатиніну підвищено на 27%. 

У хворих жінок підвищено вміст глюкози, що свідчить про загрозу порушення 

ендокринної функції підшлункової залози. 

У хворих жінок порівняно з чоловіками на 10% знижено гематокрит. 

У хворих жінок є ознаки внутрішньо судинної активації згортання крові: зниження 

ПТІ, збільшення фібриногену. 

Висновок: прояв локальної реакції на гостре запалення підшлункової залози більш 

виражений у чоловіків, але системна реакція більш виражена у жінок.  
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СТАН ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ПАРКУ м. ЗАПОРІЖЖЯ 

Актуальним є питання щодо інвентаризації та оцінки фітосанітарного стану зелених 

насаджень промислових міст із метою розробки рекомендацій для впровадження 

комплексної системи заходів стосовно його покращення.  

Мета даної роботи – інвентаризація зелених насаджень Олександрівського парку. 

Об’єктом дослідження є Олександрівський парк міста Запоріжжя, який знаходиться біля 

Обласного лялькового театру на вул. Гоголя. Лінійні розміри сучасного Олександрівського 

парку: 282 × 145 м, його площа становить 40890 м2. Інвентаризація проводилася протягом 

2014 року двічі (другий раз – після осіннього бурелому). 

За результатами проведеної нами інвентаризації зелених насаджень парку було 

встановлено, що на досліджуваній території зростає 212 деревно-чагарникових рослин, з них 

87,5% – власне дерева, а 12,5% – чагарники. Згідно з класифікацією дендроценозів [1, с. 456], 

для Олександрівського парку характерний штучний садово-парковий фітоценоз. 

Естетична оцінка фітоценозу, проведена за [1, с. 259], свідчить про формування 

двоярусного насадження ІІ-ІІІ класів бонітету на свіжих ґрунтах за умов рівного рельєфу. 

Естетичну оцінку окремих деревних порід та їх біогруп визначали за формулами, 

наведених у [1, с. 262]. При цьому були отримані наступні дані для окремих деревних порід 

(бали): клен гостролистий–3; в’яз–2,5; тополя біла–2; ясен звичайний–2,5; акація біла–1,6; 

гіркокаштан звичайний–2,5. Тобто найбільш декоративними на території парку виявилися 

екземпляри клена гостролистого, а найменш ефектно виглядають дерева акації білої. Оцінка 

естетичних якостей біогрупи складається із суми балів, одержаних окремою рослиною, і 

бала, виставленого в цілому біогрупі (ЕТв = 16,1/3 = 5,4 балів). Цей результат свідчить про 
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недостатню кількість складних біогруп у парку, до складу яких входять дерева і чагарники, 

що відрізняються високодекоративним листям, квітами і плодами, а також вічнозелені, 

декоративність яких проявляється цілорічно. 

Встановлено, що найбільша кількість деревних рослин Олександрівського парку 

належать до родини Fabaceae (47,69% від загальної кількості екземплярів), друге місце 

посідає родина Ulmaceae (15,74%), третє – Oleaceae (13,88%), четверте та п’яте – родини 

Fagaceae (10,19%) і Aceraceae (5,55%), відповідно. Кількість деревних рослин, що належать 

до інших родин, складає 6,95%. 

Проведена санітарна оцінка деревних рослин парку дозволила з’ясувати, що 

переважаюча кількість дерев знаходиться у доброму стані (0 та 1 балів) і становлять 54,8%, у 

відносно доброму стані (2 бали) – 29,4%, у задовільному стані (3 та 4 балів) – 11,3% та у 

незадовільному стані (5 і 6 балів) – 4,5% деревних насаджень парку. Загалом життєвість 

деревостану вивчаємого парку дорівнює 80,1%, що відповідає оцінці «здоровий». 

На основі проведеного аналізу стану зелених насаджень Олександрівського парку 

розроблено такі рекомендації: 

– провести омолодження старих і відмираючих екземплярів; 

– дотримуватися існуючих правил та прийомів догляду і формування композицій 

деревно-чагарникових рослин; 

– урізноманітнити видовий склад деревних та чагарникових рослин шляхом 

залучення декоративних та стійких до забруднення атмосферного повітря видів та форм. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ГРУНТІВ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДОМ БІОТЕСТУВАННЯ 

В індустріальних регіонах техногенні ландшафти є небезпечними новоутвореннями, 

які дестабілізують стан навколишнього середовища: забруднюють ґрунти, воду, повітря, 

погіршують якість середовища життя організмів. У Запорізькій області представлені усі 

галузі промисловості: металургія та оброблення металу, машинобудування, хімічна і 

нафтохімічна промисловість, виробництво коксу, добувна, енергетична промисловість та 

інші. Земельні ресурси Запорізької області займають площу 2,72 млн. га, з яких майже 85 % – 

2,3 млн. га становлять землі сільськогосподарського призначення. В останні роки 

спостерігаються суттєві негативні зміни у якісному стані земель, обумовлені посиленням 

інтенсивності впливу антропогенних та техногенних факторів на земельні ресурси. Тому 

проблема забруднення верхнього родючого шару ґрунту є особливо актуальною для цього 

регіону.  

Небезпека забруднення ґрунту хімічними речовинами пов’язана, по-перше, з їх 

токсичними властивостями (гострою і хронічною токсичністю, наявністю алергенної, 

мутагенної, канцерогенної, ембріотоксичної, тератогенної дії, репродуктивною токсичністю 

та ін.), а по-друге, з особливостями їх поведінки в навколишньому середовищі (стабільністю 

в ґрунті і водоймах, міграційною здатністю). Найчастіше ґрунт забруднюється сполуками 

важких металів та органічними речовинами, дьогтем, пестицидами, вибуховими й 

радіоактивними речовинами, горючими матеріалами, азбестом та іншими шкідливими 

продуктами.  

У зв’язку з цим актуальним є пошук швидких методів оцінки стану навколишнього 

середовища. Це пов’язано з тим, що результати хімічного аналізу, який проводиться за 

допомогою складного аналітичного обладнання, в багатьох випадках не дозволяють оцінити 

справжню небезпеку тих чи інших забруднювачів, прогнозувати наслідки їхньої дії на живі 
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організми та навколишнє середовище. Перспективним є використання методів 

біотестування, які є достатньо універсальними, відносно швидкими і недорогими. Вони 

дозволяють отримати інтегральну токсикологічну характеристику природних середовищ 

незалежно від складу забруднюючих речовин [1, с. 185].  

Метою роботи було визначення токсичності ґрунтів Запорізької області методом 

біотестування. Тест-об’єктом слугував овес посівний, який є універсальною індикаторною 

культурою. Проби ґрунту відбирали на глибині 5-15 см біля сіл Нижня Хортиця, Мала 

Білозірка, Стульневе та в Шевченківському районі м. Запоріжжя. З висушених проб ґрунту 

готували водні витяжки, в яких пророщували насіння вівса посівного в термостаті за 

температури 25-27 оС. Через 3 доби визначали схожість насіння та енергію проростання. 

Токсичність грунтів визначали за наступною шкалою: 0-20 % пригнічення ростових процесів 

– відсутність або низький ступінь токсичності; 20,1-40 % – середній рівень токсичності; 40,1-

60 % – токсичність вище середнього рівня; 60,1-80 % – висока токсичність; 80,1-100 % – 

максимальна токсичність [3, с. 118]. 

Отримані результати свідчать, що найменше пригнічення схожості насіння вівса 

спостерігалося в ґрунті з села Мала Білозірка (5-25 %). В інших пробах рівень пригнічення 

становив 25-40 % відносно контролю (дистильована вода). Але в усіх досліджуваних пробах 

спостерігалось значне пригнічення енергії проростання насіння: від 21,1 % до 68,4 % 

відносно контролю. Також спостерігалась тенденція до зменшення енергії проростання 

насіння вівса зі збільшенням глибини проби: найменше значення енергії проростання 

характерно для глибини 15 см. Це може бути пов’язано зі збільшенням із часом вмісту 

рухомих форм важких металів у нижніх шарах ґрунту. Хлорорганічні пестициди, зокрема 

ДДТ, також з часом мігрують у нижні шари ґрунту. Швидкість міграції пестицидів залежить 

від вологості ґрунту, його типу, рН, температури та чисельності мікроорганізмів [2, с. 65]. 

Таким чином, одержані результати вказують на середню токсичність досліджуваних 

ґрунтів Запорізької області та на необхідність постійного аналітичного контролю об’єктів 

навколишнього середовища, що зазнають антропогенного впливу.  
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ПОРІВНЯННЯ СОРТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

ЗА МАРКЕРНИМИ ОЗНАКАМИ 

Льон олійний (Linum humile Mill.) з кожним роком займає все більші площі 

вирощування в Україні. Найбільші площі посівів цієї культури зосереджені в південних та 

східних областях. 

Льон олійний належить до виду Linum usitatissimum L. (льон культурний), сімейству 

льонових - Linacea. Льон культурний поділяється на 5 підвидів: льон-довгунець, межеумок, 

кучерявець, крупнонасінний і напівозимий. В якості олійної культури висівають кучерявець і 

межеумок.  

Льон олійний - однорічна дводольна трав'яниста рослина. Стебло світло-зелене, з 

легким восковим нальотом. Листки лінійні, загострені догори, 2-4 см в довжину з легким 

восковим нальотом. Коренева система стрижнева. Квітки досить дрібні, сині, голубі, рідше 
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білі або рожеві, зібрані в суцвіття зонтиковидна кисть. Льон - факультативний 

самозапилювач. Плід - невелика (до 8 мм) п’ятигніздна коробочка. Насіння подовжено-

еліптичне, сильно сплюснуте, гладке, блискуче [1]. 

Останніми роками створено ряд високопродуктивних сортів: Південна ніч, Айсберг, 

Орфей, Золотистий, Ківіка і ін. Такі позитивні якості, як короткий вегетаційний період, 

посухостійкість і стійкість, до осипання дають можливість вирощувати ці сорти в різних 

зонах України. Крім того, сорти льону, створені в Україні, мають широкі адаптивні 

можливості до умов вирощування, тому вони більш конкурентоздатні, ніж закордонні сорти 

[2,3]. 

До недавнього часу різниця між окремими сортами льону олійного була незначною. 

На сьогоднішній день завдяки спрямованій селекційній роботі в ІОК створено нові сорти 

льону олійного, які відрізняються за різними морфологічними ознаками. Ці ознаки 

називають маркерними. У льону маркерними ознаками є: забарвлення віночку, забарвлення 

пиляків, форма та розмір квітки, колір насіння, хлорофільна недостатність рослин.  

Наявність у нових сортів візуальних особливостей значно полегшує процес 

проведення сортопрочисток і насінництва в цілому [4]. 

За отриманими нами даними кращі показники продуктивності цього року показав 

сорт Золотистий. В середньому 61,4 шт. насіння з однієї рослини, що майже в 3 рази більш 

ніж в контролі сорту Південна ніч. Також високопродуктивними проявили себе сорти 

Патріций (61 шт.), Світлозір (55,85 шт.), Дебют (52 шт.), Славний (47,6 шт.). 

Розглянуті нами сорти також відрізняються один від одного рядом властивостей і 

морфологічних маркерних ознак. Так, сорт Айсберг має характерну білу, зірчасту квітку; 

сорт Славний – білу квітку відкритої форми; сорт Ківіка - дрібну квітку фіолетового 

забарвлення; а сорт Золотистий характеризується комплексом маркерних ознак – білою 

квіткою, жовтим насінням та хлорофільною недостатністю рослин протягом вегетації. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  

ЯКОСТІ СМЕТАНИ 

Роль кисломолочних продуктів доволі велика, їх використовують для нормалізації 

складу мікрофлори шлунково-кишкового тракту і нирок людини, вони збагачені вітамінами, 

які стимулюють зростання біфідобактерій. В даний час виробники кисломолочних продуктів 

халатно ставляться до дотримання технології виробництва кисломолочної продукції, ніж 

знижують якість готових продуктів. У зв'язку з цим необхідний постійний контроль якості 

готового продукту по всіма показниками безпеки. 

Сметанна серед кисломолочних продуктів виділяється високими харчовими 

перевагами. Завдяки змінам, що відбуваються з білковою частиною в процесі сквашування, 

сметана засвоюється організмом швидше і легше, ніж вершки відповідної жирності. 

При оцінці харчової цінності сметани значне місце належить молочному цукру – 

лактозі, як джерела енергії, і продукту харчування молочнокислих бактерій при сквашуванні 

продукту [3, c. 40]. 
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У сметані містяться усі вітаміни, наявні в молоці, при цьому жиророзчинних вітамінів 

A, D, Е, особливо необхідних для нормального росту дітей та підвищення захисних 

властивостей організму, в 5-10 разів більше, ніж водорозчинних. 

Молочнокислі бактерії, що входять до складу закваски, здатні синтезувати вітаміни 

(особливо групи В), що сприяє підвищенню біологічної цінності продукту. Так, культури 

молочнокислого стрептококу підвищують у сметані зміст тіаміну (B1) на 14% і рибофлавіну 

(В2) – на 10,2%, а комбінація культур молочнокислого і вершкового стрептокока підвищує 

вміст фолієвої кислоти більш ніж на 20,0% [2, с. 13]. 

Мінеральні речовини складають в сметані 0,5-0,6%. Вони представлені у вигляді 

легкозасвоюваних солей натрію, калію, кальцію, фосфору, магнію, заліза і багатьох інших 

мікроелементів. Зміст більшості мінеральних речовин у сметані дещо збільшується з 

пониженням її жирності. 

За змістом біологічно активного білково-лецитинового комплексу оболонок жирових 

кульок зі сметаною не може зрівнятися жоден молочний продукт. Особливу цінність в ньому 

представляють фосфоліпіди – лецитин, холін, сфінгомієлін, нормалізують холестериновий 

обмін, формування і розвиток у дітей нервової тканини і речовини головного мозку [1, с. 98]. 

Однак найважливішою складовою сметани є молочнокислі організми , які регулюють 

роботу кишківника. Тому, щоб зберегти усю корисну поживність та цінність даного 

продукту, важливо дослідити вплив терміну зберігання на якість сметани. В зв’язку з цим 

метою роботи було дослідження впливу термінів зберігання сметани на фізико-хімічні 

показники її якості. 

В роботі досліджено сметани вищого та першого сортів, представлених на 

споживчому ринку України. За фізико-хімічні показники якості сметани відповідали 

наступним показникам: 

- вміст жиру змінювався від 20% (вищий сорт) до 10% (перший сорт); 

- значення кислотного числа складало 65 оТ (вищий сорт) та 110 оТ (перший сорт). 

Органолептичні показники всіх сортів сметани на початку експерименту відповідали 

ГОСТ 5540-55 та мали чистий кисло-молочний запах та смак без стороннього присмаку, 

однорідну консистенцію без грудочок білку та жиру. 

Експериментально показано, що термін зберігання досліджених продуктів в першу 

чергу впливав на кислотність, яка зростала для сметани вищого сорту в 1,5 рази, а для 

сметани першого сорту у 2,5 рази. 

Якість жиру в кінці терміну зберігання сметани змінювалась, що експериментально 

підтверджувалось зростанням в 1,5 рази пероксидного числа для всіх досліджуваних зразків. 

Органолептичні показники найбільш відчутно погіршувались у випадку зразків сметани 

першого сорту. 

При аналізі технологічного процесу виробництва визначені фактори, що формують 

якість сметани з масовою часткою жиру 20% та 10%: використовується сировина, рецептура, 

дотримання технологічного процесу, контроль готової продукції. 

Отже, в ході експерименту було досліджено, що кислотне число продукту та 

пероксидне число жирової фракції є найбільш інформативними показниками погіршення 

якості сметани при зберіганні. 
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РОЗРОБКА ІОНОСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОДА, ОБЕРНЕНОГО ДО КАТІОНУ 

АЛКІЛДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМОНІЙ ХЛОРИДУ, З МЕМБРАНОЮ  

НА ОСНОВІ ДИОКТИЛФТАЛАТУ 

Застосування іоноселективних електродів (ІСЕ) є одним з сучасних напрямків 

аналітичної хімії. В порівнянні з іншими методами аналізу вони практично унікальні та 

мають ряд переваг при дослідженнях безпосередньо в біологічних клітинах. За допомогою 

інших методів аналізу такі дослідження проводити важко внаслідок необоротного впливу на 

об’єкт дослідження. В багатьох випадках при використанні ІСЕ вдається зекономити час, так 

як виключаються такі трудомісткі процеси як фільтрування, дистиляція або екстракція. З 

точки зору апаратурного оформлення можна обійтись без дорогих інтеграторів, 

перетворювачів і т.д. Вимірювання ЕРС за допомогою ІСЕ не потребує великої затрати 

енергії. 

Для визначення складу і властивостей різних сполук і розчинів використовуються 

хімічні, фізичні і фізико-хімічні методи аналізу. В деяких випадках з'являється необхідність 

визначати концентрацію різних іонів в розчині. 

Рідкі мембрани являють собою розчин активного компонента (АК) в органічному 

розчиннику, що не змішується з водою та утримується пористою перегородкою. На відміну 

від твердих мембран, де активні центри закріплені в просторі силами хімічного зв'язку, у 

рідких мембранах органофільні АК рухливі в мембранній фазі. 

До рідких мембран близькі пластифіковані мембрани, отримані в результаті введення 

рідкого АК в інертну, наприклад полівінілхлоридну матрицю, еластичність і механічну 

міцність якій надає присутність пластифікаторів – ефірів фталевої, фосфорної, себацинової 

та інших кислот. Якщо використовується пластифікована мембрана, то можна відмовитися 

від внутрішнього рідинного електрода порівняння. У цьому випадку платиновий, срібний або 

мідний дріт покривається плівкою полівінілхлориду (ПВХ), що містить в собі АК мембрани 

й пластифікатор. Рідку активну фазу можна зафіксувати й на графітовій поверхні. Отримані 

в такий спосіб ІСЕ, у конструкції яких відсутня рідинна система електрода порівняння, 

називаються твердоконтактними. Важливу роль у формуванні потенціалу таких електродів 

грає матеріал струмовідводу. Перевагою подібних датчиків є мініатюрність і, отже, 

можливість аналізу малих об'ємів рідин (близько 0,1 см3). 

Процес переносу іона через мембрану складається із трьох стадій:  

1) проникнення іона в мембрану,  

2) переміщення іона усередині мембрани,  

3) звільнення іона на границі розділу мембрана – водний розчин. Очевидно, що іон, 

стосовно якого мембрана проникна, проникає в неї й переміщається в ній. У той же час для 

інших іонів, стосовно яких мембрана повинна бути непроникна, створюються умови, що 

забезпечують обмежене переміщення цих іонів у фазі мембрани або попереджають їхній 

перехід через границю розчин – мембрана [Морф, 1985]. 

Існують кілька механізмів, що описують перенесення іонів у фазі мембрани. 

Відповідно до моделі рухливих переносників, АК (R-), що обумовлює селективну провідність 

мембрани, утворює на її поверхні комплекс з визначеним іоном М+: М++ R-=MR. Отриманий 

нейтральний комплекс дифундує до протилежної поверхні мембрани і потім дисоціює, 

віддаючи іон М+ у водну фазу. Під дією електричного поля R- повертається назад (рис. 1.1) 

[Антонов, 1997]: 
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Рисунок 1.1 – Модель рухливого переносника 

При потенціометричних вимірах з використанням іоноселективних електродів (ІСЕ), 

як правило, вимірюють ЕРС наступної комірки: 

 
ІСЕ складається з внутрішнього електроду порівняння, внутрішнього розчину (2) та 

іоноселективної мембрани. Цей напівелемент разом з зовнішнім електродом порівняння 1 

занурюють в аналізований розчин (1). ЕРС комірки описується наступним виразом: 

 

   E = E2 + Δφм – E1 (1.1) 

 

де Δφм – мембранний потенціал – різниця внутрішніх потенціалів між двома 

розчинами електролітів, що розділені мембраною: 

 

Δφм = φ2 – φ1. 

 

Електродами порівняння зазвичай слугують електроди другого роду. Потенціали цих 

електродів E1 та E2 є табличними даними та можуть бути легко розраховані. Суму потенціалу 

внутрішнього електроду порівняння та мембранного потенціалу називають потенціалом ІСЕ: 

 

EІСЕ = E2 + Δφм    (1.2) 

 

Якщо мембрана ІСЕ з обох сторін контактує з розчинам однакового іона (J), 

активність якого треба визначити в аналізованому розчині, і обидва розчини не містять 

заважаючого іона (К), що впливає на мембранний потенціал, то мембранний потенціал 

визначається рівнянням: 

Δφм = (RT/zF) ln [aJ(1)/aJ(2)]    (1.3) 

 

де z – заряд іону; 

  aJ(1) та aJ(2) – активності іона в розчинах (1) і (2) [12].  

 Для потенціалу ІСЕ справедливе рівняння: 

 

 EІСЕ = const + (RT/zF) ln aJ(1)  (1.4) 

де const об’єдує всі величини, що не залежать від активності іона в аналізованому 

розчині [Никольский, 1980]. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ  

СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ НА ПЕРШОМУ КУРСІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Проблемне навчання з’явилося багато років тому як альтернатива догматичному 

навчанню. Підґрунтям його виникнення можна вважати ідеї Дж. Дьюї, Дж. Брунера та інших 

вчених. Проте воно й сьогодні залишається одним із найперспективніших напрямів розвитку 

творчих здібностей особистості, необхідних сучасному фахівцю. 

Підготовка конкурентоспроможних фахівців з вищої освітою вимагає від викладачів 

вищої школи включення в навчальний процес завдань, що сприяли б формуванню у 

студентів умінь аналізу великих обсягів інформації, навичок креативної діяльності, 

прагнення до самоосвіти. З огляду на це проблемне навчання набуває особливої значущості. 

Питанням організації проблемного навчання у вищих навчальних закладах 

присвятили свої дослідження такі вчені, як: А. Алексюк, М. Нестерук, В. Манько, Н. Щокіна, 

А. Фурман та інші. 

Метою статті є проаналізувати особливості викладання навчальної дисципліни 

«Неорганічна хімія» на основі впровадження елементів проблемного навчання у підготовці 

студентів-першокурсників університетів напряму підготовки «Хімія». 

Взагалі, проблемне навчання – це дидактична система, яка ґрунтується на 

закономірностях творчого засвоєння знань і способів діяльності, на прийомах і методах 

викладання та учіння з елементами наукового пошуку. Воно покликане формувати в 

студента такі професійні вміння: 

o самостійно побачити і сформулювати проблему; 

o висунути гіпотезу, знайти спосіб її перевірки, зібрати дані, проаналізувавши їх, 

запропонувати методику їх оброблення; 

o сформулювати висновки і побачити можливості практичного застосування 

отриманих результатів; 

o бачити проблему загалом, аспекти та етапи її розв’язання самостійно або в 

колективній роботі [3, с. 239]. 

Основою проблемного навчання як специфічної технології, є наявність в процесі 

засвоєння знань проблемних запитань і завдань, створення проблемних ситуацій. Проблемне 

запитання завжди передбачає пошук різних варіантів відповіді. Проблемне завдання чи 

задача зумовлюють прагнення студента до самостійного пошуку способу їх вирішення. 

Проблемна ситуація характеризується психологічним станом студента, який відчуває, так би 

мовити, «інтелектуальний дискомфорт», що виникає під час виконання складного завдання 

та пов’язаний з недостатністю даних і необхідністю їх самостійного здобуття. 

М. І. Махмутов визначав, що реалізація проблемного навчання включає декілька 

етапів, а саме: усвідомлення проблемної ситуації; формулювання проблеми на основі аналізу 

ситуацій; вирішення проблеми, яке передбачає висування, зміну та перевірку гіпотез, 

перевірку рішення [1, с.25]. 

На лабораторних заняттях з навчальної дисципліни «Хімія», проведених в межах 

експерименту нами пропонувалися як теоретичні проблемні запитання, так і 

експериментальні проблемні завдання. Все це сприяло підвищенню активності студентів-

першокурсників, зростанню ефективності їх діяльності та успішності. 

Крім того, за думкою багатьох дослідників проблемне навчання змінює мотивацію 

пізнавальної діяльності студента – пізнавально-спонукальні мотиви стають провідними [2, 

с.135]. Саме пізнавальна мотивація спонукає людину розвивати свої нахили і здібності, 

зумовлює перебудову сприйняття, пам’яті, мислення, переорієнтацію інтересів тощо. Наше 

дослідження підтвердило зростання навчальної мотивації у студентів-першокурсників, 

зокрема до вивчення хімії. 
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Таким чином, елементи проблемного навчання, що включаються до змісту 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Неорганічна хімія» сприяють розвитку 

критичного мислення, творчого підходу до вирішення проблем, формуванні соціально-

психологічних та професійних характеристик майбутніх фахівців. 
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ПАРАЗИТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКУНЯ РІЧКОВОГО  

(PERCA FLUVIATILIS) ЗІ СТИХІЙНИХ РИНКІВ  

ЗАПОРІЖЖЯ ВЗИМКУ 2015 р. 

Річковий окунь Perca fluviatilis L., 1758 широко поширений у водоймах і водотоках 

Північної Євразії [1, с. 27-33], у тому числі у водах р.Дніпро і Каховському водосховищі. 

Літературні відомості щодо зараженості його паразитами за останні роки майже відсутні. 

Метою даної роботи було виявити чи є на стихійних ринках м. Запоріжжя заражений 

паразитами річковий окунь. Паразитологічному дослідженню підлягали риб, які нещодавно 

заснули. Паразитологічні дослідження проводили в традиційній послідовності 

загальноприйнятими в пострадянській паразитологічній школі методиці. Використовували 

наступну послідовність дослідження внутрішніх органів: серце, сечовий міхур, жовчний 

міхур, печінка, селезінка, жирова тканина, кишечник, статеві залози, плавальний міхур, 

нирки, очі, головний і спинний мозок, мускулатура, скелет [2, с. 48-49]. Результати 

дослідження вносили до робочого журналу, вказували дату дослідження, стать, вік, довжину 

риби, результати паразитологічного дослідження з попередніми і остаточним визначеннями 

видів паразитів. 

У ході нашого дослідження (січень-лютий 2015р.) було досліджено 17 особин окуня 

річкового з двох стихійних ринків, розташованих на залізничному вокзалі Запоріжжя 1 та у 

межах ринку Анголенка. Середні розміри досліджених окунів були 160-180 г, загальна 

довжина тіла 20-23 см, більшість досліджених окунів були самицями (13 з 17), ікра на 3-4 

стадії дозрівання. Було відмічено 5 видів паразитів, серед яких за екстенсивністю інвазії 

домінують нематоди та трематоди. Зафіксована велика кількість представників род. 

Diplostomidae, середня кількість 150-170 паразитів в обох очах. Співвідношення паразитів з 

прямим і складними циклами розвитку не однакове, переважають останні (трематоди, які 

були знайдені у зябрах і шлунку). Нематоди були знайдені у порожнині тіла, м’язах, печінці, 

ікрі. Середня кількість нематод у одному окуні була 4-5 паразитів. 

Отже, значна кількість риби з прісних водойм Запорізької області, що продається на 

стихійних ринках, заражена паразитами. Використовувати у їжу таку рибу слід тільки після 

достатньої термічної обробки. 
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СИНТЕЗ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

(2-МЕТИЛ-ХІНОЛІН-4-ІЛТІО) СУКЦИНАТІВ 

Серед біологічно активних речовин найбільший інтерес представляють собою S-

заміщені сполуки меркаптобурштинової кислоти. Вони приваблюють до себе увагу 

значною активністю, проявляючи противопухлеву, фунгастичну, анальгитичну й інші види 

активності [1-3]. Завжди буде актуальною тема пошуку ефективних біологічно активних 

речовин, як об’єкти можливого їх застосування в якості аналітичних реагентів, комплексонів, 

барвників.  

При синтезі або виділенні нової, невідомої раніше органічної сполуки виникає 

необхідність у виявленні її будови. Для цієї мети нова сполука підлягає спектроскопічному 

аналізу [1].  

Тонкошарова хроматографія дає змогу окрім константи (Rf), встановити наявність 

певних функційних груп (які дають характерне забарвлення в УФ – світлі) та домішок. 

Будову отриманих сполук можна підтвердити даними ІЧ- спетрів та ПМР-спектрів [1]. 

Протягом всієї роботи досліджується використання Інфрачервоної- , спектроскопії 

протонного магнітного резонансу та тонкошарової хроматографії для проведення аналізу S-

заміщених меркаптобурштинової кислоти. 

Було вивчено деякі фізико-хімічні властивості нових сполук - похідних α-(хінолін-4-

ілтіо)бурштинових кислот. Встановлено, що на температуру плавлення, Rf, ліпофільність 

сполук впливають замісники в 6-му та другому положенні хінолінового циклу та утворення 

солей по карбоксильній групі; проведено якісні реакції на присутність гетероциклічного 

азоту, а також на наявність S, CH3-, CH3О-групи;розшифровані ІЧ-спектри та підтверджено 

наявність основних функціональних груп. В ІЧ-спектрах сполук присутні інтенсивні смуги 

коливань, які характерні для валентних симетричних та асиметричних коливань карбонільної 

групи та виявлені також смуги коливань, які характерні гетероциклу і замісникам 6-го 

положення. Розраховано теоретичні ПМР-спектри і в порівнянні з практичними 

підтверджено структуру синтезованих сполук.  

Показано, що введення метокси- та етокси- замісників в 6 положенні в усіх сполуках 

призводить до підвищення ліпофільних властивостей. Для (2-метилхіноілн-4-ілтіо) 

бурштинових кислот найбільше значення ліпофільності лежить в межах рН 3,3-5,5. 

Естерифікація карбоксильної групи залишку кислоти призводить до підвищенння 

ліпофільних властивостей та зниження розчинності сполук в основному середовищі. 
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КАРТИНА КРОВІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,  

ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ I ТИПУ 

Цукровий діабет є однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем 

сучасного суспільства [1, с. 326]. Це пов’язано з прогресуючим збільшенням числа хворих, 

загрозою ранньої інвалідизації і зниженням загальної тривалості життя через розвиток 

тяжких судинних ускладнень. Водночас особливістю цукрового діабету I типу у дітей та 

підлітків є відносна оборотність діабетичних ускладнень [4, с. 126]. Це пояснюється більшою 

пластичністю функціональних систем дитячого організму. В Україні зареєстровано близько 1 

млн хворих на цукровий діабет, серед яких більше ніж 5000 тис осіб – це діти [2, с. 200]. 

Тому метою наших досліджень було визначення змін у картині венозної та капілярної крові 

дітей дошкільного віку при цукровому діабеті I типу. 

Дослідження показників крові дітей, хворих на цукровий діабет І типу, проводилися 

за аналізом біохімічних, гематологічних та цитохімічних показників крові 40 осіб, яких було 

поділено на дві групи по 20 осіб. Перша група складалась з практично здорових дітей − 

контрольна група. Друга група з 20 осіб, які страждали на цукровий діабет I типу і 

знаходилися на лікуванні в Запорізькій обласній дитячій лікарні. Середній вік осіб обох груп 

складав 5,3 та 5,8 років відповідно. 

При виконанні роботи використовували біохімічні методи дослідження (визначення 

рівню глюкози, концентрації сечовини та креатиніну, визначення загального білка, 

показників водно-сольового балансу крові), гематологічні методи (визначення гемоглобіну, 

кількості лейкоцитів, еритроцитів та ШОЕ), цитохімічні методи (реакції дитизону, магнезону 

та дитіооксаміду в гранулоцитах крові). 

У результаті дослідження глікемічного стану дітей дошкільного віку, хворих на ЦД I 

типу, було встановлено, що концентрація глюкози в крові цих дітей була вище в 3,1 рази 

порівняно з контрольною групою (р<0,001). 

При оцінці показників сечовини та креатиніну у дітей дошкільного віку, хворих на ЦД 

І типу, суттєві відмінності між особами контрольної та досліджувальної груп спостерігались 

в концентрації креатиніну. Стосовно концентрації сечовини в крові хворих дітей суттєвих 

відмінностей від контролю не виявлено. 

За аналізом відсоткового співвідношення концентрація сечовини у дітей з діабетом, 

які знаходились на лікуванні в дитячій обласній лікарні, на 2,2 % більше від контролю, а 

концентрація креатиніну в 1,7 рази вірогідно вище від умовно здорових осіб (р < 0,001). 

За результатами проведеного дослідження концентрації загального білка в крові дітей 

дошкільного віку, хворих на ЦД І типу, було встановлено, що цей показник зменшувався на 

9,3% (p >0,05). 

Отримані дані свідчать про те, що внаслідок дефіциту інсуліну спостерігається 

тенденція до порушення обміну білка. Це проявляється в ослабленні його синтезу і більшому 

використанні в якості джерела енергії. 

У дітей дошкільного віку визначено, що концентрація калію на 6,3 % нижче, рівень 

натрію − на 3,5 % менше ,ніж цей показник у практично здорових осіб, на відміну від 

концентрації хлору, який на 1,2 % більше від показника практично здорових осіб. Отримані 

результати свідчать про несуттєві відмінності в балансі водно-сольового обміну дітей обох 

груп. 

Загальна кількість лейкоцитів у хворих дітей на 9,2 % нижче, ніж у контрольної групи 

осіб, на відміну від показника ШОЕ, який був на 8,8 % вище, ніж цей показник у контрольної 

групи. Отримані результати мають несуттєвий характер відмінностей у клінічних показниках 

крові дітей обох груп. 
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У гранулоцитах крові дітей, хворих на цукровий діабет I типу, встановлено зниження 

вмісту цинку на 45% (p<0,001), магнію – на 37% (p<0,001) і підвищення рівня міді на 40% 

(p<0,01). Ці дані свідчать про синергічний характер взаємин цинку та магнію, а також 

антагоністичний характер взаємин цих металів з міддю у клітинах.  

Отримані нами результати узгоджуються з літературними даними [3, с. 126; 5, с. 31]. 
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РІЗНОВИДИ КОНСТРУКЦІЙ ІОНСЕЛЕКТИВНИХ ЕЛЕКТРОДІВ,  

ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ 

Актуальність даної теми полягає в тому, що потенціометричний метод аналізу із 

застосуванням іонселективних електродів широко використовується в сучасному світі. 

Перевагами даного методу є експресність, простота виконання, висока чутливість до 

аналізованої речовини, невелика вартість необхідного для аналізу обладнання, а також 

можливість проведення аналізу за фізіологічно активною частиною молекули [1, с. 383]. 

Іонселективні електроди (ІСЕ) — електрохімічні напівелементи електрохімічного 

ланцюга, потенціали яких залежать від активності у розчині іона, до якого селективний 

цей електрод. 

ІСЕ класифікують на: електроди з твердими мембранами (лантанфторидні електроди, 

сульфідсрібні електроди, скляні електроди); електроди з рідкими мембранами (електроди на 

основі рідких катіонітів, електроди на основі рідких аніонітів, нітрат-селективні електроди); 

газові електроди; ензимні електроди. 

Перші основні дослідження потенціалів скляних мембран проведено Кремером і 

Габером. В кінці ХIХ були створені найпростіші моделі мембран. Перші скляні електроди 

для практичного виміру рН в розчинах були запропоновані в 20 -х роках Юзом, Нікольським 

і Шульцем. Рідкі мембрани, що містять розчинений іоніт, вперше вивчали Соллнер і Шин. 

Проте у цих мембран була відсутня достатня селективність по відношенню до якого-небудь 

певного іона [3, с. 144; 4, с. 45]. 

Незалежно від типу мембрани поведінка ІСЕ підпорядковується деяким загальним 

закономірностям. Різниця полягає лише в деталях механізму перенесення іона через межу 

розділу двох фаз і всередині мембрани. Якщо чутлива мембрана поміщена між двома 

розчинами електроліту з різною концентрацією, то через неї можливе переміщення іонів 

тільки певного типу в напрямку до розчину з меншою концентрацією рухомого іона [2, с. 

115]. На поверхні мембрани встановлюється динамічна рівновага, при якому виникає 

потенціал, що відповідає величині, необхідної для запобігання подальшого руху іонів. Якщо 

в процесі обміну бере участь лише один вид іонів, то ЕРС гальванічного елемента, що 

складається з ІСЕ і зовнішнього електрода порівняння, є сумою локальних міжфазних 
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стрибків потенціалу (ψ1,ψ2,ψ3) і змінного потенціалу ψ - функції активності (концентрації) 

іона в досліджуваному розчині і природи мембрани. 

Коефіцієнт селективності характеризує відгук електрода до визначуваного іона в 

присутності заважаючого іона: чим менше величина коефіцієнта, тим вище селективність 

електроду. Селективні ІСЕ володіють коефіцієнтом селективності 10-3-10-5, тобто 

тисячократним, і навіть великі надлишки сторонніх іонів не впливають на роботу електрода. 

Процес перенесення іона через мембрану складається з трьох стадій:  

1) проникнення іона в мембрану; 

2) переміщення іона всередині мембрани; 

3) звільнення іона на межі розділу мембрана водний розчин.  

Очевидно, що іон, по відношенню до якого мембрана проникна, проникає в неї і 

переміщається в ній. У той же час для інших іонів, по відношенню до яких мембрана 

повинна бути непроникна, створюються умови, що забезпечують обмежене переміщення цих 

іонів у фазі мембрани або запобігають їх перехід через кордон розчин-мембрана [5, с. 35].  

ІСЕ дозволяють специфічно та якісно визначити дуже велику кількість речовин, в 

тому числі прості неорганічні іони, гази, складні органічні сполуки. Широкі можливості 

застосування, невелика витрата дослиджуваної речовини, а також простота процесу 

вимірювання дозволяють використовувати ІСЕ в дослідженнях з фізіології, біології, при 

вивченні навколишнього середовища і т. ін. [4, с. 46]. 

Переваги ІСЕ: економія часу, тому що виключаються такі трудомісткі операції, як 

фільтрування, дистиляція або екстракція; швидкодія і можливість роботи в широкому 

інтервалі концентрацій (3*10-3 моль/л). Головна перевага іоноселективних електродів є те, 

що вони не впливають на досліджуваний розчин. Недоліки ІСЕ: деякі електроди не можуть 

бути використані в присутності певного виду іонів (наприклад пластифіковані 

іоноселективні електроди).  
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ВПЛИВ ГОСТРОГО ГОЛОДУВАННЯ ТА ВВЕДЕННЯ АТРОПІНУ СУЛЬФАТУ НА 

РІВЕНЬ ІНСУЛІНУ ТА ВМІСТ ЦИНКУ В ПАНКРЕАТИЧНИХ В-КЛІТИНАХ  

Вивчення механізмів функціонування панкреатичних острівців є дуже актуальною 

проблемою, враховуючи їх роль для повноцінної життєдіяльності організму. Гостре 

голодування та введення атропіну сульфату можна розглядати як фактори, що пригнічують 

секреторну активність інсулярного апарату, тобто впливають на інкреторну функцію 

підшлункової залози. 
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Цинк у панкреатичних острівцях, ймовірно, бере участь у депонуванні інсуліну. Два 

атоми цинку пов’язуються з шістьома молекулами інсуліну з утворенням гексамеру, що, як 

припускають, являє собою «депо-форму» гормону [1, с. 104]. 

Матеріалом дослідження слугували зрізи підшлункової залози 28 мишей. 7 інтактних 

тварин були контрольними, інші зазнали впливу гострого голодування та введення атропіну 

сульфату. У дослідах з голодуванням мишей позбавляли їжі на 12 годин. Ін’єкції атропіну 

сульфату тварини отримували підшкірно в дозі 50 мг/кг ваги тіла. Мишей забивали 

декапітацією після закінчення терміну голодування та через 2 години після введення 

атропіну сульфату.  

У тварин вилучали шматочки підшлункової залози для приготування парафінових 

блоків з метою подальшого цитохімічного визначення інсуліну та цинку в панкреатичних 

клітинах В. 

Для визначення вмісту інсуліну використовували альдегідфуксинову цитохімічну 

реакцію. Для дослідження вмісту цинку в панкреатичних клітинах В використовували 

цитохімічну реакцію дитизону.  

Інтенсивність цитохімічних реакцій оцінювали напівкількісним методом. 

Напівкількісний метод полягає у визначенні інтенсивності реакції за трибальною системою, 

запропонованою В.В. Соколовським (1971), Ф. Хейхоу та Д. Квагліно (1983). За один бал 

приймали слабопозитивну, два бали – помірну, три бали – виражену за інтенсивністю 

реакцію. [2, с. 320] На підставі підрахунку на 100 клітинах виводили середню величину 

інтенсивності реакції. 

Вміст інсуліну у мишей контрольної групи в середньому дорівнював 1,3 ± 0,08 ум. 

од.. У мишей, які зазнали гострого голодування, вміст інсуліну дорівнював в середньому 2,0 

± 0,1 ум. од., що на 53,8 % (р < 0,01) більше, ніж у тварин контрольної групи, тобто 

спостерігаємо підвищення рівню інсуліну. У мишей, яким вводили атропіну сульфат, вміст 

інсуліну в середньому дорівнював 2,0 ± 0,13 ум. од., що також на 53,8 % (р < 0,01) більше, 

ніж у мишей контрольної групи. У мишей, що зазнали сумісного впливу факторів, рівень 

інсуліну в панкреатичних клітинах В у середньому відповідав 2,2 ± 0,09 ум. од, що на 69,2 % 

більше контролю (р < 0,001). Спостерігається збільшення вмісту інсуліну в панкреатичних 

клітинах В. 

У інтактних мишей, які складали контрольну групу, інтенсивність цитохімічної 

реакції дитизону в панкреатичних клітинах В становила в середньому 1,8 ± 0,07 ум. од. 

Інтенсивність реакції у панкреатичних клітинах В мишей, які зазнали гострого голодування, 

в середньому становить 2,3 ± 0,08 ум. од., що на 27 % (р < 0,001) вище, порівняно з 

контрольними величинами. У мишей, яким підшкірно вводили атропіну сульфат, також 

спостерігаємо збільшення інтенсивності цитохімічної реакції дитизону на 22 % (р < 0,01) у 

порівнянні з інтактними мишами. У тварин, які зазнали поєднаного впливу гострого 

голодування та введення атропіну сульфату, інтенсивність цитохімічної реакції дитизону в 

панкреатичних клітинах В у середньому складала 2,5 ± 0,08 ум. од., що на 38% (р < 0,001) 

більше від контрольної групи. 

Таким чином, гостре голодування викликало у мишей накопичення цинку та інсуліну 

в панкреатичних острівцях. Призначення атропіну сульфату тваринам також 

супроводжується збільшенням вмісту внутрішньоклітинного металу та гормону. У разі 

поєднаної дії обох факторів встановлено подальше зростання кількості цинку в 

інсулінпродукуючих клітинах В на тлі накопичення інсуліну. 
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ФОТОЕЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ 

 ФЕНОЛУ В СТІЧНИХ ВОДАХ 

Одна з найважливіших проблем сучасності – охорона біосфери від біогенних 

органічних забруднювачів. Один з найбільш токсичних компонентів природних і стічних вод 

– фенол. Різноманіття систем, що містять феноли, ускладнює підбір оптимальних способів їх 

знешкодження та утилізації. Це пов'язано з тим, що, по-перше, технологія повного очищення 

води, як правило, диктує дотримання особливих умов, які важко здійснити на практиці. По-

друге, багато ефективні способи глибокого очищення фенолмістячих вод пов'язані з 

великими економічними і ресурсними витратами, використанням дефіцитних реагентів з 

подальшою їх регенерацією, утилізацією або похованням відходів. Пошук нових ефективних 

способів очищення промислових стічних вод – актуальне завдання. 

У 2012 році порівняно з 1998 роком відбулося зменшення стічних вод за категоріями 

забруднених і нормативно-чистих без очищення, тим не менш ситуація тут зберігається 

напруженою [2, с. 14]. 

Метою статті є теоретично засвоїти методи очищення стічних вод від фенолу та 

практично визначити рівень забруднення води на очисних спорудах коксохімічного заводу м. 

Запоріжжя. 

Антропогенні навантаження на навколишнє середовище пов'язані з промисловою і 

господарською діяльністю людини. Так, вміст фенолу у прибережних водах в середньому 

перевищує гранично допустиму концентрацію у 4-5 разів (0,004-0,005 мг/л), максимальні 

значення досягають 0,01-0,028рмг/л [1, с. 20].  

У зв'язку з цим важливо розглянути основні методи очищення стічних вод від фенолу. 

Саме цьому завданню і присвячена дана робота. 

Дослідження були проведені в лабораторії Запорізького Національного університету 

за допомогою фотоелектроколориметра (КФК-2). 

Традиційні методи вилучення фенолів з води не володіють високою ефективністю. 

Використання нових технологій відкриває широкі перспективи для створення принципово 

нових, екологічно чистих і малоенергоємних технологічних схем очищення стічних вод, а 

також дозволяє використовувати вторинні сировинні ресурси і відходи. 
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ВПЛИВ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВМІСТ ЦИНКУ ТА 

СЕКРЕТОРНОГО МАТЕРІАЛУ В КЛІТИНАХ ПАНЕТА ЩУРІВ 

У повсякденному житті організм людини та тварини зазнає впливу несприятливих 

факторів довкілля, в тому числі високої температури.  

Не менш важливими є дослідження вмісту внутрішньоклітинного цинку, 

мікроелементу з антиоксидантними властивостями [2, р.648]. Цинк-дефіцитні стани, як 

відомо, негативно відбиваються на імунному статусі організму та протіканні багатьох 

життєво важливих процесів [1, c.142]. Враховуючи данні про те, що майже 70% усієї імунної 
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системи знаходиться в кишечнику, в якості об’єкта дослідження були обрані клітини 

базальних відділів кишкових крипт (клітини Панета). 

 Тому подібно до дії інших екологічних несприятливих факторів слід очікувати 

розвиток дефіциту цинку в клітинах при багаторазовому впливі високої температури. 

Мета роботи – дослідити вміст цинку та секреторного матеріалу в клітинах Панета 

щурів після багаторазового впливу високої температури. 

Матеріалом дослідження слугували зрізи тонкої кишки 30 щурів, 10 з яких були 

контрольними (інтактними). Інші тварини зазнавали впливу високої температури. Для 

вивчення впливу температурного фактора щурів поміщали на  

0,5 години в банку, опущену в посудину з гарячою водою (t−45-50℃). Такі процедури 

повторювали щоденно впродовж 10 діб . Через 3 доби після останнього експерименту щурів 

забивали декапітацією , розтинали та вилучали тонкий кишечник для проведення 

цитохімічних досліджень. 

Для дослідження цинку, що визначається цитохімічно, шматочки тонкого кишечника 

фіксували протягом 12 годин у холодному ацетоні. Потім шматочки залози доводили до 

парафіну та заливали в нього. Депарафінові зрізи органа готували товщиною 5-10 мкм.  

Для постановки цитохімічної реакції дитизону використовували 0,2% (робочий) його 

розчин. Тривалість забарвлення – 3 години. Розчин готували таким чином. У колбочку з 

притертою (яка герметично замикається) пробкою наливали 30 мл дистильованої води, 

додавали 0,6 мл 25% розчина гідроксиду амонію та 400 мг дитизону. Суміш перемішували на 

водяній бані впродовж 10 хвилин при 700С. Потім фільтрували через беззольний фільтр. Так 

як на фільтрі залишалась приблизно чверть наважки реагенту, що не розчинився, фільтрат 

представляв собою 1% водно-аміачний розчин дитизону. Це основний розчин фарбника. 

Його робочий розчин готували п’ятикратним розведенням дистильованою водою його 

основного розчину. По закінченні терміну забарвлювання препаратів, зрізи промивали у двох 

порціях дистильованої води (по 5 хвилин у кожній) і замикали в гліцерин-желатин. Зрізи 

розглядали під світловим мікроскопом. На препаратах у цитоплазмі клітин Панета тварин 

виявлялися гранули червоного кольору. 

Для цитохімічного визначення секреторного матеріалу в панетовських клітинах 

шматочки тонкої кишки фіксували в нейтральному формаліні. Потім шматочки органа 

проводили через спирти зростаючої міцності, два ксилоли , суміш 50% ксилолу та 50% 

парафіну , два рідкі парафіни . Далі шматочки тонкої кишки заливали в парафін.  

Депарафіновані зрізи товщиною 5-10 мкм фарбували протягом 3 хвилин 0,5% 

розчином флоксину. Потім зрізи, пофарбовані флоксином, обробляли протягом 2 хвилин 5% 

розчином фосфорно-вольфрамової кислоти. Після цього вони протягом 5 хвилин 

промивались проточною водопровідною водою, завдяки чому відновлювалося яскраво-

червоне забарвлення зрізів. Потім відбувалось диференціювання зрізів за допомогою 850 

спирту під мікроскопом. Забарвлені флоксином зрізи витримували по 1-2 хвилині в 960 та 

абсолютному спиртах, потім обробляли в двох частинах ксилолу (по 1-2 хвилині в кожній) та 

замикали в бальзам. 

На препаратах у цитоплазмі панетовських клітин виявлялись гранули червоного 

кольору. Останні концентрувались в апікальних ділянках клітин, особливо на боці, 

спрямованому в просвіти крипт.  

Інтенсивність цитохімічних реакцій оцінювалась напівкількісним і кількісним 

методами. 

Отримані дані свідчать про те, що після хронічного впливу високої температури 

інтенсивність цитохімічної реакції дитизону в клітинах Панета знижувалась на 32% (p<0,01). 

При цьому кількість дитизонофільних гранул в досліджених клітинах скорочувалась на 24% 

(p<0,05). 

Після хронічного впливу високої температури інтенсивність цитохімічної реакції 

флоксину в клітинах Панета знижувалась на 35% (p<0,01). При цьому кількість 

флоксинофільних гранул в досліджених клітинах скорочувалась на 25% (p<0,02). 
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Таким чином, цинкова недостатність у клітинах Панета хронічно стресових щурів є 

ознакою стадії виснаження загального адаптаційного синдрому та належить до його 

клітинно−молекулярних механізмів. 

Зниження інтенсивності реакції і кількості гранул флоксину в клітинах Панета 

досліджених щурів свідчать про розвиток секреторної недостатності, а однотипний характер 

змін вмісту цинку та секрету в панетовських клітинах підтверджує припущення про 

функціональний зв'язок двох компонентів. 

Отримані результати розширюють уявлення про клітинно− молекулярні механізми 

стресу, дають можливість розробки та застосування нових патогенетичних засобів лікування 

стресових станів, заснованих на використанні сполук цинку. 
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ПОШУК ПЕРСПЕКТИВНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК  

СЕРЕД 4-ТІОПОХІДНИХ ХІНОЛІНУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

На сьогоднішній день актуальною є тема пошуку ефективних біологічно активних 

речовин, як об’єктів для можливого їх застосування в якості лікарських препаратів, 

пестицидів, регуляторів росту рослин, нейропротекторів, гепатопротекторів тощо. 

Пошук нових високоефективних та малотоксичних біоактивних молекул ведеться як 

серед природних, так і серед синтетичних сполук. Значною мірою ці дослідження присвячені 

азотовмісним гетероциклам. Важливе місце серед цього класу сполук займає шестичленний 

азотовмісний гетероцикл хінолін, і наявність залишку L-цистеїну [1, с. 9]. Різноманітні 

похідні хіноліну знаходять застосування як в якості синтонів в органічному синтезі, так і в 

якості ефективних біологічно активних сполук. 

В роботі [2, с. 86-97] показано, що у дослідах in vitro виявлена властивість 4-S-

похідних хіноліну виконувати функцію «пасток» супероксид-аніону у водному середовищі; 

«пасток» гідроксилрадикалу в ліпідній фазі; протектора меркаптогруп протеїнів та захист 

антиоксидантних ферментів.  

Ступінь прояву антиоксидантних і протекторних властивостей залежить від природи 

замісників в 6-му положенні хінолінового циклу. На моделях окисного стресу (ішемія 

головного мозку) і барбітурової інтоксикації печінки введення нетоксичних натрієвих солей 

похідних  

β-(2-метилхінолін-4-ілтіо)-α-оксипропіонової кислоти наближає до норми стабільність 

мембран клітин тканини мозку й гепатоцитів, рівень активності ферментів антиоксидантного 

захисту, рівень продуктів ПОЛ, показники енергетичного обміну. Введення в 6-те положення 

хінолінового циклу метоксигрупи збільшувало антиоксидантну та протиішемічну дію, а 

етоксигрупи − підвищувало гепатопротекторну активність.  

В роботі [3, с. 11-16] встановлено, що дослідженні сполуки на моделі генерації 

супероксид-аніону in vitro, проявляють значну антиоксиданту активність і за низьких 

концентрацій перевершують препарат порівняння − цистеамін. За результатами визначення 

АОА методом імпульсної вольтамперометрії визначено високу активність досліджуваних 

сполук, їх віднесено до превентивних антиоксидантів. 4-Тіохіноліни є перспективними для 

вивчення радіопротекторної активності.  
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В роботі [4, с. 17-24] результати свідчать, що серед досліджених сполук 

найефективнішим, як потенційний гепатопротектор, виявився гідрохлорид  

S-(6-алкоксихінолін-4-іл)-N-ацил-L-цистеїну, який наближав до норми рівень 

ферментативної активності, стабілізував ліпідний обмін, метаболізм білірубіну та 

білоксинтетичну функцію печінки. 

Саме тому дуже перспективним є дослідження саме 4-тіопохідних хіноліну та пошук 

серед них нових біологічно активних речовин. 
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ВПЛИВ НІТРАТІВ ДЕЯКИХ МЕТАЛІВ НА СИНТЕЗ ПІГМЕНТУ  

В ДРІЖДЖОВИХ КЛІТИНАХ 

Солі нітратної кислоти (нітрати) – одні з найпоширеніших токсичних забруднювачів 

[2, с. 91]. Нітрати накопичуються у воді та в продуктах харчування, після чого потрапляють в 

організм тварин і людей. Здатність нітратів відновлюватися в організмі людини до нітрит-

іонів спричиняє утворення метгемоглобіну [3, с. 10]. За тривалого вжитку води із 

підвищеним вмістом нітрит- і нітрат-іонів спостерігаються розлади у роботі травної, 

серцево-судинної та нервової систем. Під впливом мікроорганізмів шлунково-кишкового 

тракту в організмі людини утворюються нітрозоаміни і нітрозоаміди, що спричиняють 

онкозахворювання [1, с. 364]. Попередні дослідження показали, що дріжджі володіють 

здатністю втрачати пігмент при різних концентраціях нітратів калію і натрію [1, с. 365]. Таку 

властивість дріжджів можна використовувати для біоіндикації забруднення довкілля 

нітратами. Тому виявилося цікавим дослідити вплив на пігментосинтезувальну здатність 

дріжджів нітратів деяких металів, які є найрозповсюдженими ксенобіотиками сучасності. 

Метою роботи було дослідити вплив Pb(NO3)2, Ni(NO3)2 ∙ 6H2O, Ag(NO3) на синтез пігменту в 

дріжджових клітинах. 

Дріжджі Rhodotorula aurantiaca Y-1193 культивували на твердому поживному 

середовищі Сабуро з певним вмістом нітратів металів (у перерахунку на катіон). Контролем 

слугували дріжджі без металів. Культуру засівали суцільним газоном, щільність суспензії 

становила 107 кл./мл. Інкубування проводили в термостаті при температурі 27-28 °С. 

Пігментосинтезувальну активність визначали візуально на 3 добу культивування, 

порівнюючи дослідні зразки з контролем, а також за допомогою цифрового фотоапарата і 

пакета програм CIE Lab [Патент на корисну модель № 49812 Україна]. 

Отже, повна втрата пігменту в дріжджів Rh. aurantiaca Y-1193 спостерігалася при 

концентраціях Ag та Ni, що на 40 та 50 % відповідно нижчі за тих концентрацій, які повністю 

блокували ріст дріжджів (див. табл. 1). Найбільш токсичним виявився нітрат срібла, дріжджі 

починали втрачати пігмент при концентрації 30 мг/дм3 Ag+ (різниця в інтенсивності кольору 

пігменту (dE) була 18,5±0,06, а у контролі (де росли рожево забарвлені колонії) dE склала 
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7,6±0,002 ум. од.). При 55 мг/дм3 нітрату срібла ріст і пігментоутворення блокувалися. 

Підвищення концентрації нітрату нікелю спричиняло поступове зменшення інтенсивності 

кольору пігменту у Rh. aurantiaca Y-1193 і при концентрації 50 мг/дм3 синтез каротиноїдів 

повністю блокувався (dE дорівнювала 18,3±0,6 ум. од.). Ріст культури інгібувався при 

концентрації 125 мг/дм3 Ni2+. Слід зазначити, що дріжджі виявилися дуже стійкими відносно 

до такого найпотужнішого канцерогену та окисника, як нітрату свинцю. Лише при 

концентрації 4000 мг/дм3 Pb2+ спостерігався слабкий ріст помірно пігментованих колоній (dE 

була 13,7±0,04 ум. од.). При концентрації 6000 мг/дм3 свинцю ріст і пігментоутворення 

блокувалися.  

 

Таблиця 1 – Вплив нітрату Ag, Pb, Ni на ріст та пігментосинтезувальну здатність 

дріжджів Rhodotorula aurantiaca Y-1193 

Примітки:  

++++ – суцільний ріст або пігментоутворення;  

+++ – добрий ріст або пігментоутворення;  

++ – помірний ріст або пігментоутворення;  

+ – слабкий ріст або пігментоутворення;  

- – відсутність росту та/або пігментоутворення;  

- ± – наявність пігментних та безпігментних колоній. 

 

Отже, дослідження показали, що дріжджі втрачали здатність синтезувати пігмент із 

певних концентраційних рівнів нітратів деяких металів. Таким чином, культуру Rhodotorula 

aurantiaca Y-1193 доцільно рекомендувати як біоіндикатор забруднення середовища 

нітратом срібла та нікелем. Виявляється також цікавим подальше дослідження вірогідних 

механізмів стійкості дріжджів до нітрату свинцю. 
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Концентрація  

металу , мг/дм3 

Ag+ Pb2+ Ni2+ 

Ріст Пігмент Ріст Пігмент Ріст Пігмент 

Контроль ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

25 +++ ± ++++ ++++ +++ +++ 

30 +++ - ++++ ++++ +++ ++ 

40 + - ++++ ++++ +++ + 

50 + - ++++ ++++ ++ - 

55 - - ++++ ++++ ++ - 

100 - - ++++ ++++ + - 

3000 - - +++ ++++ - - 

4000 - - + ++ - - 

5000 - - + + - - 

6000 - - - - - - 



205 

 

Ширшова Уляна 

студентка магістратури біологічного фак-ту 

Наук. кер.: д. б. н., проф. Колісник Н. В. 

 

ЧУТЛИВІСТЬ ТА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ ТЕСТІВ ОЦІНКИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ  

ПРИ ВІРУСНОМУ ГЕПАТИТІ В 

Актуальне питання сучасної лабораторної діагностики – пошук високоінформативних 

та специфічних показників, напрям змін яких та їх діапазон найбільш характерний для того, 

чи іншого захворювання окремого органу, або тканини. На даний час в лабораторній 

практиці використовують діагностичні панелі, яки включають широкий набір тестів, що не 

мають характеристики їхньої чутливості та специфічності.  

Мета нашого дослідження оцінити чутливість та специфічність показників тестів 

печінкової панелі при гострому вірусному В у чоловіків та жінок за допомогою графічного 

методу бінарної логістичної регресі – ROC-кривих (receiver operating characteristic, робоча 

характеристика приймача). ROC-крива будується у координатах «чутливість - 

специфічність». Чутливість – це ймовірність позитивного результату у хворого; вона 

характеризує здатність проби виявляти хворобу. Специфічність – це ймовірність негативного 

результату у здорової людини; вона характеризує здатність проби виявляти відсутність 

хвороби [1, ст. 5].  

Дослідження проведено на базі клініко-діагностичної лабораторії гепатоцентру м. 

Запоріжжя. Досліджувалася венозна кров групи хворих на ГГВ – 49 осіб, з них 28 чоловіків і 

21 жінок. Вік чоловіків коливався від 20 до 29 років. Вік хворих жінок коливався від 19 до 29 

років. Групу хворих порівнювали з контрольною групою - 10 практично здорових осіб того ж 

віку та статті. Зразки крові відбирали при госпіталізації. За допомогою уніфікованих методів 

визначали:протромбінів індекс (ПТІ), загальний білірубін (ЗБ), прямий білірубін (ПБ), 

непрямий білірубін (НБ), аланінамінотрансферазу (АЛТ), тимолову пробу (ТП). 

Данні було проаналізовані за допомогою ПК з використанням пакета статистичних 

програм SSPS, версії 15. За допомогою ROC-аналізу були побудовані ROC-криві, визначені 

площі під кривими та їх стандартні помилки, значення точок координат за допомогою яких 

визначали поріг відсікання – максимальне або мінімальне значення тесту, що забезпечує 

більш ніж 80% інформативність та чутливість. У «ідеального» тесті ROC-крива проходить 

через верхній лівий кут, де частка істинно позитивних випадків становить 100%, відповідно, 

чим нижче вигин кривої, тим менше якісний тест [2, ст. 7]. 

Для отримання чисельного значення клінічної значущості тесту, а також для 

порівняння двох тестів, використовували показник AUC (AreaUnderCurve, площа під 

кривою). Про якість тесту судили за експертною шкалою значень AUC. За якістю моделі 

значення інтервалу AUC поділяють на: 0.9-1 – відмінне; 0.8- 0.9 – дуже гарне; 0.7- 0.8 – 

хороше; 0.6- 0.7 - середнє; 0.5-0.6 – незадовільне [3, ст. 21]. 

За результатами тестування показників печінкової панелі у чоловіків при надходженні 

у стаціонар зменшення ПТІ оцінюється - якість модель – відмінна, поріг відсікання – 79%, 

збільшення ЗБ - якість моделі – відмінна, поріг відсікання - 72 мкмоль/л; збільшення ПБ - 

якість модель – відмінна, поріг відсікання - 36,65мкмоль/л; якість моделі НБ – відмінна, 

поріг відсікання – 52 мкмоль/л; якість моделі АЛТ – відмінна, поріг відсікання - 

2,5млмоль/год/л; якість моделі ТП – відмінна, поріг відсікання – 1,75 од.У жінок при 

надходженні у стаціонар: якість моделі ПТІ – відмінна, поріг відсікання – 77%, якість моделі 

ЗБ – відмінна, поріг відсікання - 70 мкмоль/л.; якість моделі ПБ – відмінна, поріг відсікання – 

37,8 мкмоль/л; якість моделі НБ – відмінна, поріг відсікання – 51 мкмоль/л; якість моделі 

АЛТ – відмінна, поріг відсікання - 2,5млмоль/год/л; якість моделі ТП – відмінна, поріг 

відсікання – 4,5 од. 
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У чоловіків напередодні виписки: якість моделі ПТІ – відмінна, поріг відсікання – 

76%, якість моделі ЗБ – відмінна, поріг відсікання - 17,8 мкмоль/л.; якість моделі ПБ – 

відмінна, поріг відсікання – 3,75 мкмоль/л; якість моделі НБ – незадовільна, поріг відсікання 

– 2,3 мкмоль/л; якість моделі АЛТ – відмінна, поріг відсікання – 0,75 млмоль/год/л; якість 

моделі ТП – відмінна, поріг відсікання – 0,75 од. 

У жінок напередодні виписки: якість модель ПТІ – відмінна, поріг відсікання – 75%, 

якість модель ЗБ – відмінна, поріг відсікання - 19,6 мкмоль/л.; якість модель ПБ – відмінна, 

поріг відсікання – 6,5 мкмоль/л; якість модель НБ – незадовільна, поріг відсікання – 10,25 

мкмоль/л; якість модель АЛТ – відмінна, поріг відсікання - 0,7 млмоль/год/л; якість модель 

ТП – відмінна, поріг відсікання – 2,25 од. 

Висновки 

1. Шляхом побудови ROC-кривих та значень AUC було встановлено, що всі складові 

печінкової панелі за умови, «чим вище показник, тим достовірніше результат »забезпечують 

більш ніж 80% чутливість (хворий) при надходженні хворих на гострий гепатит В жінок та 

чоловіків у стаціонар.  

2. За умови «чим нижче показник, тим достовірніше результат» показники печінкової 

панелі забезпечують більш ніж 80% специфічності (здоров) напередодні виписки, окрім 

показників НБ, якість моделі – незадовільна. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ ПРИ ГОСТРОМУ ГЕПАТИТІ В У ХВОРИХ 

НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ТИП 2 

Цукровий діабет тип 2 поширене важке системне захворювання сучасності. Патогенез 

захворювання залишається незрозумілим, тому патогенетична терапія відсутня. Дослідження 

крові цей групи на цукор – головний фактор ризику інфікування вірусами гепатиту [1, p. 

]Актуально вивчення у цієї групи пацієнтів функціонального стану печінки в умовах 

лікування гострого гепатиту В.  

Об’єкт нашого дослідження – цукровий діабет тип 2; предмет дослідження – 

функціональний стан печінки при гострому гепатиті В. Визначали лабораторні показники 

венозної крові, що входять до складу печінкової панелі, при надходженні хворих в стаціонар, 

через 10-12 діб лікування за відповідним протоколом і через три тижні – строк лікуванняня 

хворих на гострий гепатит В.  

Встановлено, що при перебігу гострого гепатиту В у хворих на цукровий діабет тип 2 

вміст глюкози на початку захворювання підвищеного у 2 рази, через 3 тижні залишається 

підвищеним у 1,5 рази . 

Початок захворювання на гострий гепатит В хворих на цукровий діабет тип 2 

характеризується підвищенням активності АЛТ та АСТ у сироватці крові у 15-16 разів, при 

лікуванні активність ферментів достовірно знижується, але напередодні виписки 

залишається підвищеною у 4 рази.  
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Вміст загального білірубіну на початок захворювання перевищує контроль у 12 разів, 

на передодні виписки (то б то через три тижні) його вміст не нормалізується и залишається 

вище у 4 рази порівняно з контролем. 

На початок захворювання вміст загального холестерину перевищує контроль у 1,7 

разів, але на передодні виписки він досягав норми. 

Показники тимолової проби на початок захворювання гострим гепатитом В хворих на 

цукровий діабет типу 2 перевищували контроль у 4 рази, на передодні виписки не 

відрізнялись від контролю.  

При кореляційному аналізі при надходженні в стаціонар вміст глюкози позитивно і 

сильно корелював з показниками ТП, а ЗБ з АСТ та ТП. Через 10 діб лікування кореляційні 

зв’язки зникали, а через 3 тижні вміст загального білірубіну корелював з тимоловою пробою 

та АЛТ. Цікаво, що у контролі те ж виявляється практично функціональний зв’язок ЗБ ‒ АЛТ 

та сильний зв’язок глюкоза ‒ АСТ. 

Отримані нами дані відповідають таким в літературі. Препускають, що більш 

виражені у часі зміни функціональних тестів печінки у хворих на цукровий діабет 

відображують порушену при діабеті здатність гепатоцитів до проліферації [2, p.858]. 

Загальний висновок: використання протоколу лікування гострого гепатиту В у хворих 

на цукровий діабет тип 2 за передбачені 3 тижні перебування у стаціонарі не дозволяє 

досягти нормалізації функціонального стану гепатоцитів. 

Теоретична значимість роботи: при цукровому діабеті тип 2 знижено чутливість 

гепатоцитів, вражених вірусом гепатиту В, до загально прийнятого протоколу лікування. 

Практична значимість: хворі на цукровий діабет тип 2, вражені з гострим гепатитом 

В, потребують перегляду протоколу лікування, зокрема продовження перебуванні у 

стаціонарі. 
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ВПЛИВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ  

НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОКА 

Молоко є одним з найбільш цінних продуктів харчування. Наявність  

у ньому білків, жирів, вуглеводів, що легко засвоюються, а також мінеральних елементів, які 

необхідні молодому організму, робить його незамінним харчовим продуктом. 

Навмисна зміна складу та властивостей молока називається фальсифікацією. 

Розрізняють характер та ступінь фальсифікації.   

За характером фальсифікації молоко може бути розбавлене: водою, знежиреним 

молоком, водою та знежиреним молоком одночасно. Особливості зміни основних показників 

молока при різному характері фальсифікації наведені в табл. 1 [3, с. 229-230]. Крім того, в 

молоко можуть бути додані різні сторонні домішки: натрій гідрокарбонат, пероксид водню, 

крохмаль. 
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Таблиця 1 − Зміна показників молока при фальсифікації 
 

Показник При додаванні 

води знежиреного 
молока 

води та знежиреного молока  

Густина зменшується збільшується не змінюється, або трохи 
зменшується 

Жир зменшується зменшується значно зменшується 

Суха речовина зменшується дещо зменшується зменшується 

 
Метою статті є дослідження впливу фальсифікації молока на фізико-хімічні 

властивості продукту.  
Об’єктом дослідження було молоко коров’яче. 
Були проведені дослідження по фальсифікації молока водою і содою.  

Для цього до 100 мл сирого молока коров’ячого додавали 5, 10, 15 мл води (зразки 1-3) і 
додавали 0,3 г, 3 г, 9 г NaHCO3 відповідно (зразки 4-6). Контрольна проба молока та дослідні 
зразки зберігались у холодильнику впродовж всього експерименту.  

Нами були визначені наступні фізико-хімічні показники якості молока: титрована 
кислотність, густина, вміст білка. 

Загальна (титрована) кислотність є найважливішим показником свіжості молока і 
відображає концентрацію складових частин молока, що мають кислотний характер, яка 
виражається в градусах Тернера 0Т і для свіжовидоєного молока становить 16-18 0Т [2, с. 99-
100].  

Густина коров’ячого молока повинна коливатися у межах  
1027-1032 кг/м³; цей показник може засвідчити доброякісність чи фальсифікованість молока 
[2, c. 97-98]. 

Одним із найцінніших компонентів молока є його білки, які містять  
у достатній кількості всі незамінні для організму людини амінокислоти. Нами було 
проведено визначення масової частки білка рефрактометричним методом [1, с. 37-41].  

Отриманні результати дослідження цих показників наведені  
у табл. 2. 

Таблиця 2 − Результати дослідження фізико-хімічних показників якості молока 
 

Показник Контрольна 

проба 

Розведення  

водою 

Додавання  

NaНCO3 

на 

5% 

на 10% на 15% 0,3 г 3 г 9 г 

Густина, кг/м³ 1030,2 1028,4 1027,4 1026,4 1031,4 1036,0 1050,2 

Титрована 

кислотність, 
0Т 

18 18 17 17 16 12 9 

Масова частка білка,  

% 

> 4,25 3,91 3,83 3,37 3,69 3,33 2,64 

 
Таким чином, згідно отриманих результатів можна зробити висновок, що при 

розведенні водою та додаванні соди до молока, показники густини, титрованої кислотності 
та масової частки білка зменшуються. Тому така фальсифікація помітно знижує фізико-
хімічні показники продукту в порівняні з контролем і згідно стандартів, описаних в ДСТУ 
2661:2010 [4, с. 2-13]. 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК,  

ХВОРИХ НА НЕГОСПІТАЛЬНУ ПНЕВМОНІЮ 
Пневмонія у вагітних представляє серйозну небезпеку для матері і дитини. Це 

захворювання є однією з причин материнської смертності в Україні. Перенесена під час 
вагітності, пневмонія може призвести до збільшення частоти передчасних пологів, дистресу 
плоду, народження дітей з низькою вагою тіла. 

Метою роботи було дослідження гематологічних показників крові у 30 вагітних 
жінок, хворих на негоспітальну пневмонію (НП) у динаміці лікування. Для порівняння 
визначали гематологічні показники крові у невагітних жінок, хворих на НП (33 особи) та в 
умовно здорових вагітних жінок (контрольна група, 20 осіб). У крові досліджували кількість 
еритроцитів, лейкоцитів, рівень гемоглобіну та ШОЕ. Статистичний аналіз даних 
здійснювали з використанням пакету прикладних програм SPSS, версія 22 в операційній 
системі Windows XP.  

Як показали результати досліджень, кількість лейкоцитів у вагітних жінок із НП була 
на початку захворювання вищою, ніж у здорових вагітних, і при лікуванні знижувалась, 
наближаючись до показника контрольної групи. Проти зміни в цій групі були не 
достовірними. У невагітних хворих жінок, навпаки, кількість лейкоцитів була нижчою на 
початку захворювання, ніж у здорових вагітних, і при лікуванні достовірно знижувалась (р< 
0,05). 

У вагітних жінок, хворих на НП, кількість еритроцитів достовірно знижувалась 
порівняно із контрольною групою і складала відповідно 3,1 ± 0,07 ·1012/л та 3,77 ± 0,1· 1012/л 
(р< 0,05). У подальшому кількість еритроцитів продовжувала знижуватися до 2,98 ± 0,09 · 
1012/л (р< 0,05). У невагітних жінок кількість еритроцитів суттєво не змінювалась протягом 
усіх етапів дослідження.  

Що стосується загального гемоглобіну, то у вагітних хворих жінок його кількість на 
початку захворювання достовірно знижувалась до 102,7 ± 2,5 г/л порівняно із контролем, де 
його кількість складала 114,55 ± 1,43 г/л, і у подальшому не змінювалась. У невагітних 
жінок, хворих на НП, кількість гемоглобіну була вищою за показник вагітних жінок на 
початку захворювання і при лікуванні достовірно зростала, повертаючись до показника 
фізіологічної норми для невагітних жінок.  

Найбільші зміни у показниках ШОЕ спостерігалися у вагітних жінок, хворих на НП. 
Порівняно із контролем, у них ШОЕ зростала на початку захворювання майже у 2 рази і 
досягала 35 мм/год. Подальше лікування приводило до зниження ШОЕ, проте вона 
залишалася високою і складала 28,6 мм/год. У невагітних жінок, хворих на НП, на початку 
захворювання ШОЕ зростала порівняно із контролем тільки на 30,5 % і при подальшому 
лікуванні знижувалася, проте перевищувала верхню межу фізіологічної норми для невагітних 
жінок і складала 17,8 мм/год. 

Таким чином, при захворюванні на НП у жінок спостерігається зниження загальної 
кількості еритроцитів та гемоглобіну та збільшення лейкоцитів та ШОЕ. Найбільші зміни у 
досліджуваних показниках кров відбуваються у хворих вагітних жінок. При лікуванні дані 
показники протилежно спрямовано змінюються, окрім еритроцитів у вагітних жінок, хворих 
на НП, які продовжують знижуватися, та гемоглобіну, кількість якого не змінюється, що може 
впливати на розвиток анемії. 
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ХРОМАТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ В АНАЛІТИЧНІЙ ХІМІЇ 
Хроматографія – це фізико-хімічний метод розділення речовин, заснований на 

розподіленні компонентів між двома фазами – нерухомою та рухомою[1]. Нерухомою 
(стаціонарною) фазою зазвичай слугує тверда речовина (її часто називають сорбентом) або 
плівка рідини, нанесена на тверду речовину. Рухома фаза представляє собою рідину або газ, 
що протікає крізь нерухому фазу. 

Кожна сполука у складі суміші речовин володіє індивідуальними фізичними та 
хімічними властивостями, обумовленими особливостями будови, має свій коефіцієнт 
розподілення між рухомою та нерухомою фазою[2]. Таким чином, хроматографічні методи 
аналізу дозволяють розділити суміш речовин на індивідуальні компоненти, після чого їх 
можна ідентифікувати або провести кількісне визначення. 

В області виробництва та контролю якості фармацевтичних препаратів дуже широко 
використовуються різноманітні хроматографічні методи аналізу. Жоден з аналітичних 
методів не може конкурувати з хроматографією за універсальністю застосування та 
ефективності розділення складних багатокомпонентних сумішей. Останнім часом 
спостерігається тенденція до використання рідинної хроматографії надвисокого тиску (Ultra-
high-pressure Liquid Chromatography, UHPLC) для аналізу природних речовин, нових видів 
лікарських препаратів та вилучених наркотичних засобів[3]. 

Природні речовини (ПР) відомі тим, що володіють дуже різноманітним хімічним 
простором, і, в результаті, вони мають дуже суттєвий вплив в хімічній біології та 
виробництві ліків[3].. Біологічно активні ПР можуть бути знайдені у найрізноманітніших 
біологічних формах, таких як рослини, морські організми, мікроорганізми та тварини. Аналіз 
окремих ПР у складі неочищеного екстракту потребує ефективного розділення на 
індивідуальні компоненти перед виявленням. В цьому плані високоефективна рідинна 
хроматографія (ВЕРХ) у першій половині 80-х років ХХ ст. була визнана 
найуніверсальнішим методом ефективного розділення ПР в неочищених («сирих») сумішах 
без необхідності складної пробопідготовки. ВЕРХ була значно розвинена протягом років в 
плані можливостей, швидкості, вибору нерухомої фази, чутливості, застосовності до 
широкого різноманіття форм зразків, а також здатності до поєднання зі спектроскопічними 
методами визначення. Розробка колонок ВЕРХ з різними фазами (особливо оборотно-фазова 
хроматографія) зробила можливим розділення майже будь-яких типів ПР.  

Таким чином, хроматографія – найбільш часто використовуваний аналітичний метод 
[1]. Найновішими хроматографічними методами можна визначати газоподібні, рідкі та тверді 
речовини з молекулярною масою від одиниці до 106. Це можуть бути ізотопи водню, іони 
металів, синтетичні полімери, білки тощо. За допомогою хроматографії отримана обширна 
інформація про будову і властивості органічних сполук багатьох класів. Застосування 
хроматографічних методів для розділення білків дуже вплинуло на розвиток сучасної 
біохімії. Хроматографію з успіхом застосовують в дослідницьких та клінічних цілях у 
найрізноманітніших областях біології та медицини, у фармацевтиці та криміналістиці: для 
терапевтичного моніторингу, ідентифікації антибіотиків та віднесення їх до тієї чи іншої 
групи антибактеріальних препаратів, для визначення найбільш важливих класів пестицидів і 
для моніторингу навколишнього середовища. Такі переваги як універсальність, експресність 
і чутливість роблять хроматографію найважливішим аналітичним методом. 
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ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ЛУНАРІЇ ЗА УМОВ ЗАСОЛЕННОСТІ 

Велике різноманіття декоративно-квітучих рослин, яке в наш час використовують для 

оформлення територій кожного року збільшується за рахунок привнесення нових культур. 

Але разом з тим кожного року змінюються також умови навколишнього середовища. 

Успішність використання рослин залежить в першу чергу від їх здатності проростати, а тому 

вивчення питання впливу умов навколишнього середовища на проростання насіння є одним з 

ключових моментів, які слід брати до уваги при рекомендації тих чи інших рослин для 

використання в якості декоративних. 

Лунарія – це культура яка має високі декоративні якості та використовується не лише 

для оформлення клумб, але й у якості сухоцвіту [1]. Окрім того, в останній час ця культура 

привернула увагу через вміст дуже цінної нервонової кислоти в її олії. Ця кислота 

використовується у фармакологічній промисловості для виготовлення ліків від хвороби 

Альцгеймера, розсіяного склерозу та інших порушень нервової системи [2].  

Метою даної роботи було оцінити проростання насіння лунарії в залежності від 

концентрації солі в середовищі. Адже проблема засоленості ґрунтів з кожним роком 

загострюється. 

Для виконання досліджень було використано насіння лунарії багаторічної (Lunaria 

rediviva L.) з колекції кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин 

Запорізького національного університету врожаю 2014 року. Насіння пророщували у чашках 

Петрі на фільтрувальному папері за стандартною методикою на дистильованій воді у якості 

контролю та на розчинах NaCl зростаючої концентрації: 0,06%, 0,125%, 0,25%, 0,5%, 1% та 

2% протягом 14 діб при кімнатній температурі без освітлення. Результати проростання 

фіксували на 5-й, 10-й та 14-й дні. Розраховували відсоток проростання насіння. Усі 

отримані дані було оброблено статистично. Результати дослідження представлено у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Проростання насіння лунарії за умов засоленості, % пророслого насіння 
 

Варіант Контроль 
0,06% 

NaCl 

0,125% 

NaCl 

0,24% 

NaCl 

0,5% 

NaCl 

1% 

NaCl 

2% 

NaCl 

14 доба 

пророщування 
97 92 89 85 84 25 0 

 

З таблиці 1 видно, що загалом насіння лунарії виявило гарну здатність до проростання 

за умови присутності в середовищі солі NaCl. Навіть за присутності у середовищі 1% NaCl 

проростало 25% насіння. Концентрація у 2% NaCl повністю пригнічувало проростання 

насіння. Одночасно ми спостерігаємо зменшення відсотку пророслого насіння із 

збільшенням концентрації NaCl. Слід зазначити, що навіть за наявності в середовищі солі 

насіння лунарії здатне проростати з високим відсотком, що свідчить про досить високий 

рівень солестійкості цієї культури. 
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ЗАСОБИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ГІГІЄНИ ЗУБІВ  

У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ситуації відсутності державної політики в галузі профілактики здоров’я зубів, 

збільшення використання в харчовій промисловості ГМО актуалізується значення виховання 

культури гігієни зубів як провідного засобу профілактики здоров’я зубів у дітей дошкільного 

віку. Робота має теоретично-прикладний характер. Запропоновано оновлення традиційних 

засобів виховання культури гігієни зубів у дітей дошкільного віку, яке значно підвищує їх 

ефективність і не потребує серйозних матеріальних витрат. 

Наукова новизна дослідження полягає в модернізації комплексу заходів з виховання 

культури гігієни зубів у дітей дошкільного віку, напрацюванні і апробації комплексу ігор за 

темою «Збереження здорового стану зубів у дошкільників».  

Місце та об’єкт дослідження. Дослідження відбувалось у дитячому дошкільному 

закладі №181 Шевченківського району м.Запоріжжя. Об’єктом дослідження є виховання 

культури гігієни зубів у дітей дошкільного віку. Предметом дослідження стали засоби 

виховання культури гігієни зубів у дітей дошкільного віку. 

Методи дослідження: 

 обробка наукової літератури за темою дослідження, вивчення змісту, форм і шляхів 

виховання культури гігієни зубів у дошкільників; 

 обговорення ходу дослідження з вихователями старшої групи дошкільного закладу 

№ 181 Шевченківського району м.Запоріжжя; 

 анкетування батьків дітей у дитячому садочку № 181 Шевченківського району 

м.Запоріжжя; 

 проведення ігор, конкурсів з дітьми старшої групи дитячого садочку № 181 

Шевченківського району м.Запоріжжя; 

 бесіди з дітьми і батьками. 

 порівняльний аналіз рівня культури гігієни у дошкільників за анкетами 2013-

2014рр. і 2014-2015рр.;  

Мета дослідження. Оновити комплекс заходів з виховання культури гігієни зубів у 

дітей дошкільного віку відповідно до сучасних соціально-економічних умов.  

Завдання дослідження:  

 вивчити правила догляду за зубами; 

 вивчити методи профілактики захворювань зубів; 

 вивчити специфіку формування навичок догляду за зубами відповідно до психо-

фізіологічних особливостей розвитку дитини та психолого-педагогічних вимог до навчання 

дошкільників; 

 розглянути форми виховання культури гігієни зубів у дітей дошкільного віку; 

 оновити комплекс заходів з виховання культури гігієни зубів дошкільників 

відповідно до сучасних соціально економічних умов; 

 апробувати комплекс ігор за темою «Збереження здоров’я зубів» в старшій групі 

дитячого садочку № 181 м.Запоріжжя; 

 підсумувати результати анкетування батьків до і після апробації. 

Висновки: 

1. Змістом виховання культури гігієни зубів і дітей дошкільного віку визначено 

комплекс правил догляду за зубами, важливими складовими якого є правильне чищення 
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зубів, здорове харчування та регулярне використання за призначенням засобів гігієни 

ротової порожнини (зубної пасти, гелів, розчинів для ополіскування тощо), а також перелік 

профілактичних заходів, які мають бути комплексними: дотримання правил гігієни ротової 

порожнини; піклування про здоров’я ясен, повноцінне харчування і здоровий спосіб життя, 

регулярні профілактичні огляди. Зазначимо: і догляд за зубами і профілактичні заходи не є 

складними, але мають здійснюватися регулярно, що обумовлює необхідність виховання 

культури гігієни зубів з раннього віку. 

2. В умовах відсутності стоматологічної диспансеризації в організованих дошкільних і 

шкільних колективах, а також кімнат гігієни порожнини рота в стоматологічних поліклініках 

(дитячих консультаціях) завдання по формуванню навичок гігієни ротової порожнини у 

дошкільників цілком полягає на їхніх батьків і вихователів. Зазначені умови актуалізують 

оновлення комплексу заходів з виховання культури гігієни зубів у дошкільнят. 

3. Розповсюдженими формами виховання культури гігієни зубів є проведення 

вихователями бесід з батьками, оформлення вихователями куточка гігієни порожнини рота в 

кожній групі, інформаційного листка для батьків, дотримання вихователем і батьками 

режимних моментів ополіскування ротової порожнини після кожного прийому їжі, 

проведення ігор занять, екскурсій за темою. Найбільш ефективною формою є дитячі ігри. 

4. Запропоноване оновлення комплексних заходів з виховання культури гігієни зубів у 

дошкільнят має на меті підвищити ефективність виховного потенціалу батьків і вихователів, 

а також повніше використати можливості дитячої гри як провідної діяльності дошкільника, 

як джерела розвитку дитини, що продукує різні види діяльності, як самостійної форми 

організації навчання, як складової заняття, що може проводитись і на прогулянці і у 

приміщенні. Комплекс ігор за темою «Збереження здорового стану зубів» призначений для 

дітей середнього і старшого дошкільного віку. 

5. За результатами анкетування батьків до і після апробації оновленого комплексу 

заходів зроблено висновок про плідність проведеної роботи: на 10% зменшилась кількість 

любителів надмірно вживати солодке, за всіма показниками збільшилась кількість дітей, що 

мають навички догляду за зубами; кількість дітей, що самостійно чистять зуби зросла до 

75%, а також майже вдвічі більше стало дітей, які привчились ополіскувати рот після їжі. 

Однак варто враховувати, що заходи з виховання культури гігієни зубів будуть успішними за 

умови регулярного їх проведення.  

 

 

Верецун Анастасія 

учениця 9 класу  

Наук. кер.: вчитель біології Борисова Н. А. 

спеціалізована школа № 2 І-ІІІ ступенів  

імені Героя Радянського Союзу О.М.Кота, м Токмак 

 

ДИНАМІКА РИЗИКУ СЕРЦЕВО- СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЕД 

НАСЕЛЕННЯ ТОКМАЦЬКОГО РАЙОНУ  

ТА ЙОГО КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Актуальність теми визначається тим, що погіршення стану здоров’я населення 

супроводжується скороченням середньої тривалості життя. Різниця у тривалості життя 

чоловіків та жінок досягає значних цифр. Провідними причинами захворюваності та 

смертності в нашій державі вже багато років залишаються серцево-судинні захворювання. 

Зростання захворюваності та смертності від ішемічної хвороби серця (ІХС) спостерігається у 

всьому світі. В той же час ІХС значно “помолодшала”, при цьому показники захворюваності 

та смертності від ІХС у чоловіків суттєво переважають. За останні 10 років у 23 країнах світу 

смертність серед чоловіків віком 35-44 роки збільшилася в середньому на 60%, у тому числі 

в Україні на 62%  
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Серцево-судинні захворювання у дорослих нерідко є продовженням тих процесів, що 

починають формуватися ще в дитячому віці. Їх появі сприяють фактори ризику серцево-

судинних захворювань у виляді порушень кінетичного режиму, нераціонального 

харчування,паління, вживання алкоголю, наявності стресогенного середовища тощо. 

Актуальність проблеми – беззаперечна і зумовлена потребою вжиття невідкладних 

заходів щодо профілактики серцево -судинних захворювань, їх раннього виявлення та 

ефективного лікування.  

Мета дослідження: ознайомитись з причинами виникнення сецевих 

захворювань,найпоширенішими формами їх прояву та ступінь обізнаності населення з 

приводу причин, які можуть викликати серцеві захворювання.  

 Об’єктом дослідження захворюваності хворих на серцеві захворювання у 

Токмацькому районі за 2010-2013 рік.,є хворі, які лікуються та стоять на обліку у лікарні, 

серед яких проводилися соціологічні опитування з приводу причин, які викликають розвиток 

цих захворювань . Проведено статистичну обробку отриманих даних.  

Головні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан проблеми в медичній літературі. 

2. Дослідити кількість пацієнтів з серцевими захворюваннями, використовуючи 

лабораторно - клінічні аналізи, метод опитування. 

3. Визначити епідеміологічні,демографічні, та клініко-біохімічні особливості серцевих 

захворювань в Токмацькому районі 

4. Ознайомити населення з профілактичними методами та засобами первинної 

профілактики для зниження рівня захворюваності. 

Методи досліджень: методи дослідження: загальноклінічні, лабораторні, 

функціональні, інструментальні, соціологічні,епідеміологічні,статистичні. 

Висновки. 

1. Результати проведеного дослідження переконливо доводять необхідність 

своєчасного виявлення та адекватної корекції таких факторів ризику ССЗ, як куріння, 

ожиріння та недостатня фізична активність . 

2. З огляду на збільшення поширеності безбольової форми рекомендовано більш 

ретельне обстеження з будь-якою підозрою на наявність цього захворювання  

3. Під час здійснення заходів з корекції та профілактики факторів захворювання слід 

орієнтуватись на оптимальні значення показників, яким відповідають мінімальні рівні 

смертності.  

4. Враховуючи високу поширеність розладів психоемоційного стану, доцільно 

визначати не тільки загальновідомі чинники ризику, але й виявляти та спільно з 

психотерапевтами коригувати тривожно-депресивні стани людей. 

Література 

1. Малацківська О. В., Горбась І. М. Зв’язок традиційних факторів ризику серцево-судинних 

захворювань та тривожно-депресивних станів у жінок // Український кардіологічний журнал. 

– 2005. – № 6. – С. 97-100. 

2. Малацківська О. В., Горбась І. М. Профіль серцево-судинного ризику міської жіночої 

популяції (за даними одномоментного дослідження) // Медичні перспективи. – 2006. – Том 

ХІ, № 2. – С. 134-139. 

3. Нечитайло Ю. М., Хільчевська В. С., Ковтюк Н. І., Лоскутова І.Є., Макарова О. В., 

Тимощук В. В., Фокіна С. Є. Гармонійність чи ропорційність? Комплексний підхід до оцінки 

розвитку школярів// Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. - №4. – С.38-39.  

4. Макарова О. В., Нечитайло Ю. М., Сходницький І. В., Арийчук Н. М. Фактори ризику та 

функціональний стан серцево-судинної системи у дітей // Педіатрія, акушерство та 

гінекологія. – 2000. – №2. – С.44. 
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Грицай Сергій 

учень 10 - А класу  

Наук. кер.: вчитель біології Авраменко С. В. 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

"Запорізька Січ" військово-профілю 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 

НАБІР АСОРТИМЕНТУ СТІЙКИХ ВИДІВ РОСЛИН  

ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ М. ЗАПОРІЖЖЯ 

Актуальність: промислові викиди впливають на розвиток і функціонування 

природних і штучних біоценозів, викликаючи різноманітні деструктивні зміни в них. 

Процеси деградації екосистем при антропогенному забрудненні виражаються в різному 

ступені зміни ґрунтів і біоти. Такі дигресивні екосистеми вимагають оптимізації. 

Ведуча роль в оптимізації промислового середовища належить рослинам, особливо 

деревним. Вогні володіють найбільш вираженим середотворюючим впливом - здатні 

поглинати і нейтралізувати частина атмосферних забруднювачів, затримувати пилові частки, 

збагачувати середовище вологою, киснем. 

Метою роботи було вивчення стійкості і поглинальної здатності рослин. 

Методи дослідження: лабораторний, описовий.  

У результаті зробленої роботи, мета якої полягала у вивченні стійкості і поглинальної 

здатності рослин, ми дійшли до таких висновків:  

- для озеленення площадок з високим рівнем забруднення SO2 і NH3 можна 

використовувати стійкі до обох забруднювачів в’яз граболистий, калину звичайну, 

черемшину звичайну, липу серцелисту, ясен звичайний, клен сріблистий, клен ясенелистий; 

- для озеленення промплощадок з високим рівнем забруднення SO2 і NH3 можна 

використовувати айлант найвищий, бузок звичайний, бирючину звичайну, крушину ламку, 

дерен криваво-червоний, спірею дубравниколисту, горобину звичайну, тополю Симона, ясен 

звичайний, калину звичайну, черемшину звичайну, клен сріблистий, клен ясенелистий; 

- для озеленення м. Запоріжжя слід широко використовувати наступні види: 

катальпа бігнонієвідна, платан кленолистий, каштан кінський, клен гостролистий, тополя 

пірамідальна, чубушник вінцевий, горіх волоський, шовковиця чорна, бузина чорна, 

жимолость звичайна, айлант найвищий, бузок звичайний, верба звичайна, крушина ламка, 

дерен криваво-червоний, тополя Симона, калина звичайна, черемшина звичайна, ясен 

звичайний, в’яз граболистий, клен ясенелистий клен сріблистий. 

- як колектори для нагромадження Fe, Mn, Cu, Zn, Nі, Pb, Cd, Cz, мoжно 

використовувати в'яз граболистий, айлант височайший, катальпу бігнонієвідну, робінію 

лжеакацію, бирючину звичайну, форзицію. 

- найбільш стійкими до забруднювачів повітря рослинами є платан кленолистий, 

робінія лжеакація, софора японська, айлант найвищий, гледичія трьох колючкова, лох 

вузьколистий, тополя Болле, шовковиця, дуб черешчатий, тамарикс гіллястий, в’яз 

перистолистий, груша звичайна, що відносяться до феногрупи ПП. Ці рослини можна 

висаджувати в зоні інтенсивного забруднення. 

- менш газостійкими є верба біла, клен гостролистий клен, черемшина звичайна, 

горіх волоський, клен сріблистий, тополя біла, абрикос звичайний, тополя чорна, тополя 

лавролиста, бузок звичайний, форзиція повисла, смородина золотава, що відносяться до 

феногрупи РП. Перераховані рослини, як відносно газостійкі, їх можна уводити до складу 

захисно-декоративних насаджень у зоні меншого забруднення. 

- у зоні низького рівня забруднення допускається використання, крім перерахованих, 

більш різноманітний асортимент видів, у тому числі і щодо нестійких. Щодо нестійких є 

рослини феногрупи РР: карагана деревоподібна, береза повисла, жимолость татарська, 

горобина звичайна, каштан кінський звичайний, а також катальпа бігнонієвідна (феногрупа 

ПР). 



216 

 

Дружкіна Марія 

учениця Запорізької гімназії № 28 

Наук. кер.: к. б н., доц. Яковлєва-Носарь С. О. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВИХ ПІДСТИЛОК  

БАЙРАКІВ О. ХОРТИЦЯ 

Лісова підстилка зв’язує абіотичні й біотичні складові лісового біогеоценозу в цілісну 

систему. Вона відіграє важливу роль не тільки в процесах кругообігу речовин в екосистемах, 

але й у процесах ґрунтоутворення. За умов Степової зони підстилки виконують 

ґрунтозахисну та протиерозійну функцію. 

Метою даної роботи було вивчення морфологічних характеристик, фракційного 

складу та запасів підстилок байрачних лісів балок Генералка, Широка, балки, на схилах якої 

розташований санаторій-профілакторій феросплавного заводу (далі – балка № 3), та 

проведення їх порівняльного аналізу.  

Проводився відбір проб підстилки на схилах і у тальвезі байраків протягом вересня-

листопада 2014 року за допомогою шаблону в шестикратній повторюваності у кожному 

варіанті. Визначення морфологічних ознак лісової підстилки проводили за [1]. Фракційний 

склад визначали за методикою Л.О. Карпачевського [2]. Визначалася маса кожної фракції в 

ц/га. Фракцію трав’яних залишків не враховували внаслідок її незначної маси. Оцінювалося 

співвідношення активної та неактивної фракцій підстилки.  

Встановлено, що лісова підстилка північно-західного схилу балки Генералка є 

сильнопотужною. В тальвегу та на південно-східному схилах байраку підстилки можна 

охарактеризувати як середньопотужні. Лісова підстилка балки Широкої у всіх варіантах є 

сильнопотужною, а у балці № 3 – у всіх варіантах середньопотужною. 

Виявлено, що підстилка південно-східного та північно-західного схилів байраку 

Генералка є повнорозвиненою, зчепленість підстилкового субстрату пухка, зв’язок з ґрунтом 

– міцний. Морфологічною відзнакою лісової підстилки тальвегу балки Генералка є наявність 

двох шарів. Це можна пояснити прискоренням процесів мінералізації за умов підвищеної 

вологості. Осередковий ступінь покриття ґрунту підстилкою в цьому варіанті пов’язаний з 

впливом рекреації. 

Підстилки байрачного лісу балки Широка та балки № 3 є двошаровими. Між собою 

підстилковий субстрат не зчеплений, пухкий, не ущільнений. Зв’язок з ґрунтом слабкий. 

Ступінь вкриття ґрунту підстилкою на південно-східному схилі й у тальвегу переривчастий, 

а на північно-західному схилі балок – суцільний. Це пояснюється різною повнотою 

насаджень і їх видовим складом. 

У всіх досліджених балках найбільший запас лісової підстилки відзначається в 

насадженнях, розташованих на північно-західних схилах, що пов’язано з кращими 

лісорослинними умовами у цих варіантах. 

У складі підстилок південно-східних схилів домінує фракція гілок. Основну частину 

запасів підстилки тальвегу складають гілки, труха, листя. Лісову підстилку північно-західних 

схилів здебільшого формують такі фракції, як труха, листки, гілки. У вивчених балках при 

просуванні з південного сходу на північний захід у лісових підстилках зростає внесок 

активної частини.  

Література 

1. Чорнобай Ю. М. Вивчення та морфометрично-функціональне визначення підстилок у 

природних екосистемах.— Львів: Сузір’я, 1995. - 51 с. 

2. Карпачевский JI. O. Лес и лесные почвы. - М.: Лесн. пром-сть, 1981. - 264 с. 

 



217 

 

Жук Анна 

учениця 9-Б класу 

Наук. кер.: вчитель біології Кречетова І. В. 

ЗБЛ «Перспектива», м. Запоріжжя  

 

ВПЛИВ СОЛЕЙ МАГНІЮ ТА МІДІ  

НА СТАН ПАНКРЕАТИЧНИХ ОСТРІВЦІВ У ЩУРІВ 

Мета: вивчити вплив солей магнію та міді на стан панкреатичних острівців у щурів 

Завдання: зібрати та проаналізувати дані лабораторних досліджень про вплив солей 

вказаних металів на стан панкреатичних острівців підшлункової залози 

Об’єкт дослідження: проби периферичної крові та зрізи підшлункової залози 33 щурів 

Предмет дослідження: зміна структури острівців підшлункової залози під впливом 

солей магнію та міді. 

Методи дослідження: біохімічний рівень цукру в крові за модифікованим методом 

Хаггедорна-Йенсена. 

Новизна роботи: полягає у використанні люмінесцентної реакції 8-ТСХ на магній, 

розробленої в умовах лабораторії 

Висновки: у панкреатичних клітинах B щурів, вміст інсуліну збільшувався на 31 % 

після ін’єкцій сулфатом магнію, та зменшувався на 56% при ін’єкції сульфатом міді. 

Розвиток гіперволемії, накопичення інсуліну в панкреатичних клітинах В щурів,що 

отримували солі магнію свідчать про пригнічення функціонального стану інсулінового 

апарату,а розвиток гіпоглікемії,дефіцит інсуліна в острівцях підшлункової залози, що 

отримували сульфат міді вказує на активізацію діяльності інкреторної функції цього органа. 

Література 
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autoimmune polyendocrine deficiency / G. F. Bottazzo, A. Florin-Christenen, D. Doniach // 

Lancet.- 1974.-Vol.21, N.3. - P. 1279-1283. 
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Куліш Анастасія  

учениця 10-Б класу 

Наук. кер.: вчитель біології Кречетова І. В. 

ЗБЛ «Перспектива», м.Запоріжжя 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ВПЛИВУ ВИХОВАННЯ  

ТА ГЕНЕТИЧНОЇ СХИЛЬНОСТІ НА ЛЮДИНУ 

Мета роботи: вивчити відношення впливу спадкових факторів та факторів середовища 

у варіативності фізичних якостей, а саме інтелектуальних особливостей людини. 

Завдання роботи:  

 а) пошук та систематизація спадкових та середових факторів; 

 б) теоретичний аналіз вітчизняних та закордонних даних; 

 в) дослідження впливу спадкових та факторів середовища на людину; 

 г) систематизація та обробка отриманих результатів. 

Об’єкт дослідження: дані про характер людини, а саме їх рівень IQ. 

Предмет дослідження: генотиповий та середовищний вплив на людський інтелект. 

Методи дослідження: метод прийомних дітей. 

Новизна роботи: через те, що в Україні таємниця всиновлення охороняється законом, 

в моєму дослідженні взяли участь підлітки, учні Columbia International College, громадяни 

Швейцарії, Нігерії, Китаю, В'єтнаму і Бразилії та їх біологічні і прийомні матері. 

Актуальність: дослідження пов'язане з виникненням військової обстановки в Україні 

та подальшим виникненням зростання економічних і соціальних проблем у суспільстві. На 

сьогоднішній день кілька тисяч біженців покинуло місця військових дій, сім'ї втратили 

родинні зв'язки, збільшилася кількість сиріт в державі, що вплинуло на виникнення 

особливого інтересу до вивчення зміни рівня інтелекту дітей, що залишилися без 

батьківської опіки, які виховуються у прийомній сім'ї. 

Експериментальна частина: 

Усі піддослідні були всиновлені у ранньому віці (до 2х років). В досліджені брало 

участь 9 підлітків. Піддослідні були розділені на дві групи.  

Кількість піддослідних першої групи становило 5 підлітків. Їх прийомні батьки за 

своїм інтелектуальним рівнем були вище ніж їх біологічні батьки і вони змогли забезпечити 

дітям ідеальні можливості для розвитку.  

Кількість піддослідних другої групи становило 4 підлітки. У їх випадку прийомні 

батьки були нижче за своїм інтелектуальним рівнем ніж біологічні батьки. 

Було використано вимір коефіцієнта інтелекту у самих дітей, а також у їх біологічних 

та прийомних матерів у обох групах. 

Порівняльний аналіз у першій групі (табл. 1) показав, що прийомні діти як група 

набагато ближче до групи їхніх матерів-усиновителів. Дійсно, середні величини інтелекту в 

цих групах високі ( середній рівень IQ дітей -107, матерів-усиновительок - 109, тоді як у 

групі біологічних матерів вони набагато нижчі (середній рівень IQ біологічних матерів – 96).  

Той же самий ефект можна спостерігати у другій групі (табл. 2), де середні величини 

інтелекту прийомних матерів нижчий (середній рівень IQ матерів-усиновительок – 97,2), ніж 

у біологічних матерів (середній рівень IQ біологічних матерів – 108,2), тоді як у прийомних 

дітей середній рівень IQ ближчий до середнього рівню IQ їх прийомних матерів і становить 

101. Оскільки прийомні діти мають загальну середу з усиновленими їх матерями і не мають 

такої з їх біологічними матерями, а за абсолютними величинами IQ виявляються набагато 

ближче до матерів-усиновителям, сам собою напрошується висновок про середовищну 

детермінацю інтелекту. 
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Таблиця 1 – Показники рівня IQ у прийомних дітей, їх біологічних и прийомних 

матерів в першій групі. 

 

Дитина Власний 

рівень IQ 

Рівень IQ 

Біологічної матері 

Рівень IQ 

Матері-

усиновительки 

Pedro Ardais 107 97 109 

Vanessa Maerere 108 94 111 

Adrien Pollet 106 98 107 

Vorakrit Chaisataporn 107 95 109 

Середній рівень IQ 107 96 109 

 

Таблиця 2 - Показники рівня IQ у прийомних дітей, їх біологічних и прийомних 

матерів в другій групі. 

 

Дитина Власний 

рівень IQ 

Рівень IQ 

Біологічної матері 

Рівень IQ 

матері-усиновительки 

Kieram Je 102 107 97 

Ameera Jimon 101 105 99 

David Nkwo 103 109 96 

Zheng Han 99 111 95 

Haiqi Mo 100 109 99 

Середній рівень IQ 101 108,2 97,2 

 

Висновки. 

 А) Метод прийомних дітей є жорсткою експериментальної схемою, що 

дозволяє чітко розводити впливу генетичних і середовищних факторів на мінливість 

досліджуваних психологічних характеристик. 

 Б) При використанні методу прийомних дітей проводиться зіставлення дітей з 

їх біологічними батьками та батьками-усиновителями. 

 В) У ряді країн (у тому числі в Україні), у зв'язку з існуючими тут традиціями 

усиновлення (таємниця усиновлення охороняється законом), використання методу 

прийомних дітей практично неможливе. 

 Г) Висока кореляція між дітьми та батьками-усиновителями свідчить про 

середовищні впливи. 

 Ґ) Виявлені закономірності зміни рівня IQ підлітка під впливом середовища. 

 

Левандовська Марія 

учениця 10 класу  

ЗБЛ «Перспектива», м. Запоріжжя 

 

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРИ УГРУПОВАНЬ ЗООБЕНТОСУ 

МІКРОБІОТОПІВ РІЧКИ МОКРА МОСКОВКА 

Актуальність даної роботи обумовлена тим, що в останні роки все більшої уваги 

приділяють визначенню забруднення вод за структурою, якісним та кількісним складом 

угруповань зообентосу, так як це визначення має найбільші переваги, оскільки зообентосні 

організми реагують не на окремий фактор, а на загальну екологічну ситуацію. 

Саме тому тематика нашої наукової роботи пов’язана з вивченням особливостей 

видового складу та структури угруповань зообентосу мікробіотопів малої річки Мокра 

Московка.  

Предмет дослідження: склад та структура угруповань зообентосу. 
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За результатами досліджень було встановлено: 

1) в зообентосі дослідженого водотоку було виявлено 10 видів, які відносяться до 

6 таксономічних груп ( черевоногі молюск, личинки волохокрильців, личинки бабок, 

личинки хірономід, п’явки, рівноногі ракоподібні). Чисельність зообентосу мікробіотопів р. 

Мокра Московка коливались у межах 569-4176 екз./м2, а біомаса відповідно від 2,97-37,27 

г/м2; 

2) склад видів домінантів досліджених мікробіотопів водотоку дещо відрізнявся у 

червні, так вище перекату домінували 2 види Cricotopus gr. silvestris, Asellus aquaticus; на 

перекаті 3 види (попередні 2 види та Hudropsyche angustipennis); нижче перекату 2 види - 

Asellus aquaticus та Hudropsyche angustipennis; 

3) склад видів домінантів досліджених мікробіотопів водотоку дещо відрізнявся у 

липні, так вище перекату домінували 2 види Asellus aquaticus, Bithynia tentaculata; н перекаті 

3 види Hudropsyche angustipennis, Asellus aquaticus ,Erpobdella ortoculata; нижче перекату 

виключно 1 вид - Hudropsyche angustipennis; 

4) індекс видового різноманіття (Індекс Шеннона) угрупувань макрозообентосу 

водотоку розрахований за чисельністю коливався умежах 1,68-2,33 біт/екз., а за біомасою - 

0,96-2,49 біт/екз.; 

5) всі виявлені види макрозообентосу дослідженої р. Мокра Московка являються 

видами індикаторами сапробності, із них 2 види складають олігосапробів (20%), 1 вид – 

групу α-мезосапробів (10%), 7 видів – групу β-α-мезосапробів (70%). Індекс сапробності 

водотоку за індикаторними видами макрозообентосу коливався у межах 2,3-2,8, що за 

шкалою сапробності відповідає α-мезосапробній зоні; 

6) За результатами досліджень розроблена модифікована індикаторна система 

Вудівісса, яка враховує екологічні особливості р. Мокра Московка та її біоти для певного 

регіону. 

7) якість поверхневих вод річки за ступенем їх чистоти (забрудненості) відноситься 

до категорії поірно забруднені – брудні води за модифікованим індексом Вудівісса та 

коливається в межах ІV – V класу якості води заС.М. Драчовим. 

 

Лісова Дар’я 

учениця 9 класу 

Наук. кер.: вчитель хімії і біології Жандарова Л. Б. 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2, м. Токмак 

 

ПОШИРЕНІСТЬ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  

СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ТОКМАЦЬКОГО РАЙОНУ  

ТА ЇЇ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

У зв'язку з глобальним поширенням ВІЛ-інфекція стоїть в ряду найсерйозніших 

проблем XXI століття і становить загрозу соціально-економічному розвитку багатьох країн 

світу. ВІЛ / СНІД є не лише медичною проблемою, це, по суті, проблема національної 

безпеки. Міжнародний досвід показує, що через ВІЛ / СНІД в багатьох країнах різко 

підвищилася смертність, знизилася народжуваність, зросло навантаження на систему 

соціального забезпечення. ВІЛ / СНІД є системною катастрофою для багатьох регіонів, і те, 

що зараз відбувається в Україні, показує, що наша країна не є винятком. Хвороба вражає, 

насамперед, людей в репродуктивному і найбільш працездатному віці, має хронічний перебіг 

і призводить до втрати працездатності протягом декількох років. 

Метою даного дослідження є виявлення ВІЛ-інфекції та дослідження 

епідеміологічних особливостей даного захворювання у Токмацькому районі.  

Об’єктом дослідження були вперше виявлені хворі на ВІЛ-інфекцію та СНІД у 

Токмацькому районі за 2011-2013 роки. 
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Предмет дослідження: характеристики, що пов’язані з пацієнтами (вік, стать, шляхи 

інфікування); 

Головні завдання дослідження: 

1) проаналізувати стан проблеми в медичній літературі; 

2) дослідити кількість пацієнтів на ВІЛ-інфекцію методом ІФА та імуноблотінгу; 

3) визначити епідеміологічні та демографічні особливості даного захворювання у 

Токмацькому районі. 

Об’єм дослідження: зібрані та узагальнені дані пацієнтів на ВІЛ-інфекцію по 

Токмацькому району за період 2011-2013 років.  

Методи досліджень: 1) епідеміологічний (збір епідеміологічного анамнезу з 

визначенням шляхів інфікування); 2) серологічний (імуноферментний аналіз та 

імуноблотінг); 3) статистичний (статистична обробка матеріалу).  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведене дослідження дозволяє 

простежити поширеність ВІЛ-інфекції у Токмацькому районі, зробити висновки щодо 

своєчасного виявлення цієї інфекції та наступного лікування з метою попередження 

формування СНІДу. 

Висновки. 

1. Поширення ВІЛ-інфекції в Токмацькому районі відповідає загальним тенденціям 

розвитку епідемії в Україні, але перевищує показники по Запорізькій області.  

2. Починаючи з 2012 року, відзначається підвищення ролі статевого і вертикального 

шляхів передачі інфекції.  

Література 

1. Базові питання добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію. Навчальний 

посібник для лікарів/За ред. Дзюблик І.В.- К., 2007. – 171с. 

2. Ющук Н. Д, Венгеров Ю. Я. Инфекционные болезни: национальное руководство. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1052 с. 

3. Полный справочник инфекциониста / Под ред. Ю. Ю. Елесеева.- М.: Эксмо, 2007.- 992с.  
 

Мишкевича Євген 

учень 11 класу 

Василівської гімназії «Сузір’я» 

Наук. кер.: викладач КПНЗ «Мала академія наук  

учнівської молоді» Шевченко О. В. 

 

БІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОДОРОЖНИКІВ ВЕЛИКОГО ТА ЛАНЦЕНТНОГО 

Мета: Провести біологічне вивчення органів подорожника великого і подорожника 

ланцетного. 

Задачі:  

1) визначити місця зростання подорожників великого та ланцетного на території 

міста; 

2) провести якісну реакцію на слиз та цукри. 

Новизна та актуальність: виявлення запасів листків, квіток подорожника великого та 

ланцетного необхідний для подальшого біологічного вивчення лікарських особливостей 

рослин. 

Практичне значення: використання даних на заняттях з ботаніки, санітарної 

підготовки учнів, працівниками аптек при заготовці лікарської рослинної сировини. 

Методи дослідження: статистичний, біологічний, хімічний, хроматографічний, 

графічний, спостереження. 

Об’єкт дослідження: листя та квітки подорожників великого та ланцетного 

Література: використано 15 наукових посилань (наукові статті), сторінки Інтернету. 
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Почапська Вероніка 

учениця 9-Г класу  

ліцею № 99 м. Запоріжжя 

Наук. кер.: к. б. н., доц. Завгородній М. П. 

 

РОЗЧИННІСТЬ І ЛІПОФІЛЬНІСТЬ ПОХІДНИХ 

S-(7-ХЛОРО-ХІНОЛІН-4-ІЛ) БУРШТИНОВИХ КИСЛОТ 

Метою даної роботи є встановлення таких фізичних констант як розчинність і 

ліпофільність похідних S-(7-хлоро-хінолін-4-іл) бурштинових кислот, які були синтезовані в 

лабораторії біотехнології ФАР Запорізького національного університету, за допомогою 

комп’ютерного прогнозу з використанням пакету програмного забезпечення ACDLab, а саме, 

за допомогою таких її модулів: база даних ACD/LogP DB, ACD/LogD, ACD/Solubility DB. 

Об’єктом дослідження є похідні S-(7-хлоро-хінолін-4-іл) бурштинової кислоти.  

Предметом дослідження є фізико-хімічні властивості (розчинність, ліпофільність, 

хроматографічні константи). 

Методи досліджень та апаратура − теоретичний, хімічний, розрахунковий, 

експериментальний, комп’ютерний, аналітичні терези, торсійні терези, водяна баня, 

предметне скло, дозатор, хімічний посуд, пробірки. 

Результати та новизна. Уперше визначені значення хроматографічної константи, 

температуру плавлення, ліпофільність LogP та LogD похідних S-(7-хлоро-хінолін-4-іл) 

бурштинової кислоти. Комп’ютерний прогноз показав, що естерифікація призводить до 

підвищення ліпофільних властивостей. Естерифікація сполук з метанолом призводить до 

збільшення ліпофільних властивостей та зниження розчинності сполук в основному 

середовищі. Використання комп’ютерного прогнозування біологічної дії економить час та 

сили для пошуку нових біологічно активних речовин. 

 

Ревтова Катерина 

учениця 10 класу 

Наук. кер.: вчитель біології Туманян Т. С. 

Запорізький ліцей №34 

 

ДЕРМАТОГЛІФІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ 

У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ 

«Хороший человек оставляет после себя след, а плохой - отпечатки пальцев». 

Пророкування долі, опис минулого, прогнози на майбутнє з легкістю вдаються людям із 

особливими екстрасенсорними даними, хіромантам після нетривалого розгляду вашої 

долоні. Шкіряний візерунок наших долонь приховує у собі щось незвідане. На перший 

погляд це лише сукупність різноманітних ліній та подушечок, але «світ візерунку долонь» 

вже давно цікавить людину. Інтерес до папілярних ліній і візерунків іде далеко вглиб віків, 

задовго до їх наукового вивчення. На сьогоднішній день прямих паралелей між малюнком 

папілярних ліній і параметрами морфологічної організації нервової системи не простежено. 

Однак, накопичено чимало непрямих даних, що дозволяють вважати дерматогліфічний 

підхід адекватним у вивченні морфогенезу людини.Саме це свідчить про актуальність 

нашого дослідження та обумовило його тему. 

Об'єктом даної роботи є темперамент людини.  

Предметом є визначення темпераменту людини за допомогою дерматогліфічного 

методу.  

Мета:визначити темперамент старших підлітків використовуючи метод 

дерматогліфічного дослідження.  

Основними завданнями є: 

-проведення аналізу даних про дерматогліфічні дослідження у різних джерелах 

інформації; 
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- проведення експериментального дослідження з визначення темпераменту людини за 

допомогою психологічних та дерматогліфічних методик, порівняти, узагальнити та 

систематизувати його дані. 

Для виконання поставлених завдань я використовувала такі методи: 

-аналіз та узагальнення висновків науково-літературних джерел;  

-онлайн-тестування (визначення темпераменту - тест Айзенка ); 

-антропологічна методика дерматогліфічних досліджень. 

Відомими вченими, що зробили значний внесок у розвиток дерматогліфіки були : 

1. Гарольд Каммінс та Чарльз Мідло, що стали засновниками терміну 

“дерматогліфіка”. 

2. Едвард Генрі — англійськкий криміналіст, автор книги “ Класифікація і 

використання відбитків пальців”. 

3. Френсіс Гальтон - автор роботи “Відбитки пальців”, обгрунтував індивідуальність 

візерунків на пальцях як основні позиції дерматогліфіки. 

4. Генрі Фолдс — англ. лікар, першим запропонував використовувати відбитки 

пальців з місця події для розшуку і встановлення особистості злочинця 

5. Гусєва — приділила увагу генетичним закономірностям спадкування папілярного 

рельєфу. 

Особливе місце дерматогліфіка займає в медицині та психології. Поняття норми і 

патології гребеневих ділянок шкіри дозволяють лікарям з упевненістю прогнозувати: 

 ► ймовірність спадкових захворювань майбутнього потомства; 

 ► можливі відхилення у розвитку; 

 ► різні генні мутації; 

 ► вроджені дефекти розвитку (як окремий випадок - дефекти кінцівок); 

 ► гендерні аномалії (визначення статі); 

 ► летальні випадки; 

 ► хромосомні захворювання  

Дерматогліфічні дослідження часто використовують у своїй практиці психологи. Саме 

завдяки дерматогліфіці можна визначити темперамент людини.  

Переходжу до експериментальної частини і одразу розпочну з методологічного 

апарату. Дослідження проводилися в 2014-2015 навчальному році. В ньому взяли участь 33 

особи, серед яких 14 хлопців та 19 дівчат віком 15-17 років. На першому етапі дослідження 

ми визначали тип темпераменту опонентів за допомогою психологічного онлайн-тесту 

Айзенка . Тестовані мали відповісти на 101 запитання, обираючи відповідь «так» чи «ні».На 

другому етапі ми за допомогою візуальної методики Власова визначали тип темпераменту, 

вивчаючи відтиски вказівних пальців лівої та правої руки тестованих осіб.На третьому етапі 

порівняли результати психологічного тесту та дерматологічних досліджень, узагальнили 

отримані дані. 

На пальцевих подушечках є візерунки трьох типів: дуги, петлі і завитки .  

 
Дерматогліфічне визначення темпераменту я проводила за допомогою 

антропологічної методики, суть якої полягає в наступному: 

-використовую результати дактилоскопії лівого та правого вказівних пальців, 

отримані самостійно за допомогою губної помади; 



224 

 

- визначаю тип візерунку папілярних ліній на цих пальцях 

- визначаю тип темпераменту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співвідношення результатів наведені на діаграмі . 70% результатів збігаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки. 

- Особливості нервової системи людини, тип її темпераменту та інші індивідуально-

психологічні якості можна визначити не лише традиційними психологічними методами, але 

й візуальними засобами, зокрема дерматогліфічними. 

- Після вивчення, аналізу та узагальнення результатів, отриманих після проведення 

дерматогліфічних досліджень, ми виявили, що дані психологічного тесту та відомостей, 

отриманих за допомогою дактилоскопічного методу збігаються на 70%.  

Настане колись час, коли все про людину, починаючи від захворювань і до її 

інтелектуальних здбностей, можна буде дізнатися тільки-но поглянувши на долоню. 

Література 

1. Гусєва И. С. Відбитки наших пальців //Природа.  

2. Волоцкий М. В. Генетика шкіряного рельєфу.  

3. Гусєва И. С. Морфогенез и генетика гребенів шкіри людини.  

4. https://ru.wikipedia.org. 

5. http://svitppt.com.ua/biologiya/metod-dermatoglifiki.html. 

 

Тип візерунку папілярних ліній на: Тип темпераменту 

лівому вказівному 

пальці 

правому вказівному 

пальці 

петля петля Сангвінік 

петля завиток сангвінік/флегматик 

дуга дуга Холерик 

дуга петля холерик/сангвінік 

дуга завиток холерик/флегматик 

завиток завиток Флегматик 

петля дуга меланхолик 

(сангвиник/холерик) 

завиток петля меланхолік 

(флегматик/сангвінік) 

завиток дуга меланхолік 

(флегматик/холерик) 

https://ru.wikipedia.org/
http://svitppt.com.ua/biologiya/metod-dermatoglifiki.html
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Сильванович Александр 

ученик 11 -А класса  

Научн. рук.: учитель биологии Авраменко С. В. 

Запорожский учебно-воспитательный комплекс 

"Запорожская Сечь" военно-спортивного профиля  

Запорожского городского совета Запорожской области 

 

ПОЧВА КАК СРЕДА ОБИТАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ 
Интерес к почвенным микроорганизмам во многом определяется их исключительной 

ролью в формировании качества почвы как способности почвенной биосистемы в заданных 
пространственных границах поддерживать продуктивность растений и животных, а также 
обеспечивать здоровье людей. Именно почвенные организмы отвечают за разложение 
органического вещества, образовавшегося в наземной экосистеме при фотосинтезе, и 
снабжают растения доступными ресурсами. Они также играют существенную роль в 
формировании стабильных почвенных агрегатов. Жизнедеятельность почвенной биоты 
определяет уровень плодородия почв, а возможность управления биотой на основе контроля 
почвенной влаги представляет интерес с точки зрения дискуссионной проблемы устойчивого 
развития.  

Объектом исследования: является почва. 
Предмет исследования: жизнедеятельность микроорганизмов почвы. 
В связи с избранной темой была сформулирована цель исследования: изучить 

особенности жизнедеятельности микроорганизмов почвы. 
Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: изучить анализ 

научно-методической литературы по данной теме; рассмотреть почву как среду обитания 
микроорганизмов; изучить микроорганизмы почв; выявить роль микроорганизмов в 
формировании почв и ее плодородия; разработка практических рекомендаций.  

Микроорганизмы почвы очень многочисленны и разнообразные. Среди них имеются 
бактерии, актиномицеты, микроскопические грибы и водоросли, протозоа и близкие к этим 
группам живые существа. 

Важнейшее свойство почвы, плодородие, определяет ее очевидную значимость как 
основного средства сельскохозяйственного производства. Кроме того, этот относительно 
маломощный слой суши участвует во всех важнейших процессах функционирования 
наземных экосистем и биосферы в целом (от обеспечения ресурсами и пространством всей 
наземной растительности до поддержания параметров атмосферы и гидросферы, включая 
проблемы «парниковых» газов, чистых поверхностных и грунтовых вод, устранения 
ксенобиотиков). Во всех этих процессах ключевую роль играют микроорганизмы, которые 
обитают в почве и выполняют многообразные экосистемные функции. 

Микроорганизмы и их метаболиты позволяют проводить раннюю диагностику любых 
изменений окружающей среды, что важно при прогнозировании изменений окружающей 
среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Оценка состояния обитающих в почве организмов, их биоразнообразия имеет важное 
значение при решении задач природоохранной практики: выделении зон экологического 
неблагополучия, расчете ущерба, нанесенного деятельностью человека, определении 
устойчивости экосистемы и воздействии тех или иных антропогенных факторов. 
Микроорганизмы и их метаболиты позволяют проводить раннюю диагностику любых 
изменений окружающей среды, что важно при прогнозировании изменений окружающей 
среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

Микробное население, функционирующее в данной сложной среде, выполняет 
многообразные фундаментальные экосистемные функции. С точки зрения прикладных 
проблем установлена непосредственная связь между деятельностью почвенных 
микроорганизмов и глобальными проблемами, включая проблемы продовольствия, климата, 
ликвидации загрязнений. 

Вполне очевидно, что природные почвенные и подпочвенные микроорганизмы не 
являются случайным набором разнообразных микробных популяций, а в определенном 
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пространственно-временном масштабе действуют как телеономическая система, способная к 
противодействию и самовосстановлению. Поэтому попытки взять под полный контроль 
данные микробные системы представляются утопичными. 

В результате проведенных исследований поверхностной пробы почвы установлено, 
что содержание тяжелых металлов и мышьяка ниже установленных ПДК, ОДК. 

По суммарному показателю загрязнения неорганическими соединениями 
исследуемую пробу почвы можно отнести к категории «допустимая». 

 
Терентьєва Анастасія 

учениця 9-Б класу 
Наук. кер.: учитель хімії та біології Скворцова Л. О. 

ЗОШ №5 м.Токмака Запорізької області 
 

МОНІТОРИНГ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВІРУСНИМ ГЕПАТИТОМ В  
НА ТЕРИТОРІЇ ТОКМАЦЬКОГО РАЙОНУ.  

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВГВ 
У наш час у світі гепатити за ступенем поширеності й рівнем захворюваності 

посідають одне з провідних місць у структурі інфекційних хвороб. Вірусні гепатити 
становлять серйозну медичну та соціальну проблему через широку поширеність, а також є 
проблемою високого ризику розвитку невиліковних захворювань печінки. За даними ВООЗ в 
Україні інфіковано гепатитом 3% громадян, що становить приблизно 1,2 млн осіб. У світі 
склалася загрозлива ситуація щодо гепатиту В(ВГВ). Не дивлячись на те, що останнім часом 
істотно змінилося співвідношення зареєстрованих випадків вірусних гепатитів В і С із різким 
зростанням захворюваності на вірусний гепатит С при зниженні випадків реєстрації ВГВ. 
Велика небезпека зараження ВГВ обумовлена контактним механізмом передачі вірусу. 
Гепатит В має широке розповсюдження. Він є одним із найпоширеніших інфекційних 
захворювань. Сприйнятливість людей до вірусу дуже висока. За оцінкою експертів 
Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, хронічною формою вірусного гепатиту В 
страждає близько 240 млн осіб. Близько 600 тисяч чоловік вмирає від гострих або хронічних 
наслідків даної хвороби. 

Вірусний гепатит В – анторопонозна вірусна інфекція з умовної групи трансфузійних 
гепатитів, характеризується імунологічно опосередкованим ураженням гепатоцитів, що 
протікає в різних клінічних формах [1, стор. 469]. Тому необхідно удосконалювати 
епідеміологічний нагляд за ВГВ. У зв'язку з тим і була вибрана тема цього дослідження. 

Об'єктом дослідження даної роботи є захворюваність на ВГВ. 
Предметом дослідження є хворі на ГГВ та ХГВ, данні амбулаторних карток пацієнтів. 
Мета роботи полягає у визначенні динаміки захворюваності ГВ на території 

Токмацького району протягом останніх років та дослідження клінічно-епідеміологічних 
особливостей. 

Для реалізації поставленої мети в роботі визначені такі завдання: 
1) ознайомитися з літературними джерелами з даної теми; 
2) вивчити динаміку захворюваності на вірусний гепатит В на території Токмацького 

району; 
3) провести аналіз медичних карток хворих, які були госпіталізовані в лікарню міста 

Токмака з ВГВ; 
4) дослідити епідеміологічні, клінічні особливості даного захворювання серед 

населення Токмацького району, шляхи передачі ВГВ; 
5) провести роботу з профілактики захворюваності на ВГВ серед учнів школи. 
Методи дослідження: літературний огляд, аналітично-описовий, 

компаративний(порівняльний), загально клінічний, біохімічний, епідеміологічний, 
сонографічний, статистичний. 

Новизна роботи: Ця робота надає моніторинг захворюваності на ГВ, його 
епідеміологічні та клінічні особливості за декілька останніх років на території Токмацького 
району; можливість прогнозування цього захворювання. 

Висновки.  
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1. Вірусні гепатити є однією з найактуальніших проблем сучасної медицини, що 
визначається як їх повсюдними поширеннями, так й високим рівнем захворюваності. 

2. Протягом останніх років на території Токмацького району відмічаються тенденції 
збільшення рівня хронічних вірусних гепатитів В, а динаміка виявляємості гострих вірусних 
гепатитів нестабільна. 

3. Для ВГВ характерні шляхи зараження: інфекційне споживання наркотичних 
речовин, медичні втручання, статевий та інші контактні шляхи. 

4. ВГВ діагностується на основі клінічних та біохімічних досліджень. 
5. Основою профілактики гепатиту В є вакцинація проти гепатиту В. 

Література 
1. В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. Н. Брико, Б. К. Данилкин. Инфекционные болезни и 
эпидемиология. - М.: Издательский дом ГЭОТАР – МЕД, 2004. - 813 с. 
2. Полный справочник инфекциониста /Под. ред. Ю. Ю Елисеева. - М.: Эксмо, 2007.- 216 с. 

 

Філіпова Олена 

учениця 11-А класу Запорізької гімназії № 46 

Наук. кер.: к. мед. н., доц. Запорізького державного 

 медичного університету Пахольчук О. П.,  

вчитель біології, спеціаліст вищої категорії,  

вчитель – методист Усанова С. І. 

 

КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОЇ АЛЕРГІЇ У ДІТЕЙ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОПУЛЯЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Протягом останньої чверті століття спостерігається неухильне зростання 

алергопатології серед дітей і дорослих.  
Мета наукового дослідження: встановлення причин і розповсюдженості харчової 

алергії та харчової непереносимості серед дитячого населення Заводського району м. 
Запоріжжя . 

Для досягнення даної мети були поставлені такі завдання: визначення головних 
алергенів у їжі; встановлення їх впливу на організм людини; виявлення інших чинників, що 
зумовлюють формування реакцій гіперчутливості; визначення фенотипових маркерів ризику 
розвитку харчової алергії; розроблення тактики оцінки ризику розвитку та діагностики 
харчової алергії, виходячи з анамнестичних та фенотипових ознак.  

Об’єкт дослідження : учні гімназії № 46 у віці від 6 до 17 років.  
Предмет дослідження: стан зовнішнього покриву організму людини, вплив окремих 

харчових продуктів, факторів довкілля, спадковості на організм в різні періоди життя 
людини. 

Методи дослідження: у відповідності з метою роботи нами було проведено інтерв’ю-
анкетування 217 дітей віком від 6 до 17 років, учнів перших-одинадцятих класів, а також 
об’єктивне візуальне та інструментальне (вимірювання вологості та кислотності шкіри) 
обстеження шкірних покривів. Для оцінки тяжкості шкірних проявів використовували шкалу 
SCORAD (scoring of atopic dermatitis - шкала атопічного дерматиту). Анкета була складена 
відповідно до вимог до епідеміологічнихі досліджень та на основі анкети ISAAC, містила 
питання прямого і непрямого порядку, що використовувалося для верифікації завідомо 
неправдивих відповідей. Враховувалися дані історії життя та розвитку дитини, генетична 
схильність, вплив факторів зовнішнього середовища в різні періоди життя. Також були 
включені питання щодо особливостей харчування на момент анкетування і в ранньому віці. 
Статистична обробка отриманих результатів проводилася за допомогою пакету програм 
Microsoft Exel, Statistica 6.0. 

Практичне значення результатів: запропоновано простий алгоритм профілактики 
харчової алергії у дітей зі скаргами на шкірні симптоми. Вдосконалено підходи до 
фенотипового визначення наявності схильності до розвитку симптомів харчової алергії. 

Наукова новизна: вперше вивчені поширеність харчової алергії серед дітей в загальній 
популяції; поширеність псевдо алергічних реакцій у структурі захворюваності на харчову 
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алергію; визначені фенотипові особливості шкіри у дітей з проявами харчової алергії в 
анамнезі жителів м. Запоріжжя; проведено порівняльний аналіз значимості різних факторів у 
формуванні реакцій гіперчутливості до їжї у дітей різного шкільного віку. 

За результатами дослідження було вктановлено: 
1) більше половини обстежених (54,3%) дітей – учнів гімназії №46 Заводського 

району м. Запоріжжя віком від 6 до 17 років мали в історії життя та/ або на момент огляду 
висипання на шкірі, виникнення яких було пов'язане з вживанням продуктів харчування, що 
говорить про велике значення характеру харчування в розвитку алергопатологій і 
необхідності його коригування індивідуально для кожної вікової групи; 

2) кількість респондентів, які мали висип в анамнезі, у початкових класах майже в два 
рази перевищувала кількість дітей з такими відповідями в старших класах, що корелює з 
існуючою тенденцією неухильного росту алергопатології впродовж останніх десятиліть; 

3) тільки 37,3% дітей змогли назвати причину появи висипу на тілі. Найчастіше 
причинним фактором вказували наступні харчові продукти: цитрусові, шоколад, мед, 
полуниця, молоко, яйця. Серед дітей шкільного віку цитрусові та шоколад є причиною 
переважно псевдо алергічних дозо залежних реакцій; 

4) проведене анкетування виявило переважання обтяженого алергічного анамнезу 
більше, ніж у половини дітей з проявами ХН. Попереднє обстеження школярів 1-11 класів 
показало зв'язок між розвитком ХН і ХА у дітей з внутрішньоутробними факторами і 
умовами роботи батьків. Так, ХН розвивалася набагато частіше у дітей, чиї мами стикалися 
зі шкідливими умовами праці, але набагато рідше - у тих, чиї мами під час вагітності та 
лактації дотримувалися дієти; 

5) найбільш частими фенотиповими маркерами ХН у дітей є сухість шкіри, екзема на 
згинальних поверхнях кінцівок, гіперкератоз і ксероз шкіри, гіперлінійність долонь. 
Встановлено, що більшість дітей з алергоанамнезом мають скарги на наявність симптомів з 
боку дихальних шляхів, що підтверджує наявність схильності до розвитку респіраторних 
алергозів (таких як риніт і бронхіальна астма) - так званого «атопічного алергічного маршу». 
Дані діти потребують обстеження і за необхідності спостереження педіатрами - 
алергологами з метою запобігання розвитку наступних форм алергопатологій; 

6) отримані результати дослідження на сьогоднішній момент дозволяють визначити 
перші кроки алгоритму профілактики розвитку алергопатологій у дітей: 

а) рекомендації за характером живлення вагітних (виявлено значний ефект при 
дотримання дієти та відсутність відстроченого позитивного ефекту від прийому вітамінів 
підчас виношування), які можна використати під час вивчення теми «Розмноження і 
розвиток. Вагітність і пологи.»; 

б) тривале грудне вигодовування більше 3 міс захищає від розвитку харчової алергії у 
старшому віці;  

в) важливий не час введення прикормів, а правильна організація харчування і вибір 
продуктів, враховуючи їх якість та екологічну чистоту; 

г) створення сприятливих побутових умов проживання дітей - боротьба з вологістю, 
пилом, домашніми комахами (тарганами). 

Шароварова Полiна 

учениця 9-Б класу  

ЗБЛ «Перспектива», м. Запорiжжя 

 

ВПЛИВ ШУМУ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ  

УЧНІВ СТАРШИХ КЛАССІВ 

Мета: вивчення впливу шумових звуків на нервову систему та 

характеристики,характер і шлях мінімізації негативного впливу на організм 
Завдання: визначити ступінь впливу інтенсивності шуму на якість навчання; провести 

цільове опитування учнів старших класів з метою з'ясування причин втоми залежно від 
шумових джерел та їх інтенсивності. оцінити, як сильний шум впливає на здоров’я та 
працездатність людини; оцінити наслідки тривалого находження при сильному шумі; 
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оцінити шумове забруднення навколишнього середовища; оцінити акустичне середовище 
мегаполісу. 

Об’єкт дослідження: інтенсивність шуму, що впливає на якість навчання та 
працездатність старших классів. 

Предмет дослідження: рівень та інтенсивність шуму, що впливають на якість 
навчання та психологічній стан людини. 

Методи дослідження: проведення анкетування між старшими класами, 
спостереження, аналіз анкетування, узагальнення інформації. 

Новизна роботи: наукова новизна полягає в вивченні впливу рівня шуму на якість 
процесу навчання з урахуванням психофізіологічних особливостей учнів; принципів 
варіативності у вивченні впливу шуму на цільові групи учнів інтровертів і екстравертів. 

Експериментальна частина: у моїй експериментальнії частини я провела опитування 
між 7 і 9 класом. У ході опитування діти отримали анкети з питаннями. Отримавши і 
обробивши всі дані я прийшла к висновку, що 7 клас - це ще діти у яких є дисципліна, які 
слухаються в усьому батьків і вчителів, вони відповідальні, і роблять д / з без сторонніх 
звуків. 9 клас вважають себе в якійсь мірі «дорослими», вони можуть робити уроки разом з 
музикою, вони не звертають уваги на шум, тому що це стало звичним середовищем їх 
проживання. Зверніть увагу на питання «Чи впливає на стан вашого здоров'я шум», бачимо, 
що в основному на 7 клас шум не впливає, тому як вони не звикли перебувати в шумному 
середовищі, на відміну 9 класу. Також подивимося на питання «Чи впливає шум на вашу 
працездатність»? Більшість сьомого класу відповіли «так», вони не звикли до шуму, тому 
будь перешкода буде їх відволікати, а ось 9 клас навпаки, це вже їх не відволікає, це 
звичайний стан для них. Питання «Чи можете ви заснути під гучний шум?», 7 клас не може, 
для них це не знайомо, 9 класу же не звикати, вони не звернуть увагу на шумові перешкоди. 
Питання «Чи заважають вам сторонні звуки?» Тут дуже яскраво видно, що 7 класу вони дуже 
заважають, і це досить різко відбивається на виконанні д / з, а ось 9 клас, навпаки, не 
помічають їх, навіть якщо вони негативно впливають на них. 

Висновки: в результаті проведеного дослідження було частково підтверджено, що на 
продуктивність діяльності людини впливає особливості його нервової системи, а також 
індивідуальний стиль діяльності, тобто способи і прийоми організації цієї діяльності. Також 
була поведена пропаганда культури спілкування і стриманого поведінки серед учнів. 
Підбивши підсумок всьому вищесказаному мною, хочеться ще раз наголосити, що ми 
живемо в сучасному світі, який наповнений звуками і шумом. Тим не менш, ми не повинні 
забувати, що шум досить сильно впливає на нашу нервову систему. У моїй роботі я 
експериментально довела, що шум досить сильно впливає на підлітків та їх працездатність в 
цілому. Отже, таким чином, я прийшла до спільного висновку:Навіть низький рівень 
гучності може заважати концентрації уваги під час розумової роботи. Музика - навіть якщо і 
тиха, знижує рівень уваги;Впливаючи на кору головного мозку, шум прискорює процес 
стомлення, і уповільнює психічні реакції;Шум має здатність «накопичуватися» в організмі, 
викликати різні захворювання і негативні відхилення у здоров'ї;Шум впливає на імунний 
бар'єр. 

Література 
1. Андреева-Галанина Е. Шум и шумовая болезнь // Ленинград, 1972 г. 
2. Мануйлова Т. В. Влияние шума на звуковой анализатор. 
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СПЕЦИФІКА ІНТЕГРАЦІЇ МУСУЛЬМАН  

ДО АВСТРІЙСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Австрія – сучасна європейська католицька країна історія якої вже більш ніж століття 

пов’язана з ісламом, а правовий статус мусульман в цій країні є унікальним в Європі. Адже 

він закріплений на законодавчому рівні Конституційним законом 1867 р. та Законом про 

іслам 1912 р. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що зростання кількості мусульман в Австрії, 

підвищення їх соціально-політичної активності та історичний прецедент мають дуже 

важливе значення з точки зору інтеграції до австрійського суспільства та виступають 

прикладом для інших європейських країн. Ситуація в Австрії специфічна через вплив на 

інтеграцію внутрішніх і зовнішніх факторів таких як: особлива історична роль ісламу в 

Австрії, формування Ісламської громади, ставлення суспільства і влади до мусульман, 

приклад закріплення на державному рівні прав і свобод мусульман Німеччини, 

обґрунтування концепції «Євроісламу». Дана тема мало досліджена у вітчизняній науці. У 

працях австрійських дослідників Томаса Шмідінгера [6], Мартіни Шміт [7] та росіянки 

Олени Пінюгіної [5] досліджені питання історії ісламу в Австрії, ісламських організацій та 

проблем і досягнень інтеграції. 

Австрійський закон про іслам 1912 р. визнав іслам на державному рівні. Спочатку це 

стосувалося лише послідовників ханафітського мазхабу (сунітської течії ісламу), пізніше 

положення закону були поширені на послідовників усіх напрямів сунітського і шиїтського 

ісламу, які на сьогодні представлені в ісламській громаді Австрії. Цей закон гарантував 

мусульманам релігійну освіту у державних школах, управління внутрішніми справами 

общини та публічні богослужіння. Член міської ради Відня Омар аль-Раві вважає, що цей 

закон сприяє інтеграції мусульман в Австрії, допомагаючи їм відчути себе прийнятими у 

суспільстві. 

Сучасна ісламська громада Австрії сформована двома основними джерелами – 

трудовою імміграцією і переселенцями з колишньої Югославії. У 1979 р. була створена 

спеціальна організація Ісламська релігійна громада в Австрії (IGGiÖ), яка до 2010 р. мала 

статус офіційного представника усіх мусульман. Організація була покликана захищати і 

відстоювати права мусульман у християнській країні, що насправді не зовсім вписується у 

сприяння інтеграції, навіть навпаки – створює підстави для просування необхідних 

мусульманам вимог і законів. Ось наприклад, в 2012 р. Ісламська община відмовилася вести 

проповіді німецькою мовою. Оскільки на даний момент не існує правової підстави, яка б 

дозволила зробити це в обов’язковому порядку, то більшість мечетей організовано за 

етнічною належністю прихожан. 

Уряд землі Відень визначає повну інтеграцію як вправне володіння німецькою мовою, 

достатню професійну освіту й визнану практичну діяльність, яка забезпечує співіснування 

тубільного та іммігрантського населення у Відні. У 1996–1997 рр. це призвело до відмови 

надати дозвіл на проживання турецьким жінкам на підставі аргументу, що «як свідчить 

досвід, навіть після тривалого перебування в Австрії люди з цього культурного середовища 

не засвідчують повної інтеграції у сферах мови та комунікації з місцевими жителями і не 

асимілюються до центральноєвропейських звичаїв і способів життя»… У недавні роки вжито 

декілька певних заходів для інтеграції іммігрантів. Наприклад, конференція з питань 
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інтеграції у Відні, регулярні збори іммігрантських товариств, що їх організує міський радник 

із питань імміграції [2, с. 110]. Влада Австрії у 2013 р. прийняла рішення закликати в армію 

більше послідовників ісламу. На думку уряду цей крок також повинен сприяти більш 

глибокій інтеграції мігрантів до австрійського суспільства. 

Успішній інтеграції повинна сприяти новостворена концепція «Євроісламу», 

обґрунтована швейцарцем єгипетського походження Тариком Рамаданом. Її суть полягає у 

зближення європейської культури та ісламу, а саме просуванні ідеї демократії, заклику 

мусульман вивчати мову країни проживання і активно включатися до європейського 

суспільства. 

Мусульманська громада Австрії слідом за німецькими мусульманами запропонувала 

визнати ісламські свята на державному рівні. Було ініційовано зробити вихідними два дні: 

Курбан-байрам і один день Рамадана. За словами голови Ісламської громади Фуата Санача, 

місцеві політики підтримують цю ідею, але затягують з її реалізацією. При цьому, на його 

думку, це допомогло б процесу інтеграції мусульман до австрійського суспільства [1]. 

За підсумками опитування, проведеного Інститутом громадської думки IMAS у 

2010 р., 54% австрійців бачать в ісламі загрозу для себе, а майже три чверті не вірять у 

можливість інтеграції мусульман до австрійського суспільства [4]. Суспільство та політичні 

партії ставляться до мусульман неоднозначно. Майже всі провідні політичні партії і праві 

популісти не вважають іммігрантів за «важливу частину австрійського суспільства». На 

думку Австрійської партії свободи мусульмани не здатні зробити позитивного внеску до 

австрійського суспільства, навпаки їх вважають загрозою австрійському суспільству і його 

національній ідентичності. 

«Маючи справу з іншими релігіями, ми не боїмося зовнішнього впливу, тому ми 

повинні більш суворо підходити до питань фінансування. Ми хочемо отримати австрійську 

форму ісламу. Кожен мусульманин в Австрії повинен мати можливість слідувати своїй 

релігії, але ми не хочемо в результаті отримати людей, контрольованих з-за кордону», – 

заявив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц [3]. 

Загалом інтеграція мусульман до австрійського суспільства відбувається вельми 

проблематично. Їх повній інтеграції заважає намагання великої кількості австрійських 

мусульман зберегти і просунути серед автохтонного населення свої релігійні цінності і 

культурні традиції. 
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ПРЕДСТАВНИКИ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ В ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТАХ УРСР  

І СРСР (1945–1991 РР.): МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

В умовах розвитку регіонального сепаратизму, релігійного екстремізму та 

міжнародного тероризму проблеми, пов’язані із взаємовідносинами центральної та 

регіональної влади набувають особливого, політичного звучання і виходять на передній план 

серед завдань, що вимагають якнайшвидшого вирішення. Вироблення методології вивчення 

формування регіональних еліт СРСР є вкрай важливим завданням для повного і всебічного 

дослідження історичного досвіду взаємовідносин центральної і регіональної влади. 

Формування і функціонування політичної еліти Запорізького регіону, побіжно, 

розглянуто вченими Ф.Г. Турченком [3], О.Ф. Штейнле [5], Р.Б. Шихановим [4]. 

Метою статті є виявлення та визначення представників регіональної еліти Запорізької 

області в системі радянської влади УРСР–СРСР.  

Критерієм для виділення основних видів політичної еліти є обсяг владних функцій. На 

основі цього критерію розрізняються наступні види, або рівні, політичної еліти: вища, 

середня, адміністративна. Представників регіональної партійної еліти ми віднесли до другого 

рівня – середнього, з цього рівня відбувалася кооптація у вищі партійно-державні органи як 

республіканського так і загальносоюзного рівня. 

Для того щоб виділити вихідців із Запорізького регіону, які були включені і діяли в 

цій політичній системі ми розробили ряд критеріїв або індикаторів, за якими і визначали 

приналежність того чи іншого представника до вищих номенклатурних еліт України і 

Радянського Союзу. 

Основні індикатори відбору: 1. Місце народження (межі Запорізької обл.); 2. Родинні 

зв’язки – родичі проживають в межах Запорізької обл.; 3. Освіта – закінчив один із вищих 

навчальних закладів Запоріжжя або області; 4. Старт політичної кар’єри – перші посади у 

межах управлінського апарату області; 5. Підтримка контактів з місцевою запорізькою 

номенклатурою. 

Для того щоб ми могли, більш-менш, чітко ідентифікувати і віднести того чи іншого 

політичного діяча до так званої групи «вихідців» із Запорізького регіону, повинні збігатись 

хоча б два з вище запропонованих індикатори. Одним із ключових критеріїв, приналежності 

до «вихідців» із Запорізького регіону, є критерій місця народження політичного діяча. 

Орієнтуючись на ці індикатори, за допомогою ряду довідників і біографічних 

енциклопедій, нами було ідентифіковано тридцять представників політичної еліти УРСР–

СРСР, як тих, кого можна вважати представниками Запорізької номенклатури у вищих 

партійно-державних структурах [1-2]. 

Наведемо один із прикладів такої ідентифікації. Коваленко Олександр Миколайович – 

народився 9 травня 1935 року в селі Новолюбимівка, Токмацького району (нині Запорізької 

обл.), що відповідає нашому першому і основному індикатору. Даних про родинні зв’язки у 

нас немає, тобто ми не можемо проаналізувати за цим аспектом другий індикатор. Вищу 

освіту Олександр Миколайович здобував у Одеському кредитно-економічному інституті, що 

не відповідає змісту третього індикатора. 

Партійно-політична кар’єра Коваленко почалась в 1967 р. коли він став заступником 

голови райвиконкому, а у 1969 р. другим секретарем райкому партії Приморського р-ну 

Запорізької обл. У 1974 р. Олександр Миколайович стає інструктор відділу планових і 

фінансових органів ЦК КПУ, а з 1986 р. він вже заступник міністра фінансів УРСР. У 1990–

1991 рр. – міністр фінансів УРСР. Перші посади, які він обіймав, відповідають четвертому 

індикатору. 
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Таким чином, провівши аналіз біографічних даних Коваленко Олександра 

Миколайовича, на підставі вироблених критеріїв (індикаторів), ми можемо віднести його до 

«вихідців» із запорізької регіональної номенклатури у політичних елітах УРСР і СРСР. 

Запропонована методика аналізу по виявленню та ідентифікації політичних діячів із 

Запорізьким регіоном, є першою спробою на шляху вивчення ролі та місця Запорізької 

партійної еліти у системі владних відносин СРСР. 
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УКРАЇНСЬКА МОДА 1920-Х РР.: ПРОЗОДЯГ ЯК ЕКСПЕРИМЕНТ  

РАДЯНСЬКИХ КОНСТРУКТИВІСТІВ 

Всупереч загальноприйнятим думкам, мода належить світу людей, а не світу речей, 

оскільки виконує не лише утилітарні функції (захищати людину від впливів навколишнього 

середовища, забезпечувати оптимальні температурні умови, приховувати фізичні вади тощо), 

але й соціальні, обрядові, професійні, естетичні. В умовах тоталітарного суспільства мода 

також виконує ідеологічну функцію, слугуючи режимові. Яскравим прикладом цього є СРСР 

1920-х рр., оскільки становлення молодої радянської держави органічно супроводжувалося 

не лише соціально-економічними змінами, але й трансформаціями у зовнішньому вигляді 

населення. 

Вагомим доробком у вивченні моди раннього радянського періоду стали роботи 

Т.К. Стриженової [4], Ф.М. Пармона, Л.В. Петрова, Т. Адорно. 

Метою дослідження є спроба висвітлити вплив конструктивістської течії на 

формування нової інженерії одягу та дослідити його особливості. 

У 1920-ті роки мода як і більшість соціальних явищ у країні була поставлена на 

агітаційну основу. Новий одяг розроблявся з урахуванням державних замовлень на 

пропаганду радянської дійсності. 

Значний вплив на теоретичне проектування одягу справили ідеї вітчизняних 

конструктивістів. Вони запропонували безпредметний орнамент для тканин, що було одним з 

напрямків організації соціалістичного побуту. У 1924 р. були розроблені перші зразки таких 

тканин. Малюнки конструктивістів називають першою радянської модою, бо вони 

створювалися з використанням радянської символіки [5, с. 91]. 

Головний напрямок у радянському дизайні 1920-х рр. – розробка функціонального 

робочого одягу. Весь одяг конструктивісти поділили на дві групи: прозодяг («прозодежда»), 

тобто одяг для роботи, що розрізняється залежно від виду роботи, і спецодяг, призначений 

для роботи в особливих умовах. 
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Конструктивісти запропонували різні варіанти виробничих костюмів для 

представників різних професій: хірургів, пілотів, пожежників, будівельників, продавців тощо. 

Серед них багато комбінезонів з кишенями, із застібками на блискавці. Вперше ними була 

запропонована форма комбінезона для жінок будівельних професій, що було сміливою 

новаторською пропозицією, оскільки до цих пір жінки не працювали в брюках [1, с. 118]. Для 

прозодягу пропонувались сині, сірі та коричневі (але не чорні) кольори. Сировиною для 

перших моделей радянського костюма було полотно, бязь, ситець, сукно, байка, груба 

шерсть [2]. За своїм призначенням, ідейним змістом, формами і застосовуваними тканинам 

прозодяг протиставлявся костюмам непманів, що наслідували західну моду. 

З основних особливостей прозодягу виділялися функціональність і доцільність; 

«технічний» раціоналізм костюма; костюм мав підкреслювати рух людини. Звичайний, 

накладний декор в прозодязі замінили декором-конструкцією [5, с. 90]. Декоративну роль 

стали грати підкреслені конструктивні лінії, шви, деталі контрастного кольору, канти, 

застібки, кишені. У побутовому одязі була скасоване оздоблення – защіпи, складки, манжети 

– все те, що вимагало надлишку тканини. 

В основі крою виробничого костюму лежали найпростіші геометричні форми, що, як 

правило, поєднували прямокутні та трапецієподібні деталі різного кольору. Така простота 

конструкції була не тільки проявом загальної для 1920-х рр. абсолютизації геометричних 

форм, але і передбачала виготовлення одягу промисловим способом [3]. 

Конструктивісти проголошували прозодяг «костюмом сьогоднішнього дня»; у своїх 

теоретичних висловлюваннях вони заявляли, що костюма «взагалі» не існує, а є спеціальний 

одяг, для певної виробничої функції [4, с. 51]. Не дивлячись на амбіційність та новаторство, 

далі зразків прозодягу справа не рушила. 

Одночасно з прозодягом на початку 20-х рр. також з’являється ідея спортивного типу 

одягу [4, с. 22]. Тут чітко прослідковується бажання відірватися від старих нефункціональних 

форм, які сковували тіло, утруднювали рухи, були негігієнічними та слугували більше 

оздоблювальній, ніж утилітарній функції. Спортодяг мав стати особливим видом прозодягу з 

характерними рисами: мінімум одягу, нескладність одягання та носіння, особлива значимість 

кольорового ефекту для виділення окремих спортсменів та спортивних груп [4, с. 84]. Але як 

і прозодяг, спортодяг був втілений лише на папері. 

Отже, у 1920-х рр. радянський одяг зазнав впливу конструктивізму, що виразилося у 

новому підході до розуміння його призначення та зовнішньої конструкції. Ідея прозодягу 

цілком відповідала практичним потребам радянської держави і слугувала ілюстрацією його 

принципу функціоналізму. 
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РЕФОРМАЦІЯ ТА КОНТРРЕФОРМАЦІЯ ЯК БІНАРНІ ОПОЗИЦІЇ:  

МЕЖІ ПРОТИЛЕЖНОСТІ ІСТОРИЧНИХ ЯВИЩ 

Епоха Реформації належить до визначних періодів європейської історії, якими 

завершується Середньовіччя і розпочинається Новий час. Проте численні характеристики 

Реформації не вичерпують усієї глибини цього історичного феномену. У сучасній дискусії 

навколо питання про різноманітність і єдність Реформації, історики зосередили увагу на 

термінологічних визначеннях, які використовуються у науковому дискурсі. 

Необхідно відзначити, що загальноприйнятий у історичній науці термін «Реформація» 

(від лат. «reformatio» – перетворення) пройшов тривалу еволюцію свого змістовного 

наповнення. Запропонована вперше протестантською історіографічною традицією XVI ст. 

дефініція терміну вбачала у Реформації суто релігійний зміст, пошук шляхів оновлення 

середньовічного християнства та подолання кризових явищ, спричинених діяльністю 

католицького духовенства. Очевидними недоліками такого визначення стали не тільки його 

постульована однобічність, але і відсутність чітко сформульованого розмежування 

Реформації від неодноразових спроб реформи католицької церкви у середні віки. 

У широкий науковий обіг термін «Реформація» було введено німецьким істориком 

Леопольдом фон Ранке, який використав це поняття у своїй праці «Історія Реформації в 

Німеччині» (1844 р.) [1]. Історик визначив Реформацію як не тільки релігійний, але і 

широкий суспільно-політичний рух в Європі ХVI– XVII ст., що висував вимоги реформи 

католицької церкви. Окрім того, дослідник використав термін для позначення одного з 

періодів європейської історії. Важливим внеском Ранке у розробку поняття «Реформація» та 

позначеного ним історичного явища стало надане ним визначення «Контрреформації» як 

католицької реакції на генезис протестантизму, цілеспрямованої діяльності католицької 

церкви, скерованої на запобігання розвитку Реформації. Сформульована таким чином 

дихотомія «Реформація – Контрреформація» набула загальновживаного і часто навіть 

символічного значення, яке в подальшому не отримало уніфікованого трактування. 

Пошук нової, більш широкої інтерпретації Реформації як історичного явища знайшов 

своє відображення у сформульованій наприкінці 70-х рр. XX ст. німецькими істориками 

В. Рейнхардом [2] та Х. Шиллінгом [3] концепції «конфесіоналізації». Дослідники висунули 

тезу про типологічну однорідність реформаційного та контрреформаційного рухів, 

запропонували перейменувати період Реформації в епоху Конфесіоналізації. Під останньою 

вчені визначили феномен формування нових християнських конфесій в Європі періоду XVI–

XVII ст., який існував у тісному взаємозв’язку із суспільно-політичними процесами раннього 

нового часу та пройшов три етапи свого розвитку: етап «інтеріоризації віри» 

(нім. Bekenntnisbildung), етап «побудови конфесій» (нім. Konfesionsbiuldung) та етап 

«соціального дисциплінування» (нім. Sozialdisziplinierung). 

Поставлене у межах концепції Конфесіоналізації питання про змістовну однорідність 

реформаційного та контрреформаційного рухів на практиці втілилось у пошуку істориками 

нових понять для позначення досліджуваних явищ. Так, задекларована прибічниками теорії 

відмова від терміну «Контрреформація» не стала абсолютною, оскільки історики змушені 

використовувати інші терміни для позначення меж реформаційної та контрреформаційної 

протилежності («рекатолізація» за А. Херцигом; «соціальне дисциплінування» за 

Г. Острайхом; «католицька конфесіоналізація» за Х. Шиллінгом). 

Недостатньо обґрунтованими є також спроби повної заміни поняття 

«Контрреформація» поняттям «католицька Реформація», які не співпадають за обсягом. 

Оскільки Контрреформація не зводилась виключно до внутрішнього реформування 

католицької церкви, але містила також і комплекс відверто репресивних заходів, 
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спрямованих, в тому числі, і на запобігання розвитку реформ всередині самої католицької 

церкви, така термінологічна заміна є безумовно нерівноцінною. 

Дослідники дійшли висновку, що, як це не парадоксально, але важливу роль у 

розвитку Реформації відіграла Контрреформація. У першу чергу це твердження стосується 

факту продовження започаткованих протестантською Реформацією процесів у межах 

реформ, проведених самою католицькою церквою. Окрім того, католицька церква цілою 

низкою офіційних заходів сприяла поширенню популярності Реформації більшою мірою, 

аніж деякі реформатори. Сучасна історична комунікологія свідчить, що Реформацію не 

можна сприймати як механічний процес. Поширенню Реформації активно сприяли владні 

структури, які боролись проти неї. 

У цілому, різні підходи істориків до розуміння сутності реформаційного руху 

відображають складність, багатогранність та суперечливість реформаційної епохи. Історія 

Реформації продукувала нові ідеї, у гравітаційному полі яких відбувалось ментальне 

картографування європейської цивілізації. У своїй боротьбі з Реформацією католицькі владні 

структури взяли на озброєння методи, засоби та інструменти своїх ідейних опонентів. З цієї 

точки зору католицька церква була головним ворогом Реформації, і, водночас, 

найпослідовнішою спадкоємницею її засадничої ідеї. 
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УКРАЇНА В ЖИТТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

МИКОЛИ ФРАНЦУЖЕНКА (1923–2007 рр.) 

Суспільство, здебільшого, розглядає емігрантів як заробітчан. Ми пропонуємо 

поглянути на деяких з цих людей, як таких, які вимушено опинилися на еміграції та все свої 

життя працювали з пам’яттю про Україну та заради неї. Як приклад, оберемо Миколу 

Француженка, відомого за літературним прізвищем – «Вірний». 

Праць, які стосуються М. Француженка, не велика кількість. Автори, які писали про 

нього останнім часом – колеги-журналісти: В. Біляїв, М. Романюк, М. Слабошпицький [1-3]. 

Метою статті є показ незвичного для сучасного суспільства образу українця-емігранта 

і, водночас – типового представника старшого покоління. 

Микола Олександрович Француженко – народився 25 листопада 1923 р. в 

м. Краснокутську на Харківщині. Він рано втратив матір, коли йому не було року. Батько, 

військовий технік, часто міняв місця служби. Постійна зміна місця проживання, арешти та 

засудження батька були типовими радянськими обставинами і вчителями Миколи. Вони 

формували юнака, прищеплюючи не таку вже і щиру любов до СРСР. 

Завдяки підтримці батькових друзів, Миколі вдалося у 1940 р. відмінно закінчити 

середню школу у Житомирі. 1941 р. він став студентом Харківського медичного інституту. З 

початком війни отримав новий фах, навчався у військовій школі середнього командного 

складу. За волею долі став учасником відомих боїв за Харків 1942 р. Відступаючи під 

Лозовою, був поранений і потрапив до німецького полону. Далі – служба у 1-й дивізії 

Української Національної Армії. Під кінець війни знову – полон, на цей раз у Белларії та 

Ріміні. Саме тут, у таборах для військовополонених на території Італії, 1946 р. Микола 
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Француженко почав писати вірші, що друкувалися у тижневику «Батьківщина» для 

українських військовополонених, тут же створив одну із своїх перших літературних 

мініатюр «Нічний епізод», де двадцятитрьохрічний пілігрим викладав свої заповітні 

думки [2]. 

Згодом була Великобританія, де працював у місцевого фермера. Після переїзду до 

Лондона став співвласником підприємства з виробництва літнього взуття.  

Опинившись у Німеччині, М. Француженко працював в Українському відділі радіо 

«Визволення» (згодом «Свобода»), де виконував обов’язки диктора Української редакції, а 

згодом – головного режисера (упродовж 1957–1962 рр.). З 1962 р. М.Француженко 

переїздить до США, де навчався у Слов’янознавчому інституті при Нью-Йоркському 

університеті, згодом, у 1968 р., – у Норвіцькому університеті штату Вермонт, в якому і 

здобув ступінь магістра. 

У 1962–1966 рр. продовжує свою працю на радіо «Свобода», але на цей раз у Нью-

Йорку в Українській редакції. Не менш важливим етапом в житті Миколи Олександровича є 

праця в ОДУМі (Об’єднання Демократичної Української Молоді) США та Канади, де він 

обирався головою Центрального комітету тієї популярної на Американському континенті 

організації. 

Восени 1968 р. М. Француженко розпочав свою працю в Українському відділі 

«Голосу Америки» – тут він працював перекладачем, продюсером, диктором, 

кореспондентом, редактором. Протягом 1988–1990 рр. – він керівник Українського відділу 

«Голосу Америки». Часто виступав зі статтями у пресі США, Англії, Німеччини. Не останню 

роль у доробку Миколи Француженка займали статті та огляди про життя української 

еміграції на Американському континенті, («Не лукавмо», що її оприлюднили «Вечірній 

Київ» (2 липня 1991 р.), «Народна воля», «Українська думка», «Українські вісті»). Друга 

серія статей – це літературно-критичні виступи про І. Багряного, В. Барку, В. Симоненка, 

В. Стуса, В. Івасюка, В. Біляїва, Л. Курбаса та про багатьох інших діячів української 

літератури по обидва боки океану. Третій блок статей М. Француженка становлять виступи 

на церковно-релігійні теми, зокрема, про Святійшого Патріарха Мстислава, про етапи 

Відродження Української Автокефальної Церкви. Остання група творів письменника – 

поезії, оповідання, драматичні твори, друкувалися багатьма періодичними виданнями у 

США, Канаді, Бразилії, Німеччині. 

Публіцистика та літературні твори Миколи Француженка не виходили загальними 

тиражами. Довгий час єдиним винятком були публікації Київського видавництва 

«Смолоскип», яке зібрало частково твори автора у збірці «Долі» (1997 р.), куди увійшли 

поезії. І лише нещодавно в Україні у видавництві «Смолоскип» вийшла книга 

М. Француженка "Великі митрополити України" [4]. 

Переважна частина його інтелектуальної спадщини залишилася на сторінках ЗМІ. 

Згадують Миколу Олександровича, як людину енергійну, вірну власній справі, 

відданого і життєрадісного [3]. 

Зі спогадів Володимира Біляїва: «Оце розмовляв телефоном з Миколою 

Олександровичом Француженком. Який-бо він невтоленний журналіст! Він завжди 

знаходить час писати про кожну важливу подію в нашому громадському й мистецькому 

житті… Його завжди умовляють написати статтю чи замітку до української преси. І він 

ніколи не відмовляється. Можливо, що правильно робить, бо інакше багато цікавого в житті 

української громади залишалося б невідомим для читачів у США, Канаді, Англії, Південній 

Америці й Австралії…» [1, с.18]. 

Микола Француженко не був відомий широкому загалу в Україні, але він зробив 

неоціненний внесок у життя української діаспори. Він говорив про її життя, він писав про 

життя України, він тримав зв’язок матері-Вітчизни і її «загублених» дітей. Говорив про те, 

про що не дозволяла офіційна влада УРСР. І говорив так, як не можна було вдома. Недарма 

він обрав собі псевдонім «Вірний». Він був вірний долі та своїй справі, своєму народу та 

Батьківщині. 
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РОЛЬ ЦЕРКВИ У ПОДІЯХ ЄВРОМАЙДАНУ 

(ЛИСТОПАД 2013 – ЛЮТИЙ 2014 рр.) 

Останні роки стали надзвичайно складними для України. Упущення важливого 

політичного моменту, а саме – підписання угоди про асоціацію з ЄС призвело до важких 

наслідків: побоїв та ще страшніше – смертей – протестувальників, які зібралися на майдані 

Незалежності у Києві, а потім і в інших містах, виступаючи за євроінтеграцію. У цих подіях 

проявився і церковний аспект. Церква не могла залишатися осторонь кричущого факту 

насилля влади проти народу. Проте її позиція виявилася неоднозначною. 

На сьогоднішній день ґрунтовних публікацій з даного питання ще немає. Винятком є 

книга «Майдан і Церква» [5]. Її автори – відомі українські релігієзнавці – у формі збірки 

статей і матеріалів спробували узагальнити суперечливі події. Матеріали цієї книги, а також 

опубліковані документи церков були покладені в основу нашого повідомлення. 

Наша мета – зрозуміти ставлення церков, проаналізувати їхні дії в період Майдану та 

дати відповідь про роль церкви в цьому процесі. 

Церковно-релігійний фактор був присутній на Майдані не з перших днів. Деяких 

представників церков бачили в кінці листопада, але активно вони проявили себе лише у 

грудні. 10 грудня 2013 р. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до 

співгромадян, намагаючись переконати їх, що не слід допускати насильства, піддаватися на 

провокації [3]. 

Ще до початку кровопролиття (11 грудня) глава УПЦ КП – патріарх Філарет у своїй 

заяві від 25 листопада 2013 р. висловив підтримку церквою європейських прагнень 

українського народу. Він закликав владу забезпечити громадянам право мирно висловлювати 

свою позицію, а учасників вуличних акцій – берети мирний характер своїх дій [1]. 

Яскравим прикладом допомоги церкви мітингувальникам було те, що в «криваву 

суботу» протестувальники, тікаючи від силових структур, отримали прихисток у стінах 

Михайлівського монастиря, що належить УПЦ КП. Крім того, їм дозволили ночувати у 

храмі. Тут оперували поранених майданівців. 

Під час пострілів на Майдані з його сцени лунали проповіді священників. На наш 

погляд, ці молитви підтримували бойовий дух людей і надавали віру на краще майбутнє. На 

Майдані діяв і молитовний намет (спочатку маленький, але так як кількість бажаючих 

помолитися постійно збільшувалася, то встановили великих розмірів). До нього міг заходити 

кожен. Звідусіль лунали молитви «Отче наш» і «Богородице, Діво, радуйся», які привертали 

уваги багатьох. Люди зверталися до Бога і попросити допомоги, захисту, терпимості. У 
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найбільш тривожні моменти «зачисток» дзвони Михайлівського золотоверхого собору 

повідомляли про небезпеку. Завдяки церкві люди почали вчити молитви та пісні, котрі 

дарували віру. Збільшувалося число релігійних символів. 

Священики УПЦ КП, УАПЦ, РКЦ, протестантські пастори намагалися достукатися до 

сердець «Беркуту» і припинити побої та вбивства. Рада Євангельських Протестантських 

Церков України у зверненні до народу 2 грудня 2013 р. виразила ставлення до подій. Вона 

засудила насилля та жорстокість до громадян і кликала зберігати суспільний мир [4]. 

Молитися і допомагати тим, хто зазнав біди, закликала церква ЄХБ у відкритому листі – не 

можна бути байдужими, коли ллється кров, а влада зловживає правами. 

Виразну позицію зайняла УГКЦ. Верховний архієпископ Святослав Шевчук 

підтримав майданівців і закликав Президента взяти під особистий контроль силові відомства 

та припинити переслідування. За таку позицію Міністерство культури України пригрозило 

припинити діяльність церкви. 

У листопаді 2013 р. предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир закликав 

духовенство і вірних незалежно від їх політичних поглядів до спільної молитви за мир, 

любов та злагоду, подолання розбрату і ворожнечі, недопущення насильства та розв’язання 

непорозумінь [2]. 

Архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ (оновленої) Ігор Ісіченко заявив про 

солідарність з Євромайданом, висловив підтримку постраждалим. Він зазначив, що спроба 

перетворити юнаків, які служать у силових структурах, на брутальну силу, ворожу 

українському народові є важким злочином держави. 

Та все ж ми не можемо говорити про однозначність позиції церков, адже були 

випадки, в яких церква заявляла про засудження мирних протестів, висловлювала підозри 

щодо добровільного і свідомого протесту мітингуючих. Прикладом такої позиції стала заява 

Синоду Української Правовірної Греко-Католицької Церкви [5]. Не всі владики УПЦ МП 

виявили співчуття до побитих людей. Полтавський журналіст і дослідник С. Шебеліст 

наводить факт: митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло (Лебедь) схвалив дії 

«Беркуту» і висловив сумнів, що молодь на Майдані стоїть за ідею. 

Таким чином, не можна говорити про стовідсоткову підтримку мітингувальників з 

боку церкви. Існували позиції, котрі кардинально різнилися. Та все ж, більшість 

представників різних конфесій зробила важливий вклад в життя Майдану. Церква йшла в 

ногу зі своїми співвітчизниками, всіляко їх підтримувала. Особливістю підтримки було те, 

що священики різних традицій творили спільні молитви тим самим показували суспільству 

головне – єдність історичних і віросповідних коренів, єдність народу. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НІМЕЦЬКИХ КОЛОНІЙ  

В КІНЦІ XVIII – XIX ст. НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ 

Нині Україна акцентує увагу на толерантності як моделі майбутнього розвитку 

міжетнічних відносин. У зв’язку з цим набувають значення дослідження історії етнічних 

груп, які населяють регіони України і Запорізький край зокрема. Оскільки історія німецьких 

колоній, які існували в Запорізькому краї є складовою історії регіону, дослідження цієї теми 

надасть можливість запозичити і реалізувати корисні елементи їхнього досвіду. 

Дану тему розробляли у своїх працях Д.І. Багалій, Д.О. Броцька, П.К. Дзенкович, І.М 

Кулинич, Н.В. Кривець, Ю.В. Мосаєв, М.В. Романюк [1-6]. 

Внаслідок російсько-турецьких війн другої половини XVIII ст. Росія отримала вихід 

до Чорного моря і великі території на Півдні. На порядку денному постало питання про 

необхідність господарського освоєння придбаних територій. На відміну від Єлизавети, яка 

запрошувала сербів, хорватів, чорногорців, валахів і створювала військово-землеробські 

поселення, Катерина ІІ зупинила вибір на німецьких поселенцях, що були відомі всій Європі 

як міцні сільські господарі. Наступна причина була тісно пов’язана з першою: господарчий 

розвиток південноукраїнських територій дозволив би укріпити південні кордони у військово-

політичному відношенні. І останнє, що штовхнуло Катерину ІІ шукати переселенців на 

стороні, – це низький рівень заселеності великих територій Російської імперії та існуюча 

кріпосна залежність сільськогосподарського населення, яка не дозволяла вільний вихід селян 

на нові території. 

Формування німецьких колоній відбувалося в декілька етапів: перший етап (кінець 

ХVIII ст.) – сформовано перші 8 колоній на території Запорізького краю (Хортиця, 

Розенталь, Ейнлаге, Кронсвейде, острів Хортиця, Нейенбург, Нейендорф, Шенгорст); другий 

етап (1832–1834) – сформовано 27 колоній у Бердянському повіті і 33 в Мелітопольському; 

третій етап (друга половина ХІХ ст.) – в Причорномор’ї та Приазов’ї було сформовано 72 

колонії. На кінець ХІХ ст. на півдні України проживало 345 тис. німців, або 4,2% від усього 

населення [1, с. 477]. 

На початку ХІХ ст. господарства німецьких колоній являли собою експериментальні 

ферми. Німецькі колоністи пристосовувалися до умов регіону і шляхом багаторічних 

експериментів створювали раціональний тип господарства з використанням громадської 

системи загат для зрошування луків, стійловим утриманням худоби, влаштуванням 

приміщень для кормових запасів. 

Нові методи господарювання, що привносили колоністи на свою нову Батьківщину, 

сприяли розвитку на півдні України тонкорунного вівчарства, молочного тваринництва 

(поширили на території Півдня України остфрісландську корову, що одержала назву 

червоної німецької, чи колоністської) [3, с. 32]. 

Тваринницька спеціалізація німецьких колоній пройшла два етапи у своєму розвитку 

в першій половині XIX ст.: кінець ХVIII ст. – початок XIX ст. – розведення великої рогатої 

худоби, 20-ті роки – середина ХІХ ст. – бум вівчарства в колоніях. Червону степову породу 

корів почали тримати в господарствах представників інших етнічних груп [6, с. 40]. 

До кінця ХІХ ст. німецькі поселенці створили оптимальну систему господарювання в 

умовах ризикованого землеробства на Півдні України, яка включала ретельний обробіток 

землі, чотирипільну систему з “чорним паром”, регулярне угноювання, сівозміну. 

У Гальбштадті був заснований «Молочанський відділ імператорського Російського 

товариства плодовоовочівництва». Він мав велике значення і вплив на розвиток 

овочівництва в сухих степових районах. Для цього відділ створив показовий сад і розсадник, 

багато плодових дерев цінних сортів із якого розійшлися по селах. На декількох виставках 
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представлені відділом плоди та цінні сорти дерев у провінційних містах та Петербурзі були 

відмічені високими нагородами – золотими та срібними медалями. 

Німецьку сільськогосподарську культуру, землеробські знаряддя, плуги, молотарки, 

досвід землеробства, розведення худоби, городів, баштанів і виноградників використовували 

представники інших етнічних груп [5, с. 23]. 

Виходячи з критерію прибутковості галузей сільського господарства, були виділені 

зміни в його спеціалізації. Якщо кінець ХVIII – початок XIX ст. характеризується 

розведенням великої рогатої худоби, то вже в 20–50-ті рр. ХІХ ст. увага зосереджується на 

вівчарстві, особливо після створення Товариства для управління та удосконалення 

громадського вівчарства 1824 р. У 50-ті рр. ХІХ – на початку ХХ ст. – у німецьких 

господарствах переважає частка зернового виробництва [4, с. 151]. 

Колоністи в міру потреби активно використовували найману працю. Організація 

роботи, висока заробітна плата, яка у німецьких колоніях була на 50-70% вища, ніж в окрузі, 

гарне харчування (німці годували своїх працівників 5 разів на день) залучало до них на 

роботу селян, змушуючи їх сумлінно працювати і дорожити своїм місцем роботи. Тому в 

німецьких поселеннях 4-5 чоловік виконували той же обсяг роботи, що і 20-25 чоловік в 

українських селах [2, с. 29]. 

У результаті діяльності німецьких колоністів Південь України в другій половині 

XІX ст. став господарським регіоном з високими темпами економічного розвитку, а також 

центром торгового землеробства (виробником товарного хліба на експорт). 

Підводячи підсумок, треба відзначити, що вивчення досвіду німецьких колоністів у 

розвитку сільськогосподарського виробництва і сьогодні має величезне значення, тому що 

німецькі колонії вплинули на розвиток сільськогосподарського виробництва регіону на його 

соціально-економічний розвиток, на культуру землекористування. 
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ПАНСЛАВІЗМ І ПАНТЮРКІЗМ ЯК ІДЕЙНА ЗБРОЯ АСИМІЛЯТОРСЬКОЇ 

ПОЛІТИКИ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ХХ ст.  

Актуальність теми не викликає сумніву, вона висвітлює основні аспекти ідеології 

Османської імперії ХХ ст., а саме – проблему панісламізму за часів правління султана 

Абдул-Гаміда ІІ та пантюркізму як явища, характерного для режиму младотурків. 

На противагу націоналістичній ідеології турецької влади, вчені з різних країн 

створювали праці, в яких різко негативно висвітлювали ідеї пантюркізму та панісламізму. 

Особливо слід відзначити представників російської історіографії – Г.З. Алієва, 

Ю.А. Петросяна, І.А. Фадєєва. Їх інтерес до даної проблематики викликаний тим, що 
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ідеологія Османської імперії загрожувала цілісності Російської імперії. У сучасній 

українській історіографії це питання мало досліджене. Багато документальних джерел 

узагальнили в своїх збірках вірменські автори, такі як Дж. Кіракосян, М.Г. Нерсісян, 

Р.Г. Саакасян. 

Метою нашої наукової розвідки є висвітлення ідеологічного обґрунтування політики 

Османської імперії за часів султана Абдул-Гаміда ІІ та режиму младотурків, через призму 

аналізу основних аспектів панісламізму та пантюркізму. 

За час жорстокого знищення турецькою владою вірмен, що проживали на території 

Османської імперії, Вірменія втратила близько 1,5 млн своїх громадян. Геноцид вірмен – це 

героїчна й одночасно трагічна сторінка в історії цього народу [6]. Антивірменська політика, 

яку відкрито здійснювали турецькі правлячі кола мала в своїй основі ідеологію пантюркізму 

та панісламізму. 

Варто зазначити, що панісламізм зародився у другій половині ХІХ ст. й 

розповсюдився мусульманськими країнами. Це була офіційна ідеологія Османської імперії 

при султані Абдул-Гаміді ІІ, що, безсумнівно, мало значний вплив на внутрішню та 

зовнішню політику країни. Основна теза, яку виділяють теоретики панісламізму, такі як 

Джамал ад-Дін ал-Афгані, Мухаммад Абдо та інші, має такий зміст: всі території, заселені 

мусульманами, повинні звільнитися від ярма немусульман, а мусульмани мають об’єднатися 

у світову ісламську державу – Халіфат, життєдіяльність якої має регулюватися законами 

шаріату [2, c. 53]. 

Ця релігійна доктрина Абдул-Гаміда ІІ обґрунтовувалася ним як необхідна й 

надзвичайно важлива для збереження цілісності Османської імперії. Панісламісти вважали за 

потрібне знищити перешкоди, що стояли на шляху даної ідеології. Подібною перешкодою 

був християнський вірменський народ. Крім того, в політиці панісламістів щодо 

вірменського народу велике значення приділялося геополітичному фактору, а саме 

стратегічному значенню Вірменії, як форпосту християнської віри в Азії [6]. 

Панісламізм відступив на другий план, коли до влади в Османській імперії прийшли 

младотурки (1908 р.), діяльність яких ґрунтувалася на ідеології пантюркізму. В його основі 

лежить ідея про те, що всі тюркомовні народи нібито належать до однієї нації і мають 

об’єднатися під верховенством Туреччини в єдину державу. Цілком очевидно, що така 

шовіністична ідеологія мала на меті виправдовування антилюдських та аморальних дій 

турецької влади щодо вірменського народу. Пантюркізм сформувався наприкінці ХІХ ст. і з 

цього часу він стає ідейною зброєю асиміляторської та завойовницької політики Османської 

імперії [1, c. 13-15]. 

Ісмаїлу Гаспринському, татарському просвітителю, належить вислів: «Єдність в мові, 

вірі і справах», який чітко відбиває основну суть ідеології пантюркізму [5]. 

Младотурецький режим, без сумніву, був жорстокішим, ніж попередня влада – 

султана Абдул-Гаміда ІІ. Його виразники розцінювали наявність в імперії нетурецьких 

народів як постійний привід для втручання в їх справи європейських держав, вважали, що 

після впровадження ідей пантюркізму будуть створені умови для ще однієї ідеології – 

панісламізму [1, c. 15]. 

Для вирішення національного питання младотурки обрали шлях знищення іновірних 

народів. Першим кроком у здійсненні цієї ідеї була масова різня вірмен у місті Адана навесні 

1909 року. Протягом кількох днів було вбито близько 30 тисяч чоловік [3]. 

Можна зробити висновок, що ідеологія мала колосальний вплив на політику турецької 

влади щодо християнських народів, що проживали на території Османської імперії. 

Особливо це стосується антилюдських дій турків по відношенню до вірменського народу, що 

проявилось у масових вбивствах вірменів, а згодом призвело до одного з найбільших 

злочинів в історії людства – геноциду вірмен 1915–1923 рр. За допомогою ідеології турецька 

влада всіляко виправдовувала вбивства невинного населення, прикриваючи це патріотичним 

прагненням зберегти цілісність Османської імперії. 
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ПРОЯВИ НЕГАТИВНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПРО ІРЛАНДЦІВ  

У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ХІХ ст. 

Кожний народ формує в свідомості певний образ про себе і про інші народи. 

Ототожнюючи себе з колом людей спільних за певними ознаками вибудовує «кордон» по 

одну сторону якого є «своє» по іншу – «чуже», вороже; в даному випадку «чужим» виступає 

цілий народ. Образи складаються в стереотипи, закріплюються, а потім втілюються в життя 

через масову культуру, ЗМІ, літературу тощо. 

Даною проблемою займалися такі дослідники як: Н.Н. Мальцева, С.Ю. Кузнєцова, 

М. Де Ні, В.В. Панін. 

Метою роботи є дослідження формування і закріплення негативних стереотипів про 

ірландців у Великобританії ХІХ ст. 

Поняття «стереотип» було введено до наукового обігу дослідником У. Ліпманом у 

1922 р., він трактував його як неточний і вибірковий спосіб сприйняття дійсності, що веде до 

її спрощення. Також Ліпман вважав стереотипи цілком природним явищем, вони пояснюють 

взаємодію «Людина» і «Світ». 

Відносини англійців і ірландців були складними завжди, це сприяло негативній 

стереотипізації останніх в англійській масовій культурі і пояснювалося, по-перше, 

історичними передумовами, по-друге, різними характерами націй [2], по-третє, релігійними 

переконаннями, по-четверте, класовою належністю більшості ірландців [1]. 

Для того, щоб стереотип працював ефективніше, необхідний збірний образ ірландця. 

Пересічного жителя Ірландії змальовували в образі «Paddy» (Педді – скорочення від Патрік, 

найпопулярніше ім’я в Ірландії) безталанного п’яниці, ледаря, бідняка з бунтарським 

характером. Протиставлявся Педді доброзичливий, люб’язний торговець із гарними 

манерами – Джон Буль (прізвисько типового англійця з твору Дж. Арбетнота). Отже, в очах 

англійців типовий ірландець – це набожний провінціал, неосвічений селянин, це антипод 

англійця [4, с. 12, 315]. 

У чому проявлялася негативна стереотипізація ірландців? По-перше, у пресі, по-

друге, у карикатурах, по-третє, у мові. 

Слово «Irish» – ірландець стало негативно забарвлюватися, зокрема словосполучення 

«Irish toothache» у побуті набуло значення «розпущеність», «Paddy» стало означати лють, 

злобу. А фразеологізм «Get one’s irish up» – вийти з себе [3]. 

У карикатурах ірландців найчастіше зображували як знедолених селян, які часто були 

напідпитку [5], або в образі мавпи [7], вампіра [6] чи чудовиська [7]; також часто 

використовували образи свині чи змії, які яскраво ілюструють сатиричні журнали «Panch» і 

«Aunt Judy’s magazine». 
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У пресі чи не до кінця ХІХ ст. побутувала думка про дикість ірландців. Яскраво 

ілюструє цю тезу газета «The Manchester Courier, 1881 July», де автор статті наголошує: «Біда 

в тому, що жодний уряд не зміг налагодити відносини з ірландцями… Всього сто років тому 

… представники півдня і заходу Ірландії представляли собою напівголих варварів і, схоже, 

зберегли частину дикості до сьогодні…» [10]. «Ірландці ненавидять наш квітучий острів… 

Цей дикий, непередбачуваний, забобонний народ не може відчувати симпатію до 

англійського національного характеру», – писав Б. Дізраелі в газеті «Times» 1836 р. [11]. 

Протиставлення англійці-ірландці було досить частим у пресі і зазвичай у всіх негараздах 

звинувачували останніх. Врешті-решт до кінця ХІХ ст. на сторінках англійських газет 

прийшли до висновку, що ірландців не можна виправити, можна тільки керувати ними. 

Газета «Daily Telegraph» писала: «Ірландія інфікована невиліковною хворобою… немає 

ніякої надії, що ми її побачимо в здоровому глузді» [9]. Таким чином в пресі склалося стійке 

уявлення про Ірландію як про «молодшу сестру», «неслухняну дитину», якій потрібна 

допомога і підтримка «Старшої сестри» – Великобританії [1]. 

В англійській масовій культурі і навіть, мові побутувала думка про ірландців як про 

дикунів, варварів, що заслуговували на роль підпорядковану освіченим англійцям. Негативні 

образи про жителів Ірландії були настільки зрозумілі, дотепні, комічні для пересічного 

англійця, що швидко закріплювалися в підсвідомості, підбурюючи на негативне ставлення до 

цього народу. На довгі роки Ірландія стала «Молодшою сестрою» могутньої Імперії. 
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МІСЦЕ РЕЛІГІЙНИХ СВЯТ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 1950–60-х рр. 

Історія повсякденності, як один з нових і досить перспективних напрямків історичної 

науки останнім часом привертає все більшу увагу вчених. Одним із ракурсів є питання 

релігійності у повсякденному житі селян. 

Роботи радянських авторів означеної тематики мають заідеологізований характер, 

однак в процесі дослідження повсякденного життя селян мають безперечне значення. Велику 

увагу боротьбі за «ліквідацію релігійних пережитків» на селі приділяли такі автори як 

М.Т. Бортнійчук, Є.І. Ліскун. Учені охарактеризували основні форми антирелігійної роботи 

на селі: цикл атеїстичних лекцій, вечорів, конференцій, зборів громадськості, лекторіїв для 

віруючих, вечорів запитань і відповідей на атеїстичну тематику. Питання атеїстичної 

пропаганди і роль в цьому процесі партійних організацій України досліджував свого часу 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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О.М. Шуман. Автор зупинився на формах атеїстичної роботи, а також охарактеризував 

розповсюджені за його думкою «релігійні пережитки» – обрядово-побутову релігійність 

селян. О.Ф. Воронкіна, В.Ф. Литвиненка у своїх працях висвітлювали роль партійних 

організацій і масово-політичної роботи на селі [3, с. 72].  

На сучасному етапі розробкою даної тематики займаються С. Шакула, яка також 

досліджує місце релігійної обрядовості в житті суспільства ХХІ ст. Також варто назвати такі 

імена як М. Лагодич, І. Преловська. Вони розглядають, зокрема громадську обрядовість як 

засіб антирелігійної боротьби на заході України в середині ХХ ст. Вчені одночасно 

торкаються проблеми релігійності в побуті і в святковій буденності селян. 

Метою статті є спроба знайти відповідь на питання: чи залишили за собою одне з 

провідних місць у житті українського селянина релігійні свята в умовах створення так званої 

«нової обрядовості» у 50–60-х рр. ХХ ст. 

У 1950-х рр. головна увага органів влади зосереджувалася на вихованні нової 

радянської людини, позбавленої релігійних переконань. Для цього був обраний шлях 

запровадження так званої «винайденої традиції», основна мета якої полягала у соціалізації 

нових поглядів, нових систем цінностей або норм поведінки. У такий спосіб знищувалися 

традиції, що викликали в населення історико-культурні асоціації, а, відповідно, втрачалось 

відчуття історичного коріння, усвідомлення наступності поколінь. Це суттєво полегшувало 

становлення нової людини. Радянські звичаї і традиції мали замінити існуючу релігійну 

обрядовість [1]. 

З метою подолання серед українських селян «релігійних пережитків», радянський 

уряд і комуністична партія проводили політику «радянізації» колишніх релігійних свят, для 

чого створювали нові радянські свята, які прирівнювалися до релігійних. Так, у житті селян 

поступово з’явилося свято Врожаю, яке було приурочено до релігійних свят Іллі-пророка, 

Спаса, Маковія. Замість Хрещення впроваджували свято Зими. Свято Весни приурочували 

до завершення весняних польових робіт, воно поступово мало замінити традиційну релігійну 

Трійцю. Однак, такі нові радянські свята дуже повільно входили до сільської традиційної 

святкової буденності [2]. 

Релігійна святкова буденність українців проявлялася постійно і на декількох рівнях. 

По-перше, слід звернути увагу, що неодмінним атрибутом будь-якої селянської хати були 

ікони. Селяни поважно ставилися до образів і взагалі святого місця в хаті. Ікони 

влаштовували в куточку на схід, прикрашали рушником-вишиванкою. Біля знаходилася 

невеличка дерев’яна полиця, теж прикрашена рушником-вишиванкою. Звичайним була 

наявність у хатах маленьких молитовничків, які читали, здійснюючи молитву на дому [4, с. 

185]. 

Другим рівнем прояву релігійності селян було відвідування молитовних будинків і 

храмів. Унаслідок розгорнутої кампанії з витіснення релігійних свят і традицій кількісні 

показники хрещень і поховань дещо знизилися. Найбільших успіхів було досягнуто щодо 

скорочення чисельності вінчань. Нововведені урочисті події ефективніше впливали на 

молодих людей, ніж церковні обряди. Разом з тим, значних масштабів набрало поширення 

неофіційного і навіть таємного здійснення релігійних обрядів, що впливало на об’єктивність 

даних [5]. 

Наступним рівнем релігійності селян, в якому найбільш характерно проявлялася 

релігійна свідомість і народні традиції і який пронизував святкову буденність села, були 

великі релігійні свята, такі як Різдво, Хрещення, Великдень, Трійця, Спаса, Маковія та ін. 

Таким чином, у 1950–1960-х рр. домінуючими в житті селян були свята, пов’язані з 

релігійною тематикою і місцевими звичаями й традиціями. Це особливо характерно для 

початку 1950-х рр., коли радянське село ще тільки пристосовувалося до нормальних умов 

життя. Повоєнне усвідомлення горя втрати дітей та близьких створювали умови постійного 

відвідування церкви, здійснення релігійних обрядів на дому і святкування великих 

релігійних свят. З іншого боку, поступово в життя села входили нові свята й обряди, як 

правило, створені на основі синтезу радянської обрядовості та традиційної народної 
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культури. Однак у житті пересічного сільського мешканця релігійні свята протягом 

досліджуваного періоду продовжували відігравати основну складову повсякденного 

святкового буття, духовну компоненту та дозвілля села. 
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ЗМІНА ВІДНОШЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 

ДО НЕСТОРА МАХНА 

Махно та махновщина є одним із символів світового анархістського руху, а 

махновський рух одним із значних в громадянській війні в Україні. У радянській 

історіографії і в художній літературі він трактувався однозначно – як куркульсько-

бандитська контрреволюція, спрямована проти утвердження радянської влади, 

комуністичного ладу. Після розпаду Радянського Союзу і краху комуністичної системи 

історики намагалися відійти від цієї концепції і розцінювали махновщину як самозахист 

селянства від політики воєнного комунізму. Адже відомо, що Нестор Махно неодноразово 

виступав у союзі з частинами Червоної Армії, зробив значний вклад у розгром об’єднаних 

внутрішніх та зовнішніх антирадянських сил. 

Образ Нестора Махна кардинально змінювався в різні роки. Радянська концепція про 

Махна і його армію складалася ще в роки громадянської війни під впливом В. Леніна, а 

також постанов про них центральних партійних і радянських органів [7]. 

У 1918 – першій половині 1919 року, коли загони Махна воювали на боці Червоної 

Армії, її командуючий в Україні В. Антонов-Овсієнко давав їм позитивну оцінку [1]. До 

липня 1919 р. ще з’являлися хвалебні статті щодо махновців в центральній і місцевій 

комуністичній пресі. А після VІІІ з’їзду РКП(б) наприкінці березня 1919 р., на якому 

відбувся розгром «воєнної опозиції», Ленін потребував ліквідації махновських формувань [5, 

с. 283]. Після цього, як по сигналу, комуністична преса розгорнула широку антимахновську 

кампанію. Відтепер невдачі махновської бригади Червоної Армії висвітлювали як відкриту 

контрреволюційну зраду. 

Після ліквідації Махном «григор’ївщини» відношення до махновців дещо змінилося, 

та з початком розгрому Денікіна було знову підтверджено курс на ліквідацію махновських 

формувань, а вони знову оголошені поза законом як «дезертири» і «зрадники» [3]. І, врешті-

решт, наприкінці 1920 р. вони були оголошені «ворогами Радянської Республіки і Революції» 

[4, с. 780-781]. 

Таким чином, з початку 20-х років створюється і утверджується образ Нестора Махна 

як кримінальника, а не політичної фігури. Ім’я «махновець» стало прозивним для різного 

роду бандитів, що бунтували без особливих цілей і програми, просто через свою природну 

схильність до грабунків, руйнувань, заворушень [7]. 
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Радянський режим хотів переробити його ім’я. Махновщину характеризували як 

анархістський рух, за яким стояли дві-три тисячі обмежених людей: мародерів, вбивць, які 

боролися проти пролетарської держави [2]. Про неї згадувати заборонялося, вивчати – тим 

більш.  

У книгах і кіно Нестора Махна в основному описували як ватажка вічно п’яної 

гуляйпільської вольниці. Одним із доказів цього є цитата, наведена В. Савченко у своїй 

статті, із замітки до бердянських «Известий», у якій стверджувалося, що «…у Махно нет 

программы, как у Петлюры. Он просто носится с места на место, находя дикое удовольствие 

в удали разгулов и убийств. Это был ненормальный человек, находящий упоение в зверских 

убийствах» [6]. 

Однак в реальному житті Нестор Махно був далеко не карикатурною особистістю, а 

одним із найнебезпечніших ворогів як для більшовиків, так і для решти військово-

політичних сил, діючих на той час на території України.  

Починаючи з 20-х рр. ХХ ст., десятиліттями навколо імені батька влада влаштовувала 

димову завісу з замовчувань, спотворень, фальсифікацій, нахабної брехні і наклепу. 

Переконаного, як і всі анархісти, інтернаціоналіста зображували антисемітом. Образ Махна 

був потрібен радянській пропаганді, адже на противагу йому дії радянського керівництва 

поставали як справедливі і послідовні. 

Безперечно Нестор Махно займає свій п’єдестал у галереї видатних особистостей ХХ 

ст. Адже в його особі були сконцентровані воля, бажання і енергія широких мас. Ще за 

життя про нього складалися численні легенди, перекази, бувальщини, пісні. Портрет 

«батька» Махна творився засобами наукової і художньої літератури, і якщо в перші 

пореволюційні роки цей процес був природним, то потім, під диктатом пануючої ідеології, 

він став цілеспрямованим і необ’єктивним. 
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ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ  

ОЛЕКСАНДРА ВОРОНИНА (20–40-і рр. ХХ ст.) 

Порушена нами проблема світоглядних орієнтирів одного з представників української 

інтелігенції здається нам актуальною в силу ряду причин. По-перше – історія України ХХ ст. 

довела, що доля її інтелігенції є багато в чому типовою. По-друге – релігійний світогляд є 

фундаментом споконвічної української християнської моралі. Інтелігенція є тією суспільною 

верствою, яка визначає і генерує цінності нації, формує специфічну культуру, виражає її 
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прагнення та дуже часто відстоює їх. В цьому руслі позитивно буде поглянути на 

формування релігійного світогляду одного з представників цієї верстви – Олександра 

Воронина (1926–2013 рр.). Цей діяч надзвичай яскраво і послідовно відстоював національні і 

християнські цінності українського народу. 

В умовах незалежності України сформувався окремий напрям історичних досліджень 

– історична біографістика, напрацювання якої допомагають методологічно ґрунтовно 

дослідити особистість того чи іншого діяча [3]. На цих напрацюваннях ми будуємо своє 

дослідження. Постать Олександра Воронина тільки почала привертати до себе увагу 

українських дослідників: істориків, українознавців, літературознавців [2]. Тому 

комплексного дослідження етапів його життєвого шляху ще немає. 

Метою статті є визначення джерел формування релігійного світогляду Олександра 

Воронина. 

О. Воронин – український громадський і релігійний діяч, журналіст, науковець, 

благодійник. Народився у Харкові 1926 р., однак у шістнадцятирічному віці – під час Другої 

світової війни – разом із сім’єю був змушений виїхати з України. Освіту отримав у 

Богословській академії УАПЦ у Мюнхені. Більшу частину життя прожив у США, де 

працював на благо України та її громадян. 

Формування релігійного світогляду О. Воронина відбувалось протягом його життя під 

дією багатьох факторів. 

Перший із них вбачаємо у сімейному впливі та вихованні. О. Воронин був сином 

українського дитячого письменника – Олекси Кобця. Батько був родом із Канева, а 

Шевченківський край, як відомо, є одним з ключових українських регіонів у культурному 

сенсі. Олекса Кобець власним прикладом демонстрував синові поєднання шанобливого 

ставлення до української спадщини, традиції та християнської віри і доброти. За словами 

О. Воронина, саме батько першим навернув його до Бога та відіграв роль Божого 

посланця [3, с. 4] У його особі Олександр побачив життєву доброту, зразок християнської 

моралі. У всьому хорошому батько вбачав Вище Провидіння. 

Дитинство Олександра припало на тяжкі часи сталінізму. Він став свідком жахливих 

трагедій народу, що не оминули їхню сім’ю. Арешт рідного дядька, голодування бабусі та 

подальший її переїзд до промислового Харкова у тисняву міської квартири, тяжка нічна 

праця батька на заробітках шматка хліба були приводами непоодиноких звернень до Бога з 

проханням полегшення долі. 

Юнацтво О. Воронина, що проходило, як і у мільйонів радянських підлітків, в 

атмосфері страху за життя близьких людей, не відштовхнуло від Бога, а ховало його у 

глибину душі. Формувалася не зовнішня, позірна, а глибока внутрішня релігійність, на якій 

ґрунтувався весь світогляд.  

Окремим фактором, який вплинув на становлення релігійного світогляду 

О. Воронина, варто називати Другу світову. Страшна війна залишила слід в житті 

Олександра, назавжди змінивши його бачення світу. Те, що він та його близькі залишившись 

живими, Олександр обґрунтовує наступним чином: «…врятувала невидима рука Божого 

Провидіння. Ця ж божественна сила врятувала нас від бомб, кулеметних обстрілів під час 

війни» [1, с. 4]. 

Важливим аспектом у зміцненні світоглядних орієнтирів Олександра Воронина стало 

набуття ним професійної освіти. У 1949 р. він вступив до Богословської академії УАПЦ у 

м. Мюнхен. Цей факт говорить про остаточне утвердження релігійно-світоглядних 

орієнтирів О. Воронина. Ступінь магістра богослов’я свідчив про набуття теологічного 

базису світогляду. 

Окремою сторінкою для Олександра Воронина були його життя і робота у митрополії 

УПЦ в США. Він був наближеним до керівництва, брав активну участь у проектах 

митрополії, займався популяризаторською та просвітницькою діяльністю. Багаторічна праця 

пліч-о-пліч з багатьма релігійними діячами у митрополії та контакти з представниками 

різних конфесій збагатили та розширили його світогляд, актуалізувавши його значення. 
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Таким чином, професійна, громадська і релігійна діяльність О. Воронина була 

зумовлена його християнським вихованням, релігійними підвалинами, закладеними у його 

світогляд з дитинства та зміцненими у юнацькі роки. Можливо, саме завдяки достатньо 

ранньому й органічному, що випливало з родинної атмосфери та суспільного оточення, 

зверненню до Бога, О. Воронин далі зміг реалізувати себе як яскравий християнський 

просвітитель українського народу, християнський дитячий письменник, науковець-богослов 

та історик української православної церкви. 
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ПРОБЛЕМИ У ВІДНОСИНАХ УГОРЩИНИ ТА ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ПІСЛЯ 

ПІДПИСАННЯ ТРІАНОНСЬКОГО ДОГОВОРУ 

Після закінчення Першої світової війни відбулись якісні зміни у відносинах 

Угорщини та Чехословаччини (далі – ЧСР), що було пов’язано з отриманням незалежності 

ЧСР та розпадом Австро-Угорської імперії. Втім, Підписання Тріанонського договору мало 

врегулювати проблеми між новоутвореними державами, але він тільки посилив 

суперечності, які упродовж тривалого часу негативно впливали як на ЧСР, так і на 

Угорщину. З огляду на це, вивчення особливостей у відносинах цих держав є необхідним, 

враховуючи наявність того, що певні аналогії можна спостерігати і зараз – на прикладі 

України та Росії. 

Дослідженням різноманітних аспектів угорсько-чехословацьких відносин займалися 

О.А. Пеганов [1; 2], О.П. Сальков [3; 4], П.Б. Строгальщикова [5]. Автори досліджували 

питання, пов’язані з територіальними претензіями Угорщини та ЧСР; положення 

національних меншин у чехословацько-угорських відносинах; вплив Тріанонського договору 

на формування повоєнної політики Угорщини. 

Метою роботи є визначення основних проблем у відносинах Угорщини до ЧСР після 

підписання Тріанонського договору у 1920 р. 

Підписання Тріанонського мирного договору 4 червня 1920 р. стало основою 

розвитку двосторонніх відносин Угорщини та ЧСР як незалежних держав. Згідно з 

документом, були закріплені дефінітивний розділ Верхньої Угорщини між Прагою і 

Будапештом [5, с. 321] та відхід до території Чехословаччини 18,9% території етнічної 

«історичної Угорщини» [1, с. 165]. Внаслідок цього між Угорщиною та ЧСР були 

сформовані нові територіальні протиріччя, пов’язані з низкою інших проблем: правовим 

статусом угорської меншості у ЧСР, невирішеністю аграрного питання у Чехословаччині, 

зовнішньополітичним тиском ЧСР на Угорщину [2, с. 334]. 

Територіальні претензії. Питання корекції кордонів було пов’язано із 

територіальними суперечками держав за Словаччину і Підкарпатську Русь (далі – ПР). 

Угорці вимагали від ЧСР повернути етнічні території – Житній острів та прикордонну 

частину до Рожняви – або Східну Словаччину і Підкарпатську Русь [4, с. 69]. ЧСР розглядала 

можливість територіальних поступок, але вимагала припинити політику ревізіонізму та 

надати словакам автономію у складі Угорщини. Таким чином, територіальні претензії мали 

двосторонній характер і впливали на нормалізацію двосторонніх відносин між країнами. 
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Питання національних меншин. Угорці, у складі новоутвореної ЧСР, проживали на 

спірних територіях – Східній Словаччині та ПР. Чехословацька влада не дозволила більшості 

етнічних угорців на цих землях отримати громадянство республіки, позбавивши їх права 

участі у політичному та громадянському житті ЧСР. Таким чином, угорська національна 

меншина перетворилася на «іноземний елемент» всередині чеської держави. Наслідками 

подібної невизначеності була загроза насильницької депортації до Угорщини та соціальна 

невизначеність угорців. 

Аграрна проблема. Ще однією проблемою у відносинах між країнами було аграрне 

питання. Його суть полягала у тому, що уряд ЧСР у 1920 р. у ході аграрної реформи відібрав 

в угорських землевласників угіддя, які розташовувались у спірних територіях – Південній 

Словаччині. Угорщина розцінила даний крок як «чеську колонізацію», яка передбачала 

насильницьку асиміляцію угорців у складі ЧСР. 

Зовнішньополітичний тиск ЧСР на Угорщину. Чехословаччина будь-якими 

засобами намагалася максимально ізолювати Угорщину на міжнародній арені. Метою цього 

було домагання від уряду М. Хорти поступок щодо врегулювання взаємних територіальних 

проблем та закріплення за ЧСР ролі лідера у відносинах двох держав. 

Таким чином, Тріанонський договір призвів до появи нових, більш глибоких, 

суперечок між Угорщиною та Чехословаччиною. Вирішення взаємних проблем залежало від 

врегулювання проблеми спірних територій, які були наріжним каменем у двосторонніх 

відносинах двох держав, що заважало їх нормалізації та розвитку. 
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АНАЛІЗ ВІДЕО-ЗВЕРНЕННЯ ДЖ. БУША-МОЛОДШОГО ДО АМЕРИКАНСЬКОЇ 

НАЦІЇ ПІСЛЯ ПОДІЙ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ З ТОЧКИ ЗОРУ КІНЕСИКИ 

Політична діяльність завжди грала велику руль у житті суспільства. Від певної 

політичної ситуації чи позиції залежить місце країни на міжнародній арені, її стосунки з 

іншими країнами, її роль у діяльності світового суспільства. Однак важливе місце у 

визначенні іміджу країни займає спосіб її презентації політичним лідером. Під час виступу 

політичний лідер має змогу звернутися до міжнародної спільноти або до громадян своєї 
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країни. Дослідження як самого виступу, так і артикуляції, жестикуляції, емоцій, міміки й 

тональності мови дають більшу змогу зрозуміти, що насправді хоче донести до слухачів 

промовець. Мова тіла, невербальні засоби комунікації та їх розуміння – це саме компетенція 

такої науки як кінесика. Саме оволодівши нею, можна дізнатися наскільки слова людини 

співпадають з її думками. 

Проведений нами аналіз наукової і методичної літератури свідчить, що питаннями 

аналізу засобів невербальної комунікації політичних діячів займалися такі російські та 

українські науковці як К.У. Кеворкян, В.І. Карасик, В.П. Конецька, М.М. Махній та 

А.Є. Супрун. 

Мета статті є аналіз відео-звернення Дж. Буша-молодшого до американської нації після 

терактів 11 вересня 2001 р. за допомогою кінесики. 

Кінесика (з давньогрец. κίνησις – рух) – сукупність рухів, що застосовуються у процесі 

людського спілкування, окрім рухів мовного апарату, і є одним з підрозділів паралінгвістики. 

Кінесика вивчає віддзеркалення поведінки людини в її невербальних проявах, до яких 

відносяться міміка (рух м’язів), пантоміміка (рухи всього тіла), «вокальна міміка» (інтонація, 

тембр, ритм голосу), просторовий малюнок (зона, території, власність і переміщення), 

експресія (виразність, сила прояву почуттів, переживань), яка може бути вирішальною в 

інтерпретації усних висловлювань [2; 3]. 

Кінесика є незамінною для дослідження виступів політичних та громадських діячів. 

Досить популярним методом у США та країнах Західної Європи, особливо під час 

передвиборчих кампаній або публічних виступів. Зокрема, кінесику застосувати можна для 

аналізу виступу Дж. Буша-молодшого, зробленого після терактів 11 вересня 2001 р. Серія 

терористичних актів була здійснена за допомогою пілотованих літаків. У цих подіях 

підозрювали багатьох осіб, у тому числі й американські владні структури та антиглобалістів. 

Остаточно звинувачення впало на терористичну організацію «Аль-Каїда» та її керівника 

Осаму бен Ладена. У жовтні 2003 р. було встановлено, що через замахи загинули 2 974 

людей. Значні втрати понесли комунальні служби, головним чином пожежники та поліція – 

під час проведення рятувальних операцій загинуло близько 300 співробітників.  

Замах на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку став першою масштабною 

операцією подібного типу і спричинив більше жертв та матеріальних втрат, ніж будь-який 

інший теракт в історії США і всього світу.  

У своєму зверненні до нації Дж. Буш-молодший наголосив, що: «Це більше ніж 

теракт, це пряма воєнна агресія... Ворог напав віроломно, обравши своєю метою беззахисних 

людей, і боягузливо сховався... Ворог думає, що він у найнадійнішому укритті, і ми його не 

знайдемо. Але він помиляється. США використають усі ресурси, щоб знайти його і 

викорінити те зло, яке він несе... З нами все миролюбне світове співтовариство» [4]. 

Під час доповіді Дж. Буш – молодший поводився стримано, неемоційно, спокійно й 

монотонно. Промова була зроблена впевненим та поставленим голосом, що свідчить про 

розсудливість та впевненість у своїх словах оповідача. Жестукуляція була мінімальною. Це 

можна пояснити тим, що за регламентом та етикетом можна говорити лише певні речі, про 

які домовлено заздалегідь. Руки Дж. Буш-молодший періодично тримав або складеними у 

замок, що свідчить про те, що людина хоче на певний час відгородитися і відсторонитися; 

або відкривав долоні одна до одної, що демонструє відкритість та схильність до аудиторії. 

Під час висловлювань щодо необхідності збереження незалежності, безпеки і цілісності 

США та при наголошуванні на неодмінному покаранні терористів, президент хмурив брови. 

Це свідчить про рішучість і впевненість у своїх словах і жестах [1, 93-101]. 

Таким чином, аналіз відео-звернення Дж. Буша-молодшого за допомогою кінесики 

доводить, що жести, міміка, артикуляція президента США та тон його голосу цілком 

співпадали з текстом самої промови. Президент дійсно був впевнений у своїх судженнях та 

словах. 
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ПІДГОТОВКА ДО БУДІВНИЦТВА НАРОДНОГО ЖИТЛА  

НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ  

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. 

Процес підготовки до будівництва житла є важливою та відповідальною подією у 

житті українського селянина. Він може бути доволі тривалим і охоплювати хронологічно від 

кількох до десяти і більше років. На території Волинського (Західного) Полісся в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. збереглися та трансформувалися через нові реалії 

соціально-економічного життя ціла низка заходів, що передували початку будівництва 

народного житла. 

Перед тим як розпочати будівництво житла, селянин мав вирішити, на якому місці це 

робити. У традиційному середовищі існував обрядовий механізм для вибору «доброго» та 

«чистого» місця – система уявлень та ворожінь. Один із таких способів вибору місця для 

новобудови був зафіксований в селі Здомишель Ратнівського району: «То так робили: 

возьмуть свячониї води, возьмуть булку хліба, освятять і тоді там чи пириночує, чи як там. І 

встають рано, вже тоді бачать, шо там сотворилося і значить місце підходить для будови, 

начинають будовати…» [3]. Однак, з 1950-х років місця під забудову надавалися місцевою 

владою, що призвело до зникнення традиції вибору місця, адже селянин мав споруджувати 

житло на вказаному місці. Саме тому, при можливості, більшість опитаних селян 

споруджували свої житла на «батьківщині» чи на «дідівщині»: «Тіки на батьківщині. Всі 

будуються на батьківщині. Якщо немає вже місця, то тоді вже десь шукають» [1]. Це 

підкріплювалося й раціональними міркуваннями, адже садиба вже була обжита та 

забезпечена усіма необхідними господарськими спорудами та комунікаціями. 

До середини 1970-х років на території Волинського Полісся основним прийомом 

спорудження житла був зруб, а основним будівельним матеріалом – деревина. 

Найпоширенішими породами дерева, з яких будували стіни, була сосна, рідше ялина, а для 

підвалин («підошви») використовувався дуб, як міцніша та твердіша порода: «В основному, 

сосна була. Дуб на пудвали, а сосна вже на бруска» [4]. Траплялися випадки, коли хату 

зводили з осики, при цьому інші листові породи дерев, такі як вільха, не використовувалися: 

«Нє, вільхи ні, вільха ни на шо ни йшла, тілько дрова дни (сміється). Ну, в мене хата осова, 

например. Одна осина, али ніде її чирвак ни бире, ни чути, шоб був» [4]. Найкращим 

періодом для заготівлі деревини в лісі вважалася зима, адже зимова деревина була міцнішою 

і менше гнила: «Обично матеріал вибирається для будинку, щоб він був зимовий. Там смола 

не тиче так і він більш міцніший, зимній, не так дається корозії» [6]. При виборі деревини 

селяни, перш за все, звертали увагу на її практичні властивості – товщину, висоту, рівність 
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стовбура. Існували й певні ірраціональні заборони на використання дерева вдареного 

блискавкою (громом): «Яку хотів, яка тобі наравиться в ліси. А нащо вона кривая, простийку 

треба… Такеї (вдареної блискавкою – К.Г.) ни брали. Нимона кажуть, бо вона вже лихая, бо 

можи грим стукнути на хату. То вже вредне дериво» [5]. Остерігалися також вивернутого 

бурею чи вітром дерева, вважаючи, що це могла зробити нечиста сила, яка може потім 

перекинути хату: «Тоже ни брали. Ну бо можи пирикинути хату. Сьодніни признають, 

бируть все» [1]. 

З кінця 1960-х років ХХ ст. подібні застороги стають не актуальними, адже заготівлю 

будівельної деревини починають вести в промислових масштабах. Також варто відмітити той 

факт, що більшість дерев’яних будинків з цього часу були побудовані з привізного матеріалу 

з інших регіонів Радянського Союзу, як то Латвія, Сибір тощо: «Я в 73 році прийшов з армії, 

от і вона будувалася… Я вже в батьковій хаті живу, то батько заробив, тоді ще в Ригу їздив, в 

Латвію…» [6]. До кінця 1960-х років колоди на брус для стіни розпилювали самотужки, 

вручну. Цей процес називався «трачуванням» (від назви пілки-трачівки): «Ми свою стару 

хату то шетрачовали – один на вирху два на низу і вручну» [7]. Пізніше з’являються перші 

лісопильні (пілорами), які спрощували заготівлю бруса для стін будинку. 

З початку 1970-х років на території Волинського Полісся починає набувати 

поширення новий будівельний матеріал – цегла. Однак придбати її в достатній кількості для 

зведення будинку було важко. Тому селяни вдавалися до всіляких хитрощів, виписували її 

через різні організації, «діставали» через «могоричі» тощо. Лише з другої половини 1980-х 

років з появою нових будівельних матеріалів (піноблоки, шлак) зникає проблема з 

придбанням матеріалу для зведення житла. В даний час вона взагалі відсутня: «Тоді дуже 

важко, бо то було, врємєна були радянські. Тоді ничо не мона було купить, тоді ничо не 

продавалось. То все було по рознарядці, вони повинні були виписати. Тяжко було дуже 

достати, бо бази дуже малозабезпечені… Все так, по організаціях, прозьбою. А тепер, шо 

тепер, позвонив та й привезуть все готове» [1]. 

Розглянутий комплекс підготовчих заходів засвідчує той факт, що селяни 

Волинського Полісся в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття досить відповідально 

та ретельно підходили до його дотримання. Збереження низки звичаїв, прикмет, обрядів на 

теренах регіону пов’язане з тим, що місцеве населення неохоче відмовлялося від 

традиційних принципів життя. Виникли нові особливості, які вплинули на загальну картину 

будівельного процесу. 
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УКРАЇНА – ШВЕЦІЯ: ДОСВІД СПІВПРАЦІ У 1992–2014 рр. 

Країни Скандинавії включають в себе три економічно розвинених країни, 

співробітництво яких з Україною становить значний інтерес для дослідження.  

Актуальність даної теми простежується в процесі переорієнтації України на 

європейський вектор, для чого важливо проаналізувати вже існуючий досвід відносин з 

європейськими країнами і можна виділити, що скандинавські країни є досить успішними в 

цьому плані, зокрема Швеція. 

На жаль, сьогодні практично відсутні узагальнення досвіду українсько-шведських 

відносин, за винятком загальних праць щодо розвитку скандинавських країн. 

Розвиток українсько-шведського регіонального співробітництва характеризується 

широким спектром напрямів співпраці, зокрема, в економічній та гуманітарній галузях. 

Прикладами такого співробітництва є впровадження спільних ініціатив та реалізація проектів 

у сфері муніципальної економіки, житлово-комунальної галузі, соціальної та молодіжної 

політики, питань освіти, культури та спорту. Найбільшу частку займають проекти у сфері 

житлово-комунального господарства (близько 45%), у галузі культури (близько 25%) та 

гуманітарній сфері (близько 20%) [1]. 

Важливу роль відіграє співробітництво між містами України та Швеції, які підписали 

відповідні угоди, зокрема – між Києвом і Стокгольмом, між Луганськом і Вансбро, між 

Хмельницьким і Крамфорсом [2]. 

Останніми роками регіональне співробітництво між Україною та Швецією значно 

пожвавилося, особливо в сферах розвитку громадянського суспільства, культури та 

енергетичного сектору. Зокрема, у 2011 р. завдяки ініційованим Посольством зустрічам із 

представниками шведських установ, відповідальних за розвиток регіонального 

співробітництва, а саме – з Директором міжнародного Департаменту Асоціації місцевих влад 

та регіонів Швеції О. Берлінг, представниками Шведського міжнародного центру з питань 

місцевої демократії та деяких муніципалітетів тощо, були встановлені контакти між 

українськими та шведськими регіонами [1]. 

У 2011 р. в Стокгольмі відбулася низка зустрічей делегацій українських міст з 

представниками Асоціації місцевих влад та регіонів Швеції, Шведського агентства 

міжнародного розвитку, Шведської національної ради з питань туризму тощо, під час яких 

обговорювалися конкретні напрями двостороннього співробітництва. 28 квітня 2014 р. у 

м. Стокгольм проведено презентацію економічного, інвестиційного потенціалу Сумської 

області за участі більш, ніж 40 шведських компаній. 

Шведська сторона була поінформована про можливості здійснення поставок до 

Королівства Швеція конкурентоспроможної продукції виробництва сумських підприємств, 

були передані відповідні інформаційні матеріали. Обговорені можливості подальших 

зустрічей для налагодження співробітництва між підприємствами. 

Загалом у гуманітарному плані Швеція досить добре допомагає Україні: вона 

виділила 3,8 мільйона євро на гуманітарну допомогу Україні. Виділені кошти пішли на 

закупівлю продовольчих товарів і медикаментів для східної України, а також на відновлення 

інфраструктури регіону [3]. 

У питанні політичного характеру Україна розглядає Королівство Швеція як свого 

надійного партнера на шляху європейської інтеграції. У свою чергу, Україна належить до 

пріоритетів зовнішньої політики Швеції в регіоні Східної Європи. Важливу роль відіграє 

реалізація запропонованої нею спільно з Республікою Польща ініціативи «Східне 

партнерство». Масштабним проектом, висунутим Швецією в рамках цієї ініціативи, стало 

Партнерство з енергоефективності та охорони довкілля у Східній Європі/Україні. 
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Що стосується питання української діаспори, українська громада в Швейцарії не є 

чисельною і нараховує близько 140 осіб [4]. 

Загалом, українсько-шведське співробітництво динамічно розвивається та робить 

суттєвий внесок у розбудову дружніх відносин між Швецією та Україною. 
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ОСОБЛИВОСТІ БРИТАНСЬКОЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДРУГОЇ 

ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст. 

Стаття присвячена проблемі розвитку ефективної системи імміграційної політики у 

Великобританії з огляду на сучасні процеси міжнародної глобалізації. У роботі 

досліджуються основні особливості та пріоритетні напрями британської імміграційної 

політики, що визначають взаємодію Великобританії з іншими країнами в цій галузі. 

Коло проблем запропонованої для обговорення теми досліджували такі британські 

науковці як Йен Джей Спенсер, Джеймс Хемпшир, Сетвіндер Джус, Майкл Фріден, 

Александр Беттс, Крістіан Джопке. Проблема британської імміграційної політики стала 

предметом дослідження науковців на пострадянському просторі. Її досліджували історики: 

Т.Н. Андреєва, А.Є. Шарапов, М.Б. Денисенко, О.А. Хараєва, О.С. Чудиновських. 

Метою нашої розвідки стало дослідження особливостей розвитку імміграційної 

політики Великобританії в означений період, а також визначення основних факторів впливу 

на її сучасне положення. 

У післявоєнну епоху британський уряд, маючи на меті збереження колишніх відносин 

з країнами Співдружності та реалізацію інтересів національної держави [2, с. 104], зробив 

спробу вирішити шляхом міграції трудових ресурсів економічні та демографічні проблеми, 

що призвело до масового припливу «кольорових» іммігрантів з країн Співдружності та, як 

наслідок, наростання соціальної напруженості в країні [1, с. 102]. 

Після приходу до влади Консервативної партії у 70-х рр. ХХ ст. радикалізація 

політичного дискурсу з проблем імміграційної політики відбивалась у двох основних 

положеннях: 1) досягнення «нульової» міграції; 2) вирішення расових проблем у 

британському суспільстві, зокрема проблем інтеграції мігрантів [4, с. 101]. 

Консервативний уряд Маргарет Тетчер, з огляду на сукупність внутрішніх та 

зовнішніх факторів, вивів на перший план проблему максимізації економічної користі від 

іммігрантів із необхідністю змін у структурі та якості імміграційних потоків, що вилилося у 

зменшенні частки неекономічних мігрантів в структурі імміграції, та скороченні 

імміграційних потоків взагалі [5, с. 109]. 

З приходом до влади лейбористського уряду Тоні Блера, у травні 1997 р. 

розпочинається інкорпорація директив ЄС та проведення політики «керованої міграції», 

фундаментальне завдання якої «полягало в спрощенні руху через кордон так, щоб це 
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забезпечувало максимальні вигоди для британських інтересів», а саме – у ще більш 

жорсткому контролі надання легальних дозволів на роботу і видачі віз та створенні нових і 

розширенні повноважень вже наявних інститутів, які здійснювали контроль за легальною 

міграцією [1, с. 108]. 

В основі політичного дискурсу наступника Тоні Блера, лейбориста Ґордона Брауна, 

лежало: 1) прагнення знизити рівень міграції та водночас змінити його якісний склад, через 

яке була введена Система набору балів, яка визначала який іммігрант є найбільш корисним 

для економічного розвитку та соціальної стабільності Великобританії [3]; 2) поступове 

відокремлення та ізоляція від ЄС. 

З приходом до влади консервативного уряду Девіда Кемерона основною метою 

британської імміграційної політики стає заповнення традиційних робочих місць мігрантів на 

внутрішньому ринку британцями шляхом зниження міграційних потоків за рахунок 

обмеження доступу на в’їзд до країни для студентів та трудових мігрантів [5], що призвело 

до значного погіршення відносин з ЄС та питання про потребу виходу Великобританії з ЄС. 

Таким чином, імміграційна політика Великобританії протягом всієї історії її розвитку 

дотримувалась дещо ізоляціоністської позиції із одночасним збереженням статусу відкритої 

держави для тих іммігрантів, які можуть і будуть приносити користь її економіці. З 

державної точки зору, на пріоритетне місце вийшла зв’язка проблем забезпечення 

внутрішньої стабільності, а також внутрішньої і зовнішньої безпеки. В умовах глобальних 

міграцій це об’єктивно вимагає ефективного контролю обсягів і якості імміграції – а відтак, 

контролю національних кордонів і більш високої самостійності в прийнятті відповідних 

рішень. 

Література 

1. Андреева Т.Н. Основные направления развития иммиграционной политики 

Великобритании и ЕС / Т.Н. Андреева // Мировая экономика и международные отношения. – 

2011. – № 9. – С. 100-113. 

2. Шарапов А.Е. Иммиграционная политика Великобритании: наследие прошлого – 

проблемы для будущего / А.Е. Шарапов // Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование. – 2010. – № 6. – С. 104-116. 

3. Entry for non points-based system employment (entry clearance guidance) – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/collections/entry-for-non-points-

based-system-employment-entry-clearance-guidance. – Назва з титулу екрану. 

4. Joppke C. Immigration and the Nation-State. The United States, Germany and Great Britain 

/Christian Joppke. – Oxford, New York: Oxford Univ. Press, 1999. – 372 p. 

5. UK Government Commitsto Impose Migration Limit. June 28. 2010 – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=News&id=22447581. – Назва з 

титулу екрану. 

 

Ликова Вікторія 

к.і.н., викладач  

 

МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВНИХ ПОСЕЛЯН  

НА ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ХІХ СТ. 

Південна Україна завжди мала стратегічне значення у політиці уряду Російської 

імперії. Однією із проблем, яка повинна була бути вирішена саме за рахунок 

південноукраїнського регіону була нестача земель у внутрішніх губерніях імперії, а також 

малоросійських губерніях. З цією метою на землі регіону було здійснено декілька державних 

переселенських кампаній. 

Виконуючи свої обов’язки, землеміри і чиновники здійснювали огляди та перевірки 

державних поселень, а також вирішували земельні суперечки між селянами і поміщиками. У 

своїх записках та нотатках посадовці відзначали специфіку господарства та матеріального 

добробуту, а також особливості менталітету і характеру місцевого населення [1; 2; 6]. За їх 
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спостереженнями «поселення державних селян можна на око легко відрізнити від села 

кріпосних» [2, с. 47]. Державні села відрізнялися охайністю та доглянутістю, акуратними 

будинками та садами. У першу чергу це стосується місць, де поряд з державними селянами 

мешкали колоністи. Саме впливом менонітів та запозиченням їхньої культури пояснювалося 

«заведення невеликих охайних будинків німецього типу» [1, с. 109]. Довкола селянських 

будинків некрасиві та неміцні забори з гною замінювалися кам’яними та дерев’яними, у 

палісадниках з’являлися дерева для тіні. В самих селах влаштовувалося багато красивих 

будинків, що будувалися цілими правильними рядами [1, с. 109]. 

Особиста свобода робила державних селян більш зацікавленими у результатах власної 

праці, що позначалося на більшій відкритості свідомості селян для нових знань, способів 

ведення господарства тощо. Адже нові та покращені знаряддя праці, культури та системи 

господарювання з’являлися у державних селян, в першу чергу тих, які мешкали поряд з 

колоністами [2, с. 109; 4, с. 21; 8, с. 61]. 

Проте така оптимістична ситуація спостерігалась не у всіх поселеннях державних 

селян. Особливою групою поселян були десятинщики, які були приписані до міст, але 

займались сільським господарством на орендованих землях. Характерною рисою 

десятинщиків було те, що їх майнові права не були захищені у порівнянні з державними 

селянами. За сплату боргів десятинщика могли позбавити всього його майна (реманенту, 

худоби) і залишити «в одному лише платті» [3, с. 213]. Також, нерідко за умовами угоди із 

землевласником та у випадку тривалої оренди, десятинщики мали збудувати на ділянці, яку 

вони винаймали, хату, а іноді й всі необхідні господарські будівлі. Проте, у переважній 

більшості випадків, не маючи власної землі та не маючи зацікавленості у будівництві 

міцного будинку на землях, які вони могли покинути вже наступного року, десятинщики 

віддавали перевагу тимчасовим будівлям і напівземлянкам. У випадках, коли десятинщики 

все ж таки будували власні хати, вони були невисокі: «трохи вище середнього людського 

зросту з дверима, входячи в які, необхідно нахилятися» [7]. У випадку переходу 

десятинщиків на інші землі, всі зведені ними будівлі безоплатно переходили у власність 

поміщика, що також було досить істотним стримуючим фактором при налагодженні побуту. 

Державні селяни, які переселились із внутрішніх губерній імперії, також перебували у 

важкому матеріальному становищі мали «становище людей, які залишились після пожежі та 

ворожого нашестя. Багато домів без дахів, без сіней, дворів, а худобу рідко мають 2-3 штуки. 

Хліб на прожиття заробляють у віддалених поселеннях» [5, арк. 389]. 

Таким чином, можна говорити про те, що, не зважаючи на підтримку держави, надані 

пільги та кращу забезпеченість землею, матеріальне становище державних селян суттєво 

відрізнялося. Це залежало від розміру та якості земельної ділянки, зацікавленості селян у 

результатах праці та сусідів (колоністи, державні селяни, поміщицькі володіння та селяни). 
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ГОСПОДАР ВАЛАХІЇ ВЛАД ІІІ ЦЕПЕШ:  

ТЕМПОРАЛІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНОГО ОБРАЗУ 

Господар Валахії XV ст. Влад III Цепеш є однією з найзагадковіших постатей в 

історії. До цього часу серед істориків точаться жваві дискусії з приводу його особистості, 

його діяльності, оцінки його ролі в історії Східної Європи. Його постаті присвячено сотні 

досліджень. З кожним новим дослідженням історикам відкриваються нові інтерпретаційні 

горизонти, у яких знаходять спростування або підтвердження ті чи інші факти. Однак при 

цьому можна констатувати проблему браку джерельної інформації для проведення 

системного історичного дослідження та відтворення реальної біографії валаського 

володаря [1]. 

Історична персоналія Влада Цепеша є одним з найпоказовіших прикладів не тільки 

класичної міфологізації, але і динамічної темпоралізації історичного образу. Біографія Влада 

Цепеша – міф, який постійно оновлюється. З кожним новим етапом такої модернізації, образ 

Цепеша наповнюється новим змістом, який породжує його нову модифікацію. 

Ореол чорної слави, овіяної численними легендами тягнеться за Владом Цепешем 

майже шість століть. Кровожерливий вампір, кат, тиран, деспот що безжально тероризував 

усіх довкола себе. Однією з причин формування такого страхітливого образу стала, 

ймовірно, жорстокість у ставленні до ворогів [4]. Імовірно, якщо врахувати усі свідчення про 

діяння валаського господаря, то його можна ставити поряд із «Чахтицьким чудовиськом» – 

Елізабет Баторі та московським царем Іваном IV Грозним. 

Основні писемні свідчення про діяльність Влада Цепеша – це звіти європейських 

дипломатів, «Записки яничара», анонімне свідчення про нічну атаку Дракули, «Сказання про 

Дракулу», складене в Угорщині послом московського царя Івана ІІІ Федором Куріциним. 

Важливим є анонімне донесення, яке вперше було опубліковане в 1463 р. у Німеччині. 

Скоріше за все саме воно стало причиною негативного ставлення до Влада Цепеша, оскільки 

там вперше згадуються жахливі катування, здійснені ним особисто. Однак достовірність 

джерел викликає сумніви. Крім того, поширенню міфу про Дракулу сприяв розвиток 

книгодрукування. Якщо раніше все обмежувалося усними розповідями і письмовими 

документами в одному екземплярі, то вже у XVI ст. про Цепеша стало відомо більш 

широкому загалу. У свою чергу, це призводило до появи нових доповнень до вже існуючих 

викривлених та спотворених фактів, які набували нової популярності [3]. 

Провідну роль у становленні образу Дракули як кровожерливого монстра зіграв 

ірландський письменник Брем Стокер, котрому знадобилося ім’я для головного героя його 

нового роману про вампірів. Він обрав образ Влада Цепеша, тим більше, що його репутація 

відповідала колоритові роману. Твір вийшов друком у 1897 р. і став бестселером. З того часу 

образ Дракули став використовуватися у літературі подібного жанру. Вже у 20-ті роки XX 

ст. почалося становлення Дракули як кінематографічного персонажу. У 1921 р. угорський 

режисер Кароль Лайтхаї зняв німий фільм про Дракулу, після чого образ був сприйнятий 

кінематографом і став надзвичайно популярним. Станом на сьогодні знято сотні фільмів про 
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графа Дракулу. Завдяки суттєвим доповненням кінематографістів, образ Дракули набув ще 

більш сучасних рис. Граф Дракула почав зображуватись галантним вікторіанським 

джентльменом з вишуканими манерами, склався його хрестоматійний образ у масовій 

культурі [2]. 

Прикметно, що у сучасній Румунії Влад Цепеш є загальновизнаним і шанованим 

національним героєм. У свідомості румунського народу він залишається жорстким, але 

справедливим правителем, заступником і борцем за звільнення від турецького панування. 

Йому встановлено пам’ятник у місті Сігішоарі, а замок Бран, у якому начебто проживав сам 

володар, входить до реєстру об’єктів культурної спадщини ЮНЕСКО [1]. 

Отже у трансформації образу Влада Цепеша можна умовно виокремити три етапи: 

перший етап – становлення образу Влада Цепеша як персонажу легенд, який хронологічно 

можна виділити з середини XV ст.; другий етап, пов’язаний зі становленням літературного 

образу Влада Цепеша, розпочався наприкінці XIX ст.; третій етап, який триває з 20-х рр. XX 

ст. по сьогодення ознаменований формуванням основних рис образу Влада Цепеша як 

персонажу масової культури, зокрема завдяки кінематографу. На першому етапі відбулось 

власне становлення образу Влада Цепеша як жорстокого кривавого ката, з’явились перші 

легенди пов’язані з його «демонічним» походженням. Другий етап пов’язаний з написанням 

роману «Дракула» Бремом Стокером, у якому валаський володар Влад Цепеш стає вампіром 

графом Дракулою. Третій етап знаменує модернізацію образу Дракули у масовій культурі. 

Розквіт кінематографу надав можливості для сотні інтерпретацій образу легендарного 

Валаського воєводи. На цьому етапі образ Влада Цепеша стає елементом масової культури, 

культурним брендом, який мало хто сприймає як постать реального історичного діяча. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КУБИНСЬКОГО ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ 

РЕСПУБЛІКИ КУБА В 90-х рр. ХХ ст. 

Дисидентами називали людей, релігійний світогляд яких суперечив канонам 

католицької церкви. Сучасне значення терміну сформоване після ослаблення терору через 

смерть Сталіна. Дисидентами називають суспільний прошарок, представники якого 

виступають за демократичні нововведення при диктаторських режимах. 

На Кубі проблема дисидентського руху стала відомою широкому колу міжнародної 

громадськості після подій «чорної весни» 2003 р. У 90-х рр. росли настрої втоми і апатії від 

диктаторського режиму та невдоволення економічними труднощами. Після розпаду 

Радянського Союзу сприятливою ситуацію скористалась американська адміністрація, 

підтримуючи матеріально дисидентів та дисидентські організації. Загостренню проблеми 

сприяла еміграційна політика північного сусіда та закони про ембарго Торічеллі 1992 та 

Хелмса-Бертона 1996 р. [3, с. 321-322]. 
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Діяльність кубинських дисидентів у 90-х роках висвітлена в ЗМІ [6]. Також 

почерпнути інформацію можна з праць дослідників, що займаються міжнародними 

відносинами Кубинської Республіки [2], дослідженням історії країни [3], або правами 

людини на острові [1]. Проаналізувати мету, завдання та особливості дисидентського руху 

можна за допомогою публікацій самих дисидентів [4] та використання інформації на 

офіційних сайтах дисидентських організацій на острові [5; 7]. 

Метою статті є окреслення основних особливостей та аспектів діяльності 

дисидентського руху на острові у 90-х рр. XX ст. 

Загалом опозиційний рух в 90-х роках не виходив за рамки нечисленних 

дисидентських груп, ізольованих від основного населення. В 1987 р. у Гавані створені такі 

нелегальні організації як «Комітет на захист прав людини» на чолі з Рікардо Бофілом та 

«Кубинський комітет з прав людини та національного примирення». У 1991 р. створено 

«Кубинський комітет за мир, прогрес, свободу». У 90-х роках діяли «Секція Американських 

Інтересів в Гавані», «Центр за Вільну Кубу» та ін. Активну діяльність здійснюють інтернет-

видання «Кубанет», журнали «Ель дисидент» та «Ла ревиста» [1, с. 46]. 

Основними діючими організаціями на острові були «Представництво інтересів США 

на Кубі» на чолі з Джеймсом Кейсоном та «Агентство з Міжнародного Розвитку на Кубі», на 

веб-сторінці якого зазначено, що його головною метою є заохочення мирного переходу до 

демократії на острові [2]. 

Основною метою кубинських дисидентів є здобуття більших прав і свобод. Кубинські 

дисиденти прагнуть домогтись свободи слова, друку, зборів і т. ін. Важливим є питання щодо 

відміни смертної кари на острові та покращення умов у тюрмах. Для цього дисиденти 

займаються поширенням забороненої літератури, веденням блогів в Інтернеті, листуванням з 

політичними діячами європейських країн на тему прав людини на острові. Вони формують 

на острові свої гуртки, ініціативи, групки, центри. У 1998 р. дисиденти стали ініціаторами 

скандального проекту Варела [4]. 

Для протистояння інакомисленню кубинською владою організовані масові арешти 

протягом 1991–1993 рр., у 1997 та 1999 рр. [3, с. 323]. З 1999 р. чинний «закон кляпу», 

відповідно до якого розповсюдження в країні підривних матеріалів та їх поширення 

розглядається як замах проти національної незалежності та економіки Куби [6]. Закон 

встановлює позбавлення волі до 30 років за антикубинську діяльність [7]. 

Найбільшим здобутком дисидентів у 90-х роках вважається проект закону Варела 

1998 р. Для вдосконалення конституції шляхом внесення демократичних змін висунуті такі 

вимоги як свобода слова, асоціацій, друку, звільнення політичних ув’язнених, розширення 

приватного сектору, вдосконалення виборчої системи, освіти і т. ін. [5]. Більшість кубинців 

не підтримували суспільно-політичні погляди дисидентів. У 90-х рр. їх чисельність 

становила кількасот осіб, втім на поч. XXI ст. проект Варела підтримали від 11 до 25 тис. 

кубинців, що спричинило значну політичну кризу в державі [1, с. 53]. 

Таким чином, багаторічне невдоволення, доповнене економічними труднощами, 

спричинили новий етап активізації дисидентського руху в Кубинській Республіці. У 90-х рр. 

дисидентами закладені основи для майбутнього вибуху активності на початку XXI ст. 

Кубинська ж влада не визнавала діяльність дисидентів, вважаючи їх американськими 

найманцями. 
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ОФОРМЛЕННЯ ФІНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ У 1917 р.: 

УМОВИ І ОСОБЛИВОСТІ 

Перша світова війна кардинально змінила політичну карту Європи. Чотири імперії, які 

були основними рушіями геополітики в рамках Віденської системи міжнародних відносин 

(окрім молодої Німецької імперії, яка отримала статус імперії у кінці ХІХ ст.), пішли у 

небуття. Натомість на міжнародній арені з’явилися нові гравці: на руїнах імперій постала 

низка незалежних національних держав, серед яких була і Фінляндія (до 1917 р. – автономне 

Велике Князівство у складі Росії). Після Лютневої революції 1917 р. в Росії тут розгорнувся 

процес оформлення національної політичної еліти, яка згодом взяла на себе функцію 

проголошення незалежності Фінляндії. Розуміння особливостей перебігу цього процесу 

допоможе з’ясувати, чому фінська державотворча практика в умовах занепаду Російської 

держави виявилась ефективнішою за українську. 

У загальному вигляді проблему фінського державотворення зазначеного періоду 

розглядали фінські історики Е. Кетола [1], О. Юссіла, С. Хентіля, Ю. Неваківі [4]. Джерельну 

базу дослідження складають нормативно-правові акти, які відбивають аспекти розбудови 

фінської державності у 1917 р. [3; 5]. 

Метою нашого дослідження є аналіз особливостей становлення фінської політичної 

еліти протягом 1917 р. на предмет виявлення умов, етапів і особливостей його перебігу. 

Формування фінської політичної еліти було започатковане одразу ж після приєднання 

Фінляндії до Росії у 1809 р. Однією зі складових широкої автономії, яку пожалував Фінляндії 

Олександр І, був власний урядовий сенат, підзвітний безпосередньо імператору (а не уряду 

Росії), до якого мали обиратись лише фіни [2, с. 5]. Однак протягом усього ХІХ – початку 

ХХ ст. фінська політична еліта не була повноцінним суб’єктом державотворчих процесів: 

вони були ініційовані зверху і монопольно регулювались імператором. 

Рік 1917 став знаковим для фінського державотворення. Після Лютневої революції 

розпочинається незворотній процес виокремлення національної еліти з російського 

політикуму. Цей процес відбувався поступово, у його перебігу виразно виділяється декілька 

етапів. 

Відлік цього процесу розпочинається з маніфесту Тимчасового уряду Росії від 

20 березня 1917 р. Цей документ передбачав відновлення власне фінського законодавства, 

нівельованого в ході реалізації курсу наступу на автономію Великого князівства, що 

провадився з 1899 р. [3]. Реформа супроводжувалась трансформаціями у фінському сенаті: 

він підлягав дерусифікації і очищенні від російського елементу (з 1909 р. у фінському сенаті 

домінували російські офіцери [4, с. 116]). 26 березня 1917 р. було оголошено про створення 

оновленого сенату, який очолив соціал-демократ О. Токой. Хоча створення цього сенату і 

координувалося зверху, принципово новим у його діяльності стало те, що О. Токой вперше 



262 

 

на офіційному рівні заявив про необхідність надання незалежності Фінляндії [1]. Це можна 

розцінювати як усвідомлення окремішності фінської еліти від російської. 

Наступний етап виокремлення тривав з березня по листопад 1917 р. і позначився 

дискусіями щодо права на верховну владу у Фінляндії після повалення монархії. Існувало 

три точки зору: централістська (Тимчасовий уряд є правонаступником імператора, тому 

управління Фінляндією цілком перебуває в його компетенції); автономістська (спрямована 

на пошуки компромісу з Тимчасовим урядом задля збереження широкої автономії); 

самостійницька (яка стверджувала верховенство національних владних органів у Великому 

князівстві). «Сенат Токоя» розколола ідейна криза, в результаті чого він розпався. 7 

листопада оформився новий, переважно центристський сенат на чолі з Е.Н. Сетяля. Як 

наслідок, був досягнутий компроміс з Тимчасовим урядом, який відмовлявся від 

адміністративних функцій у Фінляндії, але залишав за собою право розпоряджатися її 

дипломатією та військом [4, с. 125-126]. 

Після Жовтневої революції 1917 р. процес виокремлення фінської національної еліти 

вийшов на фінішну пряму. 15 листопада 1917 р. фінський парламент проголосив себе носієм 

верховної влади. А вже 27 листопада було сформовано «сенат незалежності» на чолі з 

П.Е. Свінхувудом [4, с. 130]. Наступною знаковою датою є 4 грудня 1917 р., коли 

П.Е Свінхувуд виніс на розгляд фінського парламенту заяву уряду під назвою «До народу 

Фінляндії», в якій було задекларовано: «Фінляндія буде суверенною республікою». 6 грудня 

1917 р. парламент ухвалив підготовлену урядом заяву, яка увійшла в історію як Декларація 

незалежності Фінляндії [5]. 

Отже, 1917 р. для Фінляндії позначився активним державотворчим процесом, який 

супроводжувався поетапним виокремленням фінської еліти з російського політикуму, 

каталізатором чого послужила революційна ситуація в Росії. Основи даного виокремлення 

були закладені ще у ХІХ ст., однак у 1917 р. цей процес перейшов з латентної фази у 

відкриту і дістав логічного завершення.  
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ШВЕЙЦАРІЯ ТА ПРОБЛЕМА ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІГРАНТІВ 

Європейські околиці охоплені економічною кризою. Однак розташована в центрі 

старого континенту Швейцарія процвітає і приваблює все більше трудових мігрантів. Так, з 

восьмимільйонного населення країни, 23% (1 886 630 осіб) становлять іноземці. І хоча в 

цілому в Швейцарії проживає населення зі 190 країн світу, більш ніж 80% з числа іноземців 

походять з європейських країн. Вихідці з ЄС-28 та ЄАВТ становлять 62% всіх трудових 
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мігрантів (переважно італійці, німці та португальці). Крім того, більш ніж 270 тисяч 

мешканців країн Європи здійснюють маятникову міграцію (працюють у Швейцарії, а після 

роботи щоденно повертаються додому, на територію Євросоюзу) [3]. 

Хоча Швейцарія не є членом ЄС, вона тісно співпрацює з ним на рівні двосторонніх 

та багатосторонніх договорів. Зокрема, у 2002 р. почав діяти режим вільного переміщення 

громадян між Швейцарією та ЄС, а у 2008 р. країна вступила (на особливих умовах) у 

Шенгенську зону. Відповідно до Угоди про вільне переміщення громадян між Швейцарією і 

ЄС, європейці можуть протягом трьох місяців перебувати в країні у пошуках роботи без 

спеціального дозволу. У разі звільнення іноземець отримає право на допомогу по безробіттю 

та соціальну допомогу. Все це спрощує процедуру імміграції до Швейцарії для громадян ЄС, 

щоправда, отримання соціальної допомоги протягом занадто тривалого періоду часу може 

призвести до того, що іноземця позбавлять дозволу на проживання. Для того, щоб жителі 

інших держав не зловживали швейцарською допомогою з безробіття, з 2010 р. дозвіл на 

проживання відбирають в іноземців, які отримали соціальну допомогу в розмірі, що 

перевищує 40 тисяч франків [2]. 

У січні 2013 р. число новоприбулих трудових мігрантів з 17-ти країн-членів 

Євросоюзу зросло порівняно з січнем 2012 р. на майже 33%. 

Міграція ж з восьми «нових» країн ЄС (сюди відносяться і держави Східної Європи) 

виросла майже на 50%. Слід зазначити, що Угода про вільне переміщення робочої сили 

передбачає перехідний період тривалістю 7 років, в рамках якого Швейцарія має право 

обмежувати доступ громадян Болгарії та Румунії до ринку праці, що вона і робить 

починаючи з 2009 р. 

Європейці і до кризи їздили на заробітки до Швейцарії, проте після збільшення 

імміграційних потоків з ЄС уряд скористався можливістю запровадити квоти щодо трудових 

мігрантів. Спочатку вони стосувалися країн, які відносно нещодавно приєдналися до ЄС 

(Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Угорщина), але у 2013 р. 

було обмежено міграцію для всіх без винятку країн Євросоюзу.  

Такі дії викликали критику не лише з боку ЄС, а і в середині країни. Так, Соціал-

демократична партія Швейцарії разом з партією «Зелених» відразу ж заявили, що цей захід 

не матиме ніякого впливу на розвиток ситуації на швейцарському ринку праці. При цьому 

сам уряд розумів, що його крок матиме обмежений характер, оскільки квоти можуть діяти 

лише до середини 2014 р., як передбачено в Угоді про вільне переміщення населення. Проте 

це рішення привернуло увагу політичних еліт і населення Швейцарії до проблем імміграції, 

що реалізувалось у ряді ініціатив та референдумів з питань міграції (в тому числі 

законодавча ініціатива Швейцарської народної партії «Проти масової міграції», яку 

підтримали на референдумі 9 лютого 2014 р. 50,4% населення) [1]. 

Серед причин такої закритості відносно європейських іммігрантів можна назвати: 

побоювання збільшення імміграції з бідних країн Європи, перенаселення (середня густота 

населення Швейцарії 200 чол. на 1 км2), економічні причини (трудова міграція зменшує 

швейцарські зарплати), хоча рівень безробіття в країні становить лише 3%, і загалом країна, 

для якої характерне старіння нації, потребує додаткової робочої сили; «соціальний туризм» 

(трудова міграція часто стає першим кроком для отримання дозволу на проживання та 

громадянства) тощо. Однак самі швейцарці відзначають, що імміграція зачіпає питання 

національної ідентичності корінного населення. «Швейцарська ідентичність нерідко 

створюється через негативне ставлення до ідентичності сусідів» [1], – зазначає Паола Солка, 

керівник «Центру дослідження міграційних потоків» при «Вищій спеціалізованій школі 

Італійської Швейцарії».  

Отже Швейцарія, яка використовує трудову міграцію для потреб економіки, останнім 

часом демонструє насторожене ставлення до європейських іммігрантів, що пов’язують з 

багатьма причинами, серед яких виділяється культурний фактор. До того ж, карта імміграції 

активно розігрується на політичній арені Швейцарії як серед прихильників євроінтеграції так 

і серед євроскептиків. 
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ЕПІЛОГ ВІЙНИ МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ НАРОДНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ  

ТА ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ ПІВДНЯ РОСІЇ:  

ЗАПІЗНІЛИЙ КОМПРОМІС 

У зв’язку з поразкою УНР у відкритій фронтовій війні з денікінцями, розпочинався 

новий етап в історії українсько-білогвардійського протистояння, пов’язаний з переходом 

петлюрівців до підпільних форм збройної боротьби. На кінець листопада-початок грудня 

1919 р. становище білогвардійців стало критичним. Бойовою ініціативою остаточно 

заволоділи червоні. Фактично білогвардійці в Україні були приречені. Київська та 

Новоросійська групи Збройних сил Півдня Росії (ЗСПР), не маючи іншого виходу, 

відступали до Північної Таврії та Одеси [3]. Радикальна зміна ситуації на фронті стала 

причиною появи нової риторики у взаємовідносинах між петлюрівцями та денікінцями. 

Поява цієї нової якості стосунків між вчорашніми ворогами і є проблематикою нашого 

дослідження. 

Мета дослідження – провести аналіз процесу завершення військово-політичного 

протистояння між УНР та ЗСПР на початку 1920 р., що характеризувався переходом від 

війни до дипломатії. 

Тільки з 2000-х років набувають значного поширення праці з історії білогвардійських 

режимів на теренах України. Починає підійматися питання українсько-білогвардійського 

протистояння кінця 1918 – початку 1920 рр. Як правило, автори цих наукових розвідок 

ставлять за мету аналіз соціально-економічних, політичних та національних аспектів 

політики білогвардійських режимів А. Денікіна та П. Врангеля в Україні [1, 6]. 

Сучасна українська історіографія може похвалитися лише однією ґрунтовною 

монографією з історії українсько-білогвардійських взаємовідносин – М.В. Ковальчука, яка 

вийшла друком 2006 р. [4]. 

Вкрай несприятливе для денікінців розгортання війни проти більшовиків в Україні 

призвело до того, що деякі представники вищого білогвардійського командування починали 

розуміти всю безглуздість українсько-білогвардійської війни. 

Та незважаючи ні на що, більша частина білогвардійського командування все ще була 

переконана, що армію УНР потрібно ліквідувати. Хоча з кожною новою поразкою кількість 

таких командирів ставала все меншою. Надзвичайно важке становище спонукало білих до 

роздумів про те, що українці зможуть все ж таки виступити потенційними союзниками у 

боротьбі проти червоних. Остаточно ця думка сформулюється в офіційну позицію 

білогвардійського командування вже при головнокомандуванні П. Врангеля [2]. 

На відміну від Головнокомандувача ЗСПР А. Денікіна, який до кінця життя так і не 

визнав значення війни між УНР та ЗСПР, в утвердженні більшовицької влади, останні, 

навпаки, неодноразово на цьому наголошували. Так, наприклад, радянський історик 

Б. Сімонов писав, що суперечності між білими та «націоналами» стали «однією з 

найсерйозніших причин поразки Денікіна, оскільки виключали можливість спільних дій 

проти РСФРР» [5, с. 34]. 

http://www.swissinfo.ch/rus/
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Таким чином, у зв’язку з поразкою УНР, розпочався останній етап (грудень 1919 – 

березень 1920 рр.) в історії українсько-білогвардійського протистояння, пов’язаний із 

переходом петлюрівців до підпільних форм збройної боротьби. На кінець листопада-початок 

грудня 1919 р. становище білогвардійців стало критичним. Надзвичайно важке становище 

спонукало білих до роздумів про те, що українці зможуть все ж таки виступити 

потенційними союзниками в боротьбі проти червоних. Від білогвардійців, навіть, почали 

з’являтися пропозиції військової співпраці. Остаточно ця думка сформулюється в офіційну 

позицію білогвардійського командування лише тоді, коли його очолив П. Врангель у квітні 

1920 р. Трагедія полягала в тому, що тоді антибільшовицькі сили вже мали у розпорядженні 

незрівнянно малий територіальний, людський та ресурсний потенціал Північної Таврії та 

Криму в співвідношенні з більшовицькими силами. 

Література 

1. Бойко О.Д. Денікінський режим на українських землях: державний устрій, соціально-

економічна і національна політика [Електронний ресурс] / О.Д. Бойко // Проблеми вивчення 

історії Української революції 1917–1921 років. – К. : Ін-т історії НАН України. – 2010. – №5. 

– С. 115-144. – Режим доступу : http://histans.com/JournALL/revol/revol_2010_5/7.pdf 

2. Врангель П.Н. Записки. Т. 1. (ноябрь 1916 г. – март 1920 г.) [Електронний ресурс] / 

П.Н. Врангель. – Изд-во : “Харвест”, 2002. – Режим доступу : 

http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/index.html (6) 

3. Деникин А.И. Очерки русской смуты [Електронний ресурс] / А.И. Деникин. – Париж, 

1921. – Режим доступу: http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/index.html. – Назва з 

титулу екрана. 

4. Ковальчук М.В. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне 

протистояння / М.В. Ковальчук. – К. : Темпора, 2006. – 576 с.  

5. Симонов Б.М. Разгром Деникинщины. Почему мы победили в октябре 1919 г. / Б.М. 

Симонов. – М., Л. – Гос. изд-во, Отдел воен. лит-ры, 1928. – 64 с. 

6. Турченко Г.Ф. Південноукраїнський регіон в контексті національної політики уряду 

генерала А. Денікіна / Турченко Г.Ф. // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 56. – 

Т. 2. – С. 163-170. 

 

Мазипчук Максим 

аспірант історичного фак-ту  

КНУ ім. Тараса Шевченка 

Наук. кер.: д.і.н., проф. Слюсаренко А.П. 

 

ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-ПАРТІЙНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ Ю. КОЦЮБИНСЬКОГО 

Аналіз діяльності представників партноменклатури, які відігравали значну роль у 

функціонуванні тоталітарного режиму, має важливе значення для визначення динаміки 

державно-політичних процесів даного періоду. Розгляд історії УСРР через призму державно-

політичної діяльності представників номенклатури дозволяє розкрити відносини та 

протиріччя всередині партії, визначити життєві та професійні орієнтири радянської 

партноменклатури, розкрити повсякденне функціонування державного-адміністративного 

апарату. Такий підхід сприяє розгляду державно-партійного апарату зсередини, як сфери 

взаємодії, протиріч та конфліктів. 

У даному контексті інтерес викликає дослідження постаті Ю. Коцюбинського, який 

був активним учасником формування та функціонування радянської влади. 

В історіографії питання участі Ю. Коцюбинського у внутрішньопартійних 

протистояннях не досліджувалось. 



266 

 

Під час подій 1918–1920 рр. він виступав з позицій «лівих комуністів», які 

віддавали перевагу революційно-повстанській тактиці та прагнули безкомпромісної 

боротьби за перемогу соціалістичної революції будь якою ціною.  

24–26 лютого 1919 р. Ю. Коцюбинський брав участь у проведенні Полтавської 

партійної конференції. У своєму виступі він аналізуючи міжнародне становище різко 

виступає проти всяких перемовин з представниками Директорії та Антанти. Тому 

Ю. Коцюбинський не підтримав можливість участі більшовицьких делегатів у нараді на 

Принцевих островах. Оскільки, на його думку, згода на перемовини з країнами Антанти ні до 

чого не приведе, а тільки послабить революційний рух в Західній Європі [1, с. 3]. 

Ю. Коцюбинський протягом 1923–1924 рр. відкрито виступав на партійних зборах з 

підтримкою позицій та поглядів Л. Троцького. Протягом 20-х рр. він підтримував зв’язки з 

троцькістськими підпільними осередками. Варто відзначити, що у 20-х рр. відкритих 

репресій проти троцькістів не застосовували. Опозицію послаблювали насамперед за 

допомогою політичних інтриг та адміністративного тиску. Через троцькістську діяльність 

його відсторонили від важливих посад. У 1924 р. він був призначений заступником відділу 

агітації та пропаганди в харківський губком. Також за ним був встановлений нагляд з боку 

керівництва. Проте він продовжував брати участь у внутрішньопартійних конфліктах. У 

жовтні 1925 р. Ю. Коцюбинському, постановою ЦКК ВКП(б), була оголошена догана за 

доставлення опозиційного листа в Москву, який був адресований Я. Дробнісу. У 1927 р. під 

його головуванням відбулись збори харківського троцькістського активу [3, арк.296]. 

Ще з кінця 1926 р. проти троцькістської опозиції розпочалась систематична робота 

ДПУ, в ході якої ретельно відслідковували і брали на облік усіх прихильників Л. Троцького. 

Для того, щоб позбутись відомих опозиціонерів радянське державно-партійне керівництво 

направляло їх на дипломатичну роботу за кордон, тобто в своєрідне почесне заслання [2, 

с. 85]. Направлення Ю. Коцюбинського на посаду радника повноважного представника СРСР 

в 1925 та 1927 рр. мало на меті відсторонити його від участі у внутрішньопартійній боротьбі. 

Проте навіть перебуваючи на дипломатичній роботі він підтримував зв’язки із 

прихильниками Л. Троцького. Наприкінці травня 1927 р. троцькістська опозиція підготувала 

та направила до Політбюро ЦК ВКП(б) лист-платформу, який підписали 83 члени 

більшовицької партії, серед яких був і Ю. Коцюбинський У відповідь на пожвавлення 

діяльності троцькістської опозиції була розгорнута компанія по виключенню їх з партії. 

Однак Ю. Коцюбинському вдалось уникнути переслідувань. Проте він продовжував брати 

участь в засіданнях троцькістських осередків [3, арк. 297]. 

У 1928 р. комісія партійного контролю розглядала звинувачення Ю. Коцюбинського 

про його приналежність до троцькістської опозиції та у підписанні листа-платформи 83. Він 

у своїй заяві визнав власні помилки та троцькістської опозиції, також стверджував, що не 

брав участі у фракційній роботі і лінію партії він вважає правильною. На початку 30-х років 

він зумів змінити свої погляди і пристосуватись до нових політичних реалій. 

Приналежність Ю. Коцюбинського до троцькістської опозиції справила визначальний 

вплив на його державно-політичну кар’єру. Його діяльність зумовлювалась насамперед 

зв’язками всередині партії та ідейно-політичними поглядами. 
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ ПІД ЧАС ЄВРО-2012 

Проведення головного футбольного турніру чотирьохріччя у Європі – ЄВРО-2012 – 

неабияка подія не лише в регіоні, а й у світі. За перипетіями на футбольних полях господарів 

змагання, Польщі та України, слідкувало чи не більше людей, ніж згодом за лондонською 

Олімпіадою. Тому для науковців великий інтерес становить не лише підбиття підсумків 

такого грандіозного явища в світі спорту, що є досить нагальною справою, адже пам’ять про 

нього ще є достатньо свіжою і незачепленою дослідженнями. Основну увагу приковує 

прослідковування тієї еволюції, якої зазнали відносини Польщі та України під час організації 

такого дійства. Хотілося б звернути увагу на той факт, що комплексних досліджень з 

приводу цього питання проведено не було, тому результати нашого дослідження не мають 

аналогії у сфері дослідження міжнародних відносин. 

Між Україною та Польщею існує співпраця у декількох стратегічних сферах – 

економічній, політичній, соціально-гуманітарній. Загалом протягом періоду незалежності 

України її відносини з Польщею переживали різноманітні історічні віхи. Поряд з цим 

співпраця на державному рівні з роками набувала все окресленіших форм, еволюціонувала та 

вдосконалювалась паралельно з самими державами. 

Аналізуючи процес відбору заявки, яка стала господарем ЄВРО-2012, варто сказати, 

що для широкого загалу перемога польсько-українського проекту стала певною 

несподіванкою. Проте рішення виконкому УЕФА відкрило нову сторінку в історії Польщі та 

України, для яких право проведення на своїй землі ЄВРО-2012 стало справжнім шансом на 

визнання їх в Європі [2]. 

Підготовка, організація і спільне проведення фінальної частини чемпіонату з футболу 

ЄВРО-2012 на сьогодні все ще залишається дійсно найбільшим проектом у двосторонніх 

відносинах України та Польщі. Він важливий не тільки у спортивному аспекті, але й 

геополітичному, геоекономічному, геотуристичному вимірах як проект, який дає великий 

шанс для розвитку обох країн. Для України це ще й проект практичної європейської 

інтеграції, який сприятиме активізації міжнародного ділового співробітництва України з 

європейськими партнерами, пожвавленню українсько-польського політичного діалогу. 

Після закінчення в Польщі та Україні ЄВРО-2012 були підбиті туристичні підсумки 

організації футбольного євро-мундіалю. Було надано статистичні дані, які чітко визначали 

кількісні показники по містах-господарях Чемпіонату Європи відповідно до різних 

критеріїв [3]. 

Слід звернути увагу, що між Україною та Польщею завдяки ЄВРО-2012 створено 

одну з найбільш розгалужених інституційних та організаційних платформ співробітництва на 

рівні комісій, комітетів, робочих груп. У той же час наголошується неповне їх залучення до 

вирішення проблем двостороннього характеру, що стоять на порядку денному [2]. Видається 

за доцільне активізувати роботу на рівні профільних міждержавних комітетів і комісій для 

забезпечення високої динаміки українсько-польського політичного діалогу та економічної 

кооперації. 

Звичайно, крім доходів і залучення туристів проведення ЄВРО-2012 – це інвестиції в 

інфраструктуру країни. Очевидно, що, не дивлячись на проблеми, в ході підготовки до 

ЄВРО-2012 в обох країнах-господарях значно покращився стан транспортної інфраструктури 

(як автомобільної, так і залізничної), побудовані нові готелі, ресторани і кафе, з’явилися 

сучасні стадіони, аеропорти приведені у відповідність європейським стандартам. І, 

безумовно, велика частина інвестицій – це стратегічні вкладення, які дали поштовх для 

подальшого розвитку цих країн [1]. 
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Крім очікуваних бонусів і доходів, ЄВРО може призвести до того, що організатори 

чемпіонату зіткнуться з серйозними проблемами. У першу чергу це стосується повернення 

боргів, які накопичилися в процесі підготовки до ЄВРО-2012. Можливість повернення цих 

коштів в першу чергу залежить від того, чи виправдаються очікування за рівнем доходу і 

зростання кількості туристів. Якщо вони не виправдаються, то проблеми дійсно можуть 

виникнути. По-друге, якщо нові стадіони не будуть регулярно використовуватися, то їх зміст 

також може стати збитковим. На цьому тлі Польща виграє, так як їх стадіони спочатку 

замислювалися як багатофункціональні комплекси, а Україні доведеться шукати варіанти 

використання своїх арен [3]. 

В цілому, відносини між Польщею та Україною на шляху до прийняття останньої в 

лави євросоюзівських країн залишають більше запитань, ніж відповідей. І вина в цьому, 

перш за все, саме України. Адже Польща залишається чи не єдиним яскравим представником 

захисту українських інтересів в Брюсселі. Тому саме польський оплот в ЄС дозволив Україні 

вести вдалі переговори про подальшу співпрацю в рамках цієї європейської організації. 

Позиція Польщі з Литвою щодо місця України в ЄС передбачає якнайшвидше підписання 

Угоди про асоціацію з нашою країною. І лише від активної діяльності на благо цьому Польщі 

залежить подальший статус України в межах Європейського Союзу [2]. 
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ЗМІНА НАПРЯМКІВ НАСТУПУ НА ЛІНІЇ «ВОТАН»:  

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

Мелітопольська наступальна операція на цей час залишається майже не дослідженою, 

адже це операція регіонального значення, тому за дослідження брались лише краєзнавці-

аматори, а також операція мала багато військових прорахунків тому в радянські часи ця тема 

була небажаною для дослідження. Зі здобуттям Україною незалежності і відкриттям архівів 

розпочався процес осмислення та викриття білих плям Мелітопольської наступальної 

операції. 

У загальному вигляді мелітопольську наступальну операцію досліджували: 

А.Д. Линчук [4], І.Т. Муковський та О.Є. Лисенко [5], В.М. Мороко [2]. Джерельну базу 

дослідження складають мемуари учасника військової операції, в яких відбито процес зміни 

напрямків наступальної операції [1]. 

Мета нашого дослідження – проаналізувати причини зміни наступальної стратегії 

радянської армії на лінії «Вотан» та з’ясувати наслідки змін наступу. 

За планом наступальної операції, головний удар наносився північніше Мелітополя на 

Михайлівку, а допоміжний удар південніше Мелітополя [4, с. 19]. У кінці вересня 1943 р. 

розпочався наступ військ Південного фронту. Незважаючи на зусилля військ Південного 

фронту, лінія була добре укріплена, ворог уперто утримував оборонний рубіж на 

р. Молочній [5, с. 337]. Прориву оборони противника на головному напрямку не відбулося. 

http://gazeta.zn.ua/POLITICS/
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Це ще раз підтвердило те, що війська армій несерйозно готувалися до наступу. Противник, 

розгадавши план командування Південного фронту про нанесення головного удару на 

Михайлівському напрямку, сконцентрував на цьому напрямку значну кількість військ, 

перекинутих з Криму і навіть з самої Німеччини [4, с. 108]. Однак радянська армія вперто 

наступала на цьому напрямку. Лише заливши територію кров’ю і заваливши її горами трупів, 

радянське керівництво зрозуміло, що потрібно змінювати вектори наступу на лінії «Вотан», 

так як на північному напрямку концентрувалась більша частина німецьких сил. Хоч загалом і 

безрезультатні, проте активні дії Південного фронту на північному напрямку змусили німців 

зняти з ділянки армії більшість підрозділів для посилення оборони північніше Мелітополя [2, 

с. 321]. 

Радянське командування, оцінивши обстановку на фронті, здійснило перегрупування 

сил, які раніше готували використати північніше Мелітополя. Їх терміново перемістили на 

південний напрямок [3, с. 67]. Зміною напрямків наступу радянські війська досягли значних 

успіхів, війська 51-ї армії ввірвались в Мелітополь з півдня. Місто на 11 днів перетворилось 

на арену жорстких вуличних боїв. Мелітополь у ті часи нагадував Сталінград, бої йшли за 

кожен квартал, будинок, які неодноразово переходили з рук у руки. Зайнявши Мелітополь, 

радянські війська прийняли рішучий нічний штурм, після якого оборона ворога була зламана 

і він почав загальний відступ до Дніпра [1, с. 373]. 

Прорив завершився з початком загального відходу німецьких військ на Південному 

фронті. Почавши переслідування противника, війська правого крила фронту до 5 листопада 

звільнили всю Північну Таврію. Ворогові вдалося затриматися лише в районах Нікополя та 

Херсона на лівому березі Дніпра. 

Отже, зміна напрямків наступу радянських сил на лінії «Вотан» мала позитивний 

характер, який вплинув на весь хід військової операції. Щодо причин зміни напрямків 

наступу, то вони були викликані військової обстановкою на лінії фронту. По-перше, 

північніший напрямок ретельно був підготовлений до оборони і німці тримали оборону на 

цьому напрямку, що призвело до величезних втрат радянських сил. По-друге, радянський 

план наступу був примітивний і німці відразу його розгадали та почали перекидати на 

північний напрямок додаткові сили з Криму і Німеччини. Згодом вони перекинули на 

північний напрямок оборони сили з південного напрямку, на що відразу зреагувало 

радянське командування. 

Змінивши напрямок наступу, радянське керівництво врятувало сотні тисяч 

солдатських життів, яких вони так нещадно гробили на північному напрямку наступу. Зміна 

напрямків наступу дозволила радянським військам швидкими темпами ліквідувати лінію 

«Вотан» та вигнати з Мелітополя німецьких загарбників. 
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ЕТНІЧНІ ЗМІНИ В МІСТАХ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ В 1959–1989 рр. 

(ЗА ДАНИМИ ПЕРЕПИСІВ НАСЕЛЕННЯ) 

Метою статті є аналіз змін етнічного складу міського населення Запорізької області з 

кінця 1959 по 1989 рр. Ставиться завдання з’ясувати кількісні характеристики, політичні, 

економічні, соціальні передумови цих змін та їхні наслідки. 

Аналіз історіографії показує, що за радянських часів проблема етнічних і соціальних 

змін розглядалася переважно в загальносоюзному і загальнореспубліканському розрізі. 

Розгляд характеризувався відсутністю критичності існуючих суспільних явищ. Проте 

відкидати здобутки історіографії цього періоду не можна. Певний інтерес для дослідника 

становлять роботи Ю.В. Бромлея, В.І. Наулка, М.Р. Плюща, С.Л. Сенявського, 

Ю.О. Курносова, Ю.В. Арутюняна, Л.А. Шевченко, Р.І. Косолапова, В.І. Кравченка, 

П.П. Панченка, Є.С. Сенявського, В.С. Чишка, О.Ф. Нікілєва та ін. 

Із здобуттям Україною незалежності вивчення етнічних та етносоціальних процесів 

отримало новий імпульс і помітно активізувалось. Важливими при підготовці нашого 

дослідження стали положення, які містяться в працях Б.І. Кравченка, Ф.Г. Турченка, 

С.М. Тимченка, Л.І. Полякової, В.М. Литвина, О.О. Бондарчука, М.І. Куловецького. 

Важливо, що поряд з загальнодержавними в них приділена увага і регіональним проблемам. 

Джерельну базу дослідження склали опубліковані та первинні матеріали переписів 

населення (1959, 1970, 1979, 1989 рр.), а також статистичні матеріали. 

У післявоєнні роки в Запорізькій області у національному складі населення суттєвих 

змін не відбулося, якщо порівнювати показники із даними довоєнного періоду. Відповідно 

до перепису населення 1989 р., на території області проживали представники більше 90 

національностей. 

Найбільшими національними групами в Запорізькому регіоні, як в місті, так і в селі, 

були українці, росіяни, болгари, білоруси, євреї. 

Протягом досліджуваного періоду, серед міського населення переважали українці та 

росіяни [3, с. 28-29]. 

Основним джерелом поповнення міських жителів протягом досліджуваного періоду 

на півдні України була міграційна активність населення сіл, переважно українців та 

представників інших національних груп. У 60-ті роки процес демократизації суспільного 

життя дозволив селянам виїжджати у міста. У 1959 р. від загальної кількості українського 

етносу в регіоні (68,4%) кількість українців в містах була – 51,2%, тоді як у 1989 р. від 63,1% 

всієї маси українського населення в містах мешкало 72% українського населення [2, c.127].  

Ці процеси мали і негативну сторону – поступово відбувається старіння українського 

населення на селі [2, с. 229]. 

Другою за чисельністю національністю в Запорізькому регіоні є росіяни. На час 

перепису населення 1959 р. кількість росіян в Запорізькій області становила – 26,6% від 

всього населення області. З них 70,2,% проживало у містах регіону. У 1979 р. кількість 

російського населення вже становила 31,1%. З них, відповідно, міське населення становило 

приблизно 19% [3, с.29]. Ці дані дозволяють спостерігати за тенденцією зменшення 

російської етнічної групи, що було спричинене міграцією до міст українського населення. 

Разом із тим, станом на 1989 р. росіяни склали незначну більшість жителів міста Мелітополя 

– 47,2% (українці – 46,%) і переважну більшість міста Енергодар – 50,3% (українці – 

46,0%) [1, с 132-133]. В усіх інших адміністративно-територіальних одиницях росіяни 

посідали друге місце за чисельністю. 

Інші найбільш поширені етнічні групи, представлені в містах регіону, кількісно 

поступаються – болгари, білоруси, євреї та ін. Серед них можна спостерігати тенденції до 

зменшення, особливо це помітно серед єврейської спільноти. Внаслідок активної міграції 
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кількість євреїв у містах регіону зменшилась за період 1959–1989 рр. приблизно у 3 рази. 

Натомість з’являється тенденція до збільшення у містах представників таких етносів, як 

кримські татари, вірмени, грузини та ін. [1, с. 126-127]. 

Отже, проаналізувавши етнодемографічні показники провідних етносів, що 

проживали на території Запорізького регіону у досліджуваний період, можна зробити 

висновок, що основною тенденцією етнонаціонального розвитку було загалом збільшення в 

містах чисельності корінного етносу – українців, за рахунок мігрантів із села і подальше 

зростання частки національних меншин. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ  

ЄВРОПІ ТА США 60–80-х рр. ХХ ст. 

Феміністичний рух бере свій початок у ХІХ ст., але з того часу він постійно 

піддається процесу якісного оновлення, і тому не втрачає своєї актуальності в наш час та має 

вагомий вплив на суспільство. Тож дослідження трансформації феміністичного руху у 60–80 

рр. ХХ ст. є актуальним, це допоможе виокремити загальні тенденції розвитку суспільства 

під впливом фемінізму у минулому та на сучасному етапі. 

Особливості статусу жінки у суспільстві в історичній ретроспективі висвітлюють 

О. Здравомислова, А. Тьомкіна в статті «Дослідження жінок і гендерні дослідження на Заході 

та в Росії» [4]. Ф. Ахмедшина, О. Шнирова, І. Школяров у статті «Основні напрямки 

феміністичної теорії» [2] аналізують основні риси напрямків неофемінізму. О. Водоп’янова в 

праці «Європейський фемінізм: ідеї і рух» демонструє розвиток та динаміку феміністичного 

руху [3]. 

Наша мета – продемонструвати особливості трансформації феміністичного руху в 

Західній Європі та США у 60–80-х рр. ХХ ст. 

У кінці 20-х рр. ХХ ст. представники першої хвилі феміністичного руху вже досягли 

значних успіхів. Їх активна діяльність оформилась у прогресивний організований рух, який 

вперше офіційно підняв жіноче питання у суспільстві. Однак, перша хвиля фемінізму пішла 

на спад, бо його учасники, досягнувши певних політичних прав та деяких юридичних 

поступок, зробили висновок, що жіноче питання остаточно вирішене [1, с. 66]. Та нетривала 

пауза у феміністичному русі показала, що всі здобутки першої хвилі не мають особливого 

значення для суспільства, якщо воно продовжує жити стереотипами і традиційними 

цінностями, де роль і образ жінки залишаються незмінними. В дійсності всі поступки 

законодавства, по суті, були формальними і далекими від реального життя. Жінки 

продовжували стикатися з серйозними проблемами при отриманні освіти, вступі на роботу і 

при врегулюванні сімейних відносин. Тому, не дивлячись на великі успіхи першої хвилі 

фемінізму, найбільше її досягнення було в тому, що вона склала базову основу для 
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подальших змін у суспільстві відносно становища жінок, що пов’язано з поширенням нових 

ідей у феміністичному русі 60–80 рр. ХХ ст. на теренах Західної Європи та США. 

Другий етап феміністичного руху виник у «бурхливі шістдесяті», коли революційні 

ідеї охопили значну частину суспільства. Саме на хвилі загального суспільного протесту 

виникла можливість для постановки питання про пригнічене становище жінок. Друга хвиля 

фемінізму характеризується тим, що боротьба її представниками проводилася не стільки в 

юридичній чи соціально-економічній площині, як це було за першої хвилі, скільки в сфері 

норм і традицій. Учасники руху виступали за революцію у свідомості і за кардинальний 

перегляд існуючих стереотипів і традиційного погляду на відносини між обома статями та на 

їхні функції та ролі [3]. 

Виникнувши як заклик до єднання усіх жінок, феміністичний рух у своєму розвитку 

сформував різнобічну ідеологію неофемінізму. Характерна її особливість полягала у 

наявності декількох різних напрямків цієї ідеології, що пояснюється тим, що феміністичний 

рух другої хвилі об’єднував представників різних країн, які мали відмінності у своєму 

історичному розвитку та у політичних вподобаннях. Неофемінізм був представлений 

реформістським крилом феміністок, що виступали за поступові реформи суспільства на 

законодавчому і побутовому рівнях. Такі погляди виокремились у ліберальний та 

психоаналітичний фемінізм. Також у неофеміністичній ідеології мало місце революційне 

крило феміністок, які вважали, що суспільство повинно змінитися докорінно, а цього, на 

їхню думку, можливо було досягти лише шляхом революції. Такі ідеї сповідували 

представники радикального та лівого напрямків фемінізму другої хвилі [2, с. 60]. 

Отже, порівнюючи новий етап жіночого руху, що стартував у 1960-х роках, з рухом 

кінця XIX – початку XX століття, варто зазначити, що учасниці другої хвилі фемінізму 

розгорнули свою боротьбу у принципово іншій площині: в сфері норм і традицій 

суспільства. Крім того, аналізуючи дані етапи фемінізму, треба підкреслити той факт, що у 

60–80-х рр. ХХ ст. феміністична ідеологія стала більш різноманітною і чіткішою у своїх 

основних вимогах до суспільства. І якщо перша хвиля фемінізму з часом «звужувалася» з 

точки зору контингенту учасниць і класових перспектив, то друга хвиля феміністичного руху 

з плином часу тільки розширювалася, створюючи цілу мережу феміністичних об’єднань, 

міжнародних організацій та наукових установ. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  

В ЕПОХУ «ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ» 

Після Другої світової війни Запорізька область зіткнулась з масою проблем. Гострою 

проблемою стали людські ресурси. Це відобразилось навіть на політичній номенклатурі. 

Впродовж 1945 р. – по липень 1946 р. з 1919 основних працівників номенклатури 

обкому КП(б)У, ЦК КП(б)У і ЦК ВКП(б) Запорізького регіону змінилося 436 осіб, або 

22,7%. З 7800 працівників, що входили до номенклатури райкомів і міськкомів партії, 

змінилося 3268 чоловік, або 41,9%. За цей же період змінилося кадрів: у Кам’янсько-

Дніпровському районі 81,8%, у Гуляйпільському 87,3%, Мелітопольському 80%, 

Осипенківському 69,6%, Приморському 60,2%, Веселівському 60,6%, Запорізькому 

міськкомі 56,3%. 

Особливо великі розміри прийняла плинність серед міських і районних працівників. 

За півтора року секретарів райкомів змінилося: КП(б)У 34,1%, завідуючих відділами 

пропаганди та агітації 31,9%, завідуючих оргінструкторськими і військовими відділами 

40,9%, голів виконкомів районних рад депутатів трудящих 58,6%, директорів МТС 34, 4%, 

директорів радгоспів 63,3%. 

Велика плинність мала місце серед інструкторів райкомів і міськкомів КП(б)У. 

Штатних пропагандистів змінилося 60,7%, інструкторів 65,6% [1, арк. 4]. 

Яскраве пояснення такої політичної плинності кадрів партійної та радянської верхівки 

в Запорізькій області можна побачити у цитаті першого секретаря Федора Матюшина на XIІ 

пленумі Запорізького обкому Комуністичної партії (більшовиків) України від 30 серпня 

1946: «... пленум обкому КП(б)У вважає абсолютно правильною дану Центральним 

Комітетом ВКП(б )У і пленумом ЦК КП(б)У оцінку, що справу підготовки, підбору та 

розподілу керівних кадрів у Запорізькому обкомі, міськкомах і райкомах КП(б)У поставлено 

незадовільно. Пленум обкому КП(б)У відзначає, що в Запорізькій обласній партійній 

організації є серйозні недоліки і помилки в справі підбору, розподілу та підготовки керівних 

кадрів» [2, арк. 5].  

Вище партійне керівництво вважало, що в результаті недооцінки ідеологічної роботи з 

боку обкомів, міськкомів, райкомів і відсутності з їх боку належної уваги до підбору та 

ідейно-політичного виховання в Запорізькій області, словами сучасних істориків, не 

впроваджується ідеологічна і політична система, запропонована вождем – Сталіним. 

Тому було вирішено побороти цю «політичну хворобу». «Головним лікарем» став 

Леонід Ілліч Брежнєв, який у 1946 р. змістив з посади вже згаданого Ф. Матюшина [3]. 

Впродовж 1946–1947 рр. саме Брежнєву вдалося відновити політичну систему 

сталінського механізму, до якої входили політичний терор, ідеологічна заангажованість та 

масовий страх суспільства перед органами держбезпеки. 

Впродовж 1945–1953 рр. результатами такої політики стала політична чистка робочих 

кадрів Запорізької області. Використовуючи статистичні дані, можна чітко аргументувати, 

що з 1946 по 1953 рр. в Запорізькій організації компартії України помінялося 48% партійних 

співробітників, а 15% кадрових робітників були перебазовані на нові місця служби. 

Впродовж 1946–1947 рр. на теренах Запорізької області, як і по всій Україні, відбувся 

голодомор. Згідно з указом Сталіна від 19 вересня 1946 р. «Про заходи з ліквідації порушень 

Статуту сільськогосподарської артілі в колгоспах» на Півдні України (зокрема, у Запорізькій 

області) слід було ліквідувати всі пережитки нібито «буржуазно-капіталістичних» відносин 

на селі, про які доносили спецслужби [1, арк. 13]. Це положення стало основною офіційною 

формулою радянської влади після війни. Загальну статистику втрат від голодомору в 

Запорізькій області відтворити дуже важко, оскільки вона офіційно викривлялась та 
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замовчувалась. Сотні тисяч селян опинилися на грані смерті від голоду. Трагічний список 

жертв Запорізької області сягає за 100 тисяч осіб [4, с. 171]. 

Проаналізувавши документи, можна стверджувати, що прикриваючись основними 

офіційними завданнями кардинальних змін і докорінного поліпшення розстановки кадрів у 

всіх галузях народного господарства, нібито домагаючись забезпечити авангардну роль 

комуністів у промисловому і сільськогосподарському виробництві, керівники Запорізької 

області взяли курс на виконання директив сталінському режиму, відновлення ідеологічно 

заангажованого, репресивного характеру політики. Запорізька область епохи «пізнього 

сталінізму» була «сталевим стержнем» в механізмі радянської влади. 
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БРИТАНСЬКА МОНАРХІЯ У СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

Упродовж ХХ – початку ХХІ ст. світ зіткнувся з проблемою занепаду інституту 

монархії. Нове демократичне суспільство потребує свободи дій та змагається за право 

самостійно вирішувати внутрішньо- та зовнішньополітичні питання, без втручання 

діяльності покровительського клану, який би віддавав накази та вирішував долю мільйонів 

самостійно. 

Однак, такі тенденції в сучасному суспільстві можна трактувати двозначно: це 

означає як занепад монархічної системи управління суспільством, так і її трансформацію у 

нову специфічну форму у сфері сучасних глобалізаційних процесів. Із усіх існуючих нині 29 

монархій [4], більшість – конституційні, що породжує нову проблему, яка пов’язана з тим, чи 

насправді сьогодні можна спостерігати занепад монархічної системи державного устрою в 

сучасному вирі глобальних світових подій. 

Дана проблематика комплексно не вивчалась в українській науковій літературі. 

Спроби проаналізувати розвиток монархічної системи на прикладі Великобританії робили 

такі вчені як В. Матвієнко, Н. Пархоменко, О. Фоменко, В. Хандогій, О. Шерман та ін. 

Мета роботи полягає у дослідженні головних особливостей розвитку інституту 

монархії Великобританії у вирі сучасних глобалізаційних процесів. 

Після складних для правлячої династії Великобританії подій 1990-х рр., коли 

розлучення принцеси Діани та принца Чарльза поставило монархію в країні під удар [2], 

представниками королівського двору Букінгемського палацу було вжито низку спеціальних 

заходів для покращення іміджу, аби повернути прихильність громадськості на свою користь. 

До всього цього, варто також враховувати здатність королеви Єлизавети ІІ адаптуватися до 

сучасних реалій у різних сферах життєдіяльності. 

Слід звернути особливу увагу на те, що великого значення для розквіту монархії 

Великобританії мало народження принца Георга в родині герцогів Кембриджських (принца 

Вільяма і Кейт Мідлтон) [3]. Це привернуло загальносвітову увагу до британської 

королівської сім’ї. Аналіз цієї та низки інших масштабних подій останніх років у житті 

британської монархії, зокрема – весілля принца Вільяма (квітень 2011 р.) [5] і 
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«діамантового» ювілею правління королеви Єлизавети ІІ (червень 2012 р.) [2], дає змогу 

зробити такі висновки. 

Основна суспільна функція монархії – це ідея об’єднання. Існування монархії, її 

підтримка та віра у майбутнє монархії характеризується єдністю населення країни. Коли в 

країні панує єдина ідея, суспільство здатне протистояти зовнішнім факторам негативного 

впливу на внутрішнє середовище. 

Однак, на сучасному етапі британська монархія перебуває у кризовому стані. Згідно з 

опитуванням, лише 44% вважають, що Великобританії потрібна монархія. За останні два 

десятиріччя це найнижчий рівень популярності королівської родини у Великобританії. Так, 

на початку 1990-х років монархію підтримувало 70% британців [1]. Можна зробити 

висновок, що 26% із раніше опитуваних вже сумніваються у важливості монархії для країни. 

Отже, проаналізувавши сучасний стан речей монархії Великобританії можна зробити 

такі висновки. Не дивлячись на усі намагання Королівського двору покращити свій імідж, у 

сучасному глобалізаційному процесі розвитку людського суспільства, монархія приречена 

поступово зазнати поразки. Слід зауважити, що частка іммігрантів Великобританії складає 

майже 20%, що неабияк впливає на формування специфічної думки відносно сучасної 

монархії у країні. У майбутньому це може призвести до розколу держави та стати причиною 

появи на міжнародній арені нових гравців у світовій політиці. 
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РЕЛІГІЙНЕ ПИТАННЯ В МАХНОВСЬКОМУ РУСІ (1918–1921 рр.) 

Махновський рух – збройна боротьба українських селянських формувань на території 

сучасної Південно-Східної України у 1918–1921 рр. під керівництвом Нестора Махна. 

Рух мав анархістське забарвлення, та ставив на меті створення вільної анархічної 

республіки. 
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Більшість анархістських течій виступали проти релігії й заперечували існування Бога. 

Анархісти розглядали релігію як щось брехливе и антигуманне, що виправдовує існування 

земної влади й рабства. 

Приведемо погляд на релігію двох російських класиків анархізму – М. Бакуніна та 

П. Кропоткіна, адже саме їхній варіант анархізму намагався реалізувати Махно та його 

соратники. 

М. Бакунін в праці «Революційний катехізис» (1866 р.) достатньо різко виступає 

проти релігії як такої. Він говорить: «Корінне знищення всякої офіційної релігії і всякої 

привілейованої або хоча б такої, яка тільки захищається державою, оплачується державою і 

церкви, що утримується за рахунок держави» [4, с. 9]. 

Радикальна атеїстична і антиклерикальні позиція Бакуніна помітно відрізняється від 

поглядів Кропоткіна на релігію. Він поважав почуття віруючих і не засуджував їх. Він 

заявляв про свої атеїстичні погляди, але відзначав що серед віруючих є багато гідних людей. 

Однак, як і Бакунін, він різко негативно ставився до церкви як до складового елементу 

державної влади [1, с. 18]. 

У махновському русі не надавали значної уваги релігійному питанню. Але все ж таки 

з тих нечисельних джерел які є, можна визначити ставлення Махно та махновців до цього 

питання. 

У працях Махно та його соратників є приклади як вбивства священників та боротьби з 

ними, так і приклади лояльного ставлення до релігії та священиків. Наприклад, у спогадах 

Н. Махна знаходимо епізод, в якому він описує страту священика за його діяльність на 

користь Гетьманату: «У селі Різдвянка селяни дали нам відомості про роль різдвянського 

священика, який діяв заодно з куркулями і провокаторами на користь гетьманщини і проти 

бідноти... Священик був опитаний, а потім як собака був самими селянами і повстанцями 

повішений» [3, с. 284]. 

Страта цього священика була у повстанців-махновців другим випадком знищення 

священиків за їх провокаторську роль у відношенні трудового селянства. За аналогічну дію 

штабом був свого часу схоплений семенівський священик, про якого селяни всім своїм 

сходом показували, що він є «організатором куркулів і провокатором по відношенню до 

бідноти». 

Після цього, за словами Махна, не було випадків у районі, коли священики виступали 

в ролі провокаторів або відкрито підтримували гетьманську владу та австро-німецькі війська. 

У тих же спогадах зустрічаємо протилежний випадок, коли священик одного з сіл 

вийшов зустрічати махновців з хлібом-сіллю, але махновці були не в захваті від цього, бо це 

могло б завчасно видати їх місцезнаходження: «Так ми, мало кого помічаючи у селі, 

проскочили більшу половину його і вискочили на одну з площ, яка веде прямо до лісу... 

Виявляється, піп і його прислужники дізналися, що ми приїхали в село, ще тоді, коли ми 

були по той бік річки, і, схопивши свій хрест і два церковних прапора, зібрав навколо себе 

кілька селян-старичків і пішов до лісу, щоб зустріти нас. Коли Щусь підскочив до мене і 

доповів про це, я ще більше обізлився на цього попа за його дурощі» [3, с. 296]. 

Також у щоденнику жінки Н. Махна Г. Кузьменко зустрічаємо епізод, де священик 

також допомагає махновцям: «В Варварівці дізналися, що в Гуляй-Полі комуністи. Будучи з 

розвідкою попереду, зустріли о. Стефана, який розповів, що командир полку той самий, що 

був тоді, коли ми роззброювали другий полк, і який тоді встиг сховатися» [2, с. 17]. 

Загалом Махно і його соратники, як ідейні анархісти, негативно ставилися до релігії й 

священнослужителів, але про масові репресії проти священників мови не було. У відозвах 

махновців таких закликів немає. Мова йде саме про знищення агентури класового ворога, 

тобто тих же священників, які шпигували за селянами. 
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ПОЛІТИЧНИЙ АНЕКДОТ ЯК ДЖЕРЕЛО  

ДО ВИВЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ЕПОХИ 

Політичний анекдот лише з недавна почав завойовувати своє місце серед історичних 

джерел. Довгий час анекдоти, та й загалом усна народна творчість, не розглядалися як 

повноцінне джерело до вивчення епохи. Але сьогодні, у прагненні до переосмислення 

надбань історичного досвіду народу, дослідники все частіше звертаються до так званих 

«нестандартних» історичних джерел, вагоме місце серед яких посів саме політичний анекдот. 

Метою написання даної розвідки є спроба комплексного розгляду політичних 

анекдотів як джерела до вивчення історії Радянського Союзу та з’ясування їх інформативних 

можливостей. 

Першими ластівками у залучені анекдотичного матеріалу до вивчення радянської 

дійсності та її «вождів» стали опубліковані ще за часів СРСР низки збірок радянського 

фольклору, де окреме місце займають політичні анекдоти. Слід відзначити посильний внесок 

у виданні подібного роду літератури російських дослідників-філологів Ю. Борєва та 

М. Дубровського [2; 3]. 

Що ж стосується самого вивчення радянського політичного анекдоту як історичного 

джерела, то в даному руслі плідно працюють молоді науковці М. Мельниченко [5] та 

О. Архіпова [1]. 

Специфіка анекдоту як історичного джерела полягає в його усній традиції та 

жанровому розмаїтті. Так анекдот, як різновид народної творчості, передається із «вуст в 

уста» і в момент переходу від одного адресанта до іншого набуває нових елементів та, як 

наслідок, стає варіативним. Таким чином, гумористичні оповідання не можуть бути 

використані як джерело достовірної інформації. Але в той же час анекдот, а зокрема й 

політичний, є неоціненим джерелом до вивчення прихованих сенсів та суспільних настроїв. 

Текст має шанс потрапити до фольклору тільки у тому випадку, коли він однаково 

зрозумілий і оповідачу, і слухачу. Анекдот дуже мобільний, адже нові сюжети фіксуються 

буквально через пару днів після події, яка лягла в основу анекдотичного сюжету і 

надзвичайно швидко розповсюджуються на великі території, і, як наслідок, виникає 

надзвичайна кількість адресатів та адресантів. Через значну уніфікацію політичного побуту 

та політизацію усіх сфер життя більшість населення несвідомо оволоділи необхідними 

знаннями для розуміння значної частини анекдотичних сюжетів. При цьому анекдот, в 

основному, орієнтований на злободенні події. Тобто виникнувши за лічені дні та години 

після знакової години, анекдот буде актуальний до тих пір, поки подія буде провокувати 

суспільство. Таким чином, інформативність політичного анекдоту безпосередньо пов’язана з 

можливістю продемонструвати ступінь суспільної уваги до аспектів політичного чи 

соціально-економічного процесу розвитку країни. У той же час дослідник може 

опосередковано спостерігати, через аналіз текстів анекдотів, за тим як відбувається 

формування суспільної оцінки знакових подій та явищ. 

Радянський політичний анекдот являє собою фактично мертву традицію, про яку ми 

можемо робити висновки лише за записами, які дійшли до нас і тому не може бути 

розглянута через інтерв’ювання, анкетування та інші методи безпосереднього 
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спостереження. Критерієм, який дозволив нам констатувати усне розповсюдження анекдоту 

саме розглянутого нами періоду, є наявність двох незалежних записів одного й того ж 

анекдотичного сюжету у різних джерелах. У певні моменти радянської історії вірогідність 

фіксації політичного анекдоту у кількох незалежних один від одного джерелах інформації 

може слугувати надійним показником саме усного походження і розповсюдження 

означеного сюжету. 

Фольклорні тексти не мають авторської прив’язки не дивлячись на циклізацію 

окремих сюжетів навколо реальних історичних діячів, що сприймаються традицією як 

автори або головні дійові особи. У зв’язку з цим питання про авторство анекдотів має бути 

змінене на питання про осередок зародження і розповсюдження анекдотів. Відповідь на 

нього дослідник може отримати за рахунок супровідної інформації з конкретних письмових 

джерел. Так, інформацію про ареал розповсюдження анекдотичного сюжету можемо 

почерпнути із щоденників та спогадів сучасників. Що ж стосуються відомостей про самих 

носіїв, які поширювали анекдотичний матеріал, то тут у пригоді досліднику стануть 

оперативні зведення про настрої населення та судові справи. 

Достовірна хронологічна локалізація текстів, що мають усне походження, виходячи з 

їх змісту майже неможлива. Варіативність анекдотів не дозволяє дослідникам сприймати 

будь-який факт, що пригадується в анекдоті, як достовірне свідчення часу його виникнення. 

У зв’язку з цим, припущення щодо часу виникнення анекдотичного сюжету може бути 

встановлене при аналізі конкретних записів анекдотів. 

Дослідники виокремлюють два типи хронологічної локалізації записів – «чіткий» та 

умовний. «Чітке» датування ґрунтується на часі виникнення джерела, яке містить у собі 

записи політичних анекдотів. Умовне датування ґрунтувалося на коментарях осіб, що 

зафіксувало анекдот, і швидше за все використовувалося для текстів мемуарів та 

фольклорних колекцій. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що політичний анекдот є «специфічним» видом 

історичного джерела та володіє непересічними інформативними можливостями. Також 

означений анекдотичний жанр є одним із найперспективніших джерел до вивчення настроїв 

населення і доки ще чекає на свого дослідника. 
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ВПЛИВ БАТЬКА НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ  

СТЕПАНА БАНДЕРИ 

Степан Андрійович Бандера – контраверсійна постать в українській історії: для 

багатьох українців Бандера – організатор та керівник визвольної боротьби проти всіх 

поневолювачів України, але, з іншого боку, значна частина українського суспільства 
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ставиться до йoгo iмeнi вороже, бо за часів панування комуністичної ідеології проводилася 

широкомасштабна діяльність, що знівелювала та осквернила дану особистість. 

Але, першочергово, Бандера – це громадський лідер, ідеологія та життєві позиції 

котрого стали прикладом для багатьох послідовників націоналістичного руху. Отже, є 

потреба проаналізувати, які саме чинники справили вплив на формування світогляду даного 

діяча. 

Політична сторона діяльності Бандери є достатньо відомою та вивченою, проте 

життєвий шлях, світоглядні орієнтири та релігійні погляди цієї непересічної особистості 

залишаються малодослідженими в українській історіографії. 

Автори новітніх статей про Бандеру: Микола Посівнич – «Степан Бандера – життя, 

присвячене свободі» [5], Євген Перепічка – «Феномен Степана Бандери» [4], розглядають 

переважно аспекти політичної та державотворчої діяльності даного діяча. Лише Дмитро 

Ярош у збірнику «Нація і революція» звернув увагу на ставлення Степана Бандери до Бога та 

християнської моралі. 

Набагато ціннішим джерелом інформації для даного дослідження являються спогади 

родичів, а саме, його дядька Осипа Бандери. З цих матеріалів можна отримати розуміння 

особистісних якостей Бандери, його життєвих орієнтирів. 

Проаналізуємо вплив батька на становлення релігійної та національної свідомості 

провідного діяча українського націоналістичного руху – Степана Бандери. 

Беззаперечним фактом є те, що сім’я першочергово впливає на життєві пріоритети 

людини. Найбільший вплив на світогляд, беззаперечно, справляють батьки. Яскравим 

прикладом цього може послужити сім’я Степана Бандери. Він у своїй автобіографії зазначає, 

що його батько Андрій Бандера був греко-католицьким священиком, який служив на парафії 

в Угринові Старому, а мати, Мирослава, була донькою греко-католицького священика [1, 

с. 15]. 

Отже, народившись у сім’ї греко-католицького священика, Степан виховувався згідно 

з християнськими нормами моралі, що не могло не вплинути на подальший світогляд. 

Для сім’ї набожність і патріотизм були взаємодоповнюючими рисами. 

Найбільший взірцем для Степана був його батько, котрий вважав, що релігійні 

переконання невіддільні від національних. Вірогідно, саме тому з початком першої світової 

війни Андрій Бандера став добровольцем Української Галицької Армії. Після проголошення 

Західно-Української Народної Республіки отець Андрій встановлював українську владу в 

Калуському повіті, був депутатом парламенту ЗУНР від Калущини. Коли почалася війна, 

отець Андрій пішов в Українську Галицьку Армію [2, с. 73]. 

Рідний дядько Степана, Осип, згадує, що в Старому Угринові, селищі, де жили 

Бандери, переважна частина населення було греко-католицької віри, лише кілька родин були 

римо-католиками. Під тиском польської агітації почався масовий перехід на римо-

католицтво, люди почали масово забирати метричні книги з греко-католицької парафії. 

Отець Андрій чинив опір у наданні метрик, через це до нього часто навідувалася поліція [4, 

c. 62]. 

У 1922 р. мати Степана померла від туберкульозу. У таких жорстких життєвих реаліях 

зростав Степан в родинному середовищі. «Ворожнеча та роздор, спричинені поляками в 

парафії отця Андрія, смеpть мaтepi – цe поодинокі моменти, якi piзьбили свiтoгляд молодого 

Степана» [4, c. 63]. 

Пізніше, ставши лідером ОУН, Бандера офіційно наголошував, що український 

націоналізм вважає за своє джерело духовність і християнський світогляд українського 

народу [1, с. 376]. Його світоглядні орієнтири, закладені у дитинстві, віддзеркалюють останні 

рядки одного з листів до Романа Шухевича, головнокомандуючого Української повстанської 

армії: “Hашa спpaва чистa і благородна, наша боротьба справедлива – з нaми Бoг; Хай 

Господь помагає і благословить у великому ділі” [4, c. 300-301]. 

Отже, батько Степана Бандери, Андрій, мав переконання, що християнська мораль та 

національні ідеї є взаємодоповнюючими. Навіть за складних обставин отець Андрій 
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продовжував бути патріотом України та вірним греко-католицькій вірі. Приклад батька, а 

саме християнська мораль та боротьба за незалежність України, був одним із ключових 

чинників, які формували світогляд Степана Бандери. Все це справило вплив на його 

подальшу політичну діяльність. 
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ЕВОЛЮЦІЯ НАСТРОЇВ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ 

УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПАНУВАННЯ «НОВОГО ПОРЯДКУ» 

Друга світова війна ввійшла в історію людства як війна, під час якої найбільш широко 

використовувалися засоби психологічного впливу на широкі маси. У 1941–1945 рр. 

населення південно-східних областей України стало об’єктом потужного інформаційно-

ідеологічного впливу, який здійснювали радянська та нацистська тоталітарні системи. До 

сьогодні найменш дослідженим залишається питання еволюції настроїв місцевих жителів 

згаданої території в період панування «нового порядку», аналізу чого й будуть присвячені 

дані тези. 

До робіт, в яких відбувається висвітлення німецької пропаганди на теренах України 

під час Другої світової війни, можна віднести наукові розробки М.В. Михайлюк [3],  

Ю.О. Ніколаєць [4], О.О. Яшан [7]. 

Сприятливим чинником для німецької пропаганди став розкол у свідомості місцевого 

населення. Він був обумовлений тим, що, з одного боку, гітлерівські війська вели війну під 

гаслами визволення народів Радянського Союзу від комуністичного ярма, викриваючи 

злочини радянської системи проти власного народу, з другого боку – радянська довоєнна 

пропаганда намагалася переконати населення СРСР у дружньому ставленні до 

Німеччини [5]. Поряд з цим ми маємо констатувати доволі високий рівень підтримки 

радянської влади серед місцевого міського населення, особливо в його робітничому 

середовищі. Так, у політінформації Ленінського райкому КП(б)У м. Миколаїв від 1 липня 

1941 р. зазначалося, що «с момента Указа Президиума Верховного Совета СССР о 

мобилизации военнообязанных на всех предприятиях района наблюдается высокий 

политический и производственный подъем, сотни рабочих выполняют свои 

производственные задания» [2].  

Відступ радянських військ з Півдня України й прихід німців став причиною появи 

певних сподівань у частини місцевих жителів. Як зазначає Карел Беркгоф, майже всі селяни 

вітали німців як визволителів, ділилися з ними їжею, житлом та доглядали поранених [1, c. 

121]. Зважаючи на це, «найбільших масштабів різновиди колабораціонізму набрали серед 

сільського населення…», адже «…на відміну від нечисельного робітничого класу, який 

пов’язував свій добробут з встановленням радянської влади, селян більшовицький 

жовтневий переворот 1917 р. позбавив права приватної власності…» [5, c. 15]. Відповідно до 

даних контррозвідки німецької групи армій «Південь», у жовтні 1941 р. 90–95 % місцевих 
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жителів займало вичікувальну позицію, при тому, що кількість вороже налаштованого 

населення становила лише 5–10 % [6, с. 126].  

Подальша політика німецької окупаційної адміністрації стала причиною зміни 

настроїв місцевих жителів південно-східних областей з початком 1942 р. у бік несприйняття 

«нового порядку», яке було спричинене низкою факторів. По-перше, для сільських жителів 

окупаційний період знаменував собою продовження знайомої з радянських часів політики 

конфіскацій і вилучень худоби, накладення натуральних податків, примусової роботи в 

«громадських господарствах». По-друге, трудова повинність не змогла оминути й жителів 

міст, в яких німецька влада невдало намагалася відновити роботу великих промислових 

підприємств. По-третє, відбувався різкий перехід до примусового вивезення українського 

населення до Третього Рейху. По-четверте, німці ввели платне лікування, відповідно до 

розцінок райуправ, місцева освіта існувала в рамках початкових шкіл та професійно-

технічних закладів, установи культури мали обслуговувати переважно потреби німецьких 

вояків. По-п’яте, під Москвою взимку 1941–1942 рр. трапилася поразка вермахту. 

Наприклад, відповідно до даних німецької контррозвідки групи армій «Південь», у серпні 

1943 р. вже 95 % населення Дніпропетровщини вороже ставилося до німецького 

окупаційного режиму [6, с. 130-131], наслідком чого став масовий вступ до партизанських 

загонів.  

Таким чином, під час нацистської окупації настрої населення південно-східних 

областей України зазнали еволюції. Якщо на початку окупації морально-психологічний стан 

значної частки місцевих жителів мав невизначений та дезорієнтований характер, то 

наприкінці він змінилися у бік негативного ставлення до «нового порядку», яскравим 

індикатором чого стало поширення різноманітних течій Руху Опору, вимушеність німців до 

застосування примусових засобів при вербуванні трудових ресурсів для роботи в Третьому 

Рейсі. 
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ДЕЛЕГАТСЬКІ ЗБОРИ ЯК ФОРМА РОБОТИ ЖІНОЧИХ ВІДДІЛІВ  

У 20-х рр. ХХ ст. (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАПОРІЗЬКОГО ОКРУГУ) 

У період формування радянської держави в один із напрямків державної політики 

виокремлюється так зване «жіноче питання», що являло собою комплекс завдань, пов’язаних 
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зі становищем жінки у суспільстві. Для практичного розв’язання цих проблем Центральний 

комітет більшовицької партії приймає рішення про організацію «жіночих відділів» – 

спеціальних організацій, призначених керувати жіночим рухом на місцях [6, 

с. 156]. Найбільш поширеною формою роботи агітпропу серед жінок стали делегатські 

збори, покликані вирішувати нагальні проблеми жіноцтва. У Запорізькому окрузі делегатські 

збори носили плановий та систематичний характер. Вони проводилися у містах та селах 

теоретично для втягнення жінок до суспільного життя країни. 

На сьогодні ми маємо досить широке коло наукових публікацій, в яких розглядаються 

державна політика з вирішення «жіночого питання» у 20– 

30-ті рр., загальні засади, чинники створення жіночих відділів, завдання та методика їх 

діяльності. До даних праць належать такі роботи як «Политика большевиков и женотделы в 

1920-х годах» Баклі М., «Решение женского вопроса в СССР» Чиркова П.М. Серед 

українських науковців вивченням суспільного становища жіноцтва займались Орлова Т.В., 

Кривуля О.О., Соляник Н., Савченко І.В. У працях запорізького дослідника Кривошия О.П. 

«Спогади про участь жінок в громадянській війні та жіночому русі…» як джерело до 

вивчення історії Південної України 1918–1924 років» та «Украинская Золушка по прозвищу 

Жемчужина» розглянуто окремі питання створення та діяльність жіночих відділів власне на 

території Запорізького округу. 

Мета роботи полягає у дослідженні делегатських зборів як однієї з найбільш 

поширених організаційних форм роботи жіночих відділів на прикладі Запорізького округу у 

20-х рр. ХХ ст. 

Обрання делегаток для участі у зібраннях будь-якого рівня (сільського чи міського) 

відбувалося на зборах губернських, окружних та районних жіночих відділів. Формально, цей 

відбір повинні були здійснювати самі працівниці, але найчастіше активістки жіночих відділів 

заздалегідь складали необхідні списки. Складений таким чином список виносився на 

затвердження первинної партійної організації [1, с. 357]. Спочатку термін повноважень 

делегатки становив три, чотири або шість місяців. Після 1923 року він був подовжений до 

одного року. Перед проведенням виборів жіночі відділи влаштовували різноманітні 

агітаційні акції для масового залучення жінок до роботи на делегатських зборах. Про 

регулярність цієї перевиборчої кампанії свідчать численні звіти жінвідділів. 

Після свого обрання делегатка отримувала теоретичну освіту в дискусійній групі і 

практичний досвід в урядових установах або в громадських організаціях. Для ознайомлення 

зі своїми безпосередніми завданнями вона відвідувала тижневі або двотижневі збори, які 

проводилися активістками жіночих відділів і були орієнтовані на політичне виховання [5]. 

Власне делегатські збори скликалися регулярно два рази на місяць. Для максимального 

виконання поставлених завдань вони розбивалися на секції. Так, основними були секції 

професійного, кооперативного спрямування, материнства і дитинства, соціальних питань [3]. 

На делегатських зборах обговорювали питання різноманітного характеру. В першу чергу 

розглядали проблеми господарської частини: забезпечення житлом, розміри податків, 

соціальне страхування, кооперація, народна освіта, охорона здоров’я, а також проблеми 

політичного виховання жінок. 

Центральний жіночий відділ при ЦК КП(б)У контролював організацію та проведення 

делегатських зборів на місцях. У 1923 р. усім губернським жіночим відділам була надіслана 

інструкція для звітування про стан роботи делегатських зборів. Керівники жінвідділів 

повинні були повідомляти про кількість проведених зборів на рік, коло висвітлених проблем, 

програмні засади, роботу з делегатками у галузі підвищення культурного та освітнього рівня, 

роботу секцій [4]. 

У цілому, робота делегатських зборів у Запорізькому окрузі була визнана 

задовільною. У звіті окружного жіночого відділу за 1924 р. відзначався високий рівень 

відвідування серед делегаток. У середньому, на кожному делегатському зібранні були 

присутні 100–200 чол., іноді кількість могла зростати до 500 чол. Станом на 1923 р. 
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найбільше делегаток нараховувалося в Кам`янському, Василівському та 

Новомиколаївському районах [2]. 

Отже, протягом 1920-х років делегатські збори стали основною організаційною 

формою роботи жіночих відділів на території Запорізького округу. Ці зібрання охоплювали 

менші масштаби, порівняно з робочими конференціями, проте вони слугували тонким 

інструментом для насадження радянської ідеології. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОДИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 

На початку 50-х років минулого сторіччя відбулася зміна значущості ролі моди в 

суспільстві. До цього часу позаду у людства залишилися складні півстоліття потрясінь: 

світові війни, світова економічна криза, які вплинули на розвиток модної індустрії, а 

попереду – підйом промисловості, вихід з режиму «жорсткої економії», надія на краще, і тяга 

до краси й жіночності. Прийнято вважати, що стиль 1950-х був дуже витонченим і чарівним. 

Мода допомагала жінці сформувати або підкреслити ідеальну фігуру, крім того, в той час був 

актуальним яскравий, ретельний макіяж, який наносили вже з ранку. Все це природно – після 

воєн, під час дефіциту уваги чоловіків, жінки завжди радісно вітають всі хитрощі, що 

дозволяють подати себе у вигідному світлі. 

Пошуки власного «радянського стилю» почали активно набирати обертів з 1947 р. 

Тобто, всі роботи модельєрів були направлені лише на одне – це прищеплення радянським 

людям гарного смаку. В працях істориків моди О. Васильєва [1], І. Винниченко [2], 

С. Журавльова та Ю. Гронова [3], Л. Захарова [4], О. Шевнюк [8] деталізуються напрямки 

модних тенденцій, а також вказується на вплив існуючої ідеології на моду. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності моди як історико-культурного явища. 

Мода XX ст., як і мода попередніх століть, підлягає загальним законам історичного 

розвитку і відбиває всі особливості свого часу. Соціальні відмінності після Другої світової 

війни загострилися. Жінки знову повинні були стати своєрідною вітриною добробуту для 

чоловіків. Як зазначає дослідник О. Васильєв, щоденне відвідування перукаря і перевдягання 

кілька разів на день сприймалися як обов’язковий ритуал, якому повинна слідувати кожна 

жінка [1, c. 200]. У СРСР, де образ життя істотно відрізнявся від західних стандартів, в 1950-і 

рр. було прийнято мінімум раз на тиждень робити завивку та укладку волосся. 

Змінюється силует – замість розширених плеч воєнного часу – «пісочний годинник»: 

такий силует пред’являв певні вимоги до фігури, яким потрібно було відповідати: тонка 

талія, похилі плечі, пишний бюст в поєднанні з округлими, жіночними стегнами [4, с. 59]. 

Еталоном краси і стилю вважалися шалено популярні в ті часи актриси: Любов Орлова, 

Клара Лучко, Елізабет Тейлор, Мерилін Монро, Софі Лорен, Грейс Келлі, в СРСР після 

фільму «Карнавальна ніч» еталоном жіночої краси та стилю стає Л. Гурченко. 
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Поява нового образу жінки поділили західне суспільство на прибічників відвертої 

жіночості та її противників. Останні соромили модниць на вулицях, політики закликали їх у 

пресі до економності і т. ін. [7, с. 324]. До СРСР «нью-лук» дійшов з запізненням – лише 

після смерті Сталіна, під час хрущовської «відлиги».  

На піку моди в ті часи був картатий орнамент у різних варіантах, а також «фірмове» 

діорівське поєднання рожевого з сірим. У СРСР актуальним залишалось хутро, зокрема 

каракуль. Проте ми спостерігаємо зміни у одязі не лише радянських модниць, але і чоловіків. 

У чоловіків в моду увійшли дуже вузькі штани – дудочки і нейлонові сорочки. Необхідним 

чоловічим аксесуаром, як і раніше, залишався капелюх [5, с. 100]. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що у 1950-х рр. мода не лише стає 

відчутним фактором впливу на характер перебігу соціокультурних процесів, а й великою 

мірою визначає їх спрямованість і стає одним із суспільних регуляторів поведінки широких 

мас населення індустріально розвинених країн, а до деякої міри й країн, що розвиваються. 
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ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ У МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ (1941–1943 рр.) 

Після вторгнення на територію України, гітлерівці приступили до реалізації 

розроблених ще до початку агресії планів, згідно з якими передбачалося впровадження 

нового територіального та адміністративного поділу, а також організації влади. 

Особливості політичного життя отримали висвітлення у працях П. Рекотова [6], 

В. Орлянського [5], Ф. Турченка, Ю. Князькова [3] та ін. 

Місто Запоріжжя за часів окупації виявилося розділеним на дві частини. 

Правобережні його квартали були центром гебіту Запоріжжя. Лівобережна ж частина не 

входила до жодного гебіту, і мала окремий статус, який надавався лише великим 

промисловим містам України. 

Спочатку Запоріжжям управляв фельдкомендант, що підпорядковувався тиловому 

командуванню Вермахту. З літа 1942 р. місто було підпорядковане штадткомісару. Він був 

уже представником не військової, а цивільної окупаційної адміністрації [3, с. 204]. 

Порядок у місті забезпечували численні охоронні і каральні заклади – служба безпеки 

СД, таємна польова поліція, німецька жандармерія, різноманітні поліцейські формування, а 

також військові з’єднання. 

Втихомирення на Запоріжжі супроводжувалося терором. У першу чергу, нацистами 

планувалося знищити так званих носіїв політичної влади: представників вищого партійно-

державного керівництва, політпрацівників і чекістів [2, с. 53]. 
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Напади цивільного населення на німецьких військових придушувалися військами 

найбільш радикальними методами. Запроваджувалася колективна відповідальність. Тому, 

якщо обставини не дозволяли швидко встановити конкретних виконавців, то застосовуватися 

насильницькі дії зі сторони вермахту. Так, навіть, ліквідовувалися цілі населені пункти з їх 

жителями [1]. 

Передбачалося поголовне знищення єврейського населення. З метою розпалу в 

середовищі місцевого населення проявів антисемітизму, євреїв було оголошено носіями 

більшовицької ідеології. Ліквідації також підлягали цигани та інші маргінальні, з точки зору 

нацистської влади, елементи. Поширеним також було жорстоке ставлення до 

військовополонених. 

Вчені вважають, що на практиці в зоні окупації нацисти використовували принцип 

поєднання двох правових систем – радянської і німецької. У перших оголошеннях 

окупаційної військової адміністрації місцевому населенню повідомляли, що після зайняття 

країни німецькими військами радянський закон продовжує існування, за винятком окремих 

випадків, де застосовується інший німецький закон, або даються особливі розпорядження [3, 

с. 148]. 

Усім містом управляла допоміжна міська управа, яка знаходилася у великій будівлі, 

де до війни були розташовані Сталінський райком партії, райком комсомолу і райрада. Нині 

це будівля Запорізького обласного краєзнавчого музею. 

Важливе місце в структурі окупаційного режиму займала поліція, в Запоріжжі вона 

називалася «Українська поліція захисту», вона складалася з шести відділків. Всього штат 

поліції складався з 368 осіб. 

Отже, розглядаючи діяльність місцевих органів управління, можна зробити висновок, 

що мережа допоміжних місцевих управ німецької окупаційної адміністрації охоплювала всю 

область. Фашистський окупаційний режим був злочинною військово-поліцейською та 

адміністративно-господарською системою органів і заходів, спрямованих на колонізацію і 

анексування окупованих областей, ліквідацію в них національної державності, масову 

депортацію, терор та геноцид місцевого населення.  
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БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ МАРОККО ВІД ІСПАНІЇ ТА ФРАНЦІЇ  

В СЕРЕДИНІ 50-х рр ХХ ст. ЯК ПРИКЛАД «БУНТУ МАС» 

«Бунт мас» як соціальне явище сьогодні можна зустріти в багатьох країнах світу. 

Початок XXI століття ознаменувався цілою хвилею бунтів, зокрема – у близькосхідних 

країнах. Арабські країни Близького Сходу та Північної Африки увійшли до неоднозначного 
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періоду в розвитку, обумовленого для багатьох країн великою кількістю проблем. Ці 

складнощі представляють собою синтез минулих епох з сьогоднішніми реаліями цих 

країн, новими проблемами та викликами в рамках глобалізації [1, с. 260]. Ці події, що 

охопили арабські країни, увійшли в сучасну історію під назвою «Арабська весна». Цікаво, 

що ці події не знайшли широкого відображення у вітчизняній літературі. Автор звертається 

до робіт Андрія Козицького, в яких змістовно відображено новітню історію країни Азії та 

Африки. 

Як приклад бунту мас можна взяти більшість африканських країн, які у середині 

ХХ ст. здобули незалежність, чим і поклали кінець «білому» пануванню на «чорному» 

континенті. Метою даного дослідження постає аналіз одного з найяскравіших прикладів 

бунту мас на території африканського континенту, а саме Королівство Марокко, що у 

підсумку приніс країні омріяну незалежність, яке ще до 1956 року було однією з 

північноафриканських колоній Франції та Іспанії. 

Будучи колонією європейських держав, Марокко не мало право голосу ні в чому. Як і 

будь-яка колонія в прямому розумінні цього слова, Марокко захотіло саме керувати своїм 

життям, а для цього потрібно було вести боротьбу за свої права. Свобода, у найширшому 

своєму розумінні, була недоступною для простих марокканців, навіть навпаки, їхнє життя 

було важким і фізично, і економічно. Вони повинні були пристосовуватися до тих умов 

життя, які створювалися європейцями з самого народження [3, с. 356]. Не виключено, а 

скоріш за все, напевно, на території колоніального Марокко повним ходом йшла 

інформаційна війна, за допомогою якої людям нав’язували думки про те, що не треба 

відділятися від своїх європейських панів, інакше життя стане гірше. Отже, будучи колонією, 

Марокко отримувало тиск з боку Франції і Іспанії ще і таким шляхом. Це типове 

колоніальне життя. Бунт мас у країні згодом приніс рушійні зміни, що приблизили бажану 

незалежність. Це приклад радикального повороту людської долі. Саме цю боротьбу за 

незалежність можна вважати точкою біфуркації в історичному шляху африканського 

королівства. Виходить, що бунт або повстання мас – це рушійна сила для кардинальних змін 

у суспільстві, які, так чи інакше, відбудуться. 

Проаналізуємо, як саме зародилося явище «бунт мас» на території колоніального 

Марокко. Французька адміністрація в арабській колонії не могла не зважати на ті зміни, що 

сталися в протектораті під час Другої світової війни. Незадоволені повільними темпами та 

обмеженим характером реформ, лідери національно-патріотичного руху організували в 

квітні 1947 року хвилю потужних демонстрацій, які охопили головні міста країни. Французи 

вдалися до репресій, заарештовуючи організаторів страйкової кампанії. У результаті 

зіткнень демонстрантів з поліцією в Касабланці загинули 74 особи [3, с. 357]. Аналізуючи ці 

події, що призвели до незалежності країни,можна прийти до висновку, що це був саме бунт 

незадоволених мас, який став національно-визвольним рухом, що допомогло отримати 

бажану незалежність від європейських колоністів. Забігаючи наперед, згадаймо, що 

Марокко ще в далекому 1996 році підписало асоціацію з ЄЕС, яке увійшло в силу з 2000 

року, договір, який ще не мають навіть деякі країни Східної Європи, останні десятиріччя 

яких не були колоніальними [2, с. 44]. Треба зазначити, що Марокко є єдиною монархією 

серед країн Магрибу, та, як ми бачимо, найспокійнішою серед країн арабського світу, яку 

найменше зачепили події, пов’язані з «Арабською весною». Сьогодні Марокко – одна з 

найбільш стабільних країн Північної Африки, яка сприяє зміцненню економічних відносин 

держав регіону, крім того є безперечним лідером у побудові міжрегіональних зв’язків із ЄС 

[5, с. 1]. 

Таким чином, проаналізувавши історичні події, пов’язані з набуттям незалежності 

Марокко від Іспанії та Франції, можна зробити висновок, що ця подія, певним чином, може 

бути прикладом бунту мас за принципом, який був описаний Хосе Ортегою-і-Гассетом. Як 

писав Ніколло Макіавеллі в «Правителі»: «Колонії дешево обходяться правителю» [4, с. 13]. 

Так і було з Марокко до цього повстання мас, коли «правителю» у лиці європейських країн, 
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що поділили між собою арабську країну, прийшов час заплатити велику ціну – втратити 

колонію, а з нею і значні заморські володіння. 
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НАУКОВІ СТУДІЇ В КОЛЕГІЇ ПАТРІАРХА МСТИСЛАВА 

Проблема розвитку освіти і наукових студій в духовних навчальних закладах 

Української автокефальної православної церкви (оновленої) загалом і Колегії Патріарха 

Мстислава (КМП) зокрема, як один із факторів духовного розвитку України, є актуальною і 

важливою для вивчення. У той час, коли питання духовної освіти та науки викликають 

великий інтерес українського суспільства, у науковій сфері бракує фундаментальних 

досліджень із проблем історії вітчизняної духовної культури. 

Дана проблематика ще не знайшла достатнього висвітлення в науковій літературі. В 

історіографії переважають статті і монографії, які висвітлюють становлення та розвиток 

загалом православної духовної освіти в Україні, а не окремих навчальних закладів. Проте 

слід відзначити наступні праці: Рощина Л. «Становлення і розвиток вищої богословської 

освіти УАПЦ (на матеріалах КПМ)», Ісіченко І. «Духовна освіта УАПЦ», Немировська Н. 

«Загальна характеристика духовної національної освіти на Слобожанщині» тощо. 

Метою статті є аналіз процесу становлення наукових студій в КПМ. 

Впродовж невеликого проміжку часу в КПМ вдалось налагодити процес написання та 

захисту дипломних робіт, що забезпечило навчальні заклади фахівцями з богословських 

дисциплін [1, с. 22]. 10 листопада 1998 р. відбувся захист дипломних робіт першими 

випускниками. А в листопаді 1999 р., окрім богословів, двоє випускників отримали диплом 

викладача релігії [2]. 

У практику ввійшло проведення наукових конференцій, засідань круглого столу, 

симпозіумів тощо. В липні 1997 р. за активної участі представників КПМ, Харківсько-

Полтавської, Львівської єпархій пройшла конференція «Форми і методи сучасної 

православної духовної освіти». 25 червня 2004 р. було проведено першу наукову 

конференцію викладачів КПМ [3]. 

З’явились наукові товариства, клуби, гуртки. При Харківсько-Полтавській єпархії 

УАПЦ (о) організовується Клуб християнської інтелігенції, який почав діяти з 1994 року і 

об’єднував християнську інтелігенцію та учнів КПМ [3]. 
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Але, незважаючи на певні досягнення, стан наукової роботи в КПМ впродовж 90-х рр. 

ХХ ст. – початку ХХІ ст. значно поступався не тільки державним, а й іншим духовним 

навчальним закладам. Це позначилось, перш за все, на відсутності такої форми навчання, як 

аспірантура. Брак наукових спеціалізованих видань спонукав проводити захист без 

необхідної кількості публікацій. Таким чином, результати дослідження, які мали практичну 

цінність, не були відомі широкому колу практикуючих священнослужителів [1, с. 23]. 

Проте вже наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. з’являються підручники та друковані 

курси лекцій, що забезпечили слухачів необхідною навчальною літературою. Так, у 1997 р. 

було видано перші курси лекцій викладачів КПМ. А вже у 2001 р. було видано перший 

підручник [2]. На цей підручник із загальної церковної історії потрібно звернути увагу. 

Адже, він і зараз є одним із основних навчальних посібників в богословській школі. Його 

видало харківське наукове видавництво «Акта» в листопаді 2001 року. Автор підручника – 

ректор КПМ, архієпископ Харківський і Полтавський УАПЦ(о) Ігор (Ісіченко) у цій книзі 

намагався бути максимально об’єктивним. Він звертає увагу не тільки на події, що 

звеличують церкву, а й на ганебні сторінки церковної історії. Зокрема, це і середньовічна 

інквізиція, і насильне поширення християнства колоніальними режимами, участь християн у 

війнах і конфліктах між народами тощо [4]. 

Особливу увагу слід звернути на науковий доробок самого ректора КПМ архієпископа 

Ігоря (Ісіченка). Адже, владика, окрім релігійно-церковної діяльності, значну частину свого 

життя присвятив науковій роботі, яку він розпочав ще до монашого постригу. Основними 

його науковими публікаціями є «Загальна церковна історія», «Монашество давнього 

Єгипту», «Історія Христової Церкви в Україні», «Історія української літератури: Епоха 

Бароко (XVII–XVIII ст.)», «Дім мій буде домом молитви», «Аскетична література Київської 

Руси» [5]. 

Гідними продовжувачами справ наукового керівника архієпископа Ігоря є його 

вихованці. Так, на конференції «Християнство і українська мова», організованій інститутом 

Української мови НАН України, інститутом богословської термінології та перекладів 

Львівської богословської академії у жовтні 2000 р. з доповідями виступили методист КПМ 

Т. Трофименко, директор недільної школи Свято-Дмитрівського катехитично-пастирського 

центру, кандидат філологічних наук Олена Матушек [3]. 

Впродовж кінця 90-х – початку ХХІ ст. богословська наука в межах КПМ набула 

помітного розвитку. Колегія є одним із провідних осередків становлення богословських 

студій в Україні. Проте, слід зазначити, що розвиток наукових досліджень в КПМ і досі 

поступається світським навчальним закладам. 
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ХРИСТИЯНІЗАЦІЯ БОЛГАРІЇ У ІХ ст.: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

Прийняття християнства у Болгарії стало важливим етапом розвитку держави, 

внаслідок чого активізувалися процеси етнічної консолідації населення та становлення 

державності. Це, у свою чергу, дозволило зміцнити позиції Болгарії у Європі та проводити 

більш активну зовнішню політику. 

Християнізація Болгарії стала предметом наукових пошуків багатьох науковців. 

Зокрема, Д. Ангелов [1], В. Баран [2], Г. Литаврин [3] та колектив авторів під керівництвом 

Г. Курбатова [4, с. 86–99] більш детально дослідили прийняття християнства у Болгарії. 

Процес християнізації Болгарії розпочався під час правління Бориса І (852–889 рр.). 

Як і інші європейські народи, болгари прийняли християнство в якості офіційної релігії на 

стадії становлення державності [3, с. 26] та в умовах посилення центральної влади. 

Хрещення Болгарії та її населення відбувалось за активної участі громадянського і воєнного 

апарату. Перехід до християнства був закономірним та зумовленим наступними причинами:  

1. Відбулось зміцнення авторитету і влади хана (князя) – у християнстві влада 

правителя від бога не могла оскаржуватися; 

2. Християнство, як частина візантійської культури, проникло до середовища 

болгарської політичної еліти: на ханських грамотах ставився хрест, як доказ істинності 

грамоти; хан-хреститель носив християнське ім’я Борис; 

3. Прийнявши християнство, болгарський хан ставав рівним з візантійським 

імператором та міг вважатися законним главою держави для її населення; 

4. Християнство виступало як система регулювання відносин у суспільстві, тому 

державна влада була зацікавлена у його прийнятті [1, с. 37]. 

Втім, християнство, у деякому сенсі, було прийнято вимушено – під 

зовнішньополітичним тиском, за вимогою Людовика ІІ Німецького, короля Східно-

Франкського королівства. Внаслідок цього, Борис І вимушений був розірвати угоду з 

Великою Моравією, яка перебувала у союзі з Візантією. Це викликало обурення 

візантійського правителя, і у 863 р. він відав наказ війську розпочати вторгнення до Болгарії. 

Хан Борис І був змушений піти на підписання миру, за умовами якого зобов’язався 

прийняти хрещення від Візантії і відмовитися на її користь від причорноморських міст 

Анхіали, Месимврії і Девельти. У 864 р. Борис І разом із сім’єю таємно прийняв хрещення 

при своєму дворі. Для тюрко-болгарської аристократії хан став віровідступником, який, 

окрім того, потерпів поразку від візантійців. Наступним кроком у процесі християнізації 

Болгарії стало хрещення всього населення держави, що у 865 р. призвело до народного 

повстання, очолюваного тюрко-болгарською знаттю. Повстання було жорстоко придушене 

Борисом І, який надалі проводив хрещення силовими методами [2, с. 54]. 

Погляди на процес християнізації Болгарії у болгар та візантійців були різними. У 

Візантії християнство було основою могутності імператора, тому церковне підпорядкування 

Болгарії Константинополю передбачало і підпорядкування політичне. Проте, Борис І 

розраховував не тільки зберегти незалежність своєї держави, а й церкви. З цією метою він 

скористався протиріччями між Римом і Константинополем, які намагались встановити свій 

контроль над болгарською церквою. Тільки у 870 р. питання щодо патронажу над церквою у 

Болгарії було вирішено. За рішенням Восьмого собору, який відбувся у Константинополі, 

болгарська церква отримала статус архієпископства і була виведена з-під патронажу і стала 

підпорядковуватись константинопольському патріарху. Втім, Борис І продовжував 

відстоювати право церкви на незалежність і був готовий переорієнтуватися на Рим. З огляду 

на це, у 880 р. Константинополь надав болгарській церкві автокефальний статус. 
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Наслідки християнізації: 

1. У ході християнізації Болгарії у IX ст. було завдано удару по становищу тюрко-

болгарської знаті, що викликало посилення позицій слов’янської верхівки. Наслідком цього 

стало прискорення асиміляції тюрко-болгар і слов’ян та їх об’єднання під верховенством 

християнського правителя; 

2. Розпочався культурний підйом Болгарії: завдяки учням Кирила і Мефодія були 

створені болгарські школи з підготовки священнослужителів. Служби проводилися 

слов’янсько-болгарською мовою, серед населення набула поширення кирилиця і твори 

християнської культури; 

3. Розпочався розвиток церковно-монастирських структур, у тому числі церковно-

монастирського землеволодіння, який призвів до ускладнення суспільної структури 

болгарського населення та сприяв формуванню станового суспільства [4]. 

У цілому, введення християнства у Болгарії було неминучим з багатьох причин, що 

було пов’язано з внутрішньою нестабільністю у державі, рівнем розвитку самосвідомості 

народу та впливом християнських країн. Коливання між вибором східної чи західної гілки 

християнства були викликані зовнішньополітичним тиском Риму і Константинополя на 

Бориса І. Наслідком цього стало отримання болгарською церквою автокефалії та 

потраплянням Болгарії під значний вплив Візантії і Константинопольського патріархату. 
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ  

УКРАЇНЦІВ В КАНАДІ 

У сучасну епоху все більш важливе місце займають проблеми, пов’язані з етнічними 

процесами і національними рухами. Все це робить необхідним вивчення етнічних процесів і 

нерозривно пов’язаних з ними національних проблем сучасного світу. Одним з таких питань 

є діяльність української діаспори в Канаді, зокрема її пристосування до реалій канадського 

суспільства, перетворення на його органічну частину. 

Метою даної статті є здійснення комплексного аналізу соціально-економічної та 

політичної адаптації української етнічної групи в канадське суспільство. 

Дану тему розглядали В.Б. Євтух, О.О. Ковальчук у статті «Українські канадці: 

проблеми соціально-демографічної інтеграції». Автори цієї публікації, використовуючи 

цікаві статистичні й інші матеріали, аналізують проблеми соціально-демографічної інтеграції 

канадців українського походження [1]. Ю. Шаповал досліджував інтеграційні процеси 

українців в канадське суспільство [4]. 

Процес формування української етнічної групи зайняв майже сторіччя. За цей час 

вона практично повністю інтегрувалася в канадське суспільство. При цьому менталітет 

українських канадців, які вважають і відчувають себе повноправними громадянами Канади, 

має все ж специфічний етнокультурний відтінок. 

Інтеграція українців в канадське суспільство проходила в значній мірі завдяки 

процесам міграції та урбанізації. Домінування англоканадців в еліті канадського суспільства 
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призвело до того, що українська громада прийняла в більшій мірі англоканадські культурні 

норми [4]. 

На сьогоднішній день асиміляція глибоко впливає на основоположні елементи 

української ідентичності, такі як мова та релігія. Безсумнівно, ця тенденція збережеться і в 

майбутньому. 

Незважаючи на величезні зусилля української спільноти, їй не вдається стримати 

асимілятивну вплив англо- і франкоканадского оточення, навіть враховуючи її визнання і 

підтримку в рамках політики мультикультурності. 

З перших років поселення українські канадці організували безліч релігійних та 

суспільно-політичних організацій, діяльність яких, в основному, була спрямована на:  

– відновлення державної незалежності України; 

– представлення інтересів українських іммігрантів перед урядом і народом Канади; 

збереження та поширення української мови та культури [3]. 

З початку 1990-х рр. до числа пріоритетних напрямків відноситься надання допомоги 

Україні у проведенні демократичних реформ. 

Центральною організацією, що згуртувала розрізнені у конфесійному і соціальному 

плані організації, є Український канадський конгрес, який представляє українських канадців 

як «зацікавлену групу» з багатьох питань. Діяльність Українського канадського конгресу 

протягом 50 років з моменту його появи настільки активна, що уряд Канади не може не 

рахуватися з ним. 

Не найбільша з етнічних груп Канади українська громада, безсумнівно, грала 

лідируючу роль протягом багатьох років у розвитку та поширенні ідей, які, зрештою, 

викристалізувалися в політику мультикультурності. Витоки цієї активності слід шукати в 

політичних причинах імміграції українців, в почутті відповідальності за збереження етнічних 

культурних цінностей українців у Канаді, у високій організованості групи і характері 

українських поселень в Степових провінціях [1, c. 68]. 

Активну участь у процесі прийняття закону з мультикультурності, а також у 

формуванні структури офіційних органів, що здійснюють проведення політики 

мультикультурності, підтвердило здатність громади чинити тиск на уряд з метою прийняття 

рішень з урахуванням своїх інтересів. Найбільш дієві кроки в цьому напрямку робилися 

через участь у роботі політичних партій, які мали реальну політичну владу (як у випадку з 

проголошенням політики мультикультурності в провінції Альберта). 

Культурна та загальноосвітня діяльність українців відбувається завдяки пожертвам. У 

цьому контексті, політика багатокультурності відіграє позитивну роль тим, що вона надає 

юридичні основи для такої діяльності та узаконює її [2, с. 193]. 

Показовим у цьому відношенні є розвиток канадсько-українських відносин. Слід 

підкреслити, що вони мають хороші перспективи, і, насамперед, завдяки наполегливим і 

продуктивним зусиллям українських канадців. При міністерстві закордонних справ Канади 

сформована канадсько-українська консультативна рада. До її складу входять відомі 

представники української етнічної групи, співробітники міністерства та інших державних 

структур. Використовуючи свій досвід і чималі можливості, члени ради активно формують 

найбільш оптимальний курс у двосторонніх відносинах. 
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ПРОБЛЕМА ПОЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МАТЕРИНСТВА  

В ЖИТТІ РАДЯНСЬКОЇ ЖІНКИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-50-х рр. ХХ ст.  

(НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

На сьогоднішній день все більшого пожвавлення у вивченні набувають такі напрямки 

дослідження, як гендерна історія, історія повсякдення та мікроісторія, що дозволяє 

висвітлити нові сторінки минулого. Важливою складовою гендерних досліджень є вивчення 

змін соціально-правового статусу жінки. При цьому варто зауважити те, що ХХ століття є 

періодом активної «модернізації» соціального статусу жінки. 

Питання гендерної історії ХХ ст. стало предметом уваги широкого кола науковців, 

зокрема С. Айвазової, Т. Машика, О. Кісь та М. Смольніцької. У своїх роботах науковці 

надають загальний опис суспільного та політичного положення жінки в радянській державі 

та розглядають загальні засади її професійної реалізації у 1945–1950-ті рр. Науковці також 

звертають увагу на окремі аспекти поєднання жінками професійної реалізації та материнства. 

Метою даної статті є висвітлення становища радянської жінки у 1945–1955 рр. та 

аналіз проблеми поєднання материнства і трудової діяльності жінок у суспільній і сімейно-

побутовій сферах на прикладі Запорізької області, що досі практично не було предметом окремої 

наукової праці. 

Повоєнні роки в українській історії є одним із визначальних періодів радянського 

минулого, оскільки вони позначилися значними політичними, соціальними і культурними 

трансформаціями у суспільстві. Окремого уважного вивчення потребує тогочасний 

соціально-правовий статус жінок, їх залучення до сфер суспільного виробництва та 

становище як жінки-матері. 

Слід зазначити, що у роки війни жінки були вагомою робочою силою, за умов 

перебування чоловіків на фронті, Дана тенденція простежувалася й у повоєнний період. 

Статистика демонструє досить широке залучення жінок до різноманітних галузей 

виробництва у період післявоєнної відбудови. Всього населення в Запорізькій області станом 

на 1948 р. нараховувалося 1 148 698 осіб, з них жінок – 617 398. Загальна кількість 

робітників, зайнятих у промисловості, будівництві, колгоспному виробництві, радянських 

державних, громадських закладах, а також в охороні здоров’я, просвітництві та інших 

організаціях, що знаходилися на території Запорізької області складала 441 494 осіб, з них 

жінок – 249 495 осіб або 56,6 % [2]. 

Для даного періоду характерно те, що зі свідомості суспільства зникає думка стосовно 

того, що жінка може і не працювати у суспільному виробництві. У радянський час було 

встановлено юридичну рівноправність жінок з чоловіками, яка закріплювалася постійною 

пропагандою у вигляді діяльності жіночих делегатських зборів і жіночих рад з 

різноманітними секціями та лекціями, які працювали задля формування «свідомої» 

громадянської позиції у жіноцтва [5]. 

Однак, вся ідеологічна ширма зникала у той момент, коли жінка, попри роль 

трудівниці, мала встигати паралельно виконувати і роль матері. А варто враховувати те, що 

створення сім’ї, народження дитини – все це знижувало жіночу мобільність. Більш того, 

особливо на початку відбудови, молоді матері часто залишалися наодинці із проблемою: 

яким чином виконати мінімальний робочий план при одночасній необхідності догляду за 

малою дитиною [4]. Про активну виробничу і громадську діяльність за відсутності 

розвиненої соціальної інфраструктури, в першу чергу мережі дитячих садочків, не могло 

бути і мови. Вирішення різноманітних побутових питань, регулювання сімейних відносин 

залишалося у сфері інтересів жінки і лягало на її плечі у весь позаробочий час. Це фактично 

становило її другий робочий день, який, на відміну від першого, не оцінювався, не 

оплачувався, забирав час, необхідний для відновлення сил. 
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Даній проблемі з боку влади приділялася недостатня увага, та все ж відбувалися певні 

зрушення. Згідно з архівними даними, протягом 1947–1948 років у Запорізькій області був 

перевірений стан дитячих садків та було заплановано збільшення їх кількості. На вказаний 

час подібних закладів вже нараховувалося 86, вони були розраховані на 4 330 чоловік [1]. 

У 1950-1955 рр., як один із проявів уваги до проблеми, було здійснено виплату 

матеріальної допомоги. За два квартали 1953 р. багатодітним і самотнім матерям було 

виплачено 15 441 871 руб. [2]. З 1951 р. влада почала курс спрямований на розширення 

мережі дитячих садків області. Вже на кінець 1951 р. – початок 1952 р. діяло 111 дитячих 

садків, чисельність дітей у яких досягала 6 570 осіб [3]. Але цієї інфраструктури було 

недостатньо для вирішення проблеми догляду за дітьми дошкільного віку. 

Підсумовуючи варто зазначити, що в період повоєнних років був сформований образ 

радянської жінки як соратника чоловікові у щоденній соціалістичній «боротьбі». Протягом 

1945–1955 рр. жінки широко залучались до усіх галузей суспільного виробництва, що 

підтверджується даними статистики по Запорізькій області. Разом з цим, поставала головна 

проблема жіноцтва даного періоду – поєднання професійної реалізації та материнства, 

вирішенню якої радянська влада приділяла недостатню увагу. 
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ЗМІНИ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ЦИРКОНІЮ ПІСЛЯ 

ЛАЗЕРНОГО ЛЕГУВАННЯ ТИТАНОМ ТА НІКЕЛЕМ  

Особливістю будови квазікристалів (QC) є нетрадиційний тип кристалічної гратки, 

який ґрунтується на квазіперіодичній симетрії і проявляє заборонені законами класичної 

кристалографії осі симетрії 5-го, 8-го і 12-го порядків. Квазікристали можуть утворюватись 

при конденсації газу, у результаті швидкого охолодження краплі розплаву, при одержанні 

аморфної стрічки сплаву, у результаті розмолу часток сплаву в шаровому млині, а також у 

процесі розстеклування аморфного сплаву, або відпалу сплаву, що був загартований з 

високих температур [1]. 

Одним із нових перспективних методів отримання QC-фаз є лазерне легування (ЛЛ). 

Тому метою даної роботи було дослідження процесів формування структури сплавів у 

системі Zr-Ti-Ni при лазерному легуванні цирконію нікелем та титаном. 

 Для лазерного легування (ЛЛ) цирконію використовувалася суміш порошків титану 

та нікелю, взятих у масовому співвідношенні 2:1, щоб таким чином досягти стехіометрії 

квазікристалічної фази [2]. Товщина легуючої обмазки складала 120 мкм. ЛЛ виконувалося 

за допомогою імпульсного YAG-лазера ( = 1,079 мкм) у повітряній атмосфері та в захисній 

атмосфері аргону з різними режимами обробки. Структурно-фазовий склад поверхневих 

шарів зразків визначався за допомогою рентгенівського фазового аналізу (фільтроване Сu-

Кα- випромінювання). 

Згідно з даними рентгенівського фазового аналізу в після ЛЛ в атмосфері повітря 

формувалися лише дві фази: α-Zr та ZrO (рис.1, а).  
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Після ЛЛ зразка в атмосфері аргону було додатково зафіксовано відбиття від гратки 

фази β-Zr, формування якої можна пояснити швидким гартуванням розплаву з високих 

температур (рис.1, б). Окрім того було зафіксовано зміну параметрів гратки фази α-Zr 

порівняно з табличними значеннями. Отримані зменшені значення параметрів 

гексагональної щільноупакованої гратки (а = 0,3105 нм, с = 0,5086 нм) свідчили про 

утворення твердого розчину титану в цирконії. Згідно з [3] в системі Zr-Ti характерним є 

утворення ряду твердих розчинів з необмеженою розчинністю без утворення хімічних 

сполук, що вказує на формування саме твердого розчину на основі α-Zr. Слід зазначити, що 

відбивань від гратки оксиду цирконію виявлено не було. 

Згідно з ізотермічними перерізами діаграми фазових рівноваг системи  

Zr-Ti-Ni [2] стабільна QC-фаза утворюється при температурах близько 773…873 К. 

Варіювання режимами лазерної обробки (густиною потужності випромінювання, частотою 

слідування імпульсів), що призводить до зміни швидкості охолодження розплаву та зміни 

розподілу хімічних елементів у ЗЛЛ, може призводити до фіксації структури, яка відповідає 

області гомогенності ψ-фази, що потребує додаткових досліджень. 

 
Рис.1. Дифрактограми від поверхневих шарів ЗЛЛ після лазерного легування в атмосфері 

повітря (а) а та аргону (б) при різних режимах ЛЛ. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ З ФІЗИКИ 

Дистанційне навчання – це сукупність сучасних технологій, що забезпечують 

доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) від тих, хто навчає (викладачів), до тих, хто навчається 

(студентів чи слухачів). На даний час воно широко застосовується під час підготовки як у 

ВНЗ, так і в бізнес-школах і, здебільшого, передбачає використання засобів Інтернет-зв’язку. 

Навчання за різними напрямами підготовки має свої особливості. Зокрема, навчання з фізики 

передбачає виконання певної кількості лабораторних робіт. Отже, виникає потреба в тому, 

щоб необхідне обладнання було також пов’язано з ПЕОМ. При цьому пов’язано таким 

чином, щоб студент мав змогу дистанційно керувати ним і отримувати результати виконаної 

ним роботи. Існуючі системи збирання інформації, призначені для керування експериментом 

за допомогою комп’ютера, на жаль, є надто дорогими для широкого використання у 

навчальному процесі.  

Метою даної роботи є розробка варіанту дистанційного виконання лабораторних 

робіт, пов’язаних з електричними вимірюваннями, який потребує мінімум додаткового 

обладнання порівняно з стандартними методами навчання. 

Розроблюваний варіант базується на використанні аудіо карт, які входять у склад 

будь-якого комп’ютера, в якості вимірювального обладнання. Відомо [1,2], що сучасні аудіо 

карти містять в собі аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) та цифро аналогові 

перетворювачі (ЦАП), на базі яких можна створювати віртуальні вимірювальні комплекси. 

Зокрема, існують програми, які реалізують на основі аудіо карти комплекс з двохканального 

осцилографа та двохканального генератора сигналів [3]. Така програма встановлюється на 

комп’ютер в навчальній лабораторіі, який приєднується до макету певної лабораторної 

роботи. 

Дистанційне керування комплексом «комп’ютер-лабораторний макет» реалізується за 

допомогою програми віддаленого адміністрування (або їх ще називають програмами 

дистанційного адміністрування) – програми або функції операційних систем, що дозволяє 

отримати віддалений доступ до комп'ютера через Інтернет або ЛКМ (локальна комп’ютерна 

мережа) і здійснювати управління та адміністрування віддаленого комп'ютера в реальному 

часі. Програми віддаленого адміністрування надають майже повний контроль над 

віддаленим комп'ютером: вони дають можливість дистанційно керувати робочим столом 

комп'ютера, можливість копіювання або видалення файлів, запуску додатків і т. і. В 

представленій роботі використовувалась одна з найбільш популярних і поширених програм 

TeamViewer. Ця програма повинна бути встановлена як на комп’ютері, до якого приєднано 

макет лабораторної роботи, так і на домашньому комп’ютері людини, яка хоче дистанційно 

виконати лабораторну роботу. 
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Алгоритм виконання лабораторної роботи наступний. Студент встановлює зв'язок з 

черговим лаборантом або інженером навчальної лабораторії (за допомогою мобільного 

телефону або Skype) і просить його перевести свій комп’ютер в режим «клієнт» та приєднати 

його до вибраного студентом макету лабораторної роботи. Свій комп’ютер він переводить у 

режим «сервер». Після виконання цих дій він має повний доступ до комп’ютера в 

лабораторії, запускає програму Skope, що реалізує вимірювальний комплекс, проводить 

необхідні вимірювання, зберігає файли з отриманими результатами. 

Після виконання лабораторної роботи студент може попросити лаборанта замінити 

лабораторний макет на інший та приступити до виконання наступної лабораторної роботи. 

Таким чином, в результаті виконання представленої роботи було розроблено та 

перевірено комплекс, що дозволяє реалізувати дистанційне виконання ряду лабораторних 

робіт з фізики та радіоелектроніки та не потребує складного додаткового обладнання та 

значних коштів. Перевірка працездатності проводилась на лабораторних роботах 

«Дослідження АЧХ чотириполюсника», «Дослідження ВАХ напівпровідникового діода», 

«Дослідження транзисторного підсилювача». 
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ЛАЗЕРНА ОБРОБКА СПЕЧЕНИХ ТА ЛИТИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ 

Титан і його сплави на сьогоднішній день є одними з перспективних металевих 

матеріалів для сучасної промисловості та медицини. Однак низький опір зношуванню, який 

залежить від чистоти титану, значно обмежує сферу його застосування. [1]. Одним з таких 

методів є лазерна обробка, яка характеризується високою ефективністю і гнучкістю 

управління. Швидкий тепловідвід в глиб металу призводить до виникнення гартівних 

структур в поверхневому шарі, внаслідок чого відбувається зміцнення тонкого поверхневого 

шару та помітно збільшується зносостійкість в умовах тертя ковзання. Таким чином, 

актуальною є задача з’ясування факторів формування структури та властивостей титану 

після сукупності процесів отримання зразка та впливу особливостей матриці на характер 

металу після лазерної обробки. 

Для дослідження обиралися зразки спеченого, прокованого та литого титану марки 

ВТ1-0. Лазерна обробка здійснювалась в атмосфері повітря та інертного газу за допомогою 

лазера КВАНТ-12 при густині потужності 700·10 МВт/м2, частоті слідування імпульсів 4 Гц 

та 30%- вому перекритті лазерних плям. 

Вплив лазерної обробки на структуру титану вивчали методами рентгенівського 

фазового та металографічного аналізів з подальшим вимірюванням мікротвердості. 

У вихідному стані за даними РФА спостерігались дві фази: α-титан та сліди окису 

ТіО2. Лазерна обробка призводила до зміни фазового складу. Внаслідок обробки на повітрі 

відбувалося формування тонкої плівки нітриду титану, а гратка α-титану насичувалась 

азотом з повітря. 

Особливістю структурних перетворень титану, які спостерігалися металографічно, 

була інтенсивна дендритна кристалізація в зоні лазерної обробки. В залежності від типу 

вихідної структури розмір дендритів змінювався: литий сплав характеризувався більш 

розвиненою дендритною структурою, в той час як спечений зразок виявляв обмежений ріст 

дендритних кристалів.  

Мікротвердість в зоні лазерної обробки зросла в два с половиною рази, що 

обумовлювалося подрібненням структури внаслідок надвисоких швидкостей охолодження 
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розплаву, а також структурним та фазовим наклепом при твердінні розплавленої ванни 

металу. 
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PV-ЦЕНТРИ В ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ АЛМАЗУ С(111)-2×1  

ЛЕГОВАНОГО ФОСФОРОМ 

Алмаз є надтвердим матеріалом з дуже високим опором, який дозволяє 

використовувати його як ізоляційний матеріал. Природні алмази переважно леговані азотом, 

в природі не знайдено жодного алмазу n-типу провідності. Такий тип алмазу можна 

отримати тільки штучно, при введенні в алмаз атомів фосфору. Саме легування фосфором 

дає можливість отримати достатньо дрібні рівні Ed(P)=0.6 еВ (в порівнянні з шириною 

забороненої зони алмазу Eg=5,5 еВ) в забороненій зоні алмазу, енергія яких є навіть більшою 

за ширину забороненої зони кремнію або германія [1, 2]. 

Алмаз з домішками фосфору застосовується як матеріал для створення 

напівпровідникових елементів, що здатні працювати при температурах, що перевищують 

150°С (при яких елементи на основі кремнію і германія вже не працюють через настання 

власної провідності матеріалу). 

Алмази леговані фосфором можна отримати вирощуючи в газовій фазі на підкладках з 

природнього алмазу або методом іонної імплантації фосфору з наступним відпалом. В 

процесі іонної імплантації утворюються дефекти, серед яких переважають вакансії. Атом 

фосфору, впроваджений у решітку, створює напругу в ній, що дозволяє йому легко захопити 

блукаючу вакансію, утворюючи при цьому РV центр. 

PV-центр – це атом фосфору і вакансія, що знаходяться в сусідніх вузлах кристалічної 

решітки алмазу. На даний час вплив PV-центрів на властивості алмазу не достатньо 

досліджений. 

Метою роботи є моделювання PV-центрів в при поверхневих шарах алмазу С(111)-

2×1 легованого фосфором за допомогою нанокластерів та дослідження їх електронних та 

енергетичних характеристик. 

Квантово-хімічне моделювання поверхні алмазу проводилося в рамках 

напівемпіричного методу MNDO (модифіковане нехтування диференціальним перекриттям) 

і методів Хартрі, які входять до програмних пакетів МОРАС і PC GAMESS. 

Поверхня С(111) з одним обірваним ковалентним зв'язком є для алмазу природною 

поверхнею сколу. В даний час найбільш стабільною реконструкцією для чистої поверхні 

алмазу С(111) прийнято вважати реконструкцію (2×1) запропоновану Пенді. Геометрія 

реконструйованої поверхні С(111)-2×1 характеризується довжиною С-С зв'язку в ланцюжку, 

вигином і ступенем димеризаціі.  

В роботі побудовані кластерні моделі поверхні С(111)-2×1 з впровадженими атомами 

фосфору за допомогою кластерів – С82Н62Р. Атом фосфору був поміщений в вузол решітки у 

верхньому і нижньому ланцюгах Пенді та у третьому шарі кластеру.В роботі були проведені 

розрахунки для різноманітних конфігурацій PV-центрів, де кожен з сусідів фосфору 

замінювався вакансією. Аналіз значень повної енергії кластерів показав, що найбільш 

енергетично вигідним є положення фосфору в верхньому ланцюзі на поверхні, а вакансія в 

нижньому ланцюзі (рис. 1). 
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    а)      б)  

 

Рис 1. Кластери, що моделюють поверхню С(111)-2×1 з PV-центрами: а) атом фосфору 

заміщує атом вуглецю в верхньому ланцюзі поверхні; б) атом фосфору заміщує атом 

вуглецю в нижньому ланцюзі поверхні. Вакансія позначена буквою V.  

 

Аналіз електронного стану поверхні з PV-центрами вказує на появу спінової густини в 

області PV-центру. Значний перерозподіл заряду між атомами в області PV-центру 

призводить до зміни хімічної активності поверхні, що вплине на енергетику та механізми 

адсорбції і десорбції молекул на поверхні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ СТАЛІ ШХ15СГ-В  

У ПРОЦЕСІ ВІДПАЛУ 

При тривалій високотемпературній витримці під час термічного оброблення сталі в 

повітряній атмосфері відбувається зневуглецювання і наступне окиснення поверхні. Такі 

небажані процеси найбільш характерні при обробленні цементованих і високовуглецевих 

сталей (ШХ15, ШХ15СГ, У8 тощо) і призводять до незворотніх втрат сталі у вигляді 
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окалини, а також до зниження механічних властивостей найбільш близького до поверхні 

зневуглецьованого шару [1]. 

Метою роботи було дослідження кінетики процесів зневуглецювання і 

окалиноутворення сталі ШХ15СГ-В при відпалі за допомогою диференційного дилатометру 

(рис. 1, а) [2]. Відпал сталі ШХ15СГ -В проводили в шахтній електропечі СШОЛ-11.6 при 

температурі 1070 К протягом 19 год. в атмосфері повітря (рис. 1, б). 

 

 
а     б 

Рис. 1. Диференційний дилатометр: а – креслення (1 – зовнішній штовхач, 2 – 

внутрішній штовхач, 3 – фланець, 4 – кронштейн, 5 – еталон, 6 – пластина, 7 – втулка, 8 – 

гвинт, 9 – зразок, 10 – гайка, 11 – індикаторний годинник, 12 – пружина); б – схема 

розміщення в печі СШОЛ – 11.6 при відпалі (1 – дилатометр, 2 –зразок-свідок, 3 – 

електропіч, 4 – термопара) [2]. 

 

Еталон і трубчастий зразок дилатометра були виготовлені із сталі ШХ15СГ-В. 

Зовнішня поверхня зразка, а також внутрішня поверхня і торці трубчастого зразка були 

покриті шаром нікелю товщиною 0,1 мм для захисту від окислення. Таким чином, у процесі 

термічного оброблення при зневуглецюванні відбувається зменшення лінійних розмірів 

зразку, що можна пояснити зменшенням параметру гратки аустеніту при зниженні 

концентрації в ньому вуглецю [3]. 

Зразки-свідки та дилатометр були завантажені в піч після її попереднього розігріву до 

1070 К. За початок відліку часу при побудові кривої залежності скорочення зразку від 

періоду процесу відпалу сталі ШХ15СГ-В на повітрі (рис. 2, а, крива 2) було вибрано момент 

повного розігріву трубчастого зразку до температури відпалу (через 720 сек після 

завантаження дилатометра). 

При відпалі сталі ШХ15СГ-В в шахтній електропечі СШОЛ- 11.6 ( в атмосфері 

повітря) збільшувалася товщина окисненого шару зразків-свідків залежно від тривалості 

витримки (див. рис. 1, б, рис. 2, б). Проведені вимірювання мікротвердості поверхневих 

шарів зразків-свідків сталі після відпалу на повітрі дозволили встановити величину 

зневуглецьованого шару, яка не перевищувала 0,03 мм протягом усього процесу відпалу. 
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    а       б 

Рис. 2. Залежності зміни параметрів зразків від тривалості   відпалу сталі ШХ15СГ -

В : а – скорочення l  трубчастого зразка (1 – в атмосфері камерної печі; 2 – на повітрі); б – 

товщини B окисленого шару зразка-свідка. 
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ЦЕМЕНТОВАНОЇ СТАЛІ В ПРОЦЕСІ 

ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ 

З метою підвищення теплостійкості зубатих коліс редукторів газотурбінних двигунів 

до 720 К проводять хіміко-термічне оброблення (ХТО) на вторинну твердість [1]. 

Для визначення режиму ХТО дослідної сталі 03Х3М2НФБч (табл. 1) та встановлення впливу 

поверхневої обробки на формування раціональної структури та підвищення властивостей 

серцевини і цементованого шару проведені наступні експериментальні дослідження: вибрано 

режим ХТО, який забезпечує вторинне твердіння; проведенно цементацію нормалізованих 

зразків у твердому карбюризаторі при температурі 1300±10 К впродовж 2,5 год з 

безпосереднім охолодженням в індустріальному маслі та наступним 2-3-разовим відпуском 

при температурі 800±5 К. 

 

Таблиця–1 

Хімічний склад дослідної вториннотвердіючої сталі* 

 

Вміст легувальних елементів у сталі 03Х3М2НФБч, % мас. 

С Si Mn Al Ni Cr Mo V Nb Ce La 

0,028 0,082 0,14 0,08 1,1 2,85 1,68 0,29 0,13 0,055 0,031 

*- Вміст P, S ≤ 0,025 % мас. 

 

Структура сталі 03Х3М2НФБч після нормалізації представляла собою ферито-

перлітну суміш (рис. 1). 
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Рис. 1. Мікроструктура сталі 05Х3М2НФБч після нормалізації 

 

На основі результатів металографічних, дюрометричних, рентгенівських досліджень 

та фазового аналізу зразків після цементації та наступного гартування, встановлено, що 

структура в поверхневих шарах дослідної сталі аустенітна (рис. 2). Спостерігали зниження 

концентрації вуглецю за глибиною цементованого шару товщиною 2.0 мм від 1,25 % до 0,028 

% мас. (див. рис. 2). 

Після проведення 2-3 разового відпуску формується стабільний структурний стан 

дифузійного шару, який представляє собою структуру складного фазового складу (~78% 

мартенситу, 8% аустеніту, 10% карбідів, 4% троститу), що практично не змінюється з 

проведенням подальших відпусків. Твердість поверхневого шару зразків зростає від 42 HRC 

(після безпосереднього гартування з температури цементації) до 61…63 HRC після 

проведення 2-3 разового високотемпературного відпуску. 

 

 
Рис. 2. Розподіл вуглецю і структурного стану з глибиною цементованого шару сталі 

05Х3НМ2ФБч після гартування 

 

На протязі останніх років особлива увага приділяється розробкам і дослідженням 

енергозаощадливих методів поверхневої обробки. Використання електролітно-плазмової 

обробки (ЕПО) в процесі ХТО на вторинну твердість після гартування дозволяє значно 

поліпшити властивості сталі. Оброблення ЕПО сприяє зменшенню аустенітного зерна, 

зниженню шорсткості поверхні, що, у свою чергу, забезпечує підвищення механічних, 

експлуатаційних і службових властивостей виробів із сталі [2]. Крім цього, перерозподіл 

легувальних елементів зокрема збільшення концентрації Cr, Mo, V, Nb в поверхневих шарах, 

дозволить підвищити здатність аустеніту до вторинного твердіння та надасть можливість 

знизити легування сталі дорогими і дефіцитними карбідоутворюючими елементами. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ МОДЕЛЮВАННЯ  

КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР 

Одним із актуальних напрямків досліджень в фізиці твердого тіла є дослідження, що 

пов’язані з квазікристалами. Квазікристали – тверді речовини, що мають чітку впорядковану 

атомну структуру і дальній порядок, але відсутня періодичність в розташуванні атомів. Для 

них характерна ротаційна симетрія, що заборонена в кристалографії: 5-го, 8-го, 10-го або 12-

го порядку, через що неможливо виділити елементарну комірку.  

У зв’язку з цим актуальною є проблема створення простого алгоритму, що дозволить 

теоретично побудувати квазікристал так само просто, як будується кристал за допомогою 

елементарної комірки та векторів трансляції.  

Одним із способів, за допомогою яких можна побудувати квазікристалічну структуру, 

є використання методу, запропонованій в статті [1]. Суть цього методу полягає в 

використанні деякого алгоритму, за допомогою якого з обмеженої кількості вузлів 

кристалічної гратки будується весь квазікристал. В статті розглядається використання такого 

методу для декагональних квазікристалів, а також їх зв’язок з ікосаедричними.  

Використовуючи базисні вектори [1], що задають вершини ікосаедра, можна 

побудувати ікосаедричний квазікристал. Для цього на першому кроці в початку координат 

розміщуємо 6 базисних векторів і 6 зворотних їм за напрямком і на кінцях цих векторів 

ставимо точку. Таким чином в просторі будується ікосаедр. На другому кроці будуємо ще 12 

ікосаедрів, переносячи початки базисних векторів в вершини вже існуючого ікосаедра. На 

третьому кроці початок базисних векторів переноситься в точки, що побудовані на другому 

кроці і т.д. Але починаючи з 3 кроку довжина векторів збільшується, при чому на 3-ому кроці 

- в   разів, на 4-ому кроці – в 2 , на 5-ому - 3  і так далі, де   - число золотого перетину, що 

дорівнює 1,6180339… .  

Була написана комп’ютерна програма, яка будує квазікристал за цим алгоритмом. 

Виявилось, що такий алгоритм добре описує експериментальні данні. Результат її роботи та 

порівняння з експериментальною електронограмою наведено на рис. 1. 

 
Рис.1 Порівняння алгоритму з експериментальною електронограмою: 

а) – результат моделювання; б) – експериментальна дифракційна картина.  
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Для аналізу одержаних структур зручно використовувати функцію радіального 

розподілу вузлі (атомів) 
24

N

r
 (Рис.2). Цю модельну функцію можна порівнювати із 

реальними радіальними функціями квазікристалічних речовин. 

 

1 2 3 4 5 r, відн. од.

N
4 r

2

 
 

Рис. 2 Функція радіального розподілу для першого алгоритму. 

 

Запропонований алгоритм може бути застосований для класифікації структур 

ікосаедричних квазікристалів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЖИТТЯ НЕРІВНОВАЖНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ  

В КРЕМНІЄВИХ МУЛЬТИКРИСТАЛІЧНИХ ФЕП 

Погіршення екологічної обстановки та виснаження природних ресурсів, зумовлені 

зростанням сучасного промислового виробництва, вимагає пошуку способів 

енергозабезпечення з використанням відновлюваних джерел енергії. Серед таких джерел 

найбільш великий потенціал має сонячне випромінювання. Тому одним з найбільш 

перспективних способів одержання сонячної електроенергії є фотоелектричні перетворювачі 

(ФЕП). Саме для цього потрібні високоефективні пристрої, що забезпечують перетворення 

світла, з як найбільшим ККД. Тому ефективний контроль часу життя нерівноважних носіїв 

заряду (τн.н.з.) в сировинному матеріалі та готових ФЕП є вкрай необхідним для підвищення 

ефективності останніх. 

Існує велика кількість різноманітних методів визначення часу життя нерівноважних 

носіїв заряду.. Найбільш поширеним і ефективним серед них є метод надвисоких частот 

(НВЧ) [1]. Він широко поширений, тому що не потребує створення контактів, та завдяки 

швидкому скануванню за всією площею зразка. Час життя носіїв заряду в цьому методі 

визначається за допомогою релаксації фотопровідності, де реєструється зміна втрат НВЧ 

поля в середовищі, що проводить електричний струм, викликана освітлюваними імпульсами 

випромінювання в оптичному діапазоні. Основним недоліком цього методу є вплив 
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поверхневої рекомбінації на результат вимірювання. Тому в результаті вимірювання 

отримують ефективний час життя, що залежить від стану поверхні. Тоді як аналіз якості 

сировини, технології виготовлення і ефективності ФЕП зазвичай потребує знання об’ємного 

часу життя. Ці недоліки відсутні в методі відновлення зворотньозміщеного p-n переходу 

(метод Лакса) [2]. Цей метод практично виключає вплив поверхневої рекомбінації на 

результат виміру, так як інжекція неосновних носіїв заряду здійснюється через p-n перехід 

безпосередньо в об’єм напівпровідника. Тому його безпосередньо можна реалізувати в 

готових ФЕП, що представляють собою звичайний n+-p діод. 

Даний метод (метод Лакса) полягає в вимірюванні тривалості незмінного 

нерівноважного зворотного струму через p-n перехід, при переключенні прямої напруги на 

зворотню. Для визначення τн.н.з. вимірюються величини прямого і зворотного струму за 

допомогою осцилограми, що приведена на рисунку 1. 

 
 

Рис.1 – Осцилограма напруги, яка прямо пропорційна струму через p-n перехід 

 

Вимірювані величини пов’язані з τн.н.з. наступним співвідношенням: 

 
де τн.н.з. – час життя нерівноважних носіїв заряду; Т – тривалість незмінного 

нерівноважного зворотного струму; erf(x) – функція помилок Лапласа. 

Дане співвідношення має місце при низькому рівні інжекції, і було отримано для 

випадку лінійної рекомбінації. Вид рекомбінації залежить від величини інжектованого в p – 

область заряду, яка в свою чергу визначається величиною і тривалістю прямого імпульсу 

току. Таким чином, у випадку ФЕП з великою площею p-n переходу, для достовірного 

вимірювання τн.н.з., необхідно дослідити і встановити умови при яких параметри 

електричного режиму не будуть впливати на результат вимірювання. 

Досліджено: вплив тривалості імпульсу на результат виміру τн.н.з., при незмінному 

значенню величини прямого імпульсу току, вплив величини прямого імпульсу при незмінній 

оптимальній тривалості імпульсу. Таким чином було визначено оптимальні значення 

величини і тривалості прямого імпульсу, при яких досліджувався вплив напруги зворотного 

імпульсу на результат вимірювання τн.н.з.. 

Дослідження, які були проведені на промислових mc-Si ФЕПах, дозволили встановити 

режими виміру часу життя нерівноважних носіїв заряду, при яких рівень та тривалість 

інжекції, а також співвідношення прямого та зворотного струмів, які не впливають на 

результати вимірів. 
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЗНАЧЕНЬ МАГНІТНОЇ 

СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДЕФОРМОВАНОЇ СТАЛІ 12Х18Н10Т 

Найбільш розповсюдженою групою корозостійких сталей є хромонікелеві сталі 

аустенітного класу типу12Х18Н10Т у зв’язку з високими пластичністю та ударною 

в’язкістю. Корозійностійка хромонікелева сталь 12Х18Н10Т з різним ступенем зміцнення 

використовується при необхідності поєднання високих міцності і пружних властивостей 

металу (транспортерні стрічки, кузови пасажирських вагонів, насоси, діафрагми компресорів 

спеціальних дихальних апаратів і ін.).[1] 

Мета роботи: дослідити температурну залежність питомої магнітної сприйнятливості 

двохфазної деформованої сталі 12Х18Н10Т та визначити зміни магнітних властивостей цієї 

сталі в залежності від температури за допомогою теоретичних кривих Даніляна. [2] 

За результатами дослідження було побудовано графік (Рис.1) залежності питомої 

магнітної сприйнятливості двохфазної деформованої (Ɛ=12%) сталі 12Х18Н10Т від 

температури, яка містить аустеніт і α'- мартенсит деформації. 

 
 

Рис.1.Температурна залежність питомої магнітної сприйнятливості двохфазної 

деформованої (Ɛ=12%) сталі 12Х18Н10Т під час нагрівання (крива 1 ) та охолодження (крива 

2 ). 

До нагрівання кількість мартенситу деформації Р α' = 0,06% , а після охолодження – Р α' 

= 0%( одержали γ-фазу). На рисунку можна побачити , що при досягненні точки Кюрі 

відбувається фазовий перехід другого роду (магнітне фазове перетворення). Точка Кюрі була 

отримана шляхом екстраполяції прямої ділянки на температурну вісь(Рис. 1) , що дорівнює 

923К.  

В роботі [2] показано, що теоретичні криві залежності С/(χ0 Т) від 1/Т чутливі до 

обмінної взаємодії. Якщо наші експериментальні криві (Рис.2) порівняти з теоретичними 

кривими роботи [2], то можна зробити такі висновки: 

- при нагріванні вище 923 К обмінна феромагнітна взаємодія переходить в 

антиферомагнітну між магнітними атомами; 

- при охолодженні γ- фаза ( аустеніт) від температури 1122 К до кімнатної 

проявляється антиферомагнітна взаємодія між магнітними атомами. 

1 

2 
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Рис.2. Експериментальна залежність 1/(χ Т) сталі 12Х18Н10Т від 1/Т під час 

нагрівання ( крива1 ) і охолодження ( крива 2). 

Наведені результати досліджень вказують на можливість використання теоретичних 

кривих Даніляна для визначення зміни магнітних властивостей аустенітних сталей. 
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ВПЛИВ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ НА ФОРМУВАННЯ КВАЗІКРИСТАЛІЧНОЇ ФАЗИ 

СИСТЕМИ Al-Cu-Fe В ЗАЕВТЕКТИЧНОМУ СПЛАВІ АЛ26 

Відомо [1], що механічні властивості поверхневих шарів сплавів, отриманих в 

результаті ЛЛ, залежать не лише від способу впливу на їх структуру, але й від властивостей 

самих елементів, що входять до складу легуючої речовини. До таких сплавів можна віднести 

квазікристалічні, які характеризуються високою твердістю в поєднанні з низьким 

коефіцієнтом тертя, що дає можливість застосування їх у вузлах механізмів з високими 

вимогами до зносостійкості. Заевтетектичні сплави системи Al-Si не знайшли широкого 

використання в промисловості, оскільки вони мають суттєвий недолік - нерівномірний 

розподіл кристалів кремнію та інтерметалевих фаз в об’ємі сплаву. Формування подібної 

структури негативно позначається на його механічних властивостях. Одним з перспективних 

методів отримання в поверхневих шарах зразків однорідного за складом шару є лазерне 

легування.  

Тому метою роботи було встановлення впливу параметрів лазерного легування на 

формування в поверхневих шарах заевтектичного сплаву системи Al-Si квазікристалічної 

фази системи Al-Cu-Fe.  

За об’єкт дослідження було обрано заевтектичний сплав АЛ26 (21,5 мас. % Si, 2,14 

мас. % Cu, 0,68 мас. % Mg, 1,63 ваг. % Ni, 0,22 мас. % Fe, 0,63 мас. % Mn, 0,01 мас. % Zn, 

<0,01 мас. % Ti, <0,01 мас. % Cr, <0,01 мас. % Pb, <0,01 мас. % Sn, <0,01 мас. % Zr, Al - 

1 

2 
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основа). Лазерне легування виконували на промисловій установці «КВАНТ-12» (=1,079 

мкм, =4 мс) в широкому інтервалі густини потужності від 1 ГВт/м2 до  

200 МВт/м2 в атмосфері повітря. Товщина суміші для легування складала 100 мкм. 

Структурно-фазовий склад зразків визначали за допомогою рентгенівського фазового, 

металографічного та дюрометричного аналізів.  

Лазерне легування сумішшю порошків міді та заліза призвело до суттєвої зміни фазового 

складу (рис.1). На дифрактограмах, за всіма видами обробки, фіксували дифракційні 

максимуми від моноклінної гратки фази Al13Fe4, тетрагональної фази Al2Cu, пересиченого 

твердого розчину на основі алюмінію та основних максимумів від гратки кремнію. При 

цьому квазікристалічна -фаза виявилась чутливою до режимів обробки. Зі зменшенням 

густини потужності лазерного випромінювання, кількість дифракційних максимумів від 

гратки -фази зростало.  

 

З метою збільшення легованого 

прошарку, що містив би в собі 

квазікристалічну фазу в роботі 

проводили дворазову лазерну обробку з 

поетапним нанесенням легуючих 

елементів. При цьому було також 

збільшено розфокусування лазерної 

плями і тим самим було зменшено 

імпульс віддачи при лазерній обробці. 

За даними рентгенівського фазового 

аналізу, цей вид обробки також призвів 

до формування -фази в поверхневих 

шарах (рис. 1, в). Квазікристалічна фаза 

знаходилась у рівновазі з рядом 

кристалічних фаз таких, як Al2Cu, 

пересичений твердий розчин на основі 

Al, Al13Fe4 та кремнію. При цьому 

помітно знизилися дифракційні 

максимуми від моноклінної фази, -

фази, та кремнію що могло вказувати на 

зменшення їх кількості в сплаві.  

Формування в поверхневих шарах 

заевтектичного сплаву АЛ26 

гетерогенної структури, яка містить в 

собі квазікристалічну ікосаедричну 

фазу, призводить до 7-ми кратного 

зростання мікротвердості в зоні 

лазерного легування порівняно зі 

значеннями мікротвердості в зоні 

лазерного оплавлення без легування. 

 

 

Рис. 1. Дифраткограми від поверхневих 

шарів сплаву АЛ26 після лазерного 

легування з густиною потужності 1 

ГВт/м2 (а); 600 МВт/м2 (б); двократне 

лазерне легування з q200 МВт/м2 (в). 
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Високі швидкості охолодження розплаву, які досягалися при лазерному легуванні 

заевтектичного сплаву системи Al-Si міддю та залізом призводять як до формування 

квазікристалічної фази, так і до значного подрібнення первинних кристалів кремнію. 
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ СПЛАВУ ВТ3-1 ПІСЛЯ ЛАЗЕРНОГО 

ЛЕГУВАННЯ ПОРОШКОМ ЗАЛІЗА 

Титанові сплави перспективні для використання у багатьох напрямках сучасного 

промислового виробництва. Він широко застосовується у авіаційній промисловості, 

хімічному машинобудуванні, медицині тощо. Але поширення титану та титанових сплавів у 

техніці стримується певним недоліком – високим показником коефіцієнта тертя [1]. Під час 

ковзання титану по металевих деталях відбувається скатування та налипання титану на 

поверхню, як наслідок, деталь швидко зношується та стає непридатною до подальшої 

експлуатації. Тому титановий матеріал не рекомендують до використання в умовах  

тертя [2]. 

Для підвищення опору поверхні титанових сплавів до тертя (скачування поверхні) 

використовують численні методи поверхневого зміцнення, такі як: газотермічне напилення, 

хіміко-термічна обробка, електронно-променеве та лазерне легування (ЛЛ). Тому метою 

роботи було дослідження структури поверхні титану після лазерного легування порошком 

заліза. Для дослідження було обрано зразок титанового сплаву марки ВТ3-1. Згідно ГОСТу 

19807-91  

[3, с. 2] сплав має такий хімічний склад: Fe – 0,2-0,7%, C – до 0,1%, Si – 0,15-0,4%, Cr – 0,8-

2%, Mo – 2-3%, N – до 0,05%, Ti – 85,95-91,05%, Al – 5,5-7%, Zr – до 0,5%, O – до 0,15%, H – 

до 0,015%, домішки – до 0,3%. 

За легуючу речовину було використано порошок заліза, отриманий методом газового 

розпилення із розплаву з розміром фракції до 50 мкм. Суміш наносилась на поверхню зразків 

у вигляді обмазки, виготовленої з порошку заліза, на основі клею БФ-6. Товщина шару 

обмазки складала 120 мкм. 

Лазерну обробку виконували на імпульсному лазері КВАНТ-12 (λ= 1,079 мкм, τ=4 мс), з 

густиною потужності  955 МВт/м2. 

Фазовий склад зони лазерного легування фіксували за допомогою рентгенографічного 

аналізу. Рентгенівський фазовий аналіз виконувався на дифрактометрі ДРОН-3М в Сu-Кα-

випромінюванні. Мікротвердість контролювали шляхом виміру мікротвердості по глибині 

легованої зони. 

За даними рентгенографічного аналізу, сплав ВТ3-1 у вихідному стані був двофазним 

та містив твердий розчин на основі α-Ti (ГЦК) і твердий розчин на основі β-Ti (ОЦК).  

Дифрактометрично встановлено, що лазерне легування поверхні титану порошком 

заліза призвело до значного зниження інтенсивності відбивання від гратки твердого розчину 

на основі α-Ti, також спостерігалось зростання інтенсивності відбивання від гратки твердого 

розчину на основі β-Ti. Крім того, були наявні лінії від граток інтерметалідних фаз FeTi та 

Fe2Ti (рис.1). Необхідно зазначити, що на дифракційній картині були наявні досить 

інтенсивні відбивання від фази, яку ідентифікувати не вдалося (х-фаза). Аналіз максимумів 

від цієї фази дав можливість висунути припущення, що ця фаза має ГЦК гратку. 
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Рис.1. Типова дифрактограмма: а) до ЛЛ; б) після ЛЛ. 

 

Встановлено, що мікротвердість Hµ зразка за глибиною легованої зони порівняно з 

мікротвердістю Hµ матриці збільшилася у 3 рази. Металографічні дослідження показали, що 

лазерне легування призвело до значної диспергізації структури в зоні ЛЛ. Очевидно, що 

зростання мікротвердості зони ЛЛ обумовлене диспергізацією структури та формуванням 

інтерметалідних фаз. 

Таким чином, внаслідок лазерного легування поверхневих шарів титану порошком заліза 

відбувається збільшення дисперсності структури, за рахунок чого збільшується сумарна 

довжина границь зерен і тому зростає опір до пластичної деформації. Також у зоні ЛЛ 

спостерігається формування інтерметалідних сполук, що так само впливає на збільшення 

показників мікротвердості зони ЛЛ. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ КЛАСТЕРІВ МЕТАСТАБІЛЬНОЇ ФАЗИ КРЕМНІЮ 

Si IV ПІД ДІЄЮ ОДНООСЬОВОГО МЕХАНІЧНОГО ТИСКУ 

Метастабільна фаза кремнію Si IV с гексагональною структурою є одним із 

перспективних матеріалів, тому що основна кількість промислових ФЕП виготовляється з 

звичайного кремнію Si I. Цей матеріал має меншу ширину забороненої зони ніж у 

звичайного алмазного кремнію. Це дозволяє збільшити діапазон корисно використованого 

сонячного світла. На сьогодні вже вдалося синтезувати частинки метастабільної фази 

кремнію Si IV в невеликих об’ємах з розмірами від одиниць до десятків мікрон [1,2]. Фаза Si 

IV виникає із фази Si II зі структурою білого олова при релаксації напружень від 10-12 ГПа 

до атмосферного тиску. Тому цілком ймовірно, що отримання фази Si IV під впливом 

зовнішніх напружень може бути більш ефективним. Пошук умов, при яких кластери 

метастабільної фази кремнію Si IV є більш стійкими можна здійснити за допомогою 

квантово-хімічного моделювання. Але це потребує побудови деформованих кластерів фази 

Si IV та подальшого розрахунку параметрів системи. 

В роботі проведено дослідження стійкості деформованих кластерів метастабільної 

фази Si IV в залежності від одноосьових тисків . Для кремнію фази Si IV, що належить до 

гексагональної сингонії та має структуру P63/mmc, матриця коефіцієнтів пружної 

податливості невідома. Оскільки у фазах Si I та Si IV має місце однакова тетраедрична 

орієнтація хімічних зв’язків у першому наближені можна використати коефіцієнти пружної 

податливості для кубічного кремнію. 

Одноосні напруження прикладались вздовж головних кристалографічних напрямків 

<00.1>, <10.0>, <11.0> гексагональної сингонії. Величина напружень змінювалась від 2Гпа 

до 10ГПа Таким чином тензор напружень задається в гексагональній кристалографічній 

системі координат тоді як матриця коефіцієнтів пружної піддатливості задана в системі 

координат для кубічної сингонії. Для визначення параметрів решітки деформованого 

кластера (a, b, c, α, β, γ) необхідно отримати тензор деформацій в гексагональній системі 

координат. Для цього необхідно виконати наступні дії. Спочатку перетворити тензор 

напружень у гексагональній системі координат в тензор у системі координат для кубічної 

сингонії. Потім розрахувати тензор деформацій за допомогою відомих коефіцієнтів пружної 

піддатливості та тензора напружень в кубічній системі координат та трансформувати його 

назад в гексагональну систему координат.  

Параметри решітки та координатні кути в деформованих кластерах фази були 

розраховані за допомогою співвідношень. 

 
де a0- параметр решітки; α0- координатний кут; ɛii- деформація стиснення-розтягнення; ɛij- 

деформація зсуву. 

За отриманими параметри деформований кластер було побудовано шляхом 

трансляцій базису кристалічної решітки в трьох базисних напрямках [10.0], [01.0], [00.1]. 

Перехід від індексів вузлів в гексагональній системі координат до їх декартових координат 

здійснюється за допомогою матриці перетворення: 
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 де a, b, c, α, β, γ є розраховані за допомого тензора деформації параметри 

решітки.  

На рисунку 1 наведені фрагменти недеформованої решітки метастабільної фази 

кремнію Si IV та деформованою тиском 2ГПа у напрямку[00.1]. 

 

а) б) 

 

  

Рисунок 1. Фрагменти решітки метастабільної фази кремнію Si IV недеформована (а), 

деформована при тиску 2Гпа (б) 

 

При деформації стиснення у напрямку [00.1] відстань між атомами у напрямку [00.1] 

зменшилась з 2.352Аº до 2.344Аº одночасно з цим відстань між атомами в напрямках [1.00] 

та [01.0] збільшилась з 3.840Аº до 3.845Aº, крім того змінилися кути. 

За допомогою програмного пакету МОРАС було проведене дослідження впливу 

одноосних механічних тисків на стійкість кластерів. Стійкість кластерів визначається такими 

параметрами системи як енергія та теплота утворення кластеру. В роботі був використан 

напівемпіричний параметризований метод PM7. Цей метод базується на наближенні NDDO 

(Нехтування Диференційним Двохатомним Перекриттям) 

Таким чином в роботі розроблена методика побудови деформованих одноосьовими 

тисками кластерів метастабільної фази кремнію Si IV для дослідження впливу одноосьових 

механічних тисків на стійкість кластера методом квантово-хімічного моделювання.  
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ПРО ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГІСТЕРЕЗИС МАГНІТНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ СТАЛІ 

08Х18Н10Т ПОБЛИЗУ ТЕМПЕРАТУРИ КЮРІ 

Структурною складовою сталі 08Х18Н10Т є аустеніт, з невеликою домішкою δ-

фериту, співвідношення кількості яких залежить від багатьох параметрів, зокрема - 

термообробки. Так як аустеніт та δ-ферит мають різну магнітну сприйнятливість (χ) та різне 

ефективне число магнетонів Бора на один атом ( ), вони є чутливими параметрами для 

оцінки структурних складових даної сталі, що і обумовлює їх використання. 

Мета роботи: визначити температурну залежність питомої магнітної сприйнятливості 

сталі 08Х18Н10Т та дослідити парамагнітні стани поблизу температури Кюрі. 
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Досліди проводились на зразках, вирізаних із трубної заготовки діаметром 130 мм у 

вигляді прямокутних паралелепіпедів ( 3˟3˟3мм), сталі 08Х18Н10Т (С - 0,08; Cr - 17,50; Ni - 

10,40; Mn - 1,32; Si - 0,42; Ti - 0,45; Cu - 0,3%). Перед магнітними вимірами зразки 

шліфувались та полірувались. Нагрівання та охолодження зразків проводили в середовищі 

аргону. Кількість вмісту δ-фериту в об’ємних відсотках визначали за методикою [2]. 

Вимірювання проводились в магнітному полі . До нагрівання 

кількість δ-фериту  а після нагрівання кількість δ-фериту . На Рис.1 

представлена експериментальна залежність питомої магнітної сприйнятливості χ від 

температури Т.  

Криві 1 і 2 одержані під час нагрівання та охолодження сталі зі швидкістю ~15 К/хв в 

інтервалі 293…1200 К. Екстраполяція лінійних ділянок дала нам значення температури Кюрі 

, що приблизно співпадає для δ-фериту, приведеній в роботі [3]. В області 

температури 947 К криві 1 та 2 зазнають розходження, що обумовлено різним вмістом δ-

фериту до і після нагрівання.  

Оскільки за точкою Кюрі сталь перебуває у парамагнітному стані можемо 

скористатися законом Кюрі-Вейса для визначення постійної Кюрі [4]: 

 , (1) 

де χ – питома магнітна сприйнятливість, С – постійна Кюрі для даного матеріалу (буде 

визначено експериментально), T – температура, 

 Θ –парамагнітна точка Кюрі. 

В свою чергу магнітна сприйнятливість залежить від ефективного числа магнетонів 

Бора на один атом [4]: 

 , (2) 

 

де  – магнітна стала,  – число Авогадро,  – ефективне число,  – магнетон Бора, 

µ - молярна маса,  - стала Больцмана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Температурна залежність питомої магнітної сприйнятливості сталі 08Х18Н10Т 

під час нагрівання (крива 1) та охолодження (крива 2). 

З формул (1) і (2) маємо: 

 (3) 
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Скориставшись експериментальними даними отримано графік залежності , який 

дозволяє нам визначити парамагнітну точку Кюрі. Екстраполюючи лінійні відрізки на вісь 

температури було одержано К. 

На підставі одержаних експериментальних даних можемо зробити наступні висновки: 

1. Одержана температурна залежність питомої магнітної сприйнятливості сталі 

08Х18Н10Т від температури. 

2. Визначено температуру Кюрі для δ-фериту  К досліджуваної сталі. 

3. Визначено постійну Кюрі в інтервалі 947…1150К, К/кг. 

4. Визначено ефективне число магнетонів Бора на один атом для температур 

947…1150 К, яке дорівнює .  
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ВПЛИВ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВИЙ  

СТАН СПЛАВУ ВТ3-1 

В даний час титан широко використовується в ракетно-космічній техніці, в 

суднобудуванні і транспортному машинобудуванні, де особливо важливу роль відіграють 

мала щільність у поєднанні з високою міцністю і корозійною стійкістю. Першим споживачем 

титану стала авіаційна промисловість. Застосування для виготовлення ряду вузлів і деталей 

високоміцних титанових сплавів замість алюмінієвих дозволило створити літаки, котрі 

долають звуковий бар'єр.  

З подальшим розвитком промисловості виникла потреба у покращенні фізико – 

хімічних та механічних властивостей деталей з титану. Використання традиційної хіміко - 

термічної обробки титанових сплавів внаслідок тривалих високотемпературних навантажень 

вимагає значних енергетичних затрат та зумовлює окрихчення внутрішніх зон виробів, 

внаслідок інтенсивного росту зерна.  

Перспективним напрямком у сучасному розвитку нових технологічних процесів 

термічної обробки титанових сплавів є використання надвисоких швидкостей нагрівання та 

охолодження, яких можна досягти, зокрема, під час поверхневої лазерної обробки [1]. 

Перспективність лазерного нагрівання під час термічної чи хіміко – термічної обробки 

обумовлена економією електроенергії, підвищенням продуктивності праці й покращенням 

якості виробів. Методи зміцнення з використанням лазерного нагрівання ефективні під час 

обробки поверхні виробів малих розмірів чи складної конфігурації, деформація яких повинна 

бути мінімальною [2]. 

В якості об’єкту дослідження було обрано титановий сплав марки ВТ3-1, хімічний 

склад якого наступний: 88,35% Ti; 6,3% Al; 2,6% Mo; 2,1% Cr; 0,4% Fe; 0,25% Si. Цей сплав 

належить до групи двофазних (α+β)-сплавів мартенситного класу.  
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Лазерну обробку сплаву проводили на промисловій лазерній установці імпульсної дії 

«Квант–12» в середовищі повітря з густиною потужності випромінювання 1,27 ГВт/
2м , 

тривалість імпульсу становила τ=4 мс, частота імпульсу 2 Гц.  

Структурний стан сплаву до та після імпульсної лазерної обробки досліджувався за 

допомогою рентгеноструктурного аналізу дифрактометрі ДРОН-3 в Сu-Кα -випромінюванні. 

Згідно із рентгенографічними даними (рис. 1 а) у вихідному стані були наявні дві 

фази: твердий розчин на основі α-Ti, з періодами гратки а= 0,292 нм та с=0,468 нм, а також 

твердий розчин на основі β-Ti з періодом гратки а=0,323 нм. 

 
 

Рис.1. Дифрактограма від поверхні зразка сплаву ВТ3-1: 

 а) у вихідному стані; 

 б) після лазерної обробки. 

Після лазерної обробки кількість β-фази значно зросла (рис. 1 б). Крім того на 

дифракційній картині спостерігались досить інтенсивні відбивання від граток оксидів титану 

TiO, TiO2, що утворилися внаслідок інтенсивного окиснення титану при високих 

температурах [3]. 

Збільшення в зоні лазерної обробки значної кількості β-фази можна пояснити 

високими швидкостями охолодження, які досягаються при такій термообробці. 

Вимірювання мікротвердості показали, що лазерна обробка сплаву ВТ3-1 в режимі 

оплавлення призводить до зростання цієї величини з 4,6 ГПа до 8,7 ГПа. Таке зростання 

можна пояснити диспергізацією структури в зоні лазерного впливу та формуванням оксидів 

титану. 
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ПОВЕРХНЕВА ЛАЗЕРНА НАПЛАВКА ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ 

Титан і його сплави – універсальний конструкційний матеріал, який поєднує високу 

корозійну стійкість, високу питому міцність в широкому інтервалі температур і 

технологічність. Це обумовлює широке використання титанових сплавів в різних галузях 

промисловості: авіа – і ракетобудування, суднобудування, автомобілебудування, кольорова 

металургія, хімічна і харчова промисловості, медицина. 

Серед сучасних матеріалів, які застосовуються в промисловості, внаслідок високої 

питомої міцності, корозійної стійкості і технологічності важливе місце займають титанові 

сплави. 

Недоліком титанових сплавів є схильність до контактного схоплювання при терті, 

внаслідок чого відбувається глибоке виривання матеріалу з однієї поверхні і перенос його на 

другу. Наслідком цього є механічне зношування контактуючих поверхонь, «заїдання» вузлів 

тертя, припинення відносного руху деталей, які обмежують застосування титанових сплавів 

у вузлах тертя машин і механізмів. Це приводить до необхідності поверхневого зміцнення 

виготовлених деталей, відновлення і поверхневе зміцнення зношуваних деталей.  

Відомо [1], що лазерне випромінювання істотно впливає на структуру та властивості 

поверхневих шарів титану та титанових сплавів, внаслідок надвисоких швидкостей 

нагрівання та охолодження та процесам мартенситних перетворень [2], які відбуваються за 

температур вище 1073 К. Метою даної роботи є дослідження процесів структуроутворення в 

поверхневих шарах наплавлених шарів титанових сплавів в залежності від технологічних 

параметрів лазерної обробки та структури матричного матеріалу. 

Лазерну наплавку на поверхню зразків, як литих, так і спечених здійснювали за 

допомогою імпульсного лазера КВАНТ-12 (λ = 1,06 мкм, τ = 3 мс) з частотою проходження 

імпульсів ν = 5 Гц при 30%-вому перекритті плям в атмосфері навколишнього середовища та 

інертного газу аргона. 

Зразки досліджувались методами рентгенівського фазового та металографічного 

аналізу з подальшим вимірюванням мікротвердості наплавлених шарів.  

Згідно даних рентгенівського фазового аналізу основною фазою, які спостерігалась до 

лазерної обробки як для литого, так і спеченого зразка, була фаза α-титану. Крім того, 

виявлялися також відображення від гратки оксиду титану ТіО2. Рентгенівський фазовий 

аналіз порошку титану, що використовувався для наплавки, виявив аналогічних фазовий 

склад. 

Дослідження зразків після лазерної наплавки закономірно виявило наявність фази 

нітриду титану, що формується внаслідок обробки зразків на повітрі. Крім того, фіксувалася 

також зміна параметру гратки α-фази, внаслідок перенасичення твердого розчину азотом та 

утворення мартенситної α'-фази. 

Вимірювання мікротвердості наплавлених шарів титанових сплавів вказували на 

зростання останньої. Причиною явища є фазовий наклеп, мартенситне перетворення  

та утворення певної кількості твердого нітриду титану. 
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ПРОЦЕСИ ОКИСЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ 36Х2Н4МА В ОБЛАСТІ 

ТРІЩИНИ ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ 

На металургійних підприємствах при виготовленні прокату за технологічною схемою 

конструкційні сталі піддаються гарячому деформуванню та термічній обробці. В процесі 

виготовлення сорту можлива поява окислення поверхні прокату. Процес окислення, який 

особливо інтенсивно протікає при температурах, що перевищують 873 К, призводить до 

утворення на поверхні сталей продуктів газової корозії – окалини. На різних етапах 

деформації можлива поява і таких дефектів, як тріщини, волосовини, плини.  

Тому метою даної роботи є дослідження процесів окислення та впливу легуючих 

елементів на тріщиноутворення під час відпалу сталі. 

Об’єктом дослідження була обрана конструкційна хромонікелева сталь аустенітного 

класу 36Х2Н4МА, хімічний склад якої наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Хімічний склад сплаву 36Х2Н4МА [1]. 

 

Масова доля елементу, % 

C Si P S Mn Cr Mo Ni 

0.32 

0.39 

не більше 

0.40 

не більше 

0.025 

не більше 

0,025 

0.50 

0.80 

1,60 

2,00 

0,25 

0,45 

3,60 

4,10 

 

Дослідження проводилися методами електронної мікроскопії (SUPRA 40 WDS), 

металографічного та рентгеноструктурного (ДРОН-3, Cu-Kα - випромінювання) аналізу. 

В досліджуваному зразку сталі створювалась тріщина (Рис. 1 а). В подальшому, для 

дослідження впливу термічної обробки на процеси окислення сталі 36Х2Н4МА в місці 

руйнування, зразок нагрівали в електропечі до температури 1273 К та витримували протягом 

30 хв. Охолодження зразка відбувалось на повітрі. Як видно (Рис. 1 б), на поверхні зразка та 

в тріщині виявлена зона окислення – окалина. 

Дифрактометричні дослідження структури зразка у вихідному стані (Рис. 2 а) 

показали наявність відбитків від ОЦК гратки твердого розчину на основі α-заліза. Відпал 

зразків при температурі 1273 К не призводив до зміни кристалічної гратки в об’ємі . 

Дослідження поверхневих шарів зразків після відпалу показали наявність в 

поверхневих шарах трьох видів оксидів (Рис. 2 б), з яких більша частина приходиться на 

Fe3O4. Крім того, спостерігались дифракційні максимуми, які не вдалося ідентифікувати. 

Було висунуте припущення, що це відбивання від твердого розчину на основі γ-заліза.  

 

  
а б 

 

Рис. 1. а – зразок сталі 36Х2Н4МА до термічної обробки, б - окалина навколо штучної 

тріщини після нагріву до 1273 К. 
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Рис. 2. Дифрактограми зразків у вихідному стані (а) та (б) після відпалу при 1273К. 

 

Виходячи з вищесказаного можна сказати, що нагрів сталі в атмосфері повітря до 

температури 1273 К призводить до утворення окислів в дефектних місцях. В тріщинах 

з’являються окисли типу вюстит, гематит та магнетит, що ускладнює процес гарячої 

деформації та може призвести до руйнування металу. 
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АТОМИ ФОСФОРУ У ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ АЛМАЗУ С(111) 

Алмаз є одним з найбільш перспективних матеріалів для побудови різноманітних 

приладів та пристроїв мікро- та наноелектроніки. Інтерес до його вивчення обумовлений 

наявністю у нього найкращого для твердотільних речовин поєднання основних 

електрофізичних характеристик і можливістю використання алмазів при високих 

температурах і напругах. Оскільки в більшості напівпровідникових приладів 

використовуються p-n-переходи і структури на їх основі, тому можливість отримання алмазу 

n-типу є надзвичайно важливою. До недавнього часу електронну провідність в алмазі 

здійснити не вдавалося.  

Для отримання n-типу провідності у алмазі зараз успішно використовується лише 

фосфор. Ця домішка вводиться в синтетичні алмази, у природних вона не зустрічається. 

Донорні рівні фосфору (0.6 еВ) є мілкими в порівнянні з шириною забороненої зони алмазу 

(5.5) еВ [3]. Однак ковалентний атомний радіус фосфору (rP=0.11 нм) на 43% відсотки 

більший ніж у вуглецю (rС=0.077 нм), тому включення атомів фосфору буде значною мірою 

деформувати кристалічну гратку алмазу за рахунок утворення власних дефектів і 

структурних зсувів при легуванні [1, 4]. Встановлено, що введення фосфору найбільш 

сприятливе на поверхні (111), в порівнянні з поверхнею (100) [2, 5].  

Метою даної роботи є квантово-хімічне вивчення приповерхневих шарів легованого 

фосфором алмазу С(111)-2×1. Представлені розрахунки геометричних та енергетичних 

а 

б 
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характеристик кластеру алмазу проводилися з використанням квантово-хімічних методів: 

напівемпіричних - MNDO, PM3, РМ6 (програмний пакет МОРАС) та методів ab initio 

Хартрі-Фока (програмний пакет PC GAMESS). В роботі розрахунки проводились для двох 

кластерів алмазу: C82H62P і C122H79P. Розраховувались геометричні параметри кластерів, 

енергія кластерів, порядки зв’язків атомів, електричні заряди на атомах, заселеність атомних 

орбіталей, молекулярні локалізовані орбіталі. Для вивчення адсорбції молекул і радикалів на 

поверхні С(111)-2×1 проводився розрахунок координати реакції, з якого обчислювалися 

значення енергії активації адсорбції частинок і теплоти адсорбції. 

Атоми фосфору, заміщаючи у вузлах алмазної кристалічної гратки вуглець, 

утворюють міцні ковалентні зв’язки з атомами вуглецю. Довжини зв’язків С-Р становлять 

1.71÷1.95 Å, що значно перевищує значення довжин зв’язків С-С в алмазі (1.54 Å). Поява 

фосфору в алмазі призводить до значного перерозподілу заряду між атомами в оточенні 

фосфору на відміну від чистої поверхні алмазу, де заряди на атомах вуглецю практично 

відсутні. Слід зазначити, що на атомах вуглецю відбувається накопичення від’ємного заряду, 

а на атомах фосфору – позитивного заряду. 

 
 

  
а б 

 

 
Рис. 1. Кластер, що моделює поверхню С(111) із впровадженим атомом фосфору: а) у вузлі 

першого шару кластера; б) у вузлі другого шару кластера. Впроваджені атоми фосфору на 

малюнку показані темно сірим кольором, атоми вуглецю - світло сірим, атоми водню - 

чорним кольором. 

За результатами проведених досліджень можна зробити наступні висновки:  

1. Реконструкція поверхні алмаза С(111)-2×1 з впровадженим атомом форсфору є 

більш значною в першому і другому шарах кластеру, Найбільш енергетично вигідним, за 

оцінкою повної енергії системи, являється розташування атомів фосфору в першому 

атомному шарі. 

2. Знаходження атому фосфору в поверхневому ланцюзі призводить до змін в 

адсорбційній активності поверхні і впливає на енергетику дисоциативної хемосорбції 

молекул. 
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ВПЛИВ ЯКОСТІ МУЛЬТИКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ НА «ДІОДНУ» 

СКЛАДОВУ ВТРАТ ЕФЕКТИВНОСТІ ФЕП 

За рахунок зниження вартості напівпровідникових матеріалів ФЕП та за рахунок 

підвищення ефективності можна досягти зниження вартості сонячної електричної енергії. 

Ефективність кремнієвих фотоелектричних перетворювачів значною мірою визначається 

якістю діодної структури, а саме фактором ідеальності та темновим струмом насичення p-n 

переходу. 

Дослідження були проведені на трьох промислових партіях ФЕП з сировинного 

мультикристалічного кремнію (mc-Si) різного ступеня очищення і різної якості. Дані про 

структуру вихідного кремнію і вміст домішок були опубліковані раніше [1]. У таблиці 1 

наведені дані про питомий опір та час життя вихідних пластин mc-Si. 

 

Таблиця 1. 

 

Шифр партії 
Якість  

очищення 
Кількість 

Час життя, 

мс 

Питомий опір, 

Омм 

SoG - Si Low ρ сонячна якість 1111 0,59…1,13 0,42…0,61 

SoG - Si Norm ρ сонячна якість 1109 2,20…4,81 0,57…1,21 

EG - Si електронна якість 1416 1,03…1,76 1,96…2,10 

 

Виготовлені ФЕП були протестовані на сонячному симуляторі «cetisPV-CT-L1» при 

випромінювані АМ-1,5. За результатами цих випробувань проводилася оцінка параметрів 

діодної структури. Визначення фактора ідеальності (А) і темнового струму насичення (jo) 

були проведені за наступними співвідношеннями: 

 

,    (1) 

 , де    (2) 

З наведених у таблиці 2 результатів статистичного аналізу видно, що середні, медіанні 

і модальні значення майже ідентичні, що вказує на нормальний закон розподілу за 

величиною фактора ідеальності ФЕП. 

У всіх трьох партіях ФЕП вид розподілу за величиною А був однаковий. У ФЕП із SoG – Si 

його фактор ідеальності приблизно на 10% менший ніж у ФЕП EG – Si.  
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Таблиця 2. Результати статистичного аналізу розподілу ФЕП за величиною фактора 

ідеальності А 

 

Показники розподілу SoG - Si Norm ρ SoG - Si Low ρ EG - Si 

Середнє значення 2,04 2,02 2,27 

Медіанне значення 2,03 1,97 2,26 

Мода 2,03 1,92 2,24 

Дисперсія 1,8310-2 2,8510-2 1,8010-2 

Коефіцієнт асиметрії 1,00 1,91 0,66 

Коефіцієнт ексцесу 1,87 6,37 2,60 

 

Розподіли ФЕП за величиною темнового струму насичення неможливо описати за 

допомогою функції розподілу Гауса для випадкових величин. Для їхнього аналізу було 

здійснено логарифмічне перетворення наступного виду: 

 
За допомогою розподілів ФЕП за перетвореними величинами, які мали вигляд 

близький до гаусового, були визначені інтервали значень щільності струму насичення для 

99% ФЕП із кожної партії. Для ФЕП із SoG – Si щільність струму насичення складала 

0,33…0,37 мкА/см2 для пласти з нормальним питомим опором та 0,12…0,20 мкА/см2 для 

пластин з низьким опору. Найбільші значення 1,08...1,19 мкА/см2 спостерігалась в партії із 

кремнію електронної якості.  

Таким чином було встановлено, що ступень очищення мультикристалічного кремнію 

майже не впливає на величину фактору ідеальності p-n переходу. Тоді як щільність струму 

насичення в ФЕП із кремнію сонячної якості приблизно на порядок величини менша, ніж в 

ФЕП із кремнію електричної якості, що може бути викликано більшими величинами 

питомого опору (Табл.1). 
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НАНОСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ГРАФЕНУ: 

 КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

Останнім часом багато уваги прикуто до дослідження вуглецевих нанокластерів 

завдяки їх незвичайним властивостям і перспективам застосування. Графен – це двовимірна 

алотропна модифікація вуглецю, яка має унікальні властивості[1]. Цими властивостями 

можна керувати за допомогою різноманітних модифікацій: хімічних модифікацій, 

механічного впливу, варіювання розмірами. В графені відсутня заборонена зона, що обмежує 

його застосування в мікро і наноелектроніці. За допомогою саме вище перерахованих 

модифікацій призводять до появи забороненої зони в графені і трансформують його 

властивості від металічних до діелектричних [2, 3]. 

Дослідження графенових нанострічок на даний час є актуальним. Вони можуть знайти 

застосування для створення високочутливих сенсорів, механічних пристроїв – мембран, 

вібраторів, сенсорних екранів, гнучких комп’ютерів. Графенові стрічки можуть мати різні 
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типи кромки «зигзаг» і «крісло». В першому випадку два зв’язки С-С кожної шестикутної 

ланки перпендикулярні напрямку впродовж стрічки, в другому випадку ці зв’язки паралельні 

цьому напрямку. 

Розрахунки проводилися за допомогою методів квантово-хімічного моделювання 

програмного пакету PC GAMESS. Графенові стрічки моделювалися за допомогою кластерів, 

в яких атоми вуглецю розташовані у вузлах гексагональних комірок, значення довжини 

зв’язку між атомами вуглецю вибиралось d(C-C)=1.44 Å. Для вуглецевих нанострічок, однією 

з характеристик їх ширини є число n - кількість атомів вуглецю, що укладаються поперек 

стрічки. 

 
 

Рис.1 Графенові нанострічки з типом кромки «крісло» та «зигзаг», різної ширини і 

різним числом n. 

 

Дослідження геометричних характеристик, а саме довжин зв’язку С-С в графенових 

стрічках показало, що міжатомна відстань суттєво залежить від типу кромки, 

кристалографічного напрямку, ширини стрічки (числа n) і довжини стрічки. Для стрічок з 

кормкою типа «крісло» спостерігається осцилюючий характер в зміні довжини зв’язку С-С в 

напрямку уздовж стрічки, при чому амплітуда осциляцій зменшується зі збільшенням 

ширини стрічки (значення n). 

На рисунку 2 приведено залежності довжин зв’язку С-С для стрічок мінімальної 

ширини: для типу кромки «крісло» n=3, для типу кромки «зигзаг» n=4. Значення довжини 

зв’язку С-С між ланками в стрічках залежить від довжини стрічки і типу кромки. Зі 

збільшенням довжини стрічки з кромкою «зигзаг» спостерігається тенденція до звеличення 

значення довжини зв’язку. Для стрічок з типом кромки «крісло» подібної залежності не 

спостерігається (рис.2a). 

  
   а)       б) 
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Рис. 2 Залежність значення довжин зв’язку С-С для стрічок від кількості ланок в кластері: а) 

з типом кромки «крісло» (n=3); б) з типом кромки «зигзаг» (n=4). 

За даними дослідження можна зробити наступні висновки: 

Атоми вуглецю в найтонших стрічках з типом кромки «зигзаг» лежать в одній 

площині на відміну від стрічок з типом кромки «крісло», для яких спостерігається 

скручування стрічки уздовж її довжини. Зі збільшенням ширини стрічки розбіжності в 

значеннях довжин зв’язку зникають.  
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ЛАЗЕРНО ЛЕГОВАНИХ СПЛАВІВ 

СИСТЕМИ Al-Cu-Co 

На сучасному етапі розвитку матеріалознавства значний інтерес викликає новий клас 

металевих сплавів – квазікристалічних. Вони поєднують в собі ряд властивостей, які можуть 

бути перспективними з прикладної точки зору [1, 454]. 

Формування декагональної квазікристалічної фази за допомогою традиційних методів 

в системі Al-Cu-Co в науковій літературі вивчено досить докладно. Отримання декагональної 

фази методом лазерного легування (ЛЛ) досліджено значно менше і то лише у матеріалах, де 

у якості матриці було обрано технічний алюміній А8 [3, 1095]. Оскільки використання 

технічного алюмінію вкрай обмежене в промисловості, то значний інтерес викликає 

отримання квазікристалічних фаз в промислових алюмінієвих сплавах, зокрема силумінах. 

Тому метою роботи є вивчення структури поверхневих шарів сплаву АК9 після лазерного 

легування порошками міді та кобальту.  

Для дослідження було обрано зразки силуміну АК9 розмірами 

10×10×5 мм. Лазерне легування проводилось на імпульсному лазері КВАНТ – 12. Фазовий 

склад зони лазерного легування (ЗЛЛ) контролювався за допомогою рентгенографічного і 

металографічного аналізів. 

На першому етапі було проведено ЛЛ зразка сумішшю порошків у масовому 

співвідношенні міді та кобальту 1:1 (τ = 2,75 мс, q = 1 ГВт/м2, ν = 3 Гц) та повторну 

дворазову лазерну обробку (q = 1,3 ГВт/м2 та q = 1,6 ГВт/м2). На другому етапі було 

проведено ЛЛ сумішшю порошків у масовому співвідношенні міді та кобальту 1,5:1 (τ = 3 

мс, q = 1,9 ГВт/м2, ν = 10 Гц). 

Згідно з даними рентгенівського фазового аналізу у першому випадку лазерне 

легування порошками міді та кобальту не призвело до виникнення QC фази. Наступні 

оплавлення також не призвели до формування QC фази. Також не було отримано фаз, які 

містять мідь (рис 1). Це може бути пов’язано з тим, що мідь при нерівноважній кристалізації 

суттєво розчиняється у ґратці матриці (до 35% ат. [2, 24]). З метою перевірки можливої 

взаємодії між міддю та матричними елементами було проведене ЛЛ зразку чистим 

порошком міді. Результатом такого ЛЛ були чіткі рентгенівські максимуми фази Al2Cu, що 

свідчить про те, що мідь добре взаємодіє з матеріалом матриці.  

Область гомогенності D-фази немонотонно залежить від температури: при зниженні 

температури область гомогенності, згідно з ізотермічними зрізами діаграми фазових 

рівноваг, значно збільшується у напрямку підвищення вмісту міді [4, 268]. Тому подальше 

ЛЛ виконувалося з більшою густиною потужності, а співвідношення між міддю та кобальтом 
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складало 1,5:1. В цьому випадку рентгенографічно було зафіксовано D-фазу та ряд 

інтерметалідів (рис. 2). 

  
 

Рис. 1 Дифрактограма від поверхні зразка 

легованого у мас. співвідношенні міді та 

кобальту 1:1: а - вихідний стан; б – лазерне 

легування; в – однократне оплавлення; г – 

двократне оплавлення. 

 

Рис. 2 Дифрактограмма від поверхні 

зразка легованого у мас. 

співвідношенні міді та кобальту 1,5:1. 

 

За результатами досліджень можна зробити наступні висновки: 1) ЛЛ доевтектичного 

сплаву АК9 порошками міді та кобальту призводить до формування гетерофазної структури, 

однією з складових якої є декагональна квазікристалічна фаза; 2) можна впливати на фазовий 

склад ЗЛЛ змінюючи співвідношення між легуючими компонентами та параметри легування. 
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ЛАЗЕРНЕ ЛЕГУВАННЯАЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ АК9 СУМІШЮ ПОРОШКІВ 

МІДІ ТА НІКЕЛЮ 

Алюмінієві сплави широко використовуються для виготовлення складних і 

відповідальних деталей, які працюють при незначних навантаженнях в умовах достатньо 

високих температур, тому підвищення експлуатаційних характеристик поверхневого шару є 

важливим та актуальним завданням [1]. 

В науковій літературі розглянуто безліч подвійних та потрійних сплавів, що містять в 

собі квазікристалічну фазу, але дуже рідко зустрічаються роботи по дослідженню системи 

Al-Cu-Ni, саме тому цю систему було обрано як об’єкт дослідження. 

Метою даної роботи було встановлення можливості формування кристалів 

декагональної фази на основі системи Al-Cu-Ni в поверхневих шарах алюмінію марки АК9 

після лазерного легування порошками міді та нікелю. 

Для першого етапу досліджень використовувались зразки доевтектичного сплаву АК9 та 

суміш порошків міді та нікелю у співвідношенні 1:1,5. Для виготовлення зразків лазерну 

обробку здійснювали при густині потужності 530 МВт/м2, 840 МВт/м2 та 1100 МВт/м2. 

Товщина обмазки обиралася не менше ніж 100 мкм.  

Легуючі елементи, що входять до складу обмазки, є визначальними чиниками 

фазоутворення в зоні лазерного легування. Крім того, товщина нанесеної легуючої обмазки 

та густина потужності випромінювання також значно впливають на процеси 

структуроутворення в оплавленому шарі. Сукупний аналіз впливу перерахованих факторів 

дозволяє створити узагальнену картину механізму насичення поверхневих шарів алюмінію 

елементами Cu та Ni та з’ясувати причини, за рахунок яких змінюються властивості 

легованої зони. 

Згідно з даними металографічного аналізу 

структура матриці являла собою гілчасту 

грубу евтектику Al + Si з включеннями 

первинного кремнію. Після лазерного 

легування металографічно можна виділити 

наявність двох шарів в зоні дії лазерного 

променя – зону оплавлення та зону 

термічного впливу (рис.1). Структура зони 

оплавлення характеризувалась 

дрібнодисперсною будовою та наявністю 

ділянок з дрібними кристалітами рівноважної 

форми. В багатьох областях зони лазерної дії 

спостерігалась неоднорідність розподілу 

структурних складових та пори сферичної 

форми [2]. 

Згідно з даними рентгенографічного 

аналізу в зразках після лазерної обробки присутніми виявилися чотири фази: α-Al, , 

 та . Найінтенсивніші дифракційні максимуми на рентгенограмі відповідали фазі 

α-Al, оскільки алюміній був матеріалом матриці з періодом гратки 4,0404 Å. 

Вимірювання мікротвердості виявили зростання твердості оброблених ділянок приблизно в 

три рази.  

 

Рис. 1 Структура зони лазерного 

оплавлення зразка АК9 після 

лазерного легування порошками 

міді та нікеля 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНТРОЛЕРА ARDUINO ДЛЯ ЦІЛОДОБОВОГО 
МОНІТОРИНГУ МЕТЕОУМОВ 

 Моніторинг метеоумов представляє значний інтерес для агропромислового 
комплексу, для комунальних служб та транспорту. Причому важливим є не тільки 
прогнозування метеоумов, а і архівація реально існувавших погодних умов для подальшого 
аналізу їх зв’язку з урожайністю, статистикою ДТП, витратами на комунальні потреби і т.і. 
Існуючі ж погодні Internet - інформери або не забезпечують створення архіву даних, або він 
створюється у форматі «День – вечір» і представляє дуже усереднені дані. 
Метою роботи є розробка автономного недорогого комплексу для цілодобового моніторингу 
метеоумов із заданим інтервалом часу та збереження архіву даних про такі погодні 
показники: температура, освітленість, атмосферний тиск, вологість, наявність опадів, 
швидкість вітру. 

За основу комплексу було обрано популярний недорогий універсальний контролер 
Arduino Uno. Програмування цього контролера досить докладно описано в літературі [1,2], а 
придбати його можна через мережу Internet [3]. 
 Arduino Uno– це пристрій на основі мікроконтролера ATmega 328, в склад якого входять 14 
цифрових входів/виходів (із них 6 можуть використовуватися в якості ШІМ-виходів), 6 
аналогових входів, кварцовий резонатор на 16 МГц. Для проекту Arduino існує досить велика 
кількість різноманітних датчиків, з яких в роботі було використано такі: датчик освітленості 
(фоторезистор), температури, вологості, атмосферного тиску, дощу. Датчики температури, 
вологості, тиску, дощу мають калібровочні коефіцієнти для переводу вимірюваного 
контролером сигналу у відповідну фізичну величину, датчик освітленості потребував 
окремої калібровки. Датчик швидкості вітру виготовлений самостійно і також підлягає 
калібруванню. Крім зазначених датчиків до контролера приєднані таймер реального часу і 
блок запису даних на SD-карту пам’яті. 

У написаній мовою Processing програмі зазначається інтервал часу, з яким повинні 
виконуватись вимірювання, та їх порядок. Плата контролера приєднується до комп’ютера 
через USB порт, програма записується в контролер та починає виконуватись. Через задані 
програмою проміжки часу на екран монітора виводиться біжучий час та весь набір 
виміряних параметрів. Ці ж самі значення записуються в файл на SD-карту. 

Після вимикання комп’ютера або від’єднання контролера від комп’ютера робота 
програми переривається, але сама програма зберігається в енергонезалежній пам’яті 
контролера. Отже, при повторному приєднанні контролера до комп’ютера або до будь якого 
зовнішнього джерела живлення програма відновить свою роботу. При цьому біжуче 
значення часу не буде втрачене, оскільки таймер реального часу має незалежне вбудоване 
джерело живлення. На SD-карті буде продовжуватись запис архіву погодних умов. Цей архів 
можна проглянути на комп’ютері у вигляді таблиці або, при наявності необхідних програм, у 
вигляді графіків. 

Отже, в результаті виконання роботи розроблено та випробувано автономний 
комплекс для цілодобового моніторингу метеоумов із заданим інтервалом часу та 
збереження архіву даних температури, освітленості, атмосферний тиску, вологість, наявності 
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опадів, швидкості вітру. Використовувані датчики температури виготовлені за технологією, 
яка дозволяє приєднувати їх до контролера в необмеженій кількості, що дає можливість 
контролю температури в багатьох різних точках. 
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ПРО КОРОБЛЕННЯ РЕАКТОРІВ МАГНІЙ-ТЕРМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
ГУБЧАСТОГО ТИТАНУ 

Світові виробники губчастого титану стикаються з серйозною проблемою - 
жолоблення реакторів в процесі магній-термічного отримання титанової губки. Це 
призводить до передчасного виходу реакторів з експлуатації та підвищенню витрат на 
виробництво. Вирішення цієї проблеми може суттєво підвищити ефективність роботи 
підприємств титанової промисловості. 

Аналіз напружено-деформованого стану реакторів проводився з урахуванням умов їх 
експлуатації та фізико-механічних властивостей матеріалів. Деформація реакторів 
обумовлена багатьма несприятливими факторами: нерівномірний нагрів реакторів в печі; 
дією надлишкового тиску парів аргону p0=0.03 МПа на бічну стінку в зоні реакції 
відновлення; дією осьового навантаження на фланець з боку корпусу реактора і реакційної 
маси P=104…105 Н в залежності від типу реактора. 

Характер деформації і жолоблення ректорів свідчить про необхідність врахування 
нелінійних процесів (пластичної деформації і плинності) при побудові їх фізико-
математичної моделі. 

Повна деформація   може бути представлена у вигляді суми залишкових 
0 , пружних 

el , 

пластичних 
pl  і термічних 

th  деформацій: 

    
thplel0   .       (1) 

Тензор пружних деформацій 
el  пов’язан з тензором напружень   законом Гука 

el

klijklij C   , де ijklC  – тензор пружності. В зоні пластичної деформації зв’язок між 

напруженнями 
pl  і деформацією 

pl  задається виразом )/1/( tt

pl

2.0

pl EEE   , де 

2.0  – межа плинності, E  – модуль Юнга, tE  – тангенціний модуль зміцнення.Умовою 

переходу від пружної деформації до пластичної є критерій Мізеса: 

  2.0

2/12222

eff ))6)()()(5.0(    rzrrzzzzrr .(2) 

Використовуючи стандартні математичні перетворення отримуємо систему зв'язаних 
диференціальних рівнянь у частинних похідних для визначення компонент вектора 
переміщень: 
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Розв’язок (3) проводили методом кінцевих елементів за допомогою модуля 

NonlinearStructuralMaterials програмного пакету ComsolMultiphysics. 

Ефективні напруження eff  (рис. 1), які виникають у зоні реакції відновлення 

обумовлені в основному компонентами   і zz . Порівнюючи eff  з умовною межею 

текучості 2.0 , було визначено ширину зон пластичної деформації 
plz  (ділянка на осі z  де 

2.0eff   ) та її максимальні значення 
pl

max . 

Встановлено значення температури перегріву critT  при якій виникає пластична деформація, 

згідно з критерієм пластичності Мізеса. 

 

 
 

Рис. 1. - Розподілу ефективних напружень по Мизесу eff  і умовної межі текучості 

2.0  в зоні реакції при різних T . 

 

Моделювання напружено-деформованого стану дало можливість визначити 

мінімальну температуру перегріву стінок реакторів в зоні реакції, яка призводить до появи 

пластичної деформації. Показати принципову можливість управління пластичною 

деформацією стінок реактору шляхом контролю та зміни температурного градієнта. 

Встановити відповідні вимоги до матеріалу реакторів, які виключають появу пластичної 

деформації при температурі експлуатації 950 оС. 
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