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ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ БЕЗМАРКЕРНОГО 

ЗАХОПЛЕННЯ РУХУ З БАГАТОВИДОВИМ СТРУКТУРОВАНИМ 

СВІТЛОМ 

 

Виноградча Е. В., 

магістрант кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського» 

м. Киів, Україна 

 

Безмаркерне захоплення руху є активним полем для досліджень в 

області комп’ютерного зору і графіки з додатками в комп’ютерній 

анімації, відеоспостереження, біомедичних дослідженнях та спортивній 

науці. У багатьох системах геометрія динамічного досліджуваного 

суб’єкту захоплюється з використанням конструкцій з декількома 

камерами, але існують інші методи захоплення. Наприклад, динамічні 

сканування фотометричною стереосистемою [1], методи, які 

використовують температурні пластини або методи з використанням 

високоякісного лазерного сканера [2]. Більшість підходів використовують 

шаблон моделі людини (особи), щоб допомогти в реконструкції 

динамічної геометрії. 

У даній статті для дослідження було обрано багатовидову 

структуровану систему освітлення для безмаркерного захоплення руху 

суб’єктів. Розглядається безмаркерна система захоплення руху, що 

складається з декількох підсистем зі структурованого світла для 

захоплення геометрії людини. Контролюючи точну синхронізацію всіх 
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камер і проекторів в цій системі, допускається захоплення без перешкод 

від декількох сканерів з структурованим світлом в одній системі. 

На відміну від існуючих підходів, які використовують кілька 

потоків камери або одиночних датчиків глибини [3], за допомогою цієї 

системи можна відновити сцену, об’єднуючи шість часткових 3D-

сканувань, створених з трьох станцій, що оточують об’єкт. Слід уникати 

перешкод між декількома проекторами під час мультиплексування і 

синхронізації в усіх камерах і проекторах. 

Система генерує точкові хмари з кожної станції, накладає їх на 

часткові поверхні і об’єднує в єдиний координатний кадр. Існують 

розроблені алгоритми для відновлення динамічної геометрії з 

використанням шаблону, згенерованого такою системою [4]. 

Як і в будь-якій системі багатовидового перегляду [5], всю форму 

досліджуваного суб’єкта (людини) не завжди видно з будь-якого 

пристрою захоплення, тому краще використовувати шаблон для надання 

форми і пози людини. Однак, на відміну від існуючих підходів, які 

потребують додаткових апаратних засобів сканування або складних 

процесів ініціалізації шаблонів [6], багатовидова структурована система 

освітлення може безпосередньо створювати призначений для користувача 

шаблон для кожного об’єкту сканування. Також відмінним є метод 

деформації шаблону, що безпосередньо намагається відповідати 

підігнаному скелету до часткового сканування геометрії, через взаємодію 

з зазначеним спільним обмеженням. Проблема підгонки шаблону до 

людини значно спрощена, якщо його обмежити 360-градусною 

геометрією з трьох станцій. 

До складу багатовидової структурованої системи освітлення 

входить три різні станції з структурованим освітленням, вид зверху на які 

представлений на рис. 1. Станції оточують центральну область 

захоплення з пристроями, розташованими на кожній з них. 
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Кожна станція оснащена одним DLP-проектором, двома камерами 

з відтінками сірого і однією кольоровою камерою. Щоб запобігти 

перешкодам між трьома проекторами на кожній станції з структурованої 

освітленістю, окрема станція по черзі висвітлює людину в послідовності 

ущільнення каналів в часі. Системою керують через два окремі 

персональні комп’ютери, перший для управління структурованими 

світловими малюнками для трьох проекторів, а друга для потокової 

передачі зображень з усіх дев’яти камер. Мікроконтролер 

використовується для вилучення часових сигналів від прожекторів для 

генерації тригерних сигналів для всіх камер. Роздільна здатність 

проекторів становить 1024х768, а роздільна здатність камер – 640х480. На 

кожній станції дві напівтонові камери використовують з локальним 

проектором для захоплення геометрії, а кольорову камеру 

використовують для захоплення текстури. 

 

 
Рис. 1. Вид зверху на розташування трьох станцій структурованого світла 

в системі: C1 – C6 – геометричні камери, C7 – C9 – кольорові камери, P1 – 

P3 – проектори. 
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Щоб створити шаблон, досліджуваний суб’єкт захоплюється в 

позі, де більшість його поверхні може спостерігатися камерами і 

проекторами, щоб обмежити самооклюзії. Суб’єкт захоплюється тільки з 

однієї станції за раз з частотою 60 Гц. На кожній станції, дві камери 

генерують хмари точок, що представляють їх вид на сцену. Кожна з цих 

двох хмар точок зчіплюється з поверхнями, що, в свою чергу, дозволяє 

оцінювати нормалі для кожної вершини. Далі об’єднуються шість 

тривимірних поверхонь, згенерованих в трьох послідовних часових 

кроках, по два від кожної станції, в часткову реконструкцію поверхні 

сцени. 

Щоб фіксувати загальний рух суб’єкта дослідження з плином 

часу, шаблон послідовно поміщається в кожен кадр. В позах зі значними 

оклюзіями, посилання на загальну структуру шаблону корисні для 

запобігання неприродних деформацій сітки. Як і в традиційному 

захопленні руху, кісткова структура підгоняється до шаблону, щоб 

контролювати те, як її геометрія деформується з часом. Деформація 

шаблону відбувається в три основних етапи: ініціалізація, обробка і 

завершення. Під час ініціалізації завантажуються всі дані, необхідні для 

обробки, і шаблон деформується в позу з попереднього кадру. На етапі 

обробки шаблон оцінюється для визначення того, чи підходить він до 

цільового кадру. Якщо це не так, виконується підлаштовування. Після 

кожного проходження через підгонку, відповідність між вихідним 

шаблоном і цільовим кадром, переоцінюється. Після виявлення 

відповідного підстроювання етап обробки завершується, і етап 

завершення зберігає позу та остаточний шаблон для обробки наступного 

кадру. 

Такий метод деформації здатний успішно захоплювати людину в 

різних позах. Досліджуваний суб’єкт здатний обертатись і змінювати 

напрямок тіла, шаблон успішно деформується відповідно до геометрії. 
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Деформаційна обробка кожного кадру займає менше двох хвилин, та цей 

показник можна покращити, за рахунок використання потужного 

графічного процесора. 

Як висновок треба зауважити, що система багатовидового 

структурованого світла, здатна виконувати безмаркерне захоплення руху 

для досліджуваний суб’єктів. Завдяки великим захопленим тривимірним 

даним, а не 2D-відеопотокам, можна легко деформувати шаблон, та, на 

відміну від існуючих методів, можна створювати шаблони безпосередньо 

цієї системи, не покладаючись на спеціальний процес сканування або 

вимагаючи високоякісних лазерних сканувань, що заощаджує час та 

гроші. 
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ЭЛЕКТРО- И ТЕРМОДИНАМИКА НА ПЯТНАХ КОНТАКТОВ 

МИКРОВЫСТУПОВ В ПОЛИМЕРНЫХ ПАРАХ ПРИ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ ТРЕНИИ 

 

Вольченко А. И., 

доктор технических наук, 

профессор кафедры технической механики 

Ивано-Франковский национальный 

технический университет нефти и газа 

г. Ивано-Франковск, Украина 

 

Малык В. Я., 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры нефтегазовых машин и оборудования 

Ивано-Франковский национальный 

технический университет нефти и газа 

г. Ивано-Франковск, Украина 

 

Остановимся на процессах и эффектах имеющим место на 

микроуровнях, характеризующиеся типовым микропрофилем с радиусом 
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микровыступа r, на котором происходят механические, электрические и 

тепловые изменения, связанные с возникновением и воздействием 

динамических, электрических и тепловых токов, взаимодействующих с 

омывающими и выделяющимися с поверхностных слоев накладок токами 

сред, способствующих окислительно-восстановительным процессам на 

поверхностях микровыступов элементов трения [1]. 

Градиентная теория твердых тел и на границах межфазных слоев 

в интервале поверхностных температур ниже и выше допустимой для 

материала полимерной накладки позволит дать ответ на вопрос 

обеспечения положительного градиента механических свойств в 

поверхностных слоях металлополимерных пар трения тормозных 

устройств. Однако при этом существенное влияние оказывают градиенты 

электрического потенциала и температуры на взаимодействующих 

поверхностях пятен контактов микровыступов пар трения «полимер-

металл» и по их глубине. 

При этом электрический потенциал представляет собой 

генерируемую на микровыступах термоЭДС, которая носит 

поверхностный характер, и в начальной стадии фрикционного 

взаимодействия усиливает поперечный тепловой поток 

приповерхностного слоя металлического элемента. 

В табл. 1 представлено шесть случаев контактно-импульсного 

взаимодействия микровыступов поверхностей трения с различными 

градиентами электрического потенциала и температуры при заданных 

граничных условиях. В табл. 1 использованы следующие обозначения: 

dn
d

dn
d ϑϕ ,

– градиенты электрического потенциала и температуры; а –

радиус пятна контакта; r – расстояние от пятна контакта; s – воздушный 

зазор между пятнами контактов; A0, A1 А2 – площади пятен контактов: 

рассматриваемая и изотермические; q – общий пространственный заряд; u 
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– общее напряжение стягивания; θ, Т и T0 – температуры: разность на 

пятне контакта; большая металла и окружающей среды; П1 – теплота 

Пельтье; Wx, WY – тепловые сопротивления частей потоков, отнесенные к 

осям координат X и Y; χ, k – коэффициенты электро- и теплопроводности 

контактирующих материалов; kв, kз – коэффициенты теплопроводности 

материала полимерной накладки и воздушного зазора между контактами; 

σt, γ – коэффициенты: Томпсона; пропорциональности; j – плотность 

электрического тока; р – удельное электрическое сопротивление контакта. 

Кратко проанализируем каждый из случаев, представленных в 

табл. 1. 

Первый случай. Асимметрия наблюдается в отдельных зонах там, 

где расстояние r от контакта велико по сравнению с радиусом а пятна 

микровыступов Ас, которое в данном случае имеет форму круга (рис. 1). 

Установлено, что градиент потенциала в зоне стягивания 

уменьшается по мере увеличения расстояния от контакта, примерно как 

1/r2. 

Таблица 1 

Контактно-импульсное взаимодействие микровыступов 

поверхностей трения с различными градиентами электрического 

потенциала и температуры при заданных граничных условиях 

 

№ 

п/п 

Случаи взаимодействия 

пятен контакта 

Зависимости для оценки электрических и 

тепловых полей 

1 2 3 

1 Положение 

электрического поля на 

пятне контакта: 

асиметрическое 

dn
dϕ

 уменьшается как 1/r2; каждый q 

влияет как q/r; не нарушается зависимость 

вида φ - ϑ . 
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2 Симметричное с 

проводимостями, 

которые отличаются: 

Существенно (пара 

«полимер-металл»)  

( ) ( )

)3(.
2

1
7,1

)2(;125,0

)1(5,0;0/,0/

2

2

BS
yBx

ЭЭ

akka
SWakW

kddnddnd

π

ϕρϑϕ
θ

ϑ

+==

=== ∫

 

3 Незначительно (пары: 

«металл-металл»; 

«полимер-полимер»). 

.0;0 =





=








ЭЭ dn
d

dn
d ϑϕ

∫ =
θ

ϑ
ϕϑ

χ
25,0dk

;   (4) 

∫ =
θ

ϑρ
0

2.125,0 ukd
                                           (5) 

4 Биметаллические пятна 

контакта 
∫ =
θ

ϑ
ϕϑ

χ
25,0dk

(6); (gradφ)A1 отличается от 

(gradφ)A2 

5 Взаимодействие 

электрических и 

тепловых потоков: 

Одинаковой плотности 

на пятне контакта; 

;0=







Эdn
dϕ .0=








Эdn
dϑ ;0

0

≠







Adn
dϕ

( ) 0/
0
=Add ϕθ заменяется эквивалентным 

условием 
.

0

Y
d
dk

A
=








ϕ
θ

χ
 

;ϕ
ϕ
θ

χ
−=

d
dk

∫ +=
θ

ϑ
ϕϕϑρ .5,0 2 Ykd

                                 (7) 

6 При переносе 

теплоносителями 

электрического тока с 

поверхностным 

градиентом температуры 

;ϑσ dIQ t=   (9); 
;ϕ

ϕ
θ

χ
d

d
dkd −=









 

0
0

=







Adn
dϕ

; 
;ϕ

ϕ
θ

χ
d

d
dk

−=
 (10) 

∫∫∫ −=
θ

ϑ

ϕθ

ϑ
ϑσϕϕϑρ ddkd t

0

25,0
. (11) 

Tt γσ = ; (12)
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( )[ ]{ }∫ −+−=
θ

ϑ
θγϕϕϑρ 2

0
2

05,0 TTkd
. (13) 

 

При этом общий пространственный заряд в отдельных зонах 

стягивания по величине почти такой же, как и заряды в непосредственной 

близости от пятна контакта (см. рис. 2 а, б). Следовательно, влияние 

удельных зарядов на электрическое поле в зоне стягивания пренебрежимо 

мало. 

Аналогичные рассуждения справедливы и в отношении теплового 

поля. 

 
Рис. 1. Составляющая промежуточного пространства вокруг контактного 

пятна, имеющего радиус (а) 

 
Рис. 2. а, б – линии электрического поля между разноименными (а) и 

одноименными (б) зарядами 
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Таким образом, асимметрия не нарушает закона зависимости вида 

φ –ϑ  в наиболее узких частях стягивания, так как градиенты температуры 

и напряжения в них велики, а асимметрия в отдельных зонах не 

отражается на общем напряжении u стягивания и на разности температур 

θ контактной поверхности пятна взаимодействия. 

Второй случай характерен для металлополимерных пар трения. 

При нагревании микровыступов поверхности контакта условия 

( ) 0/ =Эdndϕ и ( ) 0/ =Эdndϑ не соблюдаются, поскольку имеется разность 

температур между взаимодействующими пятнами контактов. При этом 

тепловой поток делится на две части: продольную (часть X) и поперечную 

(часть Y). Продольная часть теплового потока идет на увеличение 

поверхностного градиента температуры металлического элемента, а 

поперечная часть теплового потока – на преодоление термического 

сопротивления тела металлического элемента. Кроме того, Y вызовет 

отклонение результатов по зависимости (1) (см. табл. 1) примерно на 

величину (Wx/Wy)100%. Составляющие уравнения (1) определяются по 

зависимостям (2) и (3). После выполненных расчетов на основе значений 

параметров получили величину отклонения теплового потока Wx/WY 

<0,05, которой можно пренебрегать. 

Третий случай характерен для интенсивного массопереноса от 

микровыступов контактирующих поверхностей по схеме «полимер-

металл» и наоборот. Он определяет энергетические уровни 

взаимодействия микровыступов пятен контактов согласно зависимостям 

(4) и (5). 

Четвертый случай отличается от третьего градиентами [(gradφ)A1 

и (gradφ)A2], так как энергетические уровни металлов, входящих в 

биметалл, различны. 

Пятый случай. Поверхность пятна контакта микровыступовА0 

удовлетворяет граничным условиям, но не удовлетворяет условию 
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(dφ/dn)A0 ≠ 0, так как A0 пересекается тепловым потоком, плотность 

которого пропорциональна плотности электрического тока j. Вследствие 

этого получаем Yj, где Y имеет единицу измерения напряжения. 

Поскольку тепловой поток пропорционален j, он не вносит 

изменений в систему элементарных линий тока. 

В результате преобразований ряда зависимостей получили 

выражение (6) для оценки теплового потока в интервале температур 0 –ϑ  

(7) и при изменении температур отϑ до θ [выражение (8)]. Часть теплоты 

Пельтье (П1) уходит в исследуемое пятно контакта и составляет тепловой 

поток П1 J, а u является напряжением зоны стягивания на нем. 

Анализ зависимости (8) показывает, что при небольших 

величинах u, характерных для металлополимерных пар трения, эффект 

Пельтье вызывает заметное отклонение u от зависимости вида φ –ϑ . 

Шестой случай характеризуется переносом теплоносителями 

электрического тока из более нагретой зоны в менее нагретую зону пятна 

контакта, лежащую на пути его движения. Это осуществляется 

посредством эффекта Томпсона, интенсивность которого зависит от 

коэффициента Томпсона (σt). Записав количество теплоты (9), 

поступающей от сечения с температурой ϑϑ d+  к соседнему сечению с 

температурой ϑ  с учетом граничных условий, и использовав зависимость 

вида (10), после окончательного интегрирования получили выражение 

(11). 

В дальнейшем применив условие, что при больших температурах 

металлического элемента трения σt пропорционален Т (12) в 

окончательном виде получаем зависимость (13). Последняя, связывает 

между собой параметры электрического и теплового полей, токи которых 

пронизывают пятна контакта микровыступов трущихся поверхностей. 

Задачей дальнейших исследований металлических фрикционных 

элементов является оценка [2]: 
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- термодинамической устойчивости и описание баланса энтропии 

металлополимерных пар трения; 

- локального потенциала в задаче теплопроводности, зависящей от 

времени, металлического фрикционного элемента; 

- приращение локального потенциала в исследовании устойчивости 

теплового потока в металлических фрикционных элементах с 

температурным градиентом: продольным; поперечным; 

- устойчивости при наличии конвективного и радиационного теплообмена 

от поверхностей металлического фрикционного элемента. 

Таким образом, показано фрикционное взаимодействие 

микровыступов пар трения и их энергонагруженность, выполненных из 

различных материалов, с позиций электро- и термодинамики. 
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САМОВЕНТИЛИРУЕМЫХ ДИСКАХ ТОРМОЗОВ В 

ПОДКАТЕГОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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г. Ивано-Франковск, Украина 

 

В работах [1; 2] при проектировании сплошных и 

самовентилируемых дисков для подкатегорий транспортных средств были 

установлены соотношения между матовыми и полированными 

поверхностями теплообмена. Однако не были установлены соотношения 

между левым и правым полудисками, имеющими разную конструкцию по 

матовым площадям поверхностей теплообмена. 

Рассмотрим в качестве примера плоскую стенку левого полудиска 

с поясом трения самовентилируемого тормоза. Коэффициент 

теплопередачи в этом случае: 

.11
21 αλ

δ
α

++=k
                                             (1) 
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где α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи с рабочей и нерабочей 

поверхности полудиска; δ – толщина полудиска; λ – коэффициент 

теплопроводности материала полудиска. 

Из формулы (1) следует, что увеличение k может быть достигнуто 

за счет любого из трех термических сопротивлений 1/α1, δ/λ, 1/α2. 

Рассмотрим влияние внутреннего термического сопротивления 

δ/α. Поскольку материал, из которого изготовлен полудиск определяется 

техническими условиями на данное изделие, коэффициент 

теплопроводности λ является величиной фиксированной. Таким образом, 

увеличение коэффициента теплопередачи возможно (при α1 = const, α2 = 

const) только за счет уменьшения толщины стенки δ. Однако возможности 

уменьшения δ крайне ограничены, так как уменьшение толщины стенки 

полудиска отрицательно влияет на его прочностные характеристики. 

Большего можно добиться, изменяя коэффициенты теплоотдачи. Полагая 

δ/λ→0, упростим формулу (1), которая примет в этом случае вид: 

 

.11
21 αα

+=k
                                                (2) 

 

Последнее соотношение может быть преобразовано так: 

 

.
11

1

2

2

2

1

1

+
=

+
=

α
α
α

α
α

αk

                                           (3) 

 

Из равенств (2) и (3) следует, что при α2→∞, k →α1 и наоборот, 

при α1→∞, k→α2. Таким образом, предельное значение коэффициента 

теплопередачи не может превышать значения наименьшего из 
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коэффициентов теплоотдачи. Соотношения (3) позволяют сделать еще 

один практический важный вывод. Пусть α2/α1 =kα>>1. Тогда: 

.111

1

1

1

1

αα

α

α
α

α

kk

k
+

=
+

=

 
 

Увеличим теперь α2 еще в kα2 раз: 

 

1, 2222 >=′ αααα kk . 

 

Тогда новое значение коэффициента теплопередачи: 

 

.111
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1

2

1

1
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α

α
α

α
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+

=
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Рассмотрим соотношение: 

 

ε
αα

α

αα

α +=
+
−

+=
+

+
=
′

1
1

1111

11

2

2

2

kk
k

kk

k
k
k

, 

 

где ( ) ( ).1/1 22 +−= αααε kkk  

Очевидно, что величина ε будет достаточно малой. Подтвердим 

это на примере. Пусть kα= 100 и увеличили α2 вдвое, то есть kα2 = 2. Тогда 

ε ≈ 0,5 %. 

Итак, увеличение большего коэффициента теплоотдачи α2 в два 

раза приводит к увеличению коэффициента теплопередачи всего на. 0,5 % 

. Отсюда следует, что при α2>>α1 дальнейшее увеличение α2, сопряженное 
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со значительными трудностями (повышение чистоты внутренней 

поверхности полудиска, интенсификация теплоотдачи за счет изменения 

режима движения омывающего воздуха поверхности конфузоров диска и 

проч.), является нецелесообразным, так как не оправдывается очень 

малым ростом коэффициента теплопередачи. С практической точки 

зрения важным является определить (с достаточной степенью точности) 

то пороговое значение α2, начиная с которого дальнейшее увеличение 

коэффициента теплоотдачи не имеет смысла. 

На рис. 1 показана зависимость k =f (α1, α2), определяемая 

формулой (3) 

 

 
Рис. 1. Закономерности изменения коэффициентов теплопередачи k в 

зависимости от α1 (коэффициенты теплоотдачи от наружной и внутренней 

поверхностей левого полудиска) самовентилируемого тормоза грузового 

автомобиля марки MAN модели TGA 26.430 (Va = 30км/ч) 

 

Из графика видно, что увеличение k происходит быстро с ростом 

а1 до тех пор, пока α1 и α2 не станут примерно равными. При дальнейшем 

увеличении α1 рост k замедляется и затем практически прекращается. 

Таким образом, при α1<<α2 для увеличения k необходимо увеличивать α1, 
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что равносильно уменьшению термических сопротивлений 1/α1. После 

достижения равенства α1≈α2 для интенсификации теплопередачи можно 

увеличивать любой из коэффициентов теплоотдачи. 

Bторой путь, позволяющий интенсифицировать теплопередачу, – 

это увеличение площади внутренних поверхностей теплообмена 

самовентилируемых тормозных дисков. 

Если за счет оребрения увеличить площадь поверхности 

теплообмена, то соответственно возрастает и передаваемый тепловой 

поток. Термические сопротивления теплоотдачи оребренной стенки 

пропорциональны величинам 11

1
Aα  и 22

1
Aα . Оребрение внутренней 

поверхности правого полудиска самовентилируемого тормозного диска 

является одним из основных путей интенсификации теплопередачи. 

Необходимо отметить, что ребра различной геометрии и 

теплопроводности по-разному работают даже в одинаковых условиях при 

однородных источниках и стоках теплоты. В монографии [1] 

сформулированы основные упрощающие предположения, позволяющие 

провести тепловой расчет ребер различной геометрии. Они состоят в 

следующем: 

- тепловой поток и распределение температуры в ребре стационарны; 

- материал ребра изотропен, коэффициент теплопроводности λ= const; 

- толщина ребра мала по сравнению с его высотой, что позволяет, 

пренебречь температурными градиентами поперек ребра (по толщине); 

- температура в основании ребра постоянная; 

- отсутствуют контактное термическое сопротивление между ребром и 

внутренней поверхностью полудиска, а также источники и стоки теплоты 

внутри ребра; 

- тепловым потоком через торцевую поверхность ребра можно 

пренебречь по сравнению с тепловым потоком, отводимым с боковых 

поверхностей; 
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- коэффициент теплоотдачи постоянен по всей поверхности ребра; 

- температура среды, окружающей ребро, постоянная. 

Критерий, которым обычно руководствуются при оребрении по-

верхностей, состоит в том, чтобы добиться примерного равенства обоих 

термических сопротивлений теплоотдачи, то есть α1А1≈α2А2. Таким 

образом, если α2<<α1 то следует оребрять поверхность «2» до тех пор, 

пока не будет выполняться соотношение А1/A2 = α2/α1. Дальнейшее 

увеличение А2 малоэффективно, поскольку при малом росте теплового 

потока значительно возрастает вес конструкции, затраты на ее 

изготовление и так далее. Кроме того, необходимо не забывать тот факт, 

что скорость движения транспортного средства ограничена и поэтому 

омывающие потоки воздуха поверхности самовентилируемого тормоза 

будут иметь максимальный расход. 

По конструктивному выполнению ребра бывают: продольные – 

произвольного, прямоугольного, треугольного, вогнутого или выпуклого 

параболического профилей; радиальные, расположенные под углом на 

внутренней поверхности полудиска, образуя со вторым полудиском в 

сечении прямоугольные конфузоры или диффузоры. 

Форма ребер может быть достаточно разнообразной. Расчет тем-

пературных полей в ребрах довольно сложен, несмотря на некоторые 

упрощающие предположения. Более подробно этот класс практически 

важных задач теплопереноса рассмотрен в [3]. 

Таким образом, показаны пути увеличения интенсивности 

теплопередачи в самовентилируемых дисково-колодочных тормозах 

подкатегорий транспортних средств. 
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У нашому світі неухильно зростає споживання ресурсів, що 

супроводжується збільшенням кількості відходів. В Україні щорічно 
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накопичується до 1,5 мільярда тонн твердих відходів, всього в країні їх 

близько 30 мільярдів тонн. Місця складування відходів (звалища) 

займають в Україні величезні території – більше 150 тис. га [1]. Логічно, 

що без застосування інноваційних способів переробки відходів, існує 

велика ймовірність перетворення планети в єдиний величезний смітник. 

Вирішення проблеми збору, переробки та утилізації твердих 

побутових відходів (ТБВ) актуально в Україні і світі, та пов’язано з 

необхідністю забезпечення нормальної життєдіяльності населення, 

санітарним очищенням міст, охорони навколишнього середовища і 

ресурсозбереження. 

У теперішній час існує ряд засобів зберігання і переробки твердих 

побутових відходів, а саме: попереднє сортування, санітарна земляна 

засипка, спалювання, біотермічне компостування, низькотемпературний 

піроліз, високотемпературний піроліз [2]. 

Попереднє сортування. Цей технологічний процес передбачає 

розподіл твердих побутових відходів на фракції на смітепереробних 

заводах за допомогою автоматизованих конвеєрів або в ручну. Сюди 

входить процес зменшення розмірів сміттєвих компонентів шляхом їх 

роздроблювання і просіювання, а також виділення більш менш крупних 

металевих предметів. Після відбору вторинної сировини проходить 

подальшій процес утилізації ТПВ. 

Санітарна земляна засипка. Такий технологічний підхід до 

знищування твердих побутових відходів пов'язаний з отриманням біогазу 

і подальшим використанням його як палива. З цією метою побутове 

сміття засипають за певною технологією шаром ґрунту завтовшки 0,6...0,8 

м в ущільненому вигляді. У верхньому аеробному шарі, (1…1,5м), 

побутові відходи завдяки мікробному окисленню поступово 

мінералізуються до двоокису вуглецю, води, нітратів, сульфатів і ряду 

інших простих з'єднань. У середній (перехідній) зоні відбувається 
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відновлення нітратів і нітриту до газоподібного азоту і його оксидів, тобто 

процес денітрифікації. Найбільший об'єм займає нижня анаеробна зона, в 

якій інтенсивні мікробіологічні процеси протікають при малому (нижче 

2%) змісті кисню. В цих умовах утворюються різні гази і летючі органічні 

речовини, центральним процесом цієї зони є утворення метану. Таким 

чином, звалища є найкрупнішими системами по виробництву біогазу. 

Біотермічне компостування. Цей засіб утилізації твердих 

побутових відходів заснований на природних, але прискорених реакціях 

трансформації відходів при доступі кисню у вигляді гарячого повітря при 

температурі близько 600С. Біомаса ТПВ в результаті таких реакцій в 

біотермічній установці перетворюється на компост. Проте для реалізації 

цієї технологічної схеми побутові відходи, що поступають повинні бути 

очищені від великогабаритних предметів, а також металів, скла, кераміки, 

пластмаси, гуми. Одержана фракція відходів завантажується у біотермічні 

барабани, де витримується протягом 2 діб з метою отримання товарного 

продукту. Після цього компостовані відходи знов очищаються від чорних 

і кольорових металів, подрібнюються і потім складаються для подальшого 

використання як компост або біопаливо. 

Спалювання. Це поширений засіб знищення твердих побутових 

відходів. Складність безпосередньої утилізації ТПВ обумовлена, з одного 

боку, їх різноманітним морфологічним складом, з іншого підвищеними 

санітарними вимогами до процесу їх переробки. У зв'язку з цим, 

спалювання залишається найпоширенішим засобом первинної обробки 

побутових відходів. Спалювання побутових відходів, крім зниження 

об'єму і маси (в 3 рази), дозволяє одержувати додаткові енергетичні 

ресурси, які можуть бути використані для опалювання і виробництва 

електроенергії. До недоліків цього засобу відноситься виділення в 

атмосферу шкідливих речовин. Спалювання можна розділити на два види: 
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безпосереднє спалювання, при якому виходить тільки тепло і енергія, і 

піроліз, при якому утворюється рідке і газоподібне паливо. 

Досвід показує, що для великих міст з населенням більш ніж 0,5 

млн. жителів доцільно використовувати термічні методи знешкодження 

ТПВ [3]. Після спалювання утворюються продукти спалювання: 

золошлакова суміш та зола-унос, які вивозять на звалища, проте їх 

можливо використовувати у будівельній галузі. Відомо, що шлак від 

спалювання ТПВ використовують при будівництві насипних гребель, 

будівництві доріг, тротуарів, стоянок. Найважливішою перевагою таких 

шлаків є доступна вартість. 

В Одеський державній академії будівництва та архітектури були 

проведені дослідження золошлакової суміші та золи-унос та отримані 

результати щодо їх використання в промисловості будівельних матеріалів 

[1]. 

Було встановлено, що компоненти продуктів спалювання ТПВ 

неоднорідні через різне походження і тому істотно відрізняються між 

собою по щільності, міцності, хімічному складу і т. п. Одним з методів 

стабілізації складу продуктів спалювання ТПВ може бути поділ їх на 

окремі фракції. В результаті розкид показників фізико-хімічних 

властивостей кожної з отриманих фракцій зменшується, стабілізується 

склад. На підставі випробувань та досліджень були розроблені технічні 

умови [4; 5] в яких представлені вимоги до якості продуктів спалювання 

ТПВ й технічні, фізико-механічні і хімічні характеристики заповнювачів 

для бетонів. Також отримані різні склади бетонів та гіпсобетонів з 

використанням заповнювачів із продуктів спалювання ТБВ: 

• бетон на гранітному щебені з використанням золошлакової суміші як 

дрібного заповнювача; 

• бетон на вапняковому щебені з використанням золошлакової суміші як 

дрібного заповнювача; 
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• бетон на щебені з продуктів спалювання ТПВ і кварцовому піску; 

• бетон на золошлакової суміші і кварцовому піску; 

• дрібнозернистий бетон золошлакової суміші; 

• бетон з використання золи-унос в якості наповнювача; 

• гіпсобетон із застосуванням золошлакової суміші. 

З бетону на заповнювачах з продуктів спалювання ТПВ на 

підприємстві «Одестрансстрой» виготовлена дослідно-промислова партія 

пустотілих блоків для неопалювальних будівель розміром 188х190х390 

мм, що відповідали вимогам [6]. Також на Одеському заводі ЗБВ-2 

об’єднання «Залізобетон» було проведено формування партії 

гіпсобетонних плит ПГ-667х500х80. Дослідно-промислова партія 

гіпсобетонних плит за якістю та зовнішньому виду задовольнила вимоги 

нормативних документів. 
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Стан питання і постановка задач дослідження. 

Вогнетривка футерівка визначає продуктивність металургійного 

устаткування безпосередньо контактує з високотемпературними 

металургійними розплавами. Крім того, її якість впливає на ресурсо-, 

енергоємність, собівартість і якість кінцевої продукції [1]. Найсуттєвіше 

вказаний аспект проявляється при експлуатації металургійного 

устаткування, яке застосовується на фінішних стадіях обробки металевих 

розплавів. Зважаючи на це, до футерівки сталерозливних і проміжних 
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ковшів, що застосовуються при розливанні сталі, висувають особливі 

вимоги. 

З огляду на те, що футерівка сталерозливних ковшів зазнає 

значних перепадів температур, то цей фактор буде мати основний вплив 

на стійкість вогнетривкого матеріалу [2]. Таким чином, метою даної 

роботи є визначення градієнта температур в обсязі вогнетривкої 

футеровки при застосуванні різних схем дизайну. 

Методика проведення досліджень. 

Для визначення температурного градієнта в різних ділянках 

футерівки, прийнято, що сталь випускається з сталеплавильного агрегату 

в сталерозливний ківш ємністю 50 т. При цьому, відповідно до діючої 

технологією, ківш встановлюється біля плавильного агрегату 

безпосередньо перед початком плавки, а його футерівку попередньо 

нагрівають до 1200 °С. Тривалість плавки в плавильному агрегату 

становить 20 хв. Температура навколишнього середовища приймається 

рівною 20 °С. 

На попередніх етапах дослідження були визначені гідродинамічні 

параметри конструкції футеровки сталерозливного ковша, що дозволяють 

досягти значного підвищення стійкості і якості металевого розплаву 

внаслідок створення умов для ефективного видалення неметалевих 

включень [3]. Для виявлення впливу геометричних параметрів футерівки 

на теплові особливості експлуатації сталерозливних ковшів місткістю 

50 т. була побудована модель розподілу температурного поля по перерізу 

футерування в процесі одного термоциклу. Ескізи стандартної і 

розробленої геометрії футерування для ковшів місткістю 50 т. 

представлені на рис. 1. 
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а                                                             б 

Рис. 1. Ескіз дизайну футерівки 50 т. сталерозливного ковша: а) 

традиційний дизайн футерування; б) розроблений 

 

Розподіл температури в об’ємі футерівки ковша безпосередньо 

після сушки розраховували за методикою [4]. Зміна температурного поля 

футерівки в процесі очікування ковша перед випуском плавки визначали в 

програмі MATLAB 7.0. Функція Partіal Dіfferentіal Equatіons Toolbox 

являє собою пакет інструментів для вирішення прикладних задач 

математичної фізики за допомогою часткових диференціальних рівнянь. 

Середовище pdetool дозволяє задати геометрію області, тип і коефіцієнти 

диференціального рівняння, граничні і початкові умови, зробити розбивку 

області на кінцеві елементи (накладення сітки або тріангуляція), вирішити 

систему отриманих лінійних рівнянь. 

З метою проведення розрахунків в програмі створили профіль 

футерівки ковша. Потім задали граничні умови теплообміну. В даному 

випадку для зовнішньої поверхні кожуха ковша було задано граничну 

умову третього роду. Для внутрішньої поверхні футеровки задали 

граничні умови другого роду. Сумарну питому теплову потужність 
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випромінюванням і природною конвекцією від футеровки в навколишнє 

середовище розраховували з урахуванням кутових коефіцієнтів 

випромінювання за методикою [5]. Тривалість процесу охолодження 

футеровки була прийнята на рівні 20 хв., що відповідає реальному часу 

очікування сталерозливного ковша безпосередньо перед випуском плавки. 

Для коректного аналізу і зіставлення результатів розрахунку в 

футеровці сталерозливного ковша виділяли три характерні зони: верхня 

частина, на середині висоти ковша і донна частина футерування. 

Результати проведення досліджень. 

В ході виконання досліджень були визначені величини 

температур нагріву футеровки по перерізу в зазначених зонах (рис. 2). 

Згідно з представленими на ньому даними можна зробити висновок про 

більш збалансовану теплову роботу запропонованої конструкції 

футеровки в порівнянні з традиційною. Це пов'язано з тим, що в донній 

частині запропонованої конструкції футерівки ковша встановлено 

гідродинамічний стопор для гальмування спливання потоків металевого 

розплаву впродовж випуску плавки. З теплотехнічного боку даний 

пристрій виступає в ролі термічно масивного тіла. 

 
а                                                             б 
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Рис. 2. Розподіл градієнта температур в об’ємі футерівки 50-т 

сталерозливного ковша: а і б – стандартна і розроблена футерівка ковша в 

початковий момент часу; в і г – стандартна і розроблена футерівка ковша 

при витримці протягом 10 хв.; д і е – стандартна і розроблена футерівка 

ковша при витримці протягом 20 хв. 

 

При цьому теплота акумульована ним впродовж нагрівання 

ковша поступово передається іншим ділянкам футерівки і навколишньому 

середовищу. 

Проведені розрахунково-аналітичні дослідження дозволили 

визначити теплотехнічну перевагу розробленої конструкції футеровки 

сталерозливного ковша в порівнянні з класичною. При цьому з огляду на 

те, що її охолодження відбувається повільніше, можна припустити, що і 

термічні напруження в вогнетривкому матеріалі в процесі експлуатації 
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будуть нижчі, що підвищить термін експлуатації всього сталерозливного 

ковша. 

Висновки. 

В ході виконання досліджень розрахунково-аналітичним шляхом 

встановлено, що у випадку оснащення футерівки сталерозливного ковша 

гідродинамічним стопором для зниження інерції струменя металу на 

випуску також досягається і зниження градієнта температур в об’ємі 

футерівки в процесі експлуатації сталерозливного ковша. 
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Павлов С. М., 

менеджер 
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м. Дніпро, Україна 

 

Піптюк В. П., 
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м. Дніпро, Україна 

 

Особливістю установок ківш-піч (УКП) являється можливість 

доведення металу за хімічним складом та температурою при одночасному 

перемішуванні розплаву. На УКП LF-типу передбачається перемішування 

ковшової ванни шляхом подачі інертного газу, як правило, аргону через 

донні фурми. В якості об'єкта досліджень розглянуті УКП з 

трансформатором великої потужності (35 МВ·А і більше), що діють в 

умовах конвертерного цеху ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» 

(ПАТ «ДМК»). На відміну від УКП невеликої потужності зі 

сталерозливними ковшами малої місткості, для забезпечення досить 

ефективного перемішування металевої ванни в сталерозливних ковшах 

(стальковшах) великої місткості (200 ‒ 350 т), як правило, встановлюється 

щонайменше дві донні фурми. 

Для розглянутих умов з метою пошуку такого варіанта 

розташування донних фурм в ковшах, при якому досягається максимально 

ефективне перемішування і усереднення ковшової ванни, були проведені 
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чисельні дослідження процесів обробки розплаву на УКП. Досліджувані 

варіанти розташування фурм вибиралися виходячи зі сформованого 

раніше уявлення про вплив компонування продувного вузла на 

гідродинаміку ванни [1; 2], а також з урахуванням конструктивних 

(розташування сталевипускних отворів, мінімальна відстань до стін 

стальковша, мінімальна відстань між фурмами) і технологічних (область 

дугового нагріву, бійна зона) обмежень. 

Вплив інтенсивності продувки на перемішування вивчався для 

рівномірно розподіленого між фурмами режиму подачі аргону в діапазоні 

від 100 до 2800 л/хв на ківш. З урахуванням раніше отриманих діаграм 

розподілення вертикальних складових швидкостей, передбачалося, що 

приближення фурм до стін стальковша в порівнянні з діючим варіантом 

[3], найвірогідніше, призведе до підвищеного зносу вогнетривкої 

футеровки за рахунок збільшення впливу висхідних потоків на стіни. Для 

кожного з трьох розглянутих варіантів віддалення фурм від центру ковша 

(R1 = 1085 мм = 0,7RДн, R2 = 920 мм = 0,6RДн, R3 = 770 мм = 0,5RДн, де RДн 

– радіус днища стальковша) змінювався кут між їх осями (∠ф) в діапазоні 

від 30º до 180º. Таким чином усього досліджено 24 варіанти 

компонування двофурменого продувного вузла. Ефективність 

досліджуваних варіантів розташування донних фурм (Ф1, Ф2) 

оцінювалася шляхом порівняння з прийнятим на підприємстві варіантом 

(RФ1,Ф2 = 1085 мм, ∠ф = 98°) за кількома критеріями. Головним чином 

оцінювалась ефективність перемішування розплаву через параметр 

тривалості гомогенізації (τгом.) та об’єм застійних зон ковшової ванни, а 

також визначалась і аналізувалась тривалість плавлення та усереднення 

легуючих елементів, що вводяться на УКП у кусковому вигляді. 

При чисельному моделюванні, з метою оцінки тривалості 

гомогенізації, приймалося, що легкоплавка добавка, що служить 

індикатором, вводиться в центр ковша в поверхневий шар розплаву і 
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повністю розплавляється в місці введення, звідки починається розрахунок 

її усереднення. В якості критерія ступеня гомогенізації розплаву прийнято 

0,5 % середньоквадратичного відхилення концентрації введеної добавки 

від очікуваного значення. 

Для кожного варіанта розташування донних фурм визначалась 

зміна ефективності перемішування в залежності від витрати аргону. 

Зіставлення отриманих даних з результатами фізичного моделювання, 

виконаного в дослідженнях інших авторів [4], підтверджує зроблені ними 

висновки про характер впливу витрати інертного газу. Разом з тим, 

відрізняються результати щодо впливу кута між фурмами і віддаленню їх 

від центра на зміну τгом. При постійній витраті аргону для різних радіусів 

видалення продувних отворів в діапазоні значень кута між ними від 30º до 

80º спостерігається скорочення тривалості усереднення; в діапазоні від 80º 

до 100º спостерігаються мінімальні значення τгом.; від 100º до 180º ‒ τгом. 

зростає. Вплив радіуса розташування фурм на зміну τгом. залежить від 

режиму продувки й кута між фурмами і має неоднозначний характер ‒ 

збільшення радіуса розташування продувного вузла за інших рівних умов 

може призводити як до скорочення тривалості усереднення, так і до його 

збільшення. 

Згідно отриманих результатів розрахунків, використання 

раціонального варіанта розташування донних фурм, в порівнянні з 

прийнятим на ПАТ «ДМК», за інших рівних умов дозволить збільшити 

ефективність перемішування за рахунок скорочення тривалості 

гомогенізації ковшової ванни на 4 ‒ 15 % та скорочення об’єму застійних 

зон до 16 % відн., зменшити тривалість плавлення і усереднення 

кускового феромарганцю до 21 %. 
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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ БОЛІТ ГОРГАН ТА ЇХ 

ВОДОРЕГУЛЮВАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
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імені Василя Стефаника 
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Вступ. У зв'язку із гідрологічними властивостями лісу певний 

науковий і практичний інтереси представляє його здатність регулювати 

водний режим перезволожених і заболочених земель. 

Постановка проблеми. На цей час флористичне різноманіття 

боліт Горган добре висвітлене у літературі [1]. Проте лісівничо-таксаційні 

показники їх насаджень і особливо їх роль у регулюванні водного режиму 

таких ділянок майже не досліджувалася. 

У літературі традиційно вважається, що ліси на болотах 

зменшують стік водопілля і збільшують водність рік у сухі сезони. В 

останні десятиліття появилися дані про те, що ліси заболочених земель 

мало впливають на режим рік, але водночас збільшують випаровування 

вологи транспіраційним шляхом, зменшуючи тим самим рівень грунтових 

вод, які формують заболочення [2]. Випаровування вологи із боліт 

пересічно на 15-20 % більше, ніж із польових угідь. Особливо сприяють 

цьому процесу розвинуті деревостани. Із зменшенням повноти, і ступеня 

заліснення на болотах уповільнюються процеси випаровування й зростає 

рівень ґрунтових вод. 
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Мета роботи. Дослідження лісівничо-таксаційних показників 

насаджень у перезволожених гігротопах та їх роль у регулюванні водного 

режиму. 

Методика досліджень. Проведено лісівничо-таксаційне 

обстеження, насаджень двох типових боліт ДП «Вигодське ЛГ» – 

Ширковець і Лисак. Загальноприйнятими методами закладалися пробні 

площі із кількістю дерев понад 200 шт. Напрямок їх закладки від 

периферійної (евтрофної і мезотрофної) частини боліт до їх центру із 

оліготрофними умовами. 

Результати досліджень. Поширення сирих і болотних гігротопів 

у Горганах нерівномірне. Найбільша їх частка (≈ 58%) припадає на висоти 

430-800 м н. р. м. (пояс буково-ялицевих лісів), де вони приурочені до 

виположених ділянках річкових долин біля підніжжя гірських схилів. У 

таких місцевостях зосереджена більшість боліт Горган – «Турова дача», 

«Ширковець», «Мшана», «Лисак» і інші. Їх площі коливаються у межах 

0,5-255 га і здебільшого становлять 6-12 га. Із збільшенням 

гіпсометричних рівнів, тобто із переходом у смугу буково-ялицево-

ялинових лісів і, особливо, пояс ялинників частка сирих гігротопів різко 

зменшується. 

У гірських умовах Карпат, зокрема Горган, як свідчать матеріали 

лісовпорядкування основних лісових підприємств (таблиця 1), площа 

таких земель невелика. 

Таблиця 1 

Сирі і заболочені гігротопи лісів у горганських умовах 

 

Характеристики 
Лісогосподарські підприємства 

Разом 
Вигодське Осмолода Надвірнянське 

Загальна площа лісів, га 

Усі ліси 53992 48194 38583 1400769 
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Ліси сирих 

гігротопів 
598 832 512 1942 

Розподіл сирих гігротопів за гіпсометричними рівнями м н.р.м., га (%) 

До 800 м 495 (82,8) 393 (47,2) 232 (45,3) 
1120 

(57,7) 

800 – 1200м 86 (14,4) 355 (42,7) 162(31,6) 603 (31,0) 

Понад 1200 м 17 (2,8) 84 (10,1) 118(23,1) 219 (11,3) 

 

Вона пересічно становить 1,4% від лісового фонду і коливається 

по території регіону у межах 1,1-1,7%. Незважаючи на це, заболочені 

лісові землі мають важливе ботанічне і захисно-екологічне значення 

завдяки флористичному біорізноманіттю й водно-стабілізаційним 

властивостям. 

Для Карпат властива залежність випаровування вологи від запасу, 

віку і повноти деревостану [4]. Як правило із збільшенням повноти і віку 

насаджень збільшується їхній запас і відповідно процеси випаровування 

вологи. Тому на перезволожених землях ці таксаційні показники можуть 

опосередковано свідчити про водорегулювальні можливості їхніх 

насаджень. Вони розміщені в поясі буково-ялицевих лісів із домішкою 

ялини, для якого притаманне найбільше поширення перезволожених 

гігротопів. Природні особливості цих двох водних об'єктів характеризує 

таблиця 2. 

Таблиця 2 

Природні особливості боліт «Ширковець» і «Лисак» 

 

Характеристики Болото «Ширковець» Болото «Лисак» 

Місце знаходження: 

-лісництво 

-квартал 

 

Мізунське 

13 

 

Свічівське 

20 і 22 
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Площа, га 12,0 14,4 

Висота, м н. р. м. 490 800 

Лісовкрита частина, % 45 30 

Пануючі типи лісу С4ЯцЯл; А5С С4БкЯцЯл; В5ЯлС 

Лісоутворювальні породи Яцб; Ялє; Сз; Вч; Ос; 

Бп 

Ялє 

Безлісна частка із 

болотною рослинністю, % 

 

55 

 

70 

Найбільш поширені 

мікроценози 

багново-чорницево-сфагнові; вересово-

сфанові; очеретно-сфагнові на торфово-

болотних грунтах 

 

Поширення деревної рослинності на території боліт – 

нерівномірне. Як правило, від периферійної евтрофної і мезотрофної 

частини боліт до їх центру із оліготрофними умовами стан насаджень 

погіршується, зокрема різко падає повнота. Залежно від гіпсометричних 

рівнів боліт є відмінності у породному складі їх лісів. На болоті 

«Ширковець», що знаходиться на контакті передгірських і гірських умов, 

насадження мішані, а на суто гірському болоті «Лисак» – майже чисті 

(ялинові). 

Деревостани на болотах розріджені і повнотою 0,3-0,5 невисокої 

продуктивності. У периферійній частині залежно від віку і повноти 

насадження характеризуються запасами 90-215 м3 · га-1 у центральній 

частині – 20-35 м3 · га-1. По відношенню до табличних показників різних 

деревостанів вологих ялинових суборів [3] на досліджуваних ділянках 

запаси насаджень у 3 – 14 разів менші. 

У зв’язку із болотною специфікою лісорослинних умов, 

залежність запасів насаджень від їх складу і віку невисока – коефіцієнти 

кореляції цих показників відповідно становлять 0,34 і 0,53. Значно більша 
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залежність запасу від повноти насаджень. У цьому відношенні тіснота 

зв’язку сягає 0,70. У інтегральному відношенні залежність запасів 

насаджень на болотах (М, м3 · га-1), від двох найбільш значущих 

таксаційних чинників – віку (А, роки) і повноти (Р) виражається 

наступною формулою: 

 

М = 1,01 ∙ А + 408 ∙ Р − 134 при R = 0,75 ± 0,13.             (1) 

 

Отже, при мінливості віку насаджень у межах 20-80 років і 

повноти у діапазоні 0,3-0,6, їх продуктивність може пересічно коливатися 

від 9 до 190 м3 · га-1. 

Невеликі запаси біомаси насаджень та їх площі зумовлюють 

незначне їх випаровування із боліт. Про це свідчать  розрахунки проведені 

для цих двох боліт за наступною формулою: 

 

Еб = (Ес ·  Мб) fб
Мс

, або  Еб = Ес · Мб
Мс

 ∙  𝑓𝑓б                         (2) 

 

де Еб – випаровування вологи лісом болота мм за рік; 

Ес – випаровування вологи лісом суходолу мм за рік; 

Мб –запас насаджень на болоті м3 · га -1; 

Мс – запас насаджень на суходолі м3 · га -1; 

fб – лісистість болота , частка від одиниці; 

У цьому випадку в якості еталона випаровування лісу на суходолі 

прийнятий показник 580 мм за рік у насаджені запасом 600 м3 · га-1 

отримані у результаті довготривалих лісогідрологічних спостережень на 

горганському стаціонарі «Хрипелів» [4]. Увівши у формулу (2) ці дані й 

показники середніх запасів насаджень по болотах «Ширковець» і «Лисак» 

– -54 і 109 м3 · га -1 та коефіцієнт їхньої лісистості (0,45 і 0,3) отримуємо 

наступні результати: 
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• річне випаровування лісом для болота «Ширковець» становить 24 мм у 

рік, або ж 4,1 % від показників лісу на суходолі; 

• на болоті «Лисак» ці показники відповідно становлять 32 мм і 5,5%. 

Такі показники випаровування не здатні суттєво впливати на 

рівень ґрунтових вод і регулювати водний режим. При цьому слід 

зазначити, що залежно від віку і запасу насаджень їх випаровування по 

території боліт досить мінливе. Розрахунки свідчать, що на об’єкті 

«Ширковець» від периферії до центру, воно зменшується у 4,8 рази (із 91 

до 19 мм), а на болоті «Лисак» – у 8,7 рази (із 208 до 24 мм). 

Висновки. Таким чином, водорегулювальна роль лісу на болотах 

невисока. Краще вона виражена в периферійній її частині із 

насадженнями повнотою ≈ 0,5 і більше і досить слабко – у рідинах 

центральних болотних осередків. Разом з тим, ліс є важливим 

флористичним елементом болотних екосистем, які здебільшого мають 

статус ботанічних і гідрологічних пам’яток природи. Незважаючи на це, 

їх сучасний екологічний стан не завжди задовільний у зв’язку із 

негативним господарським впливом. Обстеження показали, що найбільше 

збитків у цьому відношенні завдають: 

• лісові дороги і осушувальні меліорації на прилеглих до них ділянках, 

які змінюють гідрологічний режим; 

• випасання худоби, що призводить до спрощення структури рослинних 

угруповань і зміни їх флористичного складу; 

• рубання лісу у сусідніх до боліт, лісових виділах внаслідок чого 

змінюється мікроклімат пам’яток природи. 

У зв’язку з цим для таких об’єктів необхідне суворе дотримання 

природоохоронних вимог і створення навколо них буферних зон з 

обмеженою господарською діяльністю. 
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Зважаючи на те, що зростає резистентність мікроорганізмів до 

існуючих лікарських препаратів, великої актуальності набуває пошук 

нових біологічно активних сполук, які б можна було в подальшому 

використовувати для виробництва низько токсичних, стійких до 

мікроорганізмів, лікарських препаратів. Саме тому, N-гетероциклічні 

похідні 1,4-нафтохінону, завдяки виявленій у них біологічній активності, 

є надзвичайно цікавими для вивчення [1; 2]. 

Нами було синтезовано похідні на основі 1,4-дихлорнафтохінону 

та амінопіразолу. Реакції проводили у різних умовах: в етанолі, в ацетоні 

та у хлороформі. Найкращі виходи простежували під час проведення 

реакції в середовищі киплячого етилового спирту. Була отримана суміш 

вихідних сполук: 2-хлоро-3-((3-(p-толіл)-1Н-піразол-5-іл)аміно)нафтален-

1,4-діон (4) – 62% та 2,3-біс((3-(р-толіл)-1Н-піразол-5-іл)аміно)нафтален-

1,4-діон (5) – 7% 
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З літературних джерел відомо, що при взаємодії 1,4-

дихлорнафтохінону із амінопіразолом в традиційних умовах утворювався 

2-(р-толіл)-4Н-нафто[2’,3’,4,5]імідазо[1,2-b]піразол-5,10-діон (3). [3]. 

 

O

O

N
H

N
N

CH3

3  
(2) 

Будова синтезованих нами похідних підтверджена методами 

спектрального та хімічного аналізу. Контроль за перебігом реакцій та 

індивідуальністю речовин здійснювали за допомогою хроматографування 

у тонкому шарі. Склад синтезованих сполук підтверджений елементним 

аналізом. 

 



48 

Література: 

1.  Ibis C. Nucleophilic substitution reactions of 1,4-naphthoquinone and 

biologic properties of novel S-, S,S-, N-, and N,S-substituted 1,4-

naphthoquinone derivatives / Ibis C., Tuyun A.F., Bahar H., et al // Med. Chem. 

Res. – 2014. – Vol. 23, № 4. – Р. 2140-2149. 

2.  Da Silva J. On the search for potential antiTrypanosoma cruzi drugs: 

Synthesis and biological evaluation of 2-hydroxy-3-methylamino and 1,2,3- 

triazolic naphthoquinoidal compounds obtained by click chemistry reactions / 

Da Silva J., de Melo I.M., et al // Eur. J. Med. Chem. – 2012. – Vol. 52. – P. 

304–312. 8. Bhasin D. Anticancer activity and SAR studies of substituted 1,4-

naphthoquinones / Bhasin D., Chettiar S.N., Etter J.P., Mok M., Li P.K. // 

Bioorg. Med. Chem. – 2013. – Vol. 21., № 15. – Р. 4662-4669. 

3. A. A. Hassan, Y. R. Ibrahim, N. K. Mohamed, A. E. Mourad, Liebim Ann. 

Chem. 1991. P 71-72. 
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Порядок Горіхоцвіті (Juqlandales) – дерева (рідко кущі), зазвичай 

листопадні, з тонкими ароматичними перисто-складними листками без 

прилистиків, налічує 6-8 родів і близько 70 видів, широко поширених в 

помірних і субтропічних областях північної півкулі. Багато представників 
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роду мешкає в тропічних областях, але головним чином в горах. Лише у 

видів енгельхардії листя шкіряне, зберігаючись на дереві більшу частину 

року і осипається в сухий період. Квіти дрібні і невиразні, маточкові і 

тичинкові, безпелюсткові, в багатоквіткових прямостоячих або висячих 

тичинкових сережках, зібраних іноді у волотевидні складні суцвіття, 

однодомні або рідше дводомні; в пазухах цілісних або рідше 

трилопатевих первинних брактей, розміщених на осі сережки, сидять 

дуже редуковані одно квіткові дихазії, єдина квітка яких морфологічно 

відповідає середній квітці три квіткових дихазіїв. Проте ця єдина квітка в 

дихазії Juqlandaceae стала одностатевою. Кожна квітка звичайно має два 

бічні вторинні брактеї і чотири більш чи менш зрослі чашолистики, але 

брактеї іноді сильно редуковані або навіть відсутні, а чашолистиків буває 

більше або менше, іноді вони теж редуковані або відсутні. Первинні та 

вторинні брактеї і чашолистики в тичинкових квіток зростаються 

основами, утворюючи один спільний покрив. Брактеї маточкових квіток 

вільні або більш-менш зрослі з нижньою зав’яззю. Тичинок у кожній 

тичинковій квітці від двох до 105, найчастіше, чотири, п’ять (здебільшого 

їх шість). Гінецей синкарпний з двох, рідко трьох карпел, з вільними або 

майже вільними стилодіями; зав’язь нижня, в нижній частині дво – три 

гнізда або внаслідок утворення вторинних (несправжніх) перегородок – 

чотири – восьми гнізда, у верхній частині одно гнізда, з одним насінним 

зачатком на верхівці первинної перегородки. Плоди – горіхи або кістянко 

подібні, звичайно із слабо розвинутим тонким м’ясистим шаром [1, с. 26]. 

Найбільш відомим родом сімейства є горіх (Juglans), в складі 

якого, нараховується не більше 20 видів. Наукова латинська назва була 

дана цій рослині Карлом Линнеем, використавши староримське його 

значення. Римляни називали плід горіха basilicon (царский), а також 

juglans, що являє собою народне зменшення вираження Jovisglans, тобто 

жолудь Юпітера (Jovis родовий відмінок від Jupiter) [3, с. 58]. 
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Родина Горіхові (Juglandaceae Lindl.) цінний горіхонос. Плід – 

кістянка, яку найчастіше називають «горіхом»; оплодень м’ясистий або 

шкірястий, багатий на дубильні й ароматичні речовини, середоплодень 

дерев’янистий; насіння без ендосперму, з великими зморшкуватими 

сім’ядолями, що містять смачну олію, білки, вітаміни. Плоди вживають як 

їжу, широко використовують для кондитерських виробів; швидко росте, 

має цінну деревину. В Україні його розводять здавна і майже повсюди: у 

горіхових садах, на присадибних ділянках, уздовж шляхів [2, с. 332]. 

Більш холодостійкими є горіх чорний (J. nigra) та горіх сірий (J. 

cinerea); обидва види походять з Північної Америки; їх часто 

культивують у нас в садах і парках як декоративні рослини. Найбільш 

холодостійким у цьому роді є горіх маньчжурський (J. mandshurica), що 

походить із Далекого Сходу. 

Значення горіхових в житті людини велике і багатогранне. 

Деревину практично всіх видів використовують в будівництві, але світова 

цінність – лише полягає у деревині горіха. 

З російської назви виду можна думати, що батьківщиною горіха 

грецького є Греція. І він насправді в дикому виді росте в Греції. Однак у 

ботаніків є серйозні докази вважати, що горіх грецький лише здичавів тут 

багато віків назад. 

Словосполучення «грецький горіх» є застарілим в російській 

мові. В літературі зустрічається архаїзм «грецька губка», (морська губка), 

«грецьке вино», позначаючи предмети колишньої торгівлі іноземних 

купців на Русі. Словом «Греки» наші предки позначали Візантію («шлях 

із Варяг в Греки»), яка припинила своє існування під ударом турок – 

османів в 1453р. Слово «грецький» стосовно до візантійського імпорту 

могло виникнути на Русі до останньої події. Римський вчений Марк 

Теренцій Варрон (І ст. до н. е.) в праці «В сільському господарстві» 
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називав горіх грецьким (juglans nux graeca). В Рим грецький горіх 

потрапив, слідом, із Еллади [4, с. 71]. 

Враховуючи свідоцтво Теофраста і сучасні дані про 

розповсюдження горіха грецького, можна вважати областями його, 

безумовно, звичайного розповсюдження Південний Казахстан, Середню 

Азію, Іран, Афганістан, західні частини Гімалаїв і Тибету, південний схід 

Закавказзя (Талиш). В інших частинах Закавказзя, наприклад в Західній 

Грузії, величезні ліси із горіха грецького справедливо розцінюються як 

розростаючі древні сади, занедбані ще в часи грузино-перських і грузино-

турецьких війн. 

На околицях Римської імперії і у її германських і слов’янських 

сусідів горіх грецький отримав назву «волоський горіх»: ořešἀk vlašskỳ по 

– чеськи, orzech włoskiпо по – польськи, Walnuss по – німецьки, valnød по 

– датськи, walnut по – англійськи і навіть в українців – горіх волоський. 

Протягом багатьох віків горіх грецький, розведений майже повсюди на 

території Римської імперії, завозився в більш північні країни і там робили 

спроби вводити в культуру. Проте, завдяки науці вдається вирощувати 

його і в Ленінграді, і в Норвегії (де є плодоносні екземпляри). Він цілком 

натуралізувався, наприклад, в Північній Америці, де як встановлено, його 

плоди запасає про запас індійський ведмідь (Ursus torquatus), сприяючи 

тим самим розповсюдженню цієї рослини [1, с. 88]. 

В результаті багатовікової культури виведено величезну кількість 

сортів горіха грецького, в тому числі мякошкаралупний, мамонт (великі 

плоди), бомба (дуже крупні плоди, тонка шкаралупа). 

Таким чином, грецький горіх, як релікт флори, має складну 

історію. В процесі екологічно-історичного розвитку і при поширені на 

північ та схід він піддавався впливу різноманітних ґрунтово-кліматичних 

умов, сприятливої його високої екологічної здатності. 
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ 

 

ПОСТАТЬ СТЕПАНА БАНДЕРИ ЯК ОБ’ЄКТ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ 

 

Теміров Б. Ю., 

аспірант кафедри історії України 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

 

Враховуючи надзвичайну контроверсійність постаті Степана 

Бандери, не дивно, що навколо неї точиться чимало дискусій. Зумовлені 

вони статусом колишнього провідника ОУН(б), який пояснюється його 

політичною діяльністю на чолі даної організації. 

Сучасне сприйняття екс-провідника ОУН(б) базується навколо 

двох характеристик: герой чи зрадник. У цих дискусіях важливе значення 

мають рішення та матеріали Нюрнберзького процесу, який відбувся у 

1945-1946 рр. Окрім висновку щодо нацистського режиму, було надано 

окрему оцінку діям окремих політичних і військових угрупувань, які на 

певному етапі мали співробітництво з нацистським режимом, який 

панував у Німеччині. З цього приводу у середовищі українських 

науковців і політиків розгорілася дискусія з приводу оцінки ролі 

українських націоналістів у Другій світовій війні. Було опубліковано 

окремі томи з Нюрнберзького процесу, в яких діям ОУН надавалася 

негативна оцінка. Але Володимир Сергійчук показав, що опублікованими 

в Україні були лише 7 з 40 томів матеріалів Нюрнберзького процесу, в 

яких розміщені лише матеріали, які були тотожні оцінкам тогочасної 

радянської дійсності. Згідно зі словами В. Сергійчука, у неопублікованих 

томах йдеться про те, що український національно-визвольний рух був 
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антигітлерівським за своєю суттю [1, с. 7-8]. Ця точка зору 

підтверджується і висновком робочої групи істориків при Урядовій 

комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА, в якому, зокрема, йдеться: 

«Українських націоналістів не вдалося зв'язати з конкретними епізодами 

злочинної діяльності німецьких служб, що розглядалися на 

Нюрнберзькому процесі» [2]. 

Масштаби суспільного резонансу довкола постаті С. Бандери 

демонструють події, що розгорталися довкола присвоєння йому звання 

«Герой України». Сама ідея такого кроку викликала не просто 

діаметрально протилежні оцінки у суспільстві та в середовищі науковців, 

але й супроводжувалася судовими процесами, які мали на меті нівелювати 

цей статус або навпаки його примножити. 20 січня 2010 р. Президент 

України підписав указ № 46/2010 про присвоєння звання «Герой України» 

провіднику ОУН(б) «посмертно» із формулюванням: «За незламність 

духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у 

боротьбі за незалежну Українську державу» [3]. Нагороду отримав онук 

лідера ОУН(б). Невдовзі було розпочато доволі затяжний процес щодо 

визначення юридичного статусу С. Бандери. Рішення Президента України 

оскаржив громадянин В. Оленцевич у Донецькому окружному 

адміністративному суді, мотивуючи тим, що С. Бандера ніколи не був 

громадянином України, що робить неможливим присвоєння йому 

вказаного звання. Донецький окружний адміністративний суд 2 квітня 

2010 р. задовольнив позов В. Оленцевича та скасував указ щодо 

присвоєння звання «Герой України» Степану Бандері [4]. 

Незабаром Ю. Шухевич, В. Ющенко та інші подали касаційні 

скарги до ВАС України про скасування рішення Донецького окружного 

адміністративного суду. 2 серпня 2010 р. касаційні скарги були залишені 

без задоволення. Через 7 років почали лунати заяви про можливе 

звернення до Президента України з метою повернення С. Бандері та Р. 
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Шухевичу звання «Герой України», але й до нині у цьому питанні 

зберігається status quo. 

Щодо С. Бандери мали місце і випадки ініціювання позбавлення 

його почесного звання громадянина окремих населених пунктів. 

Наприклад, 20 квітня 2011 р. Хустський районний суд Закарпатської 

області скасував рішення міської ради про присвоєння С. Бандері та Р. 

Шухевичу цих звань. Позивач Д. Скрип у своїй заяві, яку суд і підтримав, 

наголосив на тому, що ці люди не були уродженцями Хуста, не 

проживали в ньому і не робили внеску у розвиток цього населеного 

пункту [5]. 

Водночас існують приклади шанобливого ставлення до лідера 

українських націоналістів. Львівська обласна рада 13 січня 2011 р. 

прийняла постанову, в якій висловила протест щодо скасування указу 

Віктора Ющенка про присудження Степану Бандері звання «Герой 

України». Цим же рішенням була дана рекомендація про перейменування 

вулиць Львова та міст Львівської області. Зокрема, у рішенні органу 

говориться: «Вороги України не могли подолати Бандеру живого, вони 

бояться його й мертвого. Адже Бандера для мільйонів українців, попри 

недолугі і нікчемні рішення судів, був і залишається українським Героєм. 

Війну проти Бандери і терор проти бандерівців ми, депутати Львівської 

обласної ради, розцінюємо як наступ на громадянські, конституційні та 

національні права українців» [6]. 

Принципове значення для українського суспільства має 

прийнятий у 2015 р. Верховною Радою України закон «Про правовий 

статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX 

столітті». У преамбулі документу зазначено: «Цей Закон спрямований на 

визнання учасників боротьби за незалежність України у XX столітті 

головними суб’єктами боротьби за відновлення державної незалежності 

України – борцями за незалежність України у XX столітті» [7]. Такими 
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визнаються особи, «які брали участь у всіх формах політичної, збройної 

та іншої колективної чи індивідуальної боротьби за незалежність України 

у XX столітті» у складі, зокрема Організації українських націоналістів. 

Статтею 5 цього закону держава бере на себе зобов’язання забезпечувати 

вивчення історії боротьби за незалежність, вшанування її учасників. 

Стаття 6 публічне заперечення факту правомірності боротьби за 

незалежність України у XX ст. визнає наругою над пам’яттю борців за 

незалежність України у XX ст. Це повною мірою стосується і С. Бандери. 

Таким чином, постать лідера ОУН(б) стала об’єктом не лише 

нормативно-правових актів, а й судових процесів. Це засвідчує 

переміщення історичної пам’яті до рангу державної політики. 
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

 

МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ КОМУНІКАТИВНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ КУЛЬТУРНОЇ ПРЕДИКАЦІЇ 

 

Гнатюк Я. С., 

кандидат філософських наук, доцент кафедри 

філософії, соціології та релігієзнавства 

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

В історії філософії як розділі метафілософії, що перебуває на 

перетині проблемних полів двох галузей гуманітарного знання – 

історичних наук і філософських дисциплін назріла потреба у переході від 

проблемно-категоріального до культурно-предикативного аналізу, від 

абстрактного до конкретного. Це зумовлено тим, що проблемно-

категоріальний аналіз як абстрактно-логічний підхід і об’єктивістська 

позиція, на відміну від культурно-предикативного аналізу як конкретно-

історичного підходу і релятивістської позиції, не бере до уваги 

культурний контекст історико-філософського пізнання та історико-

філософську дослідницьку культуру, а саме вони накладають свій 

відбиток на специфіку історико-філософського пізнання, ззовні й 

зсередини детермінуючи його. У контексті проблемно-категоріального 

аналізу історія філософії як наукова історія трактується як історія 

постановок і розв’язання філософських проблем та, водночас, як історія 

розвитку філософських понять. У контексті ж культурно-предикативного 

аналізу історія філософії як метатеоретична дисципліна розуміється як 

комунікативна взаємодія дослідницької і досліджуваної культур, у процесі 
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якої розкривається комунікативний потенціал культурної предикації, 

внаслідок чого відбувається зростання історико-філософського знання. 

Комунікативний потенціал культурної предикації характеризується двома 

аспектами. По-перше, можливостями застосування предикативного 

синтаксису логіки комунікації історичних логік, його моделей як систем 

правил у сфері методології історії філософії як міжкультурної комунікації. 

По-друге, можливостями розвитку нерозвинутого історико-філософського 

знання, реалізації його нереалізованих концептів та включення їх до 

складу актуальної культури і філософії. 

Методологічні пошуки у сфері історичного дискурсу, 

епістемології і методології історії та їхні результати, екстрапольовані на 

сферу історико-філософського дискурсу, теорію історико-філософського 

процесу і методологію дослідження історії філософії, дали підставу для 

формулювання у монографії концепту «культурна предикація». Історико-

філософський дискурс можна розуміти як побудову історико-

філософського тексту, а останній – як історико-філософський світ 

філософської культури. Культурна предикація за такого розуміння постає 

процесом створення і перекладу текстів-світів філософських культур, 

комунікативної взаємодії між ними. 

Історико-філософський текст – це текст про текст чи, іншими 

словами, метатекст. Враховуючи це, його можна осмислювати двома 

способами. По-перше, логічно – як особливий текст-світ. По друге, 

історично – як певний коментар до тексту. Тож історико-філософський 

текст передбачає єдність історичного і логічного. 

Культурна предикація концептуалізується в логіці комунікації 

історичних логік як інформаційній взаємодії формальних і неформальних 

логік континентальної та аналітичної філософії, що поєднує в собі три 

логічні дискурси – суб’єктно-предикативний, пропозиційно-

функціональний дискурсу і дефінітивно-специфікативний. Відповідно, 
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логіка комунікації історичних логік постає комунікативною взаємодією 

логіки суб’єктно-предикативного дискурсу, логіки пропозиційно-

функціонального дискурсу і логіки дефінітивно-специфікативного 

дискурсу [3, c. 12-20]. 

Логіка комунікації історичних логік слугує засобом моделювання 

предикативного синтаксису. Серед створених за допомогою її засобів 

моделей найважливішими можна вважати такі системи принципів як: 

правила побудови числення дефініцій, правила здійснення діалогічних 

дефініцій, топологічні правила логічних сполучників і правила складання 

інтеррогативних комплексів. 

На логіці комунікації історичних логік базується методологія 

історії філософії як міжкультурна комунікація, що включає в себе три 

методологічні інструменти – дефінітивну специфікацію, концептуальне 

конструювання і раціональну реконструкцію, а також три методологічні 

стратегії – логіку філософських міркувань, філософську евристику й 

історію філософської дисципліни [1, с. 164-165]. 

Вона розробляє методологічні правила міжкультурної 

комунікації, які пов’язані з синтаксичними правилами логіки комунікації 

історичних логік та доповнюють їх. Найважливішими з них є такі 

методологічні правила міжкультурної комунікації як правила здійснення 

функціонально-граматичної дефініції, правила побудови серіальної 

дефініції і правила проведення реконструкції дефініції. 

Засобами методології історії філософії як міжкультурної 

комунікації здійснюється побудова комунікативної філософії історії 

філософії як метатеорії, що існує у вигляді трьох дисциплін – 

комунікативної філософії історії національної, регіональної і світової 

філософії [2, с. 92-93, 105, 111]. 

Комунікативна філософія історії філософії як процес розвитку і 

система вербальних дефініцій обґрунтовує комунікативну взаємодію 
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дефінітивних специфікацій вербальних понять в межах відповідних 

культур і метакультур. Зокрема, комунікативна філософія історії 

національної філософії обґрунтовує комунікативну взаємодію вербальних 

дефініцій історичних типів національної філософії в межах національної 

культури, комунікативна філософія історії регіональної філософії – в 

межах культурного регіону, комунікативна філософія історії світової 

філософії – і в межах національної культури, і в межах культурного 

регіону. 

Логіка комунікації історичних логік – це логіка комунікації 

наукових теорій, методологія історії філософії як міжкультурна 

комунікація – комунікативна взаємодія минулого і теперішнього етапів 

розвитку філософської теорії, а комунікативна філософія історії філософії 

– комунікативне конструювання сучасної теорії історико-філософського 

процесу. Завдяки цьому проведене дослідження має міждисциплінарний 

характер, перебуваючи на перетині предметних полів метафілософії і 

філософії науки, історії філософії як розділу метафілософії і філософії 

гуманітарних наук як напряму філософії науки. 
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В усі часи література, як і усна народна творчість являла собою 

ефективні засоби впливу на суспільство та його думки. Разом з тим вона 

відображала всі віяння суспільства та його вподобання і надії, а також 

була одним з видів розваг. Щодо атмосфери жаху, майстром якої є 

письменник Стівен Кінг, то його можна назвати сучасним королем жахів. 

Стівен Едвін Кінг є автором більш ніж 200 творів, серед яких понад 50 

книг-бестселерів у таких стилях, як жахи, містика, детектив та фентезі. 

Його книги друкувалися також під псевдонімом Річард Бахман, і саме в 

цей етап його творчості, що називають золотим періодом, Стівен написав 

найвідоміші романи, такі як: «Воно», «Протистояння», «Стрілець», 

«Цвинтар домашніх тварин» та інші, і саме в них Кінг експериментував з 

лексичними засобами задля створення атмосфери жахів найбільше. 

Слід додати, що література жахів (англ. horror fiction), в якій 

найбільше працював автор, – це жанр художньої літератури, що 

початково мав на меті викликати в читача відчуття тривоги, страху і 
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супутніх відчуттів, надалі, у процесі жанрового розвитку, містив елементи 

гумору, передавав атмосферу екшену тощо. В широкому сенсі – це жанр у 

прозі, що спеціалізується на спробах налякати читача. Одними з 

найяскравішими представниками є Роберт Стівенсон, Мері Шеллі, Говард 

Філліпс Лавкрафт та інші. 

Емоційна лексика та її правильне використання допомагає 

виразити думки та емоції. В такому випадку використовуються не тільки 

лексичні засоби в мові, але й вся побудова тексту слугують для передачі 

емоцій та створення атмосфери страху [1, 91-100]. Слід зазначити, що 

одним з засобів вираження почуттів та відображення атмосфери в мові є 

образні стійкі поєднання слів, що називаються фразеологічними 

зворотами. Саме слово «фразеологія» походить від двох слів грецького 

мови: «фразіс» – вираз, мовний зворот, «логос» – поняття, вчення [3]. 

Отже, фразеологія – це розділ науки про слова, що вивчає стійкі 

поєднання і звороти [2]. Такі поєднання вживаються в мовленні в 

постійному вигляді і є незмінними за структурою та набором слів. 

Наприклад, в англійській мові є вираз put on the back burner, що у 

дослівному перекладі означає відкласти на задній план, а в українській 

мові використовується «відкладати справи в довгий (час) ящик». 

Одним з видів фразеологізмів в жанрі хорор, що 

використовуються авторами для вираження атмосфери смерті є 

фразеологічні зрощення – це неподільні, нерозкладні стійкі поєднання 

слів. Слід відзначити, що їх загальне переклад не залежить від значення 

окремих складових і це є їх головною ознакою. Наприклад: 

kick the bucket (розм) – померти; 

Walk it off! – Прогуляйтесь і постарайтеся забути про це! 

send smb. to Coventry – бойкотувати; 

at bay – загнаний, в безвихідному становищі. 
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Також багато авторів, Стівен Кінг зокрема, використовують, з 

метою створення у читача відчуття страху, фразеологічні єдності – це такі 

стійкі поєднання слів, в яких, маючи загальне переносне значення, все ж 

таки залишається ознаки роздільності окремих компонентів: 

to spill the beans – видати секрет; 

to burn bridges – спалювати мости; 

to have other fish to fry – мати справи важливіші. 

До даної категорії можна віднести також фразеологічні 

сполучення – це усталені звороти, до складу яких входять слова і з 

вільним, і фразеологічно пов'язаним значенням: 

a bosom friend – добрий друг; 

a pitched battle – запекла сутичка. 

Слід додати, що до фразеологічних виразів відносяться стійкі за 

складовими частинами, а також за вживанням фразеологічні звороти, які 

повністю можуть складатись із слів з власним окремим значенням. Але їх 

особливість полягає у можливому подвійному використанні, адже вони 

можуть вживатись як сталі вирази, а також як окремі мовні одиниці: 

many men, many mind – скільки голів, стільки й умів; 

his mouth was dripping blood – йогов уста кровили; 

to turn purple with rage – Почервоніти від люті! 

easier said then done – Легше сказати, ніж зробити. 

Отже існує велика кількість різноманітних фразеологічних 

засобів, за допомогою яких автор створює неповторну атмосферу твору. 

Вони допомагають йому відтворити та залучити читача до власного 

нового світу, який він створює описуючи атмосферу жаху, його героїв та 

їх емоції. 
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Велика кількість проблем виникає при перекладі інформації з 

однієї мови на іншу. Відсутність точного еквівалента для відображення 

того чи іншого поняття і навіть відсутність самого поняття. Це пов’язано з 

тим, що поняття або предмети, що позначаються такими словами, є 

унікальними для даної культури, а в інших культурах відсутні і, отже, там 

немає відповідних слів для їх вираження. У разі необхідності ці поняття 

виражаються за допомогою запозичень. Одне і те саме поняття по-різному 
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– надлишково чи недостатньо – виражається в різних мовах. Саме тому 

неможливо переводити слова тільки за допомогою словника, який дає 

довгий список можливих значень цього слова. Вивчаючи мову, потрібно 

заучувати слова не окремо, за їх значенням, а в звичайних, найбільш 

стійких поєднаннях, властивих даній мові. 

Кожній людині властивий свій стиль спілкування. У стилі 

спілкування відбивається особливості спілкування людини, що 

характеризують його загальний підхід до побудови взаємодії з іншими 

людьми. Стиль спілкування, як вважають учені, залежить як від 

індивідуальних особливостей і особистісних рис людей (запальності, 

стриманості, довірливості, закритості та т. п.), так і від історії життя, 

відносини до людей, загальноприйнятих в даній культурі норм 

спілкування і т. д. Важливість стилю спілкування в комунікації полягає в 

тому, що з його допомогою відбувається розуміння різних ситуацій, 

формується ставлення до партнерів по комунікації, вибираються способи 

вирішення проблем [2]. 

Ефективна міжкультурна комунікація вимагає знання і вміння 

використовувати всі її компоненти. Серед цих компонентів важливе місце 

належить стилю вербальної комунікації. Вербальне повідомлення – 

контекст комунікації. Він являє собою індивідуальну стабільну форму 

комунікативної поведінки людини, яка виявляється в будь-яких умовах 

взаємодії, в будь-якій ситуації. Тут майстерність комуніканта 

проявляється не тільки в культурі його мови, а й в умінні знайти найбільш 

точний і найбільш відповідний для кожного конкретного випадку 

стилістичний засіб мови. Вербальна комунікація передбачає майстерне 

володіння усіма мовними жанрами: від репліки або коментаря до лекції, 

доповіді, інформаційного повідомлення, публічних промов [1]. 

Викладач англійської мови за професійним спрямуванням 

повинен володіти новими педагогічними та інформаційними 
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технологіями, що забезпечують формування мовної активності і 

готовності до міжкультурного спілкування у відповідних життєвих 

ситуаціях. 

Оволодіння ESP пов'язане з великими труднощами. Ці труднощі 

обумовлені складністю комунікативного процесу і специфікою 

міжособистісної комунікації. В процесі міжособистісної комунікації 

партнери повинні розшифрувати інформацію з того чи іншого мовного 

середовища і одночасно відреагувати на зміст висловлювання відповідно 

до норм своєї мовної культури. 

Мовна норма – це прийняті в суспільній практиці освічених 

людей правила вимови, граматики і слововживання. 

Норма розрізняється за ступенем стійкості в різних рівнях мови і 

в різних умовах спілкування. 

Раніше вважалося, що слід викладати гарну мова, тобто мову 

словників і кращих авторів. Але сьогодні сучасні реалії ставлять більш 

високі вимоги до рівня підготовки фахівців для всіх галузей. Постає 

питання про формування «вторинної мовної особистості», яка може 

співпрацювати із зарубіжними партнерами в усіх сферах життя світової 

спільноти – економіці, політиці, культурі, науці, освіті. 

Невід'ємною частиною ділового співробітництва є спілкування в 

ситуаціях неофіційного оточення. При цьому надзвичайно важливо знати і 

дотримуватися правил мовного і ділового етикету іноземної культури. 

У зв'язку з цим навчання ESP сьогодні розуміється як навчання 

міжкультурної комунікації, яка представляє собою «процес 

безпосередньої взаємодії ділових культур», який здійснюється в рамках 

різних (більшою чи меншою мірою) національних стереотипів мислення і 

комунікативної поведінки, що істотно впливає на взаєморозуміння і 

встановлення взаємовідносин співробітництва між сторонами, які 
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спілкуються. Ось чому в даний час правомірно говорити про зростаючу 

роль соціокультурного аспекту навчання. 
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
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експертно-криміналістичний центр МВС 

м. Чернівці, Україна 

 

Актуальність. Розпад Радянського Союзу створив принципово 

нову ситуацію на території Євразії, ключовим елементом якої став 

пострадянський простір. Уже в перші роки у колишніх радянських 

республіках активізувалася робота над розробленням національних 

кодифікованих актів кримінального матеріального й процесуального 

законодавства. Одні держави обрали радикальний шлях, інші – віддали 

перевагу доповненням законодавчо та морально застарілих норм 

кримінального судочинства [1]. 

Важливим при оновленні законодавства та підвищенні 

ефективності правозастосування є виважене використання зарубіжного 

досвіду, перевіреного практикою. Особливо це стосується досвіду тих 
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країн, які мають з Україною спільне минуле, схожі проблеми у сфері 

державного будівництва та його правового забезпечення, зокрема країн 

колишнього СРСР [1]. 

Тому метою даної роботи було здійснити порівняльний аналіз 

прав експерта, визначених у кримінально-процесуальних кодексах 

пострадянських країн. 

Стан дослідження. Дана проблематика у її різноманітних 

проявах висвітлена в працях таких науковців як Т. В. Аверьянової, І. А. 

Алієва, В. Д. Арсеньєва, С. Ф. Бичкової, Р. С. Бєлкіна, А. І. Вінберга, А. А. 

Ейсмана, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, В. М. Куйбіцького, М. В. 

Салтевського, М. Я. Сегайя, І. В. Пирога, О. Р. Россинського, Ю. Д. 

Юрчишина та ін. 

Виклад основного матеріалу. Відомо, що поняття експерт, його 

права та обов’язки не в усіх країнах колишнього СРСР регламентовані на 

законодавчому рівні. Тому порівняльний аналіз ми здійснювали на 

визначеннях, представлених саме в кримінально-процесуальних кодексах 

країн пострадянського союзу. За основу нами взято права експерта, подані 

в кримінально-процесуальному кодексі України. Так, у ч. 3 ст. 69 вказано, 

що: «Експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінального 

провадження, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти 

клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення 

інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи; 3) бути присутнім під 

час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об’єктів 

дослідження; 4) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її 

проведення відомості, які мають значення для кримінального 

провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання; 5) 

ставити запитання, що стосуються предмета та об’єктів дослідження, 

особам, які беруть участь у кримінальному провадженні; 6) одержати 

винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із 
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проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у 

разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, яка 

залучена як експерт; 7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у 

випадках, передбачених законом; 8) користуватися іншими правами, 

передбаченими Законом України «Про судову експертизу»» [2]. 

Встановлено, що п. 1-6 ч. 3 ст. 69 КПК України в такій же, або 

дещо зміненій інтерпретації можна зустріти в більшості КПК країн 

колишнього СРСР [2-16]. Зокрема, п. 1-3 ч. 3 ст. 69 КПК України в 

подібних за змістом значеннях прописаний в усіх п’ятнадцятьох 

розглянутих КПК. Натомість, виявлено, що в цій же ч. 3 ст. 69 КПК 

України в аналогічному або в наближеному трактуванні низка пунктів 

згадується у деяких з розглянутих КПК держав пострадянського простору, 

зокрема: 

- п. 4 – у семи КПК (Російській Федерації (п. 4 ч. 3 ст. 57), Естонії (п. 6 

ст. 98), а також в республіках Білорусь (п. 4 ч. 2 ст. 61), Узбекистан (ст. 

68), Казахстан (п. 5 ч. 3 ст. 79), Азербайджан (п. 97.6.4. ст. 97), Молдова 

(п. 4 ч. 5 ст. 88) [3; 6; 7-10; 12]; 

- п. 5 в – у восьми КПК (в республіках Білорусь (п. 3 ч. 2 ст. 61), 

Узбекистан (ст. 68), Азербайджан (п. 97.6.2. ст. 97), Молдова (п. 3 ч. 5 ст. 

88), Киргизія (п. 5 ч. 1 ст. 63), Таджикистан (ч. 4 ст. 58), Вірменія (п. 2 ч. 6 

ст. 85) та Туркменістані (п. 3 ч. 1 ст. 96) [3; 7; 8; 10; 13-16]; 

- п. 6 – у восьми КПК (в республіках Білорусь (п. 8-9 4 ч. 2 ст. 61), 

Узбекистан (ст. 68), Казахстан (п. 8 ч. 3 ст. 79), Азербайджан (пп. 97.6.7-

97.6.8), Молдова (п. 6-7 ч. 5 ст. 88), Вірменія (п. 6 ч. 6 ст. 85), 

Туркменістан (п. 7 ч. 1 ст. 96) та Латвії (п. 4 ч. 3 ст. 33) [3; 7-10; 16]; 

- п. 7 – лише у КПК Республіки Білорусь (п. 2 ч. 2 ст. 61). При цьому, 

цікавим є той факт, що згідно даного пункту експерт має право: «… 

заявляти клопотання про прийняття заходів щодо забезпечення його 
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безпеки, членів сім’ї, близьких родичів, та інших осіб, які він 

обґрунтовано вважає близькими, а також майна» [3]. 

Відмітимо, що у розглянутих КПК п’ятнадцятьох країн 

колишнього СРСР зустрічаються й інші права експерта, які в ряді 

випадків трактуються подібним чином. Зокрема, п. 5, ч. 3 ст. 57 КПК 

Російської Федерації, де вказується, що експерт має право: «подавати 

скарги на дії (бездіяльність) і рішення дізнавача, начальника підрозділу 

дізнання, начальника органу дізнання, органу дізнання, слідчого, 

прокурора і суду, що обмежують його права», віддзеркалений і в КПК 

Республіки Білорусь (п. 7 ч. 2 ст. 61), Республіки Узбекистан (п. 9 ст. 68), 

Республіки Казахстан (п. 7 ч. 3 ст. 79) [3; 6; 9; 10]. Також п. 5 ч. 3 ст.57 

КПК Російської Федерації, в якому зазначено, що експерт має право: 

«відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі спеціальних 

знань, а також у випадках, якщо подані йому матеріали недостатні для 

дачі висновку» подібним чином представлений і в КПК Грузії (п. в ч. 1 ст. 

52), і в КПК Литва (ч. 2 ст. 86), і в КПК Латвії (п. 3 ч. 3 ст. 33), і в КПК 

Республіки Киргизія (п. 4 ч. 1 ст. 63), і в КПК Республіки Таджикистан 

(ч.4 ст. 58), і в КПК Естонії (п. 4 ч.1 ст.98) [4; 5; 11; 13; 14]. 

Подібність виявлена також при співставленні п. 5 ч. 2 ст. 61 КПК 

Республіки Білорусь, де мова йде про те, що правом експерта є 

можливість: «знайомитися з протоколом слідчої або іншої процесуальної 

дії, в якій він брав участь, а також у відповідній частині – з протоколом 

судового засідання і робити зауваження, що підлягають внесенню до 

протоколу щодо повноти та правильності запису його дій і висновку», та 

п. 5 ч. 5 ст. 55 КПК Республіки Казахстан, п. 97.6.6 КПК Республіки 

Азербайджан, п. 5 ч. 1 ст. 88 КПК Республіки Молдова, п. 5 ч. 6 ст. 85 

КПК Республіки Вірменія, п. 5 ч. 1 ст. 96 КПК Туркменістану. Цікавим є 

той факт, що в чотирьох з п’ятнадцяти розглянутих КПК експерту 

надається право користуватися безоплатною допомогою перекладача (п. 6 
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ч. 2 ст. 61 КПК Республіки Білорусь; п. 4 ст. 58 КПК Республіки 

Таджикистан, п. 8 ст. 68 КПК Республіки Узбекистан, п. 6 ч. 3 ст. 79 КПК 

Республіки Казахстан). Крім того, в п. 6 ч. 3 ст. 79 КПК Республіки 

Казахстан дане право доповнюється тим, що експерт може представляти 

висновок і давати показання не тільки на рідній мові, але й на мові, якою 

володіє, а також має можливість заявляти відвід переводчику [2-16]. 

І лише у двох КПК країн колишнього СРСР є прописана 

можливість експерта звертати увагу суду або учасників кримінального 

процесу на обставини, пов’язані з предметом експертизи, і 

формулюванням поставлених перед експертом питань (ст. 97.6.5. КПК 

Республіки Азербайджан та п. 4 ч. 6 ст. 85 КПК Вірменії) [7; 15]. 

В деяких проаналізованих КПК до прав експерта належать і такі 

як: можливість оглядати речові докази і документи (п. 8 ст. 68 КПК 

Республіки Узбекистан); для виявлення, дослідження та демонстрації 

доказів використовувати науково-технічні засоби, спеціальні знання і 

досвід (п.е ч.1 ст. 52 КПК Грузії); з дозволу особи, що веде провадження, 

клопотати про присутність при проведенні експертизи осіб, які можуть 

дати необхідні для експертних досліджень роз’яснення (п. 5 ч. 1. ст. 98 

КПК Естонії) [4; 10; 12]. 

Незважаючи на таке широке коло прав експерта, поданих у різних 

розглянутих КПК, звертає на себе увагу, той факт, що права експерта, 

визначенні у ст. 86 КПК Литви та у ст. 33 КПК Латвії, в порівнянні з 

правами експерта, викладеними у решти тринадцяти КПК країн 

пострадянського простору, видаються відносно обмеженими [5; 11]. 

Висновки. Таким чином, наявність переважної більшості 

подібностей розглянутих прав експерта, поданих в КПК країн 

пострадянського простору, є свідченням їх творення з одного й того ж 

першоджерела, а ряд відмінностей є показником їх адаптованості під 

особливості кримінально-процесуального простору держави в цілому. 
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У сучасній українській мові термін патерналізм тлумачать як 

«заступництво старшого над молодшим, підопічним», як 

«протекціоністське відношення держави до своїх громадян» [1, с. 192]. 
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Податково-правовий патерналізм яскраво виражений у країнах 

пострадянського простору. Пояснюється це тим, що головною 

конструкцією радянського фінансового права була патерналістська 

етатистська парадигма, яка розуміла фінансове право, як організовану 

державну волю; домінування держави у податково-правових відносинах 

та сприйняття таких відносин, як єдино можливих. 

Патерналізм побудований на нерівному становищі держави і 

громадян, як платників податків. Для нього характерним є в першу чергу 

задоволення інтересів держави, а навіть якщо відбувається задоволення 

інтересів індивідів, суспільства, то це тільки в тих межах, які необхідні 

для кращого задоволення потреб держави. В такому становищі, у 

населення держави починає формуватися, так звана пасивність відсутність 

прагнення самостійно задовольнити свої потреби, очікування благ від 

держави. 

Зрозуміло, що у цій ситуації таке пасивне ставлення населення, 

кожного індивіда є вигідним для держави, адже вона не є зацікавленою у 

побудові рівноправних відносин з людьми у частині податків. Наділяти 

платників податків широкими правами є досить небезпечним для 

держави, тому фактично держава уповноважила себе надавати своїм 

підданим тільки ті права, які вважає за необхідне. Як приклад, на мою 

думку, можна згадати статтю 74 Конституції України, яку можна розуміти 

так, що формально громадянам держави дається право на проведення 

референдумів і разом з тим в Основному законі держави передбачені 

винятки із загального правила, а саме те, що референдум не допускається 

щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. 

На жаль, участь громадян в управлінні державою – досить часто є 

лише простою декларацією. Громадяни реально можуть лише обирати 

Парламент, Президента та органи місцевого самоврядування. У такий 

спосіб держава дає чітко зрозуміти, що громадяни не є компетентними у 
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вирішенні ключових для їхнього соціального життя питань, а саме: яку 

частку їх приватної власності слід вилучати для формування публічних 

фондів, та як тією часткою потім розпоряджатися? Що є «справжнім» 

публічним інтересом громадян – платників податків, які своєї працею 

створили відповідні публічні блага? 

Патерналістська держава вправі як дарувати права своїм 

підданим, так і забирати їх. Така суть етатистського підходу до розуміння 

і сприйняття прав людини. Адже саме держава визначає та встановлює 

обсяг та зміст прав своїх громадян з врахуванням доцільності, 

необхідності. Ця доцільність і необхідність оцінюється з позиції держави 

та виходячи з її інтересів, а якщо бути точнішим – то тих політичних еліт, 

які перебувають при владі у конкретному, державно організованому 

соціумі. Крім цього, гарантом, і в певній мірі джерелом прав громадян є 

держава. Права людини за своєю природою є звичайною юридичною 

конструкцією, яка залежить від правової системи, тобто від юридично 

оформленої волі держави. 

«Надаючи» права платникам податків, встановлюючи податкові 

пільги, запроваджуючи спеціальні режими оподаткування, «податкові 

канікули», мораторій на перевірки, високі податки та мито на ввіз 

імпортних авто й інші товари (більшість з яких не виробляються в 

Україні!), «піклуючись» таким чином про національного товаровиробника 

та низку інших речей держава позиціонує себе в ролі дбайливого батька, 

який турбується за долю своїх дітей – громадян. Держава, і тільки 

держава знає, що потрібно громадянам, та саме у який спосіб вони мають 

задовольняти свої, з'ясовані державою, справжні потреби. 

Отже, держава по суті намагається усунути платника податків від 

здійснення вибору корисного та доцільного для нього, що часто вона 

робить через використання податкових важелів, скеровуючи поведінку 
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платників у потрібному для неї напрямку та обмежуючи свободу 

індивідів. 

Практичне відображення зв’язку патерналізму з порушення прав 

громадян з боку держави можна простежити також і в радянських 

конституціях та інших нормативно-правових актах, де були закріплені 

права громадян, проте не було передбачено правового механізму їх 

реалізації, що в свою чергу давало державі можливе поле для маніпуляцій, 

для ігнорування цих прав. 

Н. М. Полякова, досліджуючи особливості прояву патерналізму у 

радянських конституціях, пише, що радянські конституції з точки зору 

ліберальних критеріїв були фіктивними і неспроможними забезпечувати 

основні параметри ліберального конституційного права: принцип поділу 

влади, відповідальний уряд, захист прав і свобод громадянина і т. д. Була 

деформована сама суть конституції, оскільки на перше місце були 

поставлені не права людини, а статус держави та її ідеологія. Суспільні 

інтереси поступово затьмарили особисті, а загальнолюдські цінності були 

витіснені соціалістичними [2, с. 33]. 

Таким чином, тотальне одержавлення усіх сфер суспільного 

життя, відсутність реальної можливості сповна реалізувати права і 

свободи людини і громадянина приховувалися під патерналізмом 

радянської держави, що проявлявся у соціальному забезпеченні трудящих, 

забезпеченні благами на рівній основі без надання можливості реалізації 

людського потенціалу. 

Формування патерналізму в Україні, по-перше, полягає в тому, 

що у політичній культурі українського народу можна простежити 

пострадянські цінності суспільства, а саме: підозріле ставлення до змін, 

неготовність нести особисту відповідальність, прагнення стабільності, 

очікування на «добру», «месіанську» державу, яка буде здатна вирішити 

усі людські проблеми. 
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По-друге, у наші державі, навіть сьогодні, соціальна політика 

передбачає різного роду соціальні пільги через загально низький рівень 

життя населення. 

Хоча з приводу цих пільг можуть бути різні думки. До прикладу, 

з однієї сторони пільги – це вираження готовності держави допомогти 

громадянам, які потребують підтримки для покращення свого рівня 

життя, а з іншої сторони їх можна розцінювати, як захист держави від 

наростання градусу соціального невдоволення політикою держави серед 

населення, тобто фактично робиться видимість того, що держава дбає про 

інтереси громадян, хоча в першу чергу намагається захистити власні. Так 

чи інакше, але державі потрібні її громадяни в якості тих, в кого можна 

вилучити у свою власність якомога більшу частину створених 

первинними виробниками суспільних благ. Тому, можна вважати, що 

надання цих соціальних пільг це заздалегідь відомі для держави дрібні 

втрати, які дають можливість їй суверенно панувати над платником 

податків. 

По-третє, на сьогодні в Україні досить низький рівень оплати 

праці, що сприяє залежності особи від державної підтримки. Наприклад, 

щедре надання субсидій на оплату комунальних послуг чи виробників 

аграрного сектору (мова тут не йде про інноваційні проекти) за рахунок 

інших платників податків, що створює з одного боку ось цю залежність, а 

з іншого – ситуацію бюджетного «проїдання», а не фінансування 

перспективних, капітальних програм соціально-економічного розвитку. 

Крім того, у такий спосіб держава визначає, що є важливішим для 

суспільства на конкретному етапі його розвитку, позбавляючи саме 

суспільство вирішального голосу у цьому питанні. Через субсидіювання 

держава по суті здійснює почасти несправедливий перерозподіл 

публічних доходів між різними верствами населення, відбираючи частку 

доданої вартості, створеної ініціативними й активними громадянами, на 
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користь тих, хто дуже часто репрезентує маргінальні прошарки 

суспільства, тобто тих осіб, які лише «очікують» на допомогу 

патерналістської держави та формують покірний і вдячний електорат на 

політичних виборах. Тут держава, своїми діями та рішеннями, обмежує 

свободу як перших, так і других. 

По-четверте, низький рівень довіри між громадянами, що 

перешкоджає самоорганізації і призводить або до соціальної пасивності, 

або до корупційного вирішення питання з представником влади. Як 

наслідок, неспроможність індивідів вибудувати стійке та дієве 

громадянське суспільство, яке здатне взяти на себе відповідальність за 

своє майбутнє та контролювати діяльність державних, бюрократичних 

інституцій. 

Яскравим прикладом державного патерналізму є «Податок на 

неодружених, самотніх і малосімейних громадян», який існував в СРСР. 

Його ще називали податком на бездітність. Даний податок, крім 

патерналізму, відображає межі податкового суверенітету, а точніше їх 

відсутність, адже як може йти мова про межі, коли платники податків 

ніяким чином не можуть впливати на ці загальнообов’язкові платежі. Де 

можна знайти ті межі, якщо держава, встановлюючи податки, вирішує чи 

вказує громадянам, як саме їм слід організовувати власне, особисте життя 

– чи одружуватися, і у якому віці це слід робити, чи народжувати дітей і 

скільки їх народжувати. І в наші дні до Верховної Ради України 

подавалися законопроекти, які передбачали запровадження такого роду 

податків, і не лише в Україні (яскравим прикладом тут може бути Китай, і 

навіть демократичні Нідерланди). 

Як свідчать результати соціологічних досліджень, в Україні 

спостерігається стійке збереження, а подекуди навіть зростання установок 

на патерналізм, що змушує поставити під сумнів детермінованість таких 

установок і цінностей виключно радянським минулим. Як зазначає О. 
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Куценко, порівняльні дані за 1991 і 2011 роки свідчать, що українське 

суспільство не тільки зберегло, а й підсилило патерналістські установки 

за 20 років інституціональної лібералізації. За даними дослідницького 

центру у Вашингтоні, доля тих українців, які орієнтовані на зовнішню 

підтримку з боку інших людей у досягненні індивідуального успіху за цей 

період збільшилась з 44 % до 60 % . Тільки близько третини українських 

громадян (32 % опитаних у 2011 році) вважають, що в досягненні успіху 

головну роль відіграють індивідуальні здібності й амбіції. Індивідуальну 

невдачу 40 % покладає на самого індивіда, 49 % – на суспільство. За цим 

індикатором співвідношення індивідуалістів і патерналістськи 

орієнтованих громадян у російському суспільстві становить 47 % до 40 %, 

у Литві індивідуалістів значно більше – 58 % до 34 %, відповідно [3, с. 

62]. 

Податковий суверенітет держави – це в першу чергу, ті випадки, 

коли держава забирає у своїх підданих права, коли держава має абсолютні 

необмежені можливості, щодо визначення джерел свого прибутку, 

незважаючи на інтереси платників податку та в разі необхідності може 

забезпечувати надходження свого прибутку державним примусом. 

У період війни, коли було прийнято Указ Президії Верховної 

Ради СРСР «Про податок на неодружених, самотніх і малосімейних 

громадян», збільшення податків, які сплачували населення призвело до 

переобтяження доходів населення платежами на користь держави, тобто в 

той період межі податкового суверенітету і не розглядалися, не говорячи 

вже про інтереси платників. 

Звісно, як і будь-яку правову категорію податковий суверенітет 

можна розглядати і з іншої точки зору. Податковий суверенітет, як 

складова частина державного суверенітету гарантує можливість держави 

на міжнародному рівні відстоювати свою незалежність, дозволяє 

сформувати фінансові ресурси країни, її економічний простір та сприяє 
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забезпеченню невтручання у внутрішні справи держави іноземними 

країнами. 

Проте цей важливий механізм з неправильним використанням і 

розумінням призводить якраз саме до правового патерналізму. Якщо 

правильно встановити межі податкового суверенітету, тобто прописати в 

конституції держави чи в податковому законодавстві, які саме створені 

людиною блага держава може забирати собі, то можна досягнути 

компромісу інтересів держави і громадян, захистивши таким чином права 

населення. Проте, для держави основним джерелом формування 

фінансових ресурсів є податки, тому вона не зацікавлена в обмеженні 

своїх інтересів і в такого роду компромісах. 

Враховуючи, те що зараз світогляд людей є значно ширшим, ніж 

у радянські часи (або принаймні існують кращі можливості для його 

«розширення»), і до того ж, є – набагато більше свідомих громадян, які 

реального готові будувати таку державу, в якій вони би хотіли жити, 

державний патерналізм з часом зникне і державу будуть усвідомлювати, 

насамперед і головним чином, як інструмент для задоволення інтересів 

людини, груп індивідів, соціуму, інтересів визначених ними ж самими, а 

не суверенною, патерналістськи налаштованою державою. Проте це 

безумовно довготривалий процес, який залежатиме від здатності 

українського суспільства пережити глибокі, фундаментальні 

трансформації ціннісних, ментальних, світоглядних установок як на рівні 

індивідуальної, так і колективної свідомості. 
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Динамізм соціальних процесів у період побудови громадянського 

суспільства в Україні, кризова ситуація в багатьох сферах громадського 

життя та також військові дії на Сході України неминуче призводять до 

збільшення девіацій, що виявляються в поведінкових формах, які 

відхиляються від соціальних норм. Поряд із зростанням позитивних 

підсилюються девіації негативні – злочинність, у тому числі 

неповнолітніх,збільшення числа осіб які зловживають алкоголем та 

допускають немедичне вживання наркотиків, зростання серед них частки 

неповнолітніх, дитяча бездоглядність та безпритульність. 
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Діти – це майбутнє держави, і турбота про формування їх 

особистості повинна бути головною метою всього суспільства. 

Нестабільність життя в країні і в світі в цілому завдає удару по 

суспільству, родині, а в кінцевому підсумку – по дитині. 

Безпритульність породжує важкі соціальні наслідки та відхилення 

в поведінці: зростання правопорушень; злочинність неповнолітніх; дитячу 

проституцію; алкоголізм і наркоманію. Основною причиною виникнення і 

зростання бездоглядності та безпритульності залишається важка 

соціально-економічна ситуація в країні: розпад сімей, алкоголізм і 

наркоманія, безробіття, слабка соціальна підтримка малозабезпечених 

сімей з боку держави [1]. 

Дитяча бездоглядність та безпритульність в основному 

визначається за допомогою категорій педагогіки і розглядається як 

відсутність або недостатність контролю за поведінкою і заняттями дітей і 

підлітків. При цьому не береться до уваги важливий момент – відчуження 

самих дітей від сім’ї, дитячого колективу, відсутність емоційного 

взаємозв’язку між дітьми і батьками. Виходячи з цього можна вважати, 

що стан бездоглядності характеризується не тільки відсутністю або 

недостатністю контролю за поведінкою і заняттями дітей і підлітків, а й 

відсутністю внутрішнього зв’язку між дітьми і батьками або особами, які 

їх замінюють, належної уваги з боку школи, різних контролюючих 

органів, інших соціальних інститутів [1]. 

Зв'язок безпритульності і злочинності неповнолітніх був 

виявлений ще в 20-ті роки минулого століття. Поведінка людини 

визначається системою соціальних норм і цінностей, але в силу зовнішніх 

і внутрішніх факторів вона може бути спотворена. В цьому випадку її 

вчинки набувають характеру анормативності, яка в своєму розвитку може 

пройти наступні етапи: 

1) девіантна поведінка (пияцтво, жебрацтво, бродяжництво і т. д.); 
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2) делінквентна поведінка (адміністративні, дисциплінарні та інші 

правопорушення, в тому числі злочини). 

Вони розрізняються між собою за ступенем суспільної 

небезпечності, яку несуть в собі. Соціальне життя сьогодні демонструє 

нам зростання і масштабність обох форм анормативної поведінки. Аналіз 

наукової літератури, адміністративної та судової практики дозволяє 

визнати перший етап детермінантою другого. Безпритульність же 

неповнолітніх являє собою нерідко сукупність всіх зазначених форм 

поведінки. 

Розгляд залежності безпритульності неповнолітніх, інших форм 

девіантної поведінки і злочинності в цілому має велике значення для 

розробки ефективних заходів щодо профілактики даної форми девіантної 

поведінки. 

Вивчення питання безпритульності неповнолітніх з позиції 

кримінології передбачає, перш за все, аналіз наступних проблем: 

1. Залежність злочинності неповнолітніх і досліджуваного явища 

суспільного життя, коли самі безпритульні діти скоюють кримінально-

карані діяння; 

2. Збільшення числа злочинів проти осіб, які не досягли 

вісімнадцятирічного віку, коли в ролі жертви виступає дитина-

безпритульник (віктимологічний аспект); 

3. Поява і поширеність в середовищі неповнолітніх окремих 

антигромадських явищ (проституція, наркоманія, токсикоманія, пияцтво, 

бродяжництво, жебрацтво), які, на думку представників органів, що 

беруть участь безпосередньо в профілактиці безпритульності 

неповнолітніх, є саме наслідком безпритульності дітей; 

4. Поповнення дорослого злочинного середовища колишніми 

неповнолітніми безпритульними. 
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В даний час злочинність є невід'ємним елементом суспільства. В 

останні роки намітилася ще одна тривожна тенденція: збільшення числа 

безпритульних дітей викликало зростання злочинності неповнолітніх, 

причому як її кількісних, так і якісних показників. 

Для безпритульних неповнолітніх характерними є групові форми 

злочинної діяльності, що пояснюється віковими особливостями. Так, 

зокрема, частка групових злочинів складає 75 %. За даними існуючих 

досліджень у галузі злочинності безпритульних, у 80 % діяльність таких 

злочинних угрупувань була організована ровесниками або тими, хто 

старші за віком, і лише 20 % – дорослими. Причому ці 20 % дорослих, 

зазвичай, на момент втягнення неповнолітніх до злочинної діяльності вже 

мають судимість. До того ж безпритульні часто входять до складу 

«дорослих» злочинних груп. У структурі злочинності безпритульних 

домінують крадіжки, нанесення тілесних ушкоджень, хуліганство, 

вимагання, шахрайство, викрадення транспортних засобів [2, с. 60-62]. 

В умовах безпритульності на дитину з надвисокою інтенсивністю 

діють фактори криміналізації особистості, відбувається залучення до 

процесів алкоголізації, наркотизації, жебракування тощо [3, с. 46]. 

Діти вулиці нерідко стають суб’єктами злочинів, бо такий спосіб 

життя породжує неправомірну поведінку. Перебуваючи на вулиці, діти 

змушені самостійно здобувати гроші на задоволення власних потреб 

(продукти харчування, одяг, розваги), також для задоволення шкідливих 

звичок (сигарети, алкогольні напої, наркотики). Доволі часто процес 

здобуття грошей має соціально-негативний характер. Діти жебракують, 

учиняють крадіжки, продають викрадене, відбирають гроші у інших дітей, 

погоджуються на статеві стосунки за виплату. Безпритульні діти 

перебувають там, де людина не живе і не може жити (на сміттєзвалищах, 

в каналізаційних трубах, на дахах чи у підвалах, в покинутих будівлях 
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тощо). Вони легко змінюють місце перебування з різних причин (заради 

безпеки, щоб не замерзнути та ін.) [4, с. 44]. 

Серед причин залишення місця проживання дітьми, за 

результатами проведеного Назаренко Д. О. дослідження, превалюють 

складні життєві обставини (54,5 %), самовільне систематичне залишення 

місця проживання (31,2 %), насильство в сім’ї щодо близьких дитині осіб 

(10 %), насильство в сім’ї безпосередньо щодо дітей (4,3 %) [3, с. 47]. 

Також значну суспільну небезпеку становить залучення 

дорослими неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність 

(ст. 304 Кримінального кодексу України: Втягнення неповнолітніх у 

злочинну діяльність). За даними Генеральної прокуратури України у 2017 

році органами внутрішніх справ було обліковано 280 випадків вчинення 

злочину, передбаченого ст. 304 КК України. З них: 273 випадки втягнення 

у злочинну діяльність, 2 – у пияцтво, 5 – у жебрацтво. У складі кожної 

організованої злочинної групи є неповнолітній, зазвичай «вулична» 

дитина, який виконує окремі доручення дорослого, наприклад: відкрити 

кватирку, відвернути увагу дорослого тощо. Такою дитиною легко 

маніпулювати, переконуючи її у відсутність кримінальної 

відповідальності за свої дії і страх перед старшими товаришами. Напевно, 

немає жодної злочинної сфери, де б не використовувався неповнолітній 

(майнові злочини, злочини проти громадської безпеки та громадського 

порядку тощо). Ця ж норма кримінального закону передбачає можливість 

застосування до дорослого заходів державного примусу за втягнення 

неповнолітнього у вчинення будь-якої із зазначених нижче дій: пияцтво, 

жебрацтво, азартні ігри. Залучення в бродяжництво та 

жебракуваннянеповнолітнього здійснюється тими ж способами, що і 

залучення в злочин, проституцію, вживання спиртних напоїв і 

одурманюючих речовин. У випадку з безпритульними дітьми, як правило, 

мають на меті додаткове збагачення, тому при жебракуванні 
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використовуються чужі діти. Це явище набуло широкого поширення, але 

не повністю відображається в офіційній статистиці, в тому числі з 

причини неможливості встановлення конкретних дорослих, які 

організовують цю діяльність, або складності доведення їх участі в цьому. 

Висновки. Безпритульні діти або самі, в наслідок свого 

становища, вчиняють злочини, або, знову ж таки, через незахищенність та 

вікові особливості, стають жертвами різноманітних злочинів. 

Безпритульність, особливо дитяча, сама по собі є вкрай 

негативним соціальним явищем, ганьбою для будь якого суспільства, 

порушення прав найбільш важливої категорії громадян – підростаючого 

поколінні. Крім того дане явище породжує інші, н менш негативні явища: 

злочинність, наркоманію, дитячу проституцію, алкоголізм тощо. Причини 

виникнення і поширення цього явища багатоаспектні. Вони мають 

комплексний характер, обумовлені системою правових і соціально-

політичних умов функціонування держави, станом суспільної моралі, 

положенням інституту сім’ї у суспільстві; девіантна поведінка дітей, 

прояв важковиховуваності; фінансово-економічні проблеми сучасної 

сім’ї, бідність; недостатня соціально-педагогічна підтримка інституту 

сім’ї державними закладами; насильство у сім’ї щодо дитини, змушування 

дитини дорослими членами родини до жебракування; розлучення батьків; 

конфліктні взаємини між батьками та дітьми; незадовільний соціальний 

статус учня у класі, відчуження його класним колективом; психологічна 

схильність дитини до бродяжництва). 
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