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Інституційна недосконалість ООН:
проблеми та перспективи реформування
Анотація. Стаття присвячена комплексному аналізу функціонально-структурної системи ООН. Розкрито
і проаналізовано причини «інституційної недосконалості ООН», розглянуто організаційні та правові аспекти реформування організації, які виступають вимушеною потребою в наш час. У статті розкриваються
й досліджуються основні недоліки діяльності ООН. Як результат, пропонуються нові шляхи їх вирішення.
Особлива увага приділяється головним органам, які не відповідають динаміці розвитку міжнародних
відносин на сьогодні. Зокрема, було запропоновано реформувати головні органи, якими відповідно до
статуту виступають: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна й Соціальна Рада, Рада з Опіки,
Міжнародний Суд і Секретаріат ООН.
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Institutional defects of un: problems and prospects of reforming

остановка
проблеми.
Організація
П
Об’єднаних Націй (надалі по тексту –
ООН) була створена в 1945 році після завершення

Другої світової війни з метою впорядкування міждержавних відносин, забезпечення миру та безпеки, широкого співробітництва в економічній, соціальній і гуманітарній сфері, а також захисту прав
людини. Проте, від моменту заснування ООН на
міжнародній арені відбулися значні геополітичні зміни, внаслідок яких відбувся перерозподіл
сил у світі. Виникнення якісно нових тенденцій
у міжнародних відносинах, поява нових викликів
перед міжнародною спільнотою потребує якісно
нового підходу до їх ефективного регулювання.
Останнім часом дедалі частіше діяльність ООН
піддається значній критиці через неефективність
у вирішенні конкретних питань, що призводить
до падіння інституційного авторитету ООН. Перш

за все, така думка виникає у зв’язку з тим, що
спроби пристосування до сучасних умов стають
дедалі важчими через застарілу функціональноструктурну організацію ООН.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Різні аспекти діяльності ООН, у тому числі питання її реформування досліджувалися В.Б. Мелінішиним, О.М. Шпакович, М.І. Трипольскою,
В.Ю. Лук’яновим, Б.Н. Джумабековою та іншими вітчизняними та зарубіжними вченими. Однак, незважаючи на значну кількість наукових
праць з цієї проблематики, багато питань щодо
функціонування окремих органів ООН є недостатньо вивченими.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. На сьогодні питання
реформування ООН досліджується переважно
крізь призму Ради Безпеки ООН, тому необхід© Волович Д.О., Тищенко О.С., 2019
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Summary. The article is devoted to a comprehensive analysis of the UN functional-structural system. The reasons for the “institutional deficiency of the UN” are uncovered and analyzed, organizational and legal aspects
of reforming the organization, which are an urgent need in our time, are considered. The article identifies and
explores major weaknesses in UN activities and suggests new ways to solve them. Special attention is paid to
the main organs that do not correspond to the dynamics of international relations development today. In particular, it was proposed to reform the main organs that act in accordance with the charter: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court
of Justice and the UN Secretariat. At present, there are great differences of opinion regarding the approach to
reform and implementation of new methods of UN activity, since the dominant ambitions of foreign policy are
not the issues of preservation and development of the world heritage, but the individual ambitions of individual
states, which hinder the qualitatively new approach of UN activity. . In particular, it was proposed to develop a
new approach in the activities of the General Assembly by establishing the central role of the General Assembly as the main advisory and representative body of the United Nations. The main shortcomings in the activities of the UN Security Council are discussed and new ways to improve its effectiveness are proposed, namely
the expansion of its number, etc. It is proposed to increase the economic, social and environmental capacity
of ECOSOR. The issue of improving peaceful means of conflict resolution in the international space has been
addressed through approaches to reforming the UN CU, namely increasing institutional capacity as a whole
and in parts of it. The need to reform the UN Secretariat, which acts as the main advisory and organizational
center of the UN, was further highlighted. In the end, the necessity of amending the statute was considered in
order to eliminate the Board of Trustees, since the latter lost its functional nature.
Keywords: Reforming of UN, structure of UN bodies, competence, General Assembly, Security Council.

ЮРИДИЧНІ науки

302

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

ним є вивчення проблемних питань діяльності
інших органів ООН як окремо кожного з них, так
і в сукупності. Більшість досліджень на цю тематику мають суб’єктивний характер через те, що
в основу суперечностей покладено політичний
фактор. Тому важливим є вироблення єдиної
думки серед вчених та політиків щодо стратегії
реформування цієї міжнародної організації.
Мета статті. Метою статті є аналіз проблемних аспектів діяльності органів ООН та вироблення пропозицій щодо їх вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Ми вважаємо, що першочерговим кроком для вдосконалення ООН має бути реформування її головних органів, якими відповідно до статті 7 Статуту ООН
є: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна й Соціальна Рада, Рада з Опіки, Міжнародний Суд і Секретаріат [1].
1. Генеральна Асамблея (надалі по тексту –
ГА) – це єдиний орган, у якому всі держави-члени
мають рівне представництво: одна країна – один
голос. Всі 193 держави-члени ООН представлені
на цьому унікальному форумі, на якому, згідно
зі Статутом ООН, обговорюється спільна діяльність з найширшого кола міжнародних питань,
таких як розвиток, мир і безпека, міжнародне
право і т.д. [2]. Її унікальна легітимність повинна використовуватися для того, щоб наблизити світ до глобального консенсусу з актуальних
політичних питань першочергової ваги. Цей орган, завдяки механізму розгляду та прийняття
бюджету, має певні важелі для забезпечення
ефективної діяльності ООН. Проте, багато держав-членів вважає, що внесок ГА в діяльність
Організації скорочується. Мета реформи, відповідно до узгоджених прагнень країн-членів,
полягає в закріпленні центральної ролі ГА, як
головного дорадчого, представницького органу
ООН, що формує політику та відіграє провідну
роль у процесі вироблення стандартів і кодифікації міжнародного права. Стрижнем для зміцнення ролі ГА є фокусування уваги на раціоналізації порядку денного та її структурі [3]. Також
варто уникати подібних за своїм змістом (тотожних) питань, які виносяться на розгляд ГА, що
дозволило б розвантажити організаційну складову й застосувати вільний від цього час для вирішення більш важливіших проблем.
2. Нині досить актуальним серед науковців
та практиків міжнародного права є питання щодо
реформування Ради Безпеки ООН (надалі по
тексту – РБ), яка забезпечує дотримання миру
та безпеки в усьому світі. РБ є найвпливовішим
органом ООН, оскільки, у той час, як інші органи ООН можуть виробляти рекомендації, саме РБ
має право приймати рішення, які держави-члени
ООН зобов’язані виконувати. Це надає їй важливу
та впливову позицію в системі органів ООН та загалом у міжнародному співтоваристві [4, с. 20].
До складу РБ входять п’ятнадцять держав,
п’ять з яких є її постійними членами – Китайська
Народна Республіка, Франція, Російська Федерація, Велика Британія та Сполучені Штати
Америки, які мають право накладення вето на
рішення Ради. Інші десять членів РБ обираються Генеральною Асамблеєю на дворічний термін
як непостійні члени, кожного року змінюються
п’ять з них.

У 153 пункті Підсумкового документа Всесвітнього саміту 2005 року, який проходив з 13 по
16 вересня в Нью-Йорку, глави держав і урядів
виступили на підтримку проведення реформи
РБ, щоб зробити Раду більш представницькою,
більш дієвою і більш прозорою, і тим самим підвищити її ефективність, забезпечити підвищену
легітимність, і виконання її рішень [5].
Група високого рівня з проблем викликів
і змін, яка була створена з метою аналізу та розроблення напрямків реформування РБ, запропонувала дві моделі: «А» і «Б».
Модель «А» передбачає шість нових постійних
місць, але без додаткового права вето, і три нових непостійних місця на дворічний період, які
будуть поділені між основними регіональними
зонами: Африка – 2 постійних місця і 4 місця
терміном на два роки; Азія і Тихий океан – 2 і 3,
відповідно; Європа – 1 і 2; Американський континент – 1 і 4. Таким чином, загальна кількість
членів РБ відповідно до плану «А» має складати 24 члени. Модель «Б» не передбачає ніяких
нових постійних місць, але передбачає створення 8 місць на чотирирічний термін з правом поновлення і 1 нове непостійне місце на дворічний
термін без права поновлення. Ці місця відповідно до цього плану мають розподілитися між
основними регіональними зонами таким чином:
Африка 2 місця з правом поновлення (з чотирирічним терміном перебування) та 4 місця без
права поновлення (з дворічним терміном перебування); Азія і Тихий океан – 2 і 3, відповідно;
Європа – 2 і 1; Американський континент – 2 і 3.
Таким чином, відповідно до моделі «Б» у Раді
Безпеки ООН 191 країну має представляти також 24 держави [6].
Незважаючи на різноманіття бачення реформи серед членів Групи, їх об’єднала думка щодо
неможливості сприйняття будь-яких змін як постійних, ураховуючи динаміку міжнародних відносин. Також, відповідно до запропонованих моделей, розширення права вето не розглядається.
Ця проблема набуває важливого значення
у зв’язку з тим, що такі держави, як Німеччина,
Японія, Індія та Бразилія претендують на прийняття до лав постійних членів РБ, розробивши
власні пропозиції щодо реформування ООН.
Зокрема, вони пропонують збільшити кількість
членів РБ до 25, з яких постійних членів буде 11.
Ми вважаємо, що запропоновані моделі можуть призвести до наступних проблем:
1) надмірна кількість представників у складі
РБ неминуче призведе до створення нових антагоністичних блоків, що відобразиться на процесі
прийняття рішень;
2) у випадку, якщо кількісний склад буде
розширений, нові члени будуть претендувати
на право вето, що також має певні загрози для
функціонування цього органу ООН;
3) деякі учасники можуть знаходитися у складі РБ виключно для підтримки свого міжнародного авторитету, не переслідуючи при цьому
конкретних цілей, які визначаються правовою
природою діяльності ООН.
Допоки держави-члени ООН не сформують
спільну узгоджену думку щодо реформування
РБ, це питання так і залишатиметься актуальним, оскільки в основу цієї проблеми закладені

політичні суперечності, які демонструються інтересами та амбіціями окремих країн.
3. Наступним не менш важливим органом
є Економічна й Соціальна Рада (надалі по тексту – ЕКОСОР), яка займає центральне місце
в діяльності системи Організації Об'єднаних
Націй з просування всіх трьох аспектів сталого
розвитку – економічного, соціального та екологічного. Він являє собою центральну платформу,
яка сприяє веденню дискусій і розвитку інноваційного мислення, досягненню консенсусу щодо
подальших напрямків діяльності, а також координації зусиль по досягненню погоджених на
міжнародному рівні цілей. Він також відповідає
за здійснення подальшої діяльності за підсумками великих конференцій і зустрічей на вищому
рівні Організації Об'єднаних Націй [7].
На сьогодні триває процес реформування
ЕКОСОР, який ґрунтується на висновках Резолюцій 60/1 та 68/1, прийнятих Генеральною
Асамблеєю ООН з метою підвищення ефективності роботи даного органу завдяки наступним
крокам:
– ЕКОСОР має стати відкритою платформою
для дискусій між державними та міжнародними
фінансовими установами, приватним сектором
та громадянським суспільством з приводу розгляду різних актуальних питань.
– ЕКОСОР має проводити раз на два роки форум вищого рівня з питань співробітництва в цілях
розвитку та зміцнення зв’язків між нормотворчими та оперативними аспектами діяльності ООН.
– Забезпечити виконання рішень конференцій і зустрічей ООН на вищому рівні.
– Проводити щорічні засідання на рівні міністрів для проведення предметного огляду оцінки
прогресу поставлених цілей.
– Підтримувати міжнародні зусилля, спрямовані на боротьбу з надзвичайними гуманітарними ситуаціями.
– Здійснювати керівну роль у координації діяльності фондів, програм та установ, забезпечуючи узгодженість їх дій [5].
Отже, маємо надію, що виконання вищезазначених заходів дозволить посилити провідну
роль ЕКОСОР у виявленні нових проблем та досягненні збалансованої інтеграції усіх компонентів сталого розвитку: економічного, соціального
та екологічного.
4. На сьогодні актуальною проблемою є питання вдосконалення мирних засобів вирішення
конфліктів у міжнародному просторі. У цьому
контексті неможливо оминути аспекти діяльності Міжнародного Суду ООН (надалі по тексту –
МС), який виступає найвпливовішим механізмом вирішення спорів шляхом судового розгляду.
Міжнародний Суд є головним судовим органом ООН. Він був заснований для досягнення однієї з головних цілей ООН: «проводити мирними
засобами, згідно з принципами справедливості
і міжнародного права, залагоджування або вирішення міжнародних суперечок або ситуацій, які
можуть привести до порушення миру». На Суд
покладена подвійна функція: вирішення юридичних спорів, переданих йому на розгляд державами й винесення консультативних висновків
з юридичних питань, що запитуються належним
чином уповноваженими органами ООН [8].
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Щороку збільшується кількість звернень до
МС, а враховуючи специфіку справ, вони розглядаються роками. У зв’язку з тим, що МС має розглядати справи в повному складі (15 суддів), це
створює технічні перепони для оперативного розгляду декількох справ одночасно та вирішення
їх по суті. Тому, пропонуємо збільшити кількість
суддів МС та зменшити строк їх повноважень
з 9 років до 6 з оновленням третини складу Суду
кожні 2 роки.
Оскільки обов’язок виконання рішень Суду покладається на сторін спору, це створює певні загрози. У разі невиконання рішення, держава, на
користь якої його прийнято, має право застосувати
санкції до іншої сторони. Крім того, Статут наділяє
державу правом звернутися до Ради Безпеки ООН,
яка може посприяти виконанню рішення шляхом
застосування заходів факультативного впливу (рекомендації, тощо). У випадку, якщо стороною спору буде постійний член РБ, наділений правом вето,
то впливу даного органу ООН на вирішення конфлікту видається неефективним [9, с. 345].
Суперечливим є питання щодо визнання
юрисдикції МС, деякі вчені вважають що це суперечить концепції державного суверенітету.
На нашу думку, в умовах зростання ролі міжнародного права та встановлення його панування,
держави-члени ООН мають визнати обов’язкову
юрисдикцію Суду для підтримання стабільності
міжнародних правовідносин та досягнення цілей ООН.
5. Надалі слушним буде зазначити про необхідність реформування Секретаріату ООН, який
безпосередньо впливає на функціонування Організації. Як зазначав колишній Генеральний секретар ООН Кофі Анан, ООН не є більше організацією з обслуговування офіційних заходів, штаб
квартира якої знаходиться лише в кількох містах.
Сьогодні це найпотужніша організація в усьому світі, що має розгалужений вектор діяльності
в кожній сфері міжнародних відносин. Специфіка
діяльності такої установи вимагає наявності органу, який має повною мірою забезпечувати організаційний, матеріально-технічний та кадровий
потенціал. Така відповідальна сфера діяльності
ООН зумовлює потребу в перегляді організаційної будови Секретаріату ООН [10, c. 149].
Секретаріат має складну й диференційовану
будову, до його складу входять: Канцелярія Генерального Секретаря, численні департаменти,
управління, органи внутрішньої системи правосуддя, регіональні комісії, відділення за межами
центральних установ, інші підрозділи, а також
спеціальні радники, представники та посли [11].
На сьогодні Секретаріат становить потужну
систему, яка налічує безліч ланок управління,
що потребують великої кількості персоналу для
нормального функціонування. Це неминуче
призводить до значних фінансових витрат.
Ми вважаємо, що потрібно переглянути
функції органів Секретаріату та уникнути їх
дублювання, тим самим скоротивши кількість
співробітників, які виконують однакову роботу.
Крім того, важливо вдосконалити механізм відбору кадрів для того, щоб відповідальні посади
займали особи, які володіють достатнім рівнем
професіоналізму та прагнуть реалізовувати цілі
Організації.
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6. Що стосується Ради з Опіки, вважаємо, що
вона виконала своє призначення і цілком логічно, що вона фактично припинила своє існування
у 1994 році. Пропонуємо відобразити ці зміни в Статуті, виключивши Раду з Опіки з переліку головних
органів ООН. Ця точка зору знаходила своє підтвердження в доповідях Генерального Секретаря.
Висновки і пропозиції. Отже, реформування ООН та пристосування її до сучасного стану
міжнародних відносин є нагальним і необхідним
питанням, щодо якого необхідно дискутувати
та шукати способи вирішення проблем, які постали перед Організацією. Підвищення ефек-

тивності даної інституції можливе, зокрема,
завдяки структурним змінам в організаційній
будові ООН, що не може бути втілено в життя
без внесення відповідних змін до Статуту ООН.
Тому державам-членам необхідно сконцентруватися на питанні досягнення взаємної згоди щодо
єдиного бачення реформування, поставивши
свої національні інтереси та політичні амбіції на
другий план. Пріоритет світової безпеки, співробітництва, захисту прав людини має бути на
першому місці в діяльності міжнародних організацій, особливо в таких суперечливих питаннях,
що мають глобальне значення.

Список літератури:

1. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26.06.1945 / Верховна Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (дата звернення: 01.11.2019).
2. Генеральна Асамблея ООН. URL: https://www.un.org/ru/ga/about/ (дата звернення: 01.11.2019).
3. Підсумковий документ Всесвітнього саміту 2005 року. Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю. – A/RES/60/1. – 24 жовтня 2005 року. URL: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/
UNPAN021756.pdf (дата звернення: 01.11.2019).
4. Дорош Л., Охремчук С. РБ ООН у сучасних умовах: до проблеми пошуку варіантів реформування. Гуманітарні візії. 2015. № 2. С. 19–26.
5. Резолюція 60/1, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, «Підсумковий документ
Всесвітнього саміту 2005 року» від 16.09.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e56 (дата звернення: 03.11.2019).
6. Лоза Л.П. Проблема реформування Ради Безпеки ООН на сучасному етапі. URL: http://dspace.onua.edu.ua/
bitstream/handle/11300/3968/%20%20%20%20.pdf?sequence=1 (дата звернення: 03.11.2019).
7. Про Економічну й Соціальну Раду. URL: https://www.un.org/ecosoc/ru/about-us (дата звернення: 06.11.2019).
8. Основні відомості про Міжнародний Суд ООН. URL: https://www.un.org/ru/icj/info.shtml (дата звернення:
06.11.2019).
9. Мельничук О.І., Савчук К.О. Міжнародний Суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у
сучасному міжнародному праві. Часопис Київського університету права. 2013. № 4. С. 341–347.
10. Корнійчук Т. Недосконалість інституційної діяльності ООН та основні напрями її реформування. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Випуск 96(2). С. 148–154.
11. Секретаріат ООН. URL: https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/index.html (дата звернення:
06.11.2019).

ЮРИДИЧНІ науки

References:

1. Statut Orhanizatsii Obiednanykh Natsii i Statut Mizhnarodnoho Sudu vid 26.06.1945 / Verkhovna Rada Ukrainy.
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 (accessed 1 November 2019).
2. Heneralna Asambleia OON. Available at: https://www.un.org/ru/ga/about/ (accessed 1 November 2019).
3. Pidsumkovyi dokument Vsesvitnoho samitu 2005 roku. Rezoliutsiia, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu. –
A/RES/60/1. – 24 zhovtnia 2005 roku. Available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/
UNPAN021756.pdf (accessed 1 November 2019).
4. Dorosh, L., & Okhremchuk, S. (2015). RB OON u suchasnykh umovakh: do problemy poshuku variantiv
reformuvannia [United Nations Security Council under modern conditions: on the problem of reform options
search]. Humanitarian vision, vol. 1, no. 2, pp. 19–26.
5. Rezoliutsiia 60/1, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu Orhanizatsii Ob’iednanykh Natsii, «Pidsumkovyi
dokument Vsesvitnoho samitu 2005 roku» vid 16.09.2005. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
995_e56 (accessed 3 November 2019).
6. Loza, L.P. Problema reformuvannia Rady Bezpeky OON na suchasnomu etapi. Available at: http://dspace.onua.edu.ua/
bitstream/handle/11300/3968/%20%20%20%20.pdf?sequence=1 (accessed 3 November 2019).
7. Pro Ekonomichnu y Sotsialnu Radu. Available at: https://www.un.org/ecosoc/ru/about-us (accessed 6 November 2019)
8. Osnovni vidomosti pro Mizhnarodnyi Sud OON. Available at: https://www.un.org/ru/icj/info.shtml (accessed
6 November 2019).
9. Melnychuk, O.I., & Savchuk, K.O. (2013). Mizhnarodnyi Sud OON yak zasib myrnoho rozv’iazannia mizhnarodnykh
sporiv u suchasnomu mizhnarodnomu pravi [International court of justice AS a method of peaceful settlement of
international disputes in contemporary international law]. Chronicles of KUL, no. 4, pp. 341–347.
10. Korniichuk, T. (2011). Nedoskonalist instytutsiinoi diialnosti OON ta osnovni napriamy yii reformuvannia
[Instituntional defect of UN activity and the main ways of reforming]. Actual problems of international relations,
vol. 96, no. 2, pp. 148–154.
11. Sekretariat OON. Available at: https://www.un.org/ru/sections/about-un/secretariat/index.html (accessed
6 November 2019).

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-67
УДК 341.456:061.1ЄС

305
Данильченко А.М.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Боротьба Європолу з новими тенденціями онлайн-злочинності
Анотація. Стаття присвячена проблемі поширення нових видів онлайн-злочинів та способів Європолу боротьби з ними. Внаслідок стрімкого розвитку шахрайства з банківськими картками, соціальної інженерії,
«крадіжки» криптовалют, сексуальної експлуатації дітей в інтернеті та діяльності даркнету і злочинних
онлайн-ринків – ці злочини є недостатньо вивченими, а отже і недостатньо врегульованими з правової
та організаційної сторони. А анонімність глобальних інформаційних мереж та швидкість передачі інформації дає змогу злочинцям залишатися невідомими та уникати від відповідальності. Саме тому, одним із
завдань Європолу є боротьба з цими викликами сьогоденності. Вона полягає у розробці ефективних дій
організаційного, правового, технічного характеру та у співробітництві між країнами для виявлення, усунення, покарання та здійснення превентивних заходів.
Ключові слова: Європол, онлайн-злочинність, кіберзлочинність, шахрайство, соціальна інженерія,
даркнет.
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остановка проблеми. Внаслідок стрімП
кого розвитку злочинності в Інтернеті,
правопорушення, які вчиняються є недостатньо

вивченими, а отже і недостатньо врегульованими з правової та організаційної сторони. Багато
злочинців залишаються невідомими та уникають від відповідальності. А отже, одним із завдань Європолу є боротьба з цими викликами
сьогоденності. Саме тому доцільно розглянути
цю проблему та з`ясувати, якими способами можна зменшити кількість вчинюваних злочинів
та які превентивні заходи необхідно вжити.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дане питання досліджували у свої статтях Гуцалюк М.В, Довгань О., Стрєльцова О.В.,
Устименко О.С., Федорова Ю.В, Чорноус Ю.М.,
Швед О.В. тощо. Науковці досить глибоко аналізували різні види злочинів, які пов’язані
з онлайн-злочинністю.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Діяльність Європолу
є невід’ємною частиною боротьби з онлайн-злочинністю. Оскільки щодня вчиняються такі злочини, то ефективна протидія є одним із способів

її подолання. Однак для того, щоб здійснювати
протидію необхідно досконало вивчити конкретні види онлайн-злочинів. А на сьогоднішній
день дане питання недостатньо досліджене, внаслідок чого виникають значні труднощі.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є дослідження нових тенденцій онлайн-злочинності, які на сьогодні є поширеними у всьому світі.
З’ясування причин та цілей такого явища. Розглянути, чому деякі види онлайн-злочинності залишаються нерозкритими. Виділити та проаналізувати
заходи, які здійснює Європол для боротьби та протидії злочинній діяльності в мережі Інтернет.
Виклад основного матеріалу. Кожного
дня у світі вчиняється безліч злочинів у різних
сферах життя. Для розкриття, попередження
злочинів та здійснення ефективної протидії злочинним угрупуванням у кожній країні діють
правоохоронні органи та інші спеціальні установи. У системі інституцій Європейського Союзу
такою є Європейський поліцейський офіс (Європол) як установа правопорядку. Її метою є підвищення якості взаємодії компетентних органів
країн у сфері протидії транснаціональній зло© Данильченко А.М., 2019
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Summary. Article is devoted to a problem of fight of Europol as institutions of law and order with distribution
of new types online of crimes. It is found out what measures need to be carried out for effective counteraction.
In particular it is investigated crimes in the Internet which gets global scale. It is possible to refer frauds
with cash cards to them, social engineering, "theft" of cryptocurrencies, sexual exploitation of children on the
Internet and activity of the Darknet and criminal online of the markets. On the present, rapid development
electronic money - cryptocurrency entered. The question of their address and use is almost not settled in the
legislation of the countries, using it criminals steal this money and are enriched. One more problem is illegal
obtaining personal data of people on the Internet also the social engineering. As a result, malicious applications extend and fraud with cash cards is committed. Separately, there is a question of trade in children on the
Internet and their retractions in commercial sexual exploitation that involves awful consequences. Not less
dangerous threat is creation "black" the online market in which extend illegal goods and substances in limited
access. Considering these crimes it becomes clear that they are insufficiently studied and consequently and
insufficiently settled on legal and the organizational side that generates negative consequences and need to
develop approaches for their termination and counteraction. Besides, the anonymity of global information networks and speed of information transfer allows criminals to remain unknown and to avoid from responsibility.
For this reason, one of tasks of Europol is fight against these calls, namely need of development of effective
actions of organizational, legal, technical character and cooperation between the countries for identification,
elimination, punishment and implementation of preventive measures.
Keywords: Europol, online crime, cyber crime, fraud, social engineering, Darknet.
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чинності. Європол поширює свою діяльність на
територію 28 держав-членів Європейського Союзу. Крім того, він компетентний встановлювати співробітництво з третіми державами, які не
входять до складу ЄС [1, с. 150]. Україна також
здійснює співробітництво з цією організацією
в рамках угоди про співпрацю.
Одним із напрямів діяльності Європолу є боротьба з організованою злочинністю в інтернеті. Щодня люди використовують інтернет для
задоволення різноманітних цілей: від простого
перегляду новин до проведення складних фінансових операцій. Віртуальна реальність стала
частиною нашого повсякденного життя, а в ній,
як і в реальному світі проходить безліч процесів.
Не виключенням серед них – вчинення онлайнзлочинів. Анонімність глобальних інформаційних мереж та швидкість передачі інформації
дає змогу використовувати ці переваги не тільки
для розвитку інформаційного суспільства, але
й для вчинення протиправних діянь. Серед нових та найбільш поширених – «крадіжка» криптовалюти, шахрайство з банківськими картками,
соціальна інженерія, сексуальна експлуатація
дітей в інтернеті та злочинні онлайн-ринки.
Останніми роками Європол стурбований такими
небезпечними проявами для суспільства, саме
тому у своїх звітах акцентує увагу на такі злочини та способи їх вирішення.
Кіберзлочинність – це злочинність у так званому «віртуальному просторі». Останніми роками
здійснюється поширення електронних грошей –
криптовалют. Найпоширенішим їх видом сьогодні є біткоїни. Власники та користувачі криптовалют стають жертвами численних хакерських
атак та викрадення особистих даних, надаючи
доступ до особистих даних. Через відсутність регулюючих механізмів немає гарантії збереження
електронних криптогаманців та тягне за собою,
неможливість поновити гроші. А анонімність
і конфіденційність транзакцій роблять можливим спекулювання валютою та використання
її для злочинних операцій, таких як торгівля
людьми, контрабанда наркотиків, фінансування
тероризму тощо [2, с. 773].
Як наслідок, заволодівши електронними грошима шахраї дедалі більше використовують
криптовалюти для фінансування своєї кримінальної активності. Згідно з останніми тенденціями, хакери дедалі більше використовують
так званий криптоджекінг. Це означає, що на
комп’ютер жертви встановлюється програма, яка
здійснює у фоновому режимі майнінг криптовалют. Тобто зловмисники крадуть вже не інформацію, а обчислювальні ресурси. І це набагато
ускладнює роботу по виявленню таких загроз,
адже важко зрозуміти, що шукати [3, с. 29–30]
Ще однією проблемою пов`язаною з нелегальним отриманням особистих даних людей в Інтернеті є розповсюдження шкідливих програм
та шахрайство з банківськими картками. Щодо
шахрайства з банківськими картками, то це
є досить розповсюдженою проблемою в багатьох
країнах ЄС. Шахраї проводять операцію з платіжної картки або з її реквізитами, яка не була
ініційована власником картки. Тобто, використовуючи персональні дані особи злочинці можуть
здійснити незаконну фінансову операцію пере-

буваючи у будь-якому місці, чи навіть, країні,
що ускладнює розслідування даного злочину.
Сьогодні, персональні дані – це новий товар, що
пропонується кіберзлочинністю. В еру цифрових
технологій людей легко ідентифікувати через
банківські рахунки, паролі, які стали основним
предметом торгівлі для шахраїв в усьому світі.
Адже отримавши дані, злочинці використовують
інформацію для здійснення подальшої злочинної
діяльності: або проведення фінансових операції,
або продаж даних іншим особам у інтернеті. Таким чином, отримуючи фінансову користь та задоволення ідеологічних та політичних цілей.
Шахраї використовують усілякі виверти, які
найчастіше змушують користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані. Наприклад,
посилаючи електронні листи із пропозиціями
підтвердити реєстрацію облікового запису, що
містять посилання на веб-сайт в Інтернеті, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн
відомих ресурсів [4].
Соціальна інженерія – це спеціальна методика маніпуляції, яка допомагає хакерам витягнути
з людини необхідну інформацію завдяки використанню її психології. Метою є отримання особистих
даних або здійснити незаконні платежі. Люди не
так часто переходять за першим посиланням-приманкою, яке бачать, тож «на гачок» потрапляють
не часто. Але якщо влучити в «правильну» ціль,
то інколи може бути достатньо і однієї особи, яка
зробить це, щоб дістатися до мережі цілої організації [5]. Оскільки проблема кіберзлочинності
набула глобального масштабу, а збитки світової економіки від кіберзлочинності оцінюються
у $ 1,5 трлн. на рік, а за негативним сценарієм
у 2019 році вони сягатимуть $ 2 трлн. [7, с. 118],
Європол здійснює заходи спрямовані на протидію
«крадіжки» особистих даних та майна осіб.
Ще одним напрямком діяльності Європолу
в боротьбі з онлайн-злочинами є питання сексуальної експлуатації дітей. У мережі Інтернет
здійснюється торгівля дітьми та їх втягування
в комерційну сексуальну експлуатацію. Це явище включає в себе дитячу проституцію, порнографію та торгівлю дітьми, кібер-секс туризм.
За даними звіту Європолу із питань сексуального примусу та шантажу дітей з використанням
мережі Інтернет 2017 року, існує дві основні мотивації для вчинення цих злочинів: сексуальна
та фінансова. Неповнолітні є жертвами обох цих
мотивацій, проте сексуальне задоволення злочинця, очевидно, є основним мотиваційним чинником. Злочини з фінансовою мотивацією скоюють переважно організовані злочинні групи, які
локалізовані за межами Європейського союзу
[6, с. 6]. На жаль, в Інтернеті продовжує зростати
кількість матеріалів, що містять сексуальну експлуатацію дітей. Однією з таких причин є доступ
дедалі молодших дітей до інтернету і соцмереж.
А через те, що зловмисники використовують засоби анонімності та шифрування, питання їх
виявлення та розкриття ускладнюється. Даний
вид Інтернет-злочину є новим, а отже, і недостатньо дослідженим, що тягне за собою обмеженість
у виборі засобів та програм втручання для протидії сексуальному примусу та шантажу. Боротьба
з сексуальною експлуатацією дітей є проблемою,
яка потребує першочергового вирішення, оскіль-
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берзлочинності маючи ресурси та можливість виявляють та ефективно борються з онлайн-злочинністю. Вирішення питання дитячої сексуальної
експлуатації онлайн потребує окремої стратегії,
оскільки йдеться про захист дітей. За рекомендаціями Європолу, пропонується посилити співпрацю між приватним сектором, громадянським
суспільством та науковцями для своєчасного виявлення, втручання, розроблення відповідних законодавчих актів, стратегій, механізмів протидії,
для запобігання злочинам та реалізації втручань,
які враховують потреби жертви, правопорушника
та інших груп зацікавлених осіб.
Висновки і пропозиції. Аналізуючи вище
сказане, хочеться зробити висновок, що діяльність Європолу є невід’ємною частиною боротьби
з онлайн-злочинністю, виходячи з сучасних життєвих реалій. Адже організована злочинність постійно зростає та проявляється у нових злочинах:
«крадіжка» криптовалют, шахрайство з банківськими картками, розповсюдження шкідливих
програм, соціальна інженерія, сексуальна експлуатація дітей в інтернеті, діяльності даркнету та злочинних онлайн-ринків. Усі ці негативні явища несуть загрозу для людей: деякі з них
шкодять майновому стану, а інші – фізичному
та психічному стану. У зв’язку з цим, Європол
вживає різноманітних заходів організаційного,
правового та технічного характеру з метою захисту громадян.
Однак, зважаючи на те, що сьогодні онлайнзлочини є частим та поширеним явищем, окрім
вказаних заходів, необхідно проводити співробітництво з країнами, з якими не підписано угоду про співпрацю для ефективного виявлення
та протидії злочинності. Адже специфіка Інтернет-злочинів полягає у тому, що перебуваючи на
відстані тисячі кілометрів можна нашкодити особам, державі, й не нести за це відповідальності.
Не менш ефективним способом може бути проведення спільних нарад для розробки стратегій
і програм. І звичайно, інформувати населення
про потенційні загрози, проводити навчання
серед дорослих та дітей як не потрапити «на
гачок» злочинців. Тільки об’єднавши зусилля
можна зменшити злочинну діяльність пов’язану
з онлайн-злочинами.
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ки вона несе ряд негативних наслідків для фізичного і психічного здоров’я дитини та навіть,
її життя. За даними звіту Європолу, серед відомих випадків негативних наслідків одна дитина
з трьох (31%) унаслідок віктимізації заподіяла
собі шкоду, погрожувала або намагалася покінчити життя самогубством. Стосовно негативних
наслідків не було відмінностей, пов’язаних зі
статтю або віком дитини [6, с. 25–26].
Даркнет і злочинні онлайн-ринки – не менш
небезпечна загроза, яка криється в мережі Інтернет Організовані злочинні угруповання у своїй
діяльності часто використовують мережу даркнет. Принцип її роботи полягає в тому, що на
веб-сайти такої мережі неможливо потрапити
через пошукові системи, а завдяки анонімності
та онлайн розрахункам злочинці створили «чорний ринок», на якому розповсюджують нелегальні товари і речовини (наркотики, вкрадені товари, дитяча порнографія, зброя тощо). Діяльність
цієї мережі неконтрольована правоохоронними
органами, бо не врегульована законодавчо. Як
наслідок, злочинні угруповання мають неправомірний доступ до комп’ютерних систем, продають шкідливе програмного забезпечення, організовують хакерські кібератаки, викрадають
та продають персональні дані. Незважаючи на
те, що правоохоронці закривають такі незаконні
онлайн-ринки, постійно з’являються нові.
Розглядаючи такі прояви онлайн-злочинність зрозуміло, що необхідно розробляти правові та інші підходи для їх припинення та протидії.
Серед ефективних заходів Європолу щодо протидії кіберзлочинності можна вказати на створення
Європейського центру кіберзлочинності. За час
його дії було проведено десятки великих операцій з викриття онлайн-злочинності та арешту
багатьох злочинців. Окрім того, щороку Європол
робить звіти та рекомендації задля поінформованості громадян у реальних небезпеках, які їм загрожують. Оскільки, найбільший успіх у боротьбі із, наприклад, соціальною інженерією матиме
освіта потенційних жертв. Щодо вирішення проблеми даркнету, то явно зрозумілим є вироблення
міжнародної стратегії, бо одна країна самостійно
не зможе припинити цю злочинну діяльність.
Європол у співпраці з Європейським центром кі-
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Кримінальна відповідальність у сфері охорони та використання
надр: сучасний стан та перспективи вдосконалення
Анотація. Проведений аналіз норм Кримінального кодексу України, які встановлюють відповідальність
у сфері використання та охорони надр. Досліджено відповідність кримінально-правової нормативної бази
відносинам у сфері охорони та використання надр. Досліджено конструкцію окремих складів злочину,
передбачених різними частинами ст. 240 та ст. 244 Кримінального кодексу України. Виокремлено та узагальнено основні та супутні проблеми формулювання й конструктивної побудови кожного із зазначених
складів злочину, які ускладнюють процес їх інкримінації та практичного застосування. Проаналізовано
деякі аспекти ключових нормативно-правових актів, посилання на які є необхідним при кваліфікації злочинів у досліджуваній сфері. Запропоновані можливі шляхи вирішення проблем, що були винайдені під
час дослідження, з метою вдосконалення як окремих кримінально-правових норм, так і всієї законодавчої
бази у сфері використання та охорони надр.
Ключові слова: сфера охорони та використання надр, кримінальна відповідальність.
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Criminal liability in the field of use and protection of subsoil:
current state and prospects for improvement

остановка проблеми. Сьогодні питанП
ня забезпечення екологічної безпеки
все частіше відносять до нагальних та невідкладних проблем гарантування стабільного
та поступового розвитку держави в майбутньому. Сукупна важливість забезпечення держави
ресурсами разом із необхідністю здійснення їх
розумного споживання, що не є виснажливим
для екосистеми, мотивує значне втручання державного апарату в сферу використання та охорони цих ресурсів, зокрема надр. Більше того,
Конституція України прямо вказує на факт
знаходження надр у власності Українського
народу, що окремо підкреслює необхідність дотримання правової процедури їх використання та охорони. Ступінь важливості цих правовідносин знайшов відображення в двох нормах
кримінального законодавства (ст. 240 КК України та ст. 244 КК України), проте статистичний
огляд їх застосування за останні роки вказує на

недостатню ефективність дії норм законодавчого регулювання охорони правопорядку у сфері
користування надрами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Близькою до теми, що розглядається, є публікація доктора юридичних наук І.М. Козьякова
[10], в якій автор підіймає питання проблеми
бланкетної конструкції та фактичного складу
статті 240 Кримінального кодексу України. Дослідження автора фокусується саме на конструкції ст. 240 КК та провадить ґрунтовний аналіз її
складу. В результаті автор дійшов висновку, що
диспозиція статті в бланкетному складі охоплює
інститути гірничого законодавства, які чітко не
врегульовані в сучасному праві. Варто відзначити, що автор не охоплює ст. 244 КК України,
а матеріал за ст. 240 КК України міг частково
втратити актуальність, оскільки стаття опублікована у 2014 році, а з цього моменту в ст. 240 КК
України були внесені зміни.
© Должко В.В., 2019
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Summary. The article contains analysis of the norms of the Criminal Code of Ukraine, which establish criminal liability in the field of use and protection of subsoil. The arguments proposed in the article are based on
legal definitions, which are enshrined in the Criminal Code of Ukraine and industry laws in the field, and theoretical scientific work in this and related fields. The question of the correspondence of the criminal legal regulatory framework to relations in the field of protection and use of subsoil is investigated. The article provides a
comprehensive research of the regulatory structure of crimes, which are provided for by Article 240 and Article
244 of the Criminal Code of Ukraine. During the study, both main and related problems of legal formulation
and design of corpus delicti of crimes mentioned above that complicate the process of their incrimination and
practical application were identified and generalized. The main attention is paid to improving and ensuring the
transparency of the practical application of criminal law in this field. Among the problems that were identified
and analyzed during the study, there are the following: most criminal law in the field of use and protection of
subsoil are blanket, disorder and content obsolescence of norms and standards in the field of subsoil use, lack of
legal definition of some terms that are necessary for the correct interpretation of the boundaries of application
of the criminal law articles in the field, lack of a clear statement of the consequences that are necessary to incriminate a criminal law article in accordance with the requirements of the Criminal Code of Ukraine and etc.
The article also analyzes some aspects of key regulatory legal acts, the application of which is necessary when
qualifying crimes in the field of use and protection of subsoil, as well as provides reasoned criticism regarding
the relevance and validity of their design and content. As a result of the study, there are suggested ways to resolve the issues of legislation that were found during the research process, in order to improve both individual
criminal law articles and all related legislation in the field of use and protection of subsoil.
Keywords: subsoil, use and protection, criminal liability.
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Щодо аналізу складу злочину ст. 240 КК
України, варто відзначити дисертаційне дослідження Н.В. Нетеси [8], де здійснено ґрунтовний
науково-практичний аналіз складу злочину,
передбаченого цією статтею. Авторка докладно
проаналізувала елементи складу злочину, питання кваліфікації злочину саме за цією статтею
та проблемні аспекти відмежування від суміжних злочинів.
Також опосередковано дана тема підіймалася
у праці Ю.А. Турлової щодо системи екологічних
злочинів [9], де надавалася стисла характеристика злочинів в екологічній сфері та подавалося
бачення авторки щодо подальшої систематизації
та упорядкування цього кластеру злочинів.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Виходячи із нагальної актуальності теми, що викликана необхідністю боротьби із прогресуючою глобальною екологічною
кризою, а також наявністю низки невирішених
питань кримінально-правового характеру у сфері
користування та охорони надр, здійснено дослідження за складом злочину ст. 240 КК України
та ст. 244 КК України, яке покликано врахувати
нові зміни до законодавства в цій сфері.
Дане дослідження покликане зробити детальний розбір наведених вище статей, роблячи
акцент не стільки на складі злочину, скільки
на проблемах окремих його елементів, які у сукупності значно ускладнюють та роблять менш
прозорою роботу правозастосувача. Сутністю дослідження буде аналіз, як загальної конструкції,
так і її окремих частин з метою пошуку можливих недоліків. Також важливою частиною такого
аналізу стане пропонування шляхів і методу вдосконалення досліджуваних кримінально-правових норм.
Мета статті. Метою дослідження є комплексне вивчення норм кримінального законодавства, які встановлюють відповідальність за
правопорушення у сфері надрокористування із
зверненням уваги на наступні аспекти.
1. Загальна відповідність кримінально-правової бази відносинам у сфері надрокористування,
які підлягають охороні, тобто встановлення наявності або відсутності практичного застосування передбачених норм до порушень, які можуть
мати місце.
2. Виокремлення основних та супутніх проблем формулювання й конструктивної побудови
кримінально-правових норм, які суттєво ускладнюють їх застосування.
3. Пропонування можливих шляхів вирішення проблем, що були винайдені у попередньому
пункті, з метою вдосконалення як окремих кримінально-правових норм, так і усього масиву законодавства в цій сфері.
Виклад основного матеріалу. В чинній редакції Кримінального кодексу України наявні
дві статті, які регламентують відповідальність
за кримінальні правопорушення у сфері надрокористування та надроохорони – стаття 240 КК
України та стаття 244 КК України. Зважаючи
на суттєву різницю у конструкції різних частин
статті 240 КК України, доцільним є дослідження
кожної з них окремо.
В ч. 1 ст. 240 КК України [2] представлений
злочин із бланкетною диспозицією та матері-

альним складом, де суспільно-небезпечними
наслідками є створення небезпеки для життя,
здоров’я людей чи довкілля. Варто відзначити,
що саме за наявністю таких наслідків відбувається відмежування вказаної кримінальноправової норми від суміжних адміністративних
правопорушень (ст. 57 КУпАП) [4]. Бланкетна
диспозиція проявляється у відсиланні до правил
охорони надр, тобто об’єктивною стороною такого
кримінального правопорушення є фактичне порушення будь-якої вимоги, яка встановлена законодавством у сфері охорони надр. Перш за все
до таких правил слід віднести такі, що встановлені Розділом VI Кодексу України про надра [3],
Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища» [5], Постанова Держгіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ
твердих корисних копалин» [6] тощо (більш детальний та повний перелік документів надається на офіційному сайті Державної служби
геології та надр України в розділі «Документи,
дотримання яких перевіряється»).
В той же час, в ч. 2 ст. 240 КК України [2] наявні дві альтернативні об’єктивні сторони. У випадку порушення правил використання надр,
також маємо справу із бланкетною диспозицією
та матеріальним складом злочину, для якого
характерні такі ж самі наслідки, що і в ч. 1 цієї
статті. В даному випадку бланкетна диспозиція проявляється шляхом відсилання до правил
саме використання надр, що розмежувало останню редакцію цієї статті від попередніх. Правила
використання надр відрізняються від правил їх
охорони, оскільки закономірно регулюють іншу
діяльність уповноважених суб’єктів. При цьому формально норми щодо використання надр,
окрім профільного Кодексу України про надра,
містяться в десятках підзаконних нормативноправових актах та інструкціях, вичерпний перелік яких відсутній. Йдеться про відносини,
регулювання яких здійснюється не тільки галузевими нормативно-правовими актами, а й міжгалузевими, включаючи профільні гірничі правила безпеки, правила технічної експлуатації,
правилами безпеки при підривних роботах тощо.
Виходячи з цього, постає дві закономірні
проблеми, пов’язані із бланкетністю ч. 1 та ч. 2
ст. 240 КК України [2], а саме, по-перше, відсутність чіткої визначеності щодо моменту у часі,
з якого вступають в силу норми щодо охорони
або використання надр, та, по-друге, відсутність
чіткого (що є важливим для кримінально-правової кваліфікації) переліку регулятивних норм,
за порушення яких буде наставати кримінальна
відповідальність за ст. 240 КК України. У своїй
статті І.М. Козьяков наводить приклад можливого вирішення другої проблеми, який полягає
у фіксації всіх регулятивних норм в додатку,
проте одразу вказує на практичну неможливість
здійснення такої зміни зважаючи на великий
обсяг матеріалу, що регулює, та динамічність
зміни законодавства (особливо в частині підзаконних нормативно-правових актів) [10, с. 295].
Підтримуючи його позицію, вважаємо, що можливим рішенням в цій сфері було б провести
диференціацію ст. 240 КК України за різними
групами видів використання корисних копалин,

що спростить кваліфікацію, та переглянути весь
масив нормативно-правової бази з цього питання таким чином, щоб в результаті сформувати
ґрунтовні та вкрай деталізовані інструкції з різних видів використання надр. В цих інструкціях
пропонуємо описати всі можливі та нешкідливі
способи використання надр, що опосередковано
зменшить дискрецію в сфері. Метою такої зміни
буде формалізація вищезазначеної діяльності
та спрощення складів кримінального правопорушення, передбачених ст. 240 КК України.
Щодо альтернативного діяння, яке передбачене в ч. 2 ст. 240 КК України («незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного
значення») [2], то в даному випадку на перший
погляд норма сформульована більш дієво з практичної точки зору, оскільки згідно з її фактичним
тлумаченням вона підлягає застосуванню щодо
кожного порушення законної процедури, що має
місце під час видобування корисних копалин.
Проте, повертаючись знову до думки, що була
висловлена раніше, в галузі надрокористування відсутня проста в застосуванні нормативноправова база, що також ускладнює застосування
вказаної норми.
Щодо ч. 3 та ч. 4 ст. 240 КК України [2], то вони
містять кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі
ознаки передбачених складів злочину. Зважаючи на конструкцію ч. 3 та ч. 4 ст. 240 КК України, яка відсилає нас до складів, передбачених ч.
1 та ч. 2 цієї статті, робимо логічний висновок, що
усі перелічені вище проблеми та неточності так
само мають місце і при застосуванні кваліфікуючої та особливо кваліфікуючої частин.
Також важливо зазначити, що з огляду на
умови застосування ст. 240 в ч. 1 та ч. 2, важливим є наслідки у вигляді «створення небезпеки для життя, здоров’я людей чи довкілля» [2],
оскільки таке формулювання наслідків залишає
широке поле правозастосовної дискреції. Щодо
небезпеки для життя, здоров’я людей можливо
уявити, що мається на увазі наслідки, які передбачені ч. 4 цієї статті, проте не настали, але все
одно питання серйозності таких наслідків залишається відкритим, оскільки його вирішення напряму залежить від волі правозастосувача.
В частині ж «небезпеки для довкілля» чітка
межа настання таких наслідків взагалі відсутня,
оскільки виходячи з того, що всі складові екосистеми знаходяться у тісному взаємоз’язку, неможливо із впевненістю врахувати усі можливі
негативні наслідки для системи в цілому. Більше того, визначення питання щодо мінімального
«рівня» небезпеки для довкілля, наявність якої
буде достатньою для застосування відповідної
частини ст. 240 КК України, залишається на розсуд органу правозастосування, що знову залишає
широке поле для дискреції в цій сфері. Виходячи
з цього у практичному аспекті логічним є зауваження щодо необхідності конкретизації наслідків, настання яких передбачене складом кримінального правопорушення ст. 240 КК України.
Кримінальний кодекс України розмежовує
відповідальність за порушення законодавства
про надра (ст. 240) та законодавства про континентальний шельф (ст. 244) зважаючи на особливий правовий режим останнього. Міжнародний
правовий режим континентального шельфу вста-
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новлюється Конвенцією про континентальний
шельф від 1958 року, де термін континентальний шельф застосовується в тому числі відносно
надр морського дна [1]. Це дає нам підстави розглядати ст. 244 КК України в контексті такої, що
опосередковано встановлює кримінальну відповідальність за порушення законодавства в сфері
надрокористування та надроохорони.
Конструкція ст. 244 КК України складається
із двох частин, що за своїм змістом представляють склади зовсім різних кримінальних правопорушень.
Розглядаючи ч. 1 ст. 244 КК України, можна
дійти висновку, що вона передбачає кримінальну відповідальність за альтернативні діяння, які
за своїм змістом не пов’язані та не залежать одне
від одного.
Перше альтернативне діяння об’єктивної сторони полягає у «порушенні законодавства про
континентальний шельф» [2], тобто є бланкетною конструкцією, яка відсилає до всього масиву законодавства про континентальний шельф.
Суб’єкт в цьому альтернативному діянні є загальний. Визначається, що, окрім діяння, повинні
бути наявні наслідки у вигляді істотної шкоди,
тобто в конкретному злочині простежується матеріальний склад. Більше того, в даному випадку також наявна проблема, що притаманна була
ст. 240 КК України, а саме наявність незакріпленої дискреції щодо моменту визнання таких наслідків істотними. Ми розуміємо, що неможливо
однозначно вирахувати шкоду, яку було заподіяно екосистемі як цілісному комплексі, особливо
з точки зору внутрішніх взаємозв’язків елементів та перспектив розвитку такої системи. Згідно
з Постановою Пленуму Верховного суду України
№ 17 від 10.12.2004 р., для визначення істотної
шкоди «суди повинні враховувати не тільки кількісні та вартісні показники, а й інші обставини,
що мають значення для вирішення цього питання» [7]. Слід зазначити, що поряд із вказівкою
на істотну шкоду викладено приблизний, але
досить широкий перелік наслідків, які суди повинні відносити до тяжких наслідків. Тобто формально забезпечити певне коло або критерії для
шкоди, щоб її однозначно можна було вважати
істотної, з метою зменшення діапазону правозастосовної дискреції можливо.
Друге альтернативне діяння характеризується об’єктивною стороною, яка виражена
у формі бездіяльності та полягає у невжитті
заходів з безпеки [2]. Важливо відзначити, що
суб’єкт у цьому складі злочину є спеціальним,
оскільки, виходячи зі змісту, така особа повинна бути відповідальна за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки.
Виходячи із двох вищезазначених тез, перелік необхідних заходів з безпеки встановлюється окремо в кожному конкретному випадку
враховуючи тип підприємства та характер його
роботи, кількість відповідальних у цій сфері
працівників, географічних умов розташування
підприємства тощо та обов’язково закріплюється в локальних нормативно-правових актах.
Особливої уваги при тлумаченні досліджуваного складу злочину потребує формулювання «невжиття … заходів» [2], оскільки чітко невизна-
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чений поріг, після порушення якого особа буде
вважатися такою, яка не вжила заходів. Мається на увазі, що при буквальному тлумаченні
закріпленої норми можна дійти висновку, що
«невжиття заходів» – це абсолютне ігнорування заходів, передбачених для вчинення в схожій ситуації або при схожих обставинах. Закон
не встановлює, чи буде розповсюджуватися ця
стаття на ситуації, коли особа не вчасно вжила
всіх можливих заходів, не вжила їх у передбаченому порядку, вжила всі заходи із передбачених інструкцією, проте зупинила вживати заходи, не досягнувши необхідного результату тощо.
Аналізуючи вищенаведені аргументи, вважаємо, що в даному складі злочину вкрай необхідна
конкретизація, хоча б на рівні закріплення меж
розповсюдження, оскільки в результаті кваліфікація за цим складом зводиться до волі правозастосовного органу, що не є вірним з точки зору
принципу правової визначеності.
Важливим аспектом досліджуваного складу
злочину, який закріплено в ч. 1 ст. 244 КК України, є обов’язкова наявність наслідків у вигляді
створення небезпеки загибелі «живих організмів моря» [2] або наявність загрози життю чи
здоров’ю людей. Виходячи із такого формулювання, даний склад злочину своєю дією охоплює
як відносини у сфері охорони навколишнього
природного середовища, так і опосередковано
у сфері охорони життя і здоров’я людини.
Цікавим є те, що ч. 2 ст. 244 КК України розповсюджує свою дію на зовсім інші правовідносини
порівняно з ч. 1 цієї статті. Причому якісно інша
сфера застосування пояснюється відмінними
суб’єктом, об’єктивною стороною та іншими специфічними умовами настання відповідальності.
По-перше, слід відзначити, що об’єктивна
сторона характеризується саме невичерпним переліком геологічних за своїм характером робіт,
які можуть бути здійснені на континентальному
шельфі. Виходячи із цього переліку та формулювання «роботи» робимо висновок, що об’єктивна
сторона в даному складі виражається у формі активної дії.
По-друге, даний склад злочину характеризується наявністю спеціального суб’єкту, а саме
іноземця. За змістом ч. 2 ст. 244 КК України,
сам суб’єкт та обсяг його повноважень є ключовими у вирішенні питання наявності чи відсутності складу злочину в конкретній ситуації.
Згідно з цією частиною, іноземець отримує необхідні для здійснення такої діяльності права
виходячи із наявності в нього статусу особи, що
підпадає під сферу дії міжнародного договору,
згода на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України, або наявності специфічних
прав та обов’язків, передбачених спеціальним
дозволом, виданим у встановленому законом
порядку.
Акцент в ч. 2 ст. 244 КК України ставиться
саме на порядок здійснення діяльності на континентальному шельфі, а не на її зміст, оскільки
фактично перелічені геологічні дії можуть бути
вчинені з додержанням всіх вимог і стандартів,
проте іноземець, що її здійснює, не здійснив належне, відповідно до закону, оформлення такої
діяльності. Текст цієї частини, на нашу думку,
побудований дуже вдало, оскільки в частині, що

найбільш важлива для вірної інкримінації, відсутня правозастосовна дискреція, а, натомість,
чітко встановлені межі застосування.
Підсумовуючи, відзначимо, що в регулюванні
діяльності у сфері надрокористування простежується цілеспрямована ідея законодавця, яка
полягає у запровадженні режимного доступу до
цього ресурсу. Фактично, контролю з боку уповноважених державних органів підлягає як формальна сторона у вигляді отримання ліцензій,
дозволів, погодження та затвердження документів тощо, так і змістовна – у вигляді нормативів,
стандартів здійснення конкретних дій, постійного дотримання правил безпеки тощо.
Висновки і пропозиції. Закріплені в чинному Кримінальному кодексі України норми ст.
240 та ст. 244, загалом охороняють своєю дією
відносини у сфері надрокористування. В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.
1. Норми, закріплені у вищезазначених статтях
Кримінального кодексу України, встановлюють
відповідальність за широке коло правопорушень
у сфері надрокористування, тому можна вважати,
що формально виконують свою функцію.
2. Основним недоліком, який простежується
в усіх складах злочинів (окрім ч. 2 ст. 244 КК
України) є бланкетність їх конструкції. Побудова норми таким чином, що самостійно не встановлює межі порушення, а відсилає до масиву
законодавства з цього питання викликає ряд
складнощів під час застосування, а саме відсутність достатнього регулювання певних вузьких
питань в нормативно-правових актах, застарілість або необґрунтована швидкість зміни галузевих стандартів і нормативів, можливі колізії
законодавства, неповне дотримання принципу
правової визначеності, що є складовою принципу
верховенства права тощо.
3. До суттєвих недоліків також відноситься
відсутність чіткого визначення розміру наслідків, що повинні настати для кваліфікації такого
діяння за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Невизначеність меж призводить до посилення правозастосовної дискреції
у цій сфері.
4. Супутнім недоліком, який впливає на прозорість кваліфікації злочинів у досліджуваній
сфері є загальна невпорядкованість масиву законодавства в галузі надрокористування, що суттєво ускладнює застосування деліктних норм.
На нашу думку, закріплені в ст. 240 та 244 КК
України норми підлягають вдосконаленню одночасним розвитком у двох напрямках. По-перше,
необхідно здійснити впорядкування масиву
законодавства, а саме провести кодифікацію
основних нормативів та стандартів, примусово
замінити застарілі, але досі чинні, нормативи
на актуальні, впорядкувати процедури «допуску» до здійснення надрокористування та вимоги
щодо безпосереднього здійснення зазначеної діяльності. Окремо щодо ст. 240 КК України можна провести диференціацію складів злочину за
окремими видами надрокористування. По-друге,
необхідно більш детально встановити межі наслідків, за умови настання яких підлягають застосуванню вищезазначені норми кримінального законодавства.

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

313

Список літератури:

1. Конвенція про континентальний шельф: Конвенція ООН від 29.04.1958 / Організація Об’єднаних Націй.
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/conts.pdf (дата звернення: 29.10.2019).
2. Кримінальний кодекс України: документ №2341-III від 05.04.2001 зі змінами в ред. від 18.10.2019 /
Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 28.10.2019).
3. Кодекс України про надра: документ № 132/94-ВР від 29.07.1994 зі змінами в ред. від 04.04.2018 /
Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення:
25.10.2019).
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 21220): документ № 80731-X від 07.12.1984
зі змінами в ред. від 19.10.2019 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата
звернення: 27.10.2019).
5. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 №1264-XII зі змінами в
ред. 12.10.2018 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення:
26.10.2019).
6. Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин : Постанова Держгіртехнагляду СРСР від 14.05.1985 № 22 зі змінами в ред. від 12.10.2006 / Офіційний сайт Державної служби геології
та надр України. URL: http://www.geo.gov.ua/npac/ (дата звернення: 28.10.2019).
7. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: постанова Пленуму
Верховного суду України № 17 від 10.12.2004 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v0017700-04 (дата звернення: 27.10.2019).
8. Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2012. 20 с.
9. Турлова Ю.А. Система екологічних злочинів. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія «Право». 2016. Випуск 36. Том 2. С. 103–108.
10. Козьяков І.М. Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу статті 240 Кримінального кодексу України. Університетські наукові записки. 2014. № 2(50).
С. 291–300.
1. Konventsiia OON pro kontynentalnyi shelf [UN Convention on the Continental Shelf]. United Nations.
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/conts.pdf (in Russian)
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine].
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (in Ukrainian)
3. Kodeks Ukrainy pro nadra [Code of Ukraine on subsoil]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine].
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian)
4. Kodeks Ukrajiny pro administratyvni pravoporushennja (statti 1 – 21220) [Code of Ukraine on administrative violations
(Articles 1 – 21220)]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/80731-10 (in Ukrainian)
5. Zakon Ukrajiny Pro okhoronu navkolyshnjogho pryrodnogho seredovyshha [Law of Ukraine on environmental
protection]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1264-12 (in Ukrainian)
6. Postanova Derzhghirtekhnaghljadu SRSR "Jedyni pravyla okhorony nadr pry rozrobci rodovyshh tverdykh
korysnykh kopalyn" [Resolution of State Mining Technical Inspection of the USSR "Uniform Rules for the
Protection of Subsoil in the Development of Solid Minerals"]. Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby gheologhiji ta
nadr Ukrajiny [Public Service of Geology and Subsoil of Ukraine official website]. URL: http://www.geo.gov.ua/
npac/ (in Ukrainian)
7. Postanova Plenumu Verkhovnogho Sudu Ukrajiny Pro sudovu praktyku u spravakh pro zlochyny ta inshi
pravoporushennja proty dovkillja [Resolution of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine On case law
on crimes and other environmental offenses]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine].
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017700-04 (in Ukrainian)
8. Netesa, N.V. (2012). Kryminaljna vidpovidaljnistj za porushennja pravyl okhorony abo vykorystannja nadr
[Criminal liability for violation of the rules of protection or use of subsoil]. Avtoref. dys. … kand. juryd. nauk :
12.00.08. Kharkiv, pp. 20.
9. Turlova, Ju.A. (2016). Systema ekologhichnykh zlochyniv [The system of environmental crimes]. Naukovyj visnyk
Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University], vol. 36,
pp. 103–108.
10. Kozjjakov, I.M. (2014). Porushennja pravyl okhorony abo vykorystannja nadr: problemy blanketnoji konstrukciji
ta faktychnogho skladu statti 240 Kryminaljnogho kodeksu Ukrajiny [Violation of the rules for the protection or
use of subsoil: problems of blanket construction and the actual composition of Article 240 of the Criminal Code of
Ukraine]. Universytetsjki naukovi zapysky [University research notes], vol. 2(50), pp. 291–300.

ЮРИДИЧНІ науки

References:

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

314

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-69
УДК 341.64:061.IЄС

Касьяненко Д.І.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Реформа в судовій системі Європейського Союзу:
ліквідація трибуналу з питань цивільної служби
Анотація. Досліджено питання реформування судової системи Європейського Союзу. Особлива увага
приділяється зміні структури судової системи ЄС, процедурі формування суддівського корпусу. Єдиним
судовим органом спеціальної юрисдикції, що розглядав і вирішував винятково трудові (службові) спори
між Європейським Союзом і його службовцями та іншими співробітниками був Трибунал з питань цивільної служби. Висвітлено основні причини ліквідації Спеціалізованих судів, а саме Трибуналу з питань
цивільної служби ЄС. Виявлено сутність проблеми перерозподілу юрисдикції між судовими органами
Європейського Союзу після реформи. Реформування судової системи ЄС не завершилося, триває його
постлісабонський період, який спрямований на забезпечення дотримання поваги до прав людини та на
необхідність вирішення проблем, з якими зіткнувся Суд ЄС.
Ключові слова: Суд Європейського Союзу, Трибунал з питань цивільної служби ЄС, Суд першої інстанції,
спеціалізовані судові палати, реформа.
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Summary. The issues of reforming the European Union judicial system have been investigated. Particular
attention is paid to changing the structure of the EU judiciary, the procedure for forming a judicial corps.
The only judicial authority having special jurisdiction to hear and resolve exclusively labor (service) disputes
between the European Union and its servants and other staff was the Civil Service Tribunal. The need for the
Civil Service Tribunal to be established was laid down in the Treaty of Nice, which provided for the creation
of specialized courts of law at the Court of First Instance on specific types of claims or proceedings in specific
fields. The Civil Service Tribunal consisted of 7 judges. The appointment of judges to the Tribunal took into
account the balance of the geographical representation of the Member States and the representation of national legal systems. The judges were appointed by a decision of the Parliament and the Council, which was
adopted in accordance with the general legislative procedure. In 2011, a new initiative to reform the EU judiciary emerged. This was due to the steadily increasing number of appeals to the courts. For the first time in
the history of the existence of the EU Court of Justice, the decision was not to create a new link for unloading
the courts, but to increase the number of judges. The increase in the number of Justices of the General Court
was accompanied by the transfer of first instance powers of dispute between the EU and its officials, which
previously belonged to the jurisdiction of the Civil Service Tribunal. The main reasons for the liquidation of
the Specialized Courts, namely the EU Civil Service Tribunal, are highlighted. The essence of the problem of
redistribution of jurisdiction between the judicial bodies of the European Union after the reform has been revealed. This reform has drawn a great deal of criticism from both the Member States and the EU institutions,
as they have been given the necessary financial burden. The reform of the EU judiciary has not been completed,
and its post-Lisbon period is ongoing, aimed at ensuring respect for human rights and the need to address the
problems faced by the Court of Justice.
Keywords: Court of Justice of the European Union, EU Civil Service Tribunal, Court of First Instance,
Specialized Courts of Justice, reform.

остановка проблеми. Задля ефективноП
го функціонування судової системи і реалізації функцій судової влади вкрай важливими

є шляхи формування суддівського корпусу, визначення оптимальної структури судової системи, що сприяє прийняттю справедливих рішень
та належному здійсненню правосуддя.
Реформи, які були проведені раніше в судовій
системі не вирішили всіх проблем, які пов’язані
з діяльністю Суду ЄС. Також, внаслідок практичного застосування права ЄС постійно перед судовою системою постають нові завдання
та проблеми, які необхідно вирішувати задля її
ефективного функціонування. В останні роки
простежувалася тенденція щодо зниження рівня
прозорості судового процесу, а також збільшення навантаження на суддів. Через це відбулися
демократичні перетворення у судовій владі ЄС,
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у тому числі шляхом удосконалення процедури
формування суддівського корпусу, а також запровадження додаткового етапу відбору суддів
у вигляді дослідження кандидатур спеціальною
колегією на предмет їх придатності до виконання покладених на Суд ЄС функцій. Внаслідок
реформування судової системи ЄС було ліквідовано Трибунал з питань цивільної служби ЄС.
Такі зміни в судовій системі ЄС повинні сприяти
підвищенню ефективності та якості правосуддя
у ЄС, а також прозорості суддівських призначень, виробленню оптимальних критеріїв, що
висуваються до кандидатів та створення такої
структури судової системи, при якій можливе належне виконання Судом ЄС своїх функцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Відомо небагато досліджень і наукових публікацій з цієї тематики, переважно західноєвропей-

ських. Це праці Т. Дамбровського та Б. Петкової,
А. Дешвуда та А. Джонсона, Ж.-М. Суве. В Україні Т.В. Комарова присвятила монографію та низку публікацій в яких висвітлені питання реформування судової системи Європейського Союзу.
Також, К.В. Бережна досліджувала питання перерозподілу юрисдикції судових органів ЄС після прийняття Лісабонського договору.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Не вирішеною залишається проблема, яка стосується необхідності та доцільності збільшення кількості суддів, доречності
ліквідації Трибуналу з питань цивільної служби
внаслідок реформування судової системи ЄС.
Мета статті. Головною метою цієї статті є висвітлення змін, що стосуються реформування судової системи Європейського Союзу, оновлення її
організаційної структури, а саме ліквідація Трибуналу з питань цивільної служби ЄС. А також
виявлення найновіших тенденцій цього процесу
у світлі реформ після Лісабонського договору, зокрема посилення незалежності Суду ЄС, зміни
у правовому статусі, розширення кола повноважень та складу суддів ЄС.
Виклад основного матеріалу. Реформи
в судовій системі 1989 року та 2010 року не вирішили проблеми в роботі Суду ЄС, працевлаштування допоміжного персоналу та контролю
за їх діяльність, призначення на посади суддів та заміщення вакантних посад, а також
з’явилися нові проблеми, які пов’язані з ефективністю діяльності судової системи ЄС. Правова регламентація організації судової влади у ЄС
міститься безпосередньо в положеннях установчих договорів Союзу, а також у Статуті Суду
ЄС (який є невід’ємною частиною Договору про
функціонування ЄС у вигляді Протоколу № 3),
Регламенті Суду справедливості та Регламенті
Загального суду тощо.
Необхідність появи Трибуналу з питань цивільної служби була закладена Ніццьким договором, який передбачив створення при Суді
першої інстанції спеціалізованих судових палат
з окремих видів позовів або проваджень в особливих галузях. Такі палати могли створюватися одноголосним прийняттям рішення Радою
на пропозицію від Комісії та після консультацій
з Європейським Парламентом та Комісією. Аналогічним чином така можливість була закріплена і Лісабонським договором: Європейський
Парламент та Рада могли засновувати при Загальному суді спеціалізовані суди. Парламент
та Рада приймали такі рішення у формі регламентів за пропозицією Комісії та після консультації з Судом ЄС або за пропозицією Суду ЄС після консультації з Комісією [3, с. 36].
Рада ЄС отримала право засновувати нові судові органи спеціальної юрисдикції в якості третьої (нижньої) ланки судової системи ЄС. Вони
стали називатися «спеціалізовані трибунали».
До їх компетенції передавалися категорії справ
позовного провадження, які до того розглядали
Суд ЄС або СПІ.
У 2004 р. був створений перший спеціалізований трибунал Європейського Союзу – Трибунал
з питань цивільної служби. У його юрисдикцію
були передані спори між Європейським Союзом,
з одного боку, і особами, які перебували на його
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«європейській публічній службі», а також іншими співробітниками апарату ЄС, з іншого боку.
Трибунал розпочав роботу 12 грудня 2005 року,
а припинив – 1 вересня 2016 року внаслідок реформи в судовій системі ЄС [1, с. 148].
Трибунал з питань цивільної служби був
єдиним судовим органом спеціальної юрисдикції, що розглядав і вирішував винятково трудові (службові) спори між Європейським Союзом
і його службовцями та іншими співробітниками. Остаточні рішення Трибуналу з питань цивільної служби могли бути оскаржені протягом
2-х місяців з дня повідомлення про них до Суду
загальної юрисдикції. Зокрема, справи за позовами про відшкодування збитків, проти інституцій ЄС про бездіяльність, про анулювання
нормативно-правових актів інституцій ЄС, за позовами з арбітражного застереження.
Трибунал з питань цивільної служби складався з 7 суддів. За постановою Ради на вимогу
Суду ЄС кількість суддів могла бути збільшена.
При призначенні суддів Трибуналу враховувався
баланс географічного представництва державчленів та представництва національних правових систем. Судді призначалися рішенням Парламенту та Ради, яке ухвалювалося відповідно до
загальної законотворчої процедури. Трибунал засідав в двох палатах по три судді та палаті з п’яти
суддів (остання могла засідати у складі трьох суддів), повним складом та одноособово [3, с. 40].
Голова Трибуналу обирався з-поміж його суддів терміном на 3 роки із правом переобрання на
цю посаду. Також, був наявний секретаріат для
інформаційного, аналітичного забезпечення. За
розгляд справи не потрібно було сплачувати судових зборів. До Трибуналу можна було звертатися
на одній із офіційних мов ЄС, що пізніше ставала
мовою вирішення справи в суді, хоча судді проводили наради французькою мовою [4, с. 53].
З того часу як Трибунал приступив до виконання своїх повноважень і до початку 2009 р. до нього
надійшло 546 справ, 151 з яких були передані від
Суду першої інстанції у 2005 р. при передачі юрисдикції. Виходячи з практики Трибуналу, можна
сказати, що він розглядав справи, які стосувалися
неправомірного звільнення; впливу на пенсійні
права службовців; визначення професійних захворювань; відмов у прийнятті на певні посади тощо.
У 2011 році виникла нова ініціатива реформування судової системи ЄС. Це було пов’язано
з постійним збільшенням кількості звернень до
судових інстанцій. Проект проведення реформи
передбачав збільшення суддівського корпусу
Трибуналу та розширення предметної юрисдикції. Зазначена судова реформа мала на меті скоротити тривалість розгляду справ в Трибуналі
і як наслідок скоротити кількість подальших
скарг щодо порушення розумного строку. Ще
одним варіантом зменшення навантаження на
суддів було створення додаткових спеціалізованих судів. Однак, саме по собі створення додаткових судів не є способом вирішення проблеми,
більш того, це не сприяло б одноманітності судової практики. Тому 23 червня 2015 року Рада
ЄС відхилила пропозицію реформування судової
системи ЄС у такому вигляді і Регламентом від
06 липня 2016 року внесла зміни в інституційну
структуру судової системи ЄС [5, с. 250].
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У 2016 р. влада ЄС прийняла рішення про
припинення діяльності Трибуналу з питань цивільної служби ЄС, а у відповідь на це вдвічі
збільшити суддівський корпус Загального суду.
У цьому випадку вперше за історію існування
Суду ЄС рішення стосувалося не створення нової
ланки для розвантаження судів, а збільшення
кількості суддів [2, с. 84].
Збільшення кількості суддів Загального суду
супроводжувалося переданням йому повноважень
з розгляду в першій інстанції спорів між ЄС та його
службовцями, що раніше належало до юрисдикції
Трибуналу з питань цивільної служби.
Шляхом подвоєння кількості суддів Європейський Союз намагається подолати проблему, яка
пов’язана зі збільшенням навантаження на суддів. Ця реформа викликала дуже багато критики
як з боку держав-членів, так і з боку інститутів ЄС,
оскільки на них покладався відповідний фінансовий тягар. Наприклад, критика була в основному від
таких невеликих держав як Кіпр, Мальта, Люксембург, які не вбачали необхідності в такій збільшенні
кількості суддів і не вважали ліквідацію Трибуналу
дієвим засобом для розвантаження судів. З-поміж
інститутів ЄС, то Європейський центральний банк,
Європейський суд аудиторів вбачали недоцільність
використання такої кількості фінансових ресурсів
на реформування судової системи ЄС. Незважаючи
на таку критику, Рада з Парламентом все ж таки
підтримали ідею таких змін Суду ЄС.
Реформування судової системи ЄС не завершилося, триває його постлісабонський період,

спрямований передусім, на нагальність відповіді викликам, з якими зіткнувся Суд ЄС, на забезпечення дотримання поваги до прав людини.
Адаптуючись до нових умов і етапів інтеграційного процесу, розвиваються організаційно-правові засади Суду ЄС з урахуванням наявних моделей та актуального стану права. Суду вдалося
здобути довіру за рахунок високої якості відбору
суддівських кадрів та ухвалення великої кількості справедливих рішень, утвердитися в статусі
впливової інституції ЄС, забезпечити підтримання і дотримання інституційного балансу, встановленого установчими договорами [6, с. 416].
Висновки і пропозиції. Підводячи підсумок
необхідно зазначити, що Трибунал з питань цивільної служби, хоча і не відігравав значної ролі
в розвитку основних принципів і положень інтеграційного права, але зі свого боку зробив внесок
у зміцнення захисту службовців ЄС, що відображало ставлення інститутів Союзу до приватних осіб.
Перевагою ліквідації Трибуналу з питань цивільної служби є зменшення навантаження на
суддів внаслідок збільшення (подвоєння) їх чисельності. Щодо недоліків, то відсутній судовий
орган спеціальної юрисдикції, який би спеціалізувався тільки на розгляді спорів між ЄС та його
службовцями, а також збільшення кількості
суддів створює фінансовий тягар як для державчленів, так і для ЄС. Практика застосування
права ЄС постійно ставить перед судовою системою нові завдання, з якими вона справляється за
допомогою проведення низки реформ.
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Самозахист права на безпечне навколишнє природне середовище
Анотація. У статті розкривається зміст права на безпечне навколишнє природне середовище, досліджується
його виникнення та закріплення в міжнародних актах та в національному законодавстві. Аналізується його
місце та значення у системі прав людини. Автор досліджує питання самозахисту права на безпечне навколишнє природне середовище та способи його здійснення. Визначає особливості застосування самозахисту та
умови визнання його правомірним. Розглядає актуальні проблемні питання, наукові дискусії з цього приводу,
наводить цікаві випадки з практики. У результаті досліджень, автор висловлює пропозиції стосовно удосконалення чинного законодавства в частині самозахисту права на безпечне навколишнє природне середовище.
Ключові слова: самозахист, способи захисту, екологічні права людини, право на безпечне навколишнє
природне середовище, стан навколишнього природного середовища.
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Yaroslav Mudryi National Law University

Self-defense of the right to a safe natural environment

остановка проблеми. Стан навколишП
нього природного середовища є одним із
основних чинників, які значною мірою впливають

на здоров’я та життя людини. Від якості навколишнього природного середовища на 20–40% залежить
здоров’я людини (за даними ВООЗ та оцінками
експертів) [1], добробут населення та економічний
розвиток усіх країн, тому здійснення захисту навколишнього середовища є невід’ємною функцією
як усіх без виключення органів держави, так і кожного громадянина зокрема. На даний час право на
безпечне навколишнє природне середовище порушується майже не щодня. Тому його захист набуває особливої важливості та значущості. У цій
статті детально проаналізовано, що являє собою
самозахист права на безпечне навколишнє природне середовище та які його переваги над іншими
способами захисту екологічних прав.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання самозахисту права на безпечне навколишнє природне середовище ще не отримало широкого висвітлення в науковій літературі. Особливої уваги заслуговує монографія Є.В Лаєвської
[20], у якій детально проаналізовано проблеми
теорії та практики захисту права на безпечне
навколишнє природне середовище у Республіці

Білорусь. Окремі аспекти з цієї проблеми досліджували: А.О. Матвійчук [17], О.Ф. Даценко [16],
В.Л. Бредіхіна [3], Н.В. Данилова [2], серед російських науковців – М.Н. Копилов [10], Р.М. Валєєв [5], Д.Р. Гілязева [5]. Роботи вказаних авторів
присвячені аналізу права на безпечне навколишнє природне середовище та його захист, проте
проблема самозахисту аналізується не докладно
або розглядається лише побіжно.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на позитивні зміни, які відбулися у законодавстві України
у зв’язку із закріпленням екологічних прав та їх
гарантій, залишаються неврегульованими низка
питань, що пов’язані із їх реалізацією та захистом, які ми намагаємося розкрити у цій статті.
Також, на нашу думку, уваги заслуговує самозахист права на безпечне навколишнє природне
середовище, який є оперативним, дієвим та економним способом захисту зазначеного права.
Мета статті. Полягає в аналізі права на безпечне навколишнє природне середовище, яке
забезпечує природне існування фізичної особи, а також дослідженні умов та особливостей
застосування самозахисту при захисті цього
суб’єктивного права.
© Кисіль О.В., 2019
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Summary. The article reveals the definition of the right to a safe natural environment, studies its emergence
and consolidation in international instruments and the national legislation, and analyzes its place and role in
the human rights system. The right of citizens to a safe natural environment is a fundamental right and the
state of the natural environment directly affects on human life and health. From the quality of the natural
environment also depends on the welfare of the population and economic development of the states, so the
value of this right and its protection is of particular importance and relevance. In connection with a frequent
violation of the right to a safe natural environment, there is a need to protect it. There are many ways to protect
environmental rights now, between them deserves special attention self-defense of the right to a safe natural
environment, which has many advantages over other ways of protecting rights. The effectiveness of the chosen
protection mechanism depends on a quick response to a violation of right. A form of protection that provides the
ability to independently operationally restore violated rights and eliminate obstacles in their implementation
without going to court is self-defense. The author studies the issue of self-defense of the right to a safe natural
environment and the ways of its implementation. The article determines the features of self-defense and conditions of its recognition as lawful, considers topical problematic issues and scientific discussions on this matter,
provides statistics and practical examples. The author states that the issue of self-defense is defined in the law
only in general terms. Considering the results of the studies, the author gives suggestions for improvement of
the current legislation in the part of self-defense of the right to a safe natural environment.
Keywords: self-defense, ways of protection, environmental human rights, right to a safe natural environment,
state of the natural environment.
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Виклад основного матеріалу. Конституційне право кожного на безпечне навколишнє природне середовище – є одним із фундаментальних
та основних суб’єктивних прав людини. Воно тісно
пов’язано із правом на життя та охорону здоров’я,
адже здоров’я кожної людини напряму залежить
від якості навколишнього природного середовища. На нашу думку, право на безпечне навколишнє природне середовище є багатокомпонентним
і включає в себе придатну для харчових потреб
воду, належне атмосферне повітря, наявність рослинного світу та земель, які б відповідали певним
екологічним, санітарно-епідеміологічним та гігієнічним стандартам тощо. Якість навколишнього
природного середовища визначається рівнем його
забрудненості, наявністю необхідної кількості
природних ресурсів, які б задовольняли потреби
людини, видовим різноманіттям та можливістю
відповідати естетичним потребам громадян. Природне середовище буде вважатися сприятливим
для здоров’я людей, якщо його стан відповідає передбаченим законодавством вимогам [2].
Право на безпечне навколишнє природне середовище виявляється в можливості особи жити
в належному та безпечному середовищі, здійснювати це право своїми власними діями, вимагати
від уповноважених осіб дотримання норм права,
які забезпечують підтримання навколишнього середовища в належному стані, а також звертатися
до уповноважених державних органів за захистом
порушеного права та самостійно його захищати.
Інші екологічні права (такі як: участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів, об’єднання
в громадські природоохоронні формування, отримання достовірної екологічної інформації тощо)
так чи інакше забезпечують реалізацію права громадян на безпечне навколишнє природне середовище і спрямовані на його втілення та захист [3].
Уперше на міжнародному рівні як самостійну
проблему реалізацію права людини на безпечне
навколишнє природне середовище було розглянуто на Конференції ООН з проблем середовища,
оточуючого людину у 1972 році. На конференції
було прийнято Стокгольмську декларацію, яка
закріпила 26 принципів збереження довкілля.
Перший принцип безпосередньо передбачає,
що людина має основне право на свободу, рівність і сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, якість якого дозволяє вести гідне
і процвітаюче життя, і несе головну відповідальність за охорону і покращення навколишнього
природного середовища на користь сучасного
і майбутнього поколінь (ст. 1) [4].
Наведене із Декларації положення свідчить, що
в ній знайшла відображення спроба закріпити право на безпечне та здорове навколишнє природне середовище, яке надало поштовх до висвітлення цього права у майбутньому як у міжнародному праві,
так і на рівні національного законодавства [5].
Згодом у багатьох міжнародних актах це право було передбачено хоч і не безпосередньо, проте не залишалося осторонь від правового регулювання. Так, Міжнародний пакт про громадянські
і політичні права проголошує право на життя
невід’ємним правом людини, яке охороняється
законом (стаття 6) [6], а Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права закріплює
право кожного на достатній життєвий рівень і на

неухильне поліпшення умов життя (ст. 11) [7].
Враховуючи те, що одним із обов’язкових елементів життєвого рівня населення є належний стан
навколишнього природного середовища, доходимо висновку, що, закріплюючи право на достатній
життєвий рівень, одночасно передбачається і право на безпечне навколишнє природне середовище.
Серед міжнародних актів, у яких прямо зафіксовано право на безпечне навколишнє природне
середовище, слід назвати Хартію основних прав
Європейського Союзу, ст. 37 якої встановлює, що
необхідно підтримувати підвищений рівень захисту навколишнього природного середовища і забезпечувати покращення його якості у відповідності до
принципу сталого розвитку [8], а також Африканську хартію прав людини і народів 1981 року [9].
Варто зауважити, що до прийняття Стокгольмської декларації 1972 року на рівні національного
законодавства було відсутнє закріплення права на
безпечне навколишнє природне середовище. Але
під впливом тривалого обговорення і з’ясування
цього питання, зазначене право поступово почало
з’являтися і знайшло своє закріплення у конституціях деяких держав [10]. Так, стаття 50 Конституції України закріплює, що кожен має право на
безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права
шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість
харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не
може бути засекречена [11].
Загальновідомим є положення про те, що визначаючи за особами права та обов’язки, законодавством також передбачається надання правових гарантій їх охорони та захисту. Це необхідно
для того, щоб екологічні права не лишалися декларативними, а наповнювалися змістом [12].
Тому, у ч. 5 ст. 55 Конституції України передбачено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права
і свободи від порушень і протиправних посягань
[11]. Крім того, ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
передбачає, що Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм
законодавством. Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища можуть бути поновлені в судовому порядку
відповідно до законодавства України [13].
Під захистом права на безпечне навколишнє
природне середовище слід розуміти сукупність
юридичних заходів, що спрямовані на припинення порушення права, усунення перепон у їх реалізації, відновлення порушених прав. Спосіб захисту може бути визначений як концентрований
вираз змісту (суті) міри державного примусу, за
допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені,
правового результату [14].
Способи захисту в екологічному законодавстві,
на відміну від цивільного (ст. 16 ЦК України), не
містяться в узагальненому вигляді. Перелік способів захисту цивільних прав та інтересів закріплений у ст. 16 Цивільного кодексу України. Стаття 9
Цивільного кодексу України передбачає можливість застосування положень даного кодексу до
врегулювання відносин, які виникають у сфері

використання природних ресурсів та охорони довкілля, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Отже, відносини у сфері захисту
екологічних прав громадян України потрапляють
у сферу правового регулювання Цивільного кодексу України. Таким чином, норми цивільного права
відіграють особливу роль у забезпеченні захисту
екологічних прав громадян України, оскільки способи захисту екологічних прав випливають із загальних способів захисту цивільних прав [15].
Наразі існує велика кількість способів захисту екологічних прав, до них можна віднести такі:
відновлення порушеного права; визнання екологічних прав; визнання правочину недійсним;
припинення дії, що порушує право; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, а також моральної шкоди;
припинення правовідношення; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу
державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх службових і посадових осіб; інші способи, встановлені договором або законом.
Ефективність обраного механізму захисту залежить насамперед від швидкого реагування на
порушення права. Формою захисту, що надає можливість самостійно оперативно відновлювати порушені права і усувати перешкоди в їх реалізації без
звернення до юрисдикційних органів є самозахист.
За загальним визначенням самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам
суспільства (стаття 19 ЦК України). Під самозахистом екологічних прав розуміють передбачені моральними засадами суспільства та нормами законодавства, у певних випадках визначених у договорі,
дії особи (тобто застосування засобів протидії), які
наділені зазначеним правом, спрямовані на забезпечення недоторканності права, припинення порушення і ліквідацію наслідків [16]. Одні автори розглядають право на самозахист як самостійне право;
інші – як один із елементів права на захист; право
на самозахист природного блага називають природним правом людини. Самозахист розглядається як
спосіб захисту; дехто вважає його одночасно і засобом, і формою захисту; деякі науковці доводять, що
самозахист має бути виділений в окрему форму захисту (неюрисдикційну, особисту), в межах якої можуть бути застосовані різні способи захисту, як-то:
припинення дії, яка порушує право, відновлення
становища, яке існувало до порушення, зміна правовідносин тощо, без звернення до органів влади
[17]. Особа може самостійно обирати способи самозахисту з урахуванням змісту права, що порушене,
характеру дій, якими воно порушене, а також наслідків, що спричинені цим порушенням.
У чому переваги самозахисту? Звернення до
компетентних органів потребує значних затрат
часу та коштів, крім того, сам судовий процес
є довготривалим, внаслідок чого, знижується ефективність захисту. Нерідко на момент винесення
судового рішення перестають існувати ті обставини, з приводу яких особа звернулася. Тому, використання самозахисту є більш дієвим і доцільним
при захисті права на безпечне навколишнє природне середовище. Наприклад, на даний час однією з найбільш нагальних проблем є утворення
сміттєзвалищ. Відходи забруднюють повітря, ґрун-

319

ти і підземні води. Це в свою чергу призводить до
забруднення води в криницях людей, які живуть
біля сміттєзвалищ, та довколишніх водойм важкими металами та небезпечними продуктами розпаду, а споживання такої води може викликати серцеві, онкологічні та респіраторні захворювання.
Тому, громадяни нерідко вдаються до самозахисту
свого права на безпечне навколишнє природне
середовище: перегороджують проїзд сміттєвозам,
самостійно утилізують сміття та розчищають сміттєзвалища. За статистичними даними в Україні
переробляють лише 3,2% усіх відходів [18]. Тому,
розраховувати на допомогу держави щодо оперативного усунення сміттєзвалищ, не доводиться.
Складність при виборі самозахисту зумовлюється тим, що чинним законодавством не передбачено особливості застосування цього інституту на
практиці. Крім того, число способів самозахисту
є не обмеженим, що також викликає спірні питання при його використанні, адже дії всупереч порядку визнаються самоправством, а чіткого порядку самозахисту не передбачено. У зв’язку з цим,
вважаємо за необхідне зазначити, які способи не
можуть використовуватися для самозахисту: діяння, які визнаються кримінальним або адміністративним правопорушенням, діяння, які порушують моральні засади суспільства; діяння, які
завдають шкоди навколишньому природному середовищу, культурній спадщині; діяння, які спрямовані виключно на заподіяння шкоди. У екологічному законодавстві виокремлюють лише один
спосіб самозахисту, що може застосовуватися для
захисту права на безпечне навколишнє природне
середовище – це необхідна оборона, що детально
проаналізовано Матвійчуком А.О. [17].
Самозахист завжди є правомірною поведінкою,
що забезпечується виконанням таких умов: здійснюється від порушень і протиправних посягань,
які є явними та реальними; вчинюється активними
діями; способами, які не заборонені законом та відповідають моральним засадам суспільства, змісту
права, що порушене, характеру дій, якими воно порушене, а також наслідками, що спричинені цим
порушенням. Ще одним прикладом самозахисту
права на безпечне навколишнє природне середовище є самостійна протидія незаконній вирубці
зелених насаджень. Мешканці села перекривають дорогу до лісу, обгороджують піщаним насипом під’їзд до нього, що ускладнює доступ до лісу
та унеможливлює вивезення деревини. Розглядаючи дану ситуацію, доходимо висновку, що всі умови
правомірності самозахисту дотримані, є ефективними та не потягнуть відповідальності для громадян, оскільки не заборонені законодавством.
Також самозахистом права на безпечне навколишнє природне середовище можуть бути визнані дії громадян по проведенню зборів, мітингів,
демонстрацій, які не порушують правопорядок
та права інших громадян і спрямовані проти
незаконного будівництва та функціонування
підприємств, які діють всупереч нормам екологічного законодавства; проти реалізації проектів
нормативних актів, які повною мірою не враховують та порушують права людей на безпечне
навколишнє природне середовище [20].
Аналіз судової практики з цього питання показав,
що кількість звернень за захистом права на безпечне навколишнє природне середовище є незначною
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і в більшості випадків суди відмовляють у задоволенні позовних вимог за «недоведеністю та безпідставністю» (http://reyestr.court.gov.ua/Review/20125640;
http://reyestr.court.gov.ua/Review/15306260;
http://
reyestr.court.gov.ua/Review/40617849).
Поодинокі
випадки звернень до суду та незначна кількість позитивних судових рішень викликає сумніви та побоювання громадян при виборі юрисдикційної форми
захисту права на безпечне навколишнє природне
середовище. У зв’язку з цим, громадяни часто уникають звернення до суду і роками можуть терпіти
або взагалі не зосереджувати увагу на тому, що їх
права порушуються.
Тому, все частіше громадянам доводиться звертатися до самозахисту. Наприклад, сусід викопав
яму для відходів біля криниці, шкідливі речовини
забруднюють ґрунт і потрапляють у воду, що є прямим порушенням права на безпечне навколишнє природне середовище. Такі дії з боку деяких
осіб свідчать про еколого-правовий нігілізм серед
громадян, адже інколи люди можуть навіть і не
усвідомлювати, що певні дії з їхнього боку є правопорушенням. Тому, на нашу думку, перш за все
необхідно використати самозахист перед зверненням до суду, а саме, в наведеній ситуації, спробувати власними силами усунути порушення свого
права – засипати цю яму. Проте, тут виникає інше
проблемне питання: чи є самозахист ефективним?
Звісно, самозахист має переваги перед іншими
способами захисту прав, які були перелічені раніше, ними є оперативність та ефективність, поєднана з особистою зацікавленістю уповноваженої
особи. На думку А.О. Матвійчук, розвиток законодавства про захист права на безпечне навколишнє
природне середовище має обмежувати можливості
самостійно протидіяти правопорушенням і спонукати та заохочувати обирати юрисдикційні способи
захисту [17]. Слід також додати, що держава має
підвищувати рівень екологічної свідомості громадян, задля мінімізації порушень екологічних прав,
у тому числі і права на безпечне навколишнє природне середовище.
Висновок. Право на безпечне навколишнє
природне середовище являє собою одне із основ-

ЮРИДИЧНІ науки

Список літератури:

них, фундаментальних прав людини і відіграє вирішальне значення для реалізації всіх інших прав,
зокрема, таких як право на життя та здоров’я. Від
якості навколишнього природного середовища залежить рівень життя населення, економічне благо країни та добробут і здоров’я нації. Право на
безпечне навколишнє природне середовище має
бути збалансованим і встановлювати обов’язок
громадянина зменшувати шкідливий вплив на
навколишнє природне середовище та активно
сприяти покращенню його стану та якості.
У зв’язку із частим порушенням цього права,
виникає необхідність його захисту. Самозахист
перед іншими способами захисту має очевидні
переваги: ефективність, дієвість, оперативність
та зацікавленість особи в результаті. Проведений
аналіз дозволяє зробити висновок, що сучасне
національне екологічне законодавство поняття
самозахисту та способи його здійснення визначає лише в загальних рисах. У зв’язку з тим,
що перелік способів самозахисту є невичерпним
та конкретно не встановленим, така невизначеність призводить до проблем у застосуванні,
адже, як зазначалося раніше, діяння всупереч
порядку визнаються самоправством, а чіткого
порядку самозахисту ніде не закріплено. Тому,
більш детальне дослідження та визначення самозахисту є актуальним питанням. Зрозуміло,
що передбачити всі можливі способи самозахисту не представляється реальним, проте встановлення орієнтовного переліку значно спростило
б його застосування. Пропонуємо закріпити на
законодавчому рівні такі способи самозахисту:
заходи активної протидії порушенню права (самозахист, наслідком якого є заподіяння шкоди;
необхідна оборона); заходи превентивного характеру, які спрямовані на запобігання порушення
права на безпечне навколишнє природне середовище та забезпечення недоторканності цього
права; інші способи, які визначаються договором
або законом. Надання кожній людині достатньої
спроможності для самозахисту є більш доцільним, ніж сподівання на всесильність державної
бюрократичної машини [19, с. 83].

1. Вбивча природа: як забруднення навколишнього середовища впливає на здоров’я // УНІАН. Інформаційне агентство. Київ, 2016. URL: https://www.unian.ua/ecology/1304769-vbivcha-priroda-yak-zabrudnennyanavkolishnogo-seredovischa-vplivae-na-zdorovya.html (дата звернення: 19.10.2019).
2. Данилова Н.В. Критерии благоприятной окружающей среды: теория вопроса и практика защиты права.
Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015. № 12. Ч. 1. С. 79–81.
3. Бредіхіна В.Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище : монографія.
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2008. 168 с.
4. Декларація Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого людину середовища: прийнята Організацією Об’єднаних Націй від 16 червня 1972 р. // База даних «Законодавство України».
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454 (дата звернення: 19.10.2019).
5. Валеев Р.М., Гилязева Д.Р. Защита прав человека на благоприятную окружающую среду в международном
праве. Евразийский юридический журнал. 2013. С. 51–60.
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року // База даних «Законодавство
України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 21.10.2019).
7. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року // База даних
«Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (дата звернення: 21.10.2019).
8. Хартія основних прав Європейського Союзу від 07 грудня 2000 року № 994_524. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/994_524 (дата звернення: 22.10.2019).
9. Африканська хартія прав людини і народів від 26 червня 1981 року. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/
instree/Rz1afchar.html (дата звернення: 23.10.2019).
10. Копилов М.Н. Право на сприятливе навколишнє середовище: процес становлення юридичного змісту.
Вісник РУДН. Серія «Юридичні науки». 2003. № 1. С. 48–54.
11. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. №254к/96-ВР/Верховна Рада України. Відомості
Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 50, 55.

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

321

12. Черкашина М.К. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян. Підприєм
ництво, господарство і право. 2004. № 11. С. 82–84.
13. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII /
Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 19.10.2019).
14. Легенченко М.О. Поняття охорони і захисту права та їх співвідношення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2014. № 6–1. С. 169–172.
15. Калишук Л.А. Щодо визначення понять «форми» та «способи» захисту екологічних прав громадян України.
Актуальні проблеми держави і права. 2010. С. 78–84.
16. Даценко О.Ф. Правові засоби забезпечення реалізації права громадян на безпечне для життя та здоров’я
навколишнє середовище. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 5. С. 173–177.
17. Матвійчук А.О. Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище.
Юридична наука. 2014. № 3. С. 25–40.
18. На грани катастрофы. Пять крупнейших экологических проблем Украины // Украинская правда. Киев,
2019. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/10/22/7229683/ (дата звернення: 23.10.2019).
19. Макаров О.В. Гражданское право и правовое государство. Правоведение. 1993. № 3. С. 81–84.
20. Лаевская Е.В. Защита права на благоприятную окружающую среду: проблемы теории и практики; НЦЗПИ.
Минск : Строй Медиа Проект, 2016. 386 с.
1. UNIAN. News agency (2016). Vbyvcha pryroda: yak zabrudnennya navkolyshn’oho seredovyshcha vplyvaye
na zdorov’ya [Murderous nature: how does environmental pollution affect health]. UNIAN. Informatsiyne
ahentstvo. Available at: https://www.unian.ua/ecology/1304769-vbivcha-priroda-yak-zabrudnennya-navkolishnogoseredovischa-vplivae-na-zdorovya.html (accessed 19 October 2019).
2. Danylova, N.V. (2015). Kriterii blagopriyatnoy okruzhayuschchey sredy: teoriya voprosa i praktika zashchity
prava [Criteria favorable environmental: question theory and practice enforcement of the right]. Voprosy teorii i
practiki. Tambov: Gramota, vol. 12, pp. 79–81.
3. Bredikhina, V.L. (2008). Konstytutsiyni zasady prava hromadyan na bezpechne navkolyshnye seredovyshche:
monohrafiya [Constitutional principles citizens’ right to a safe environment: monograph]. Kharkiv: National Law
Academy of Ukraine nam. Yaroslav Mudryi, 168 p.
4. Deklaratsiya OON z problem otochuyuchoho lyudynu seredovyshcha (1972): pryynyata OON vid 16 chervnya
1972 [The UN Declaration on environmental issues: accepted UN of 16 June 1972]. Baza Danykh «Zakonodavstvo
Ukrayiny». Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454 (accessed 19 October 2019).
5. Valeyev, R.M., & Gilyazeva, D.R. (2013). Zashchita prav cheloveka na blagopriyatnuyu okruzhayuschchuyu
sredy v mezhdunarodnom prave [Protection of the right to a safe natural environment in international law].
Yevraziyskiy yuridicheskiy zhurnal, pp. 51–60.
6. Mizhnarodnyy pakt pro hromadyans’ki i politychni prava (1966) vid 16 hrudnya 1966 [The International Covenant
on civil and political rights of 16 December 1966]. Baza Danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny»/ Available at: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (accessed 21 October 2019).
7. Mizhnarodnyy pakt pro ekonomichni, sotsialʹni i kulʹturni prava (1966) vid 16 hrudnya 1966 [The International
Covenant on economic, social and cultural rights of 16 December 1966]. Baza Danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny».
Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed 21 October 2019).
8. Khartiya osnovnykh prav Yevropeysʹkoho Soyuzu(2000) vid 07 hrudnya 2000 № 994_524 [Charter of Fundamental
Rights of the European Union of 07 December 2000 № 994_524]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_524 (accessed 22 October 2019).
9. Afrykansʹka khartiya prav lyudyny i narodiv (1981) vid 26 chervnya 1981 [African Charter on Human and Peoples' Rights
of 26 June 1981]. Available at: http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html (accessed 23 October 2019).
10. Kopylov, M.N. (2003). Pravo na spryyatlyve navkolyshnye seredovyshch: protses stanovlennya yurydychnoho
zmistu.[ Right to a Favorable Environment: the process of becoming legal content]. Visnyk RUDN. Seriya
«Yurydychni nauky», vol. 1, pp. 48–54.
11. Konstytutsiya Ukrayiny (1996). Zakon Ukrayiny vid 28 chervnya 1996 № 254k/96-VR [Constitution of Ukraine:
The law of Ukraine of 28 June 1996 № 254k/96 – VR]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 30, p. 50, 55.
12. Cherkashyna, M.K. (2004). Ponyattya ta klasyfikatsiya yurydychnykh harantiy ekolohichnykh prav hromadyan
[The concept and classification of legal guarantees of environmental rights of citizens]. Pidpryyemnytstvo,
hospodarstvo i pravo, vol. 11, pp. 82–84.
13. Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha (1991). Zakon Ukrayiny vid 25 chervnya 1991 № 1264-XII
[On the protection of the environment: The law of Ukraine of 25 June 1991 № 1264-XII]. Verkhovna Rada
Ukrayiny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (accessed 19 October 2019).
14. Lehenchenko, M.O. (2014). Ponyattya okhorony i zakhystu prava ta yikh spivvidnoshennya [The concept of
protection and protection of law and their relationship]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu.
Seriya «Yurydychni nauky», vol. 6−1, pp. 169−172.
15. Kalyshuk, L.A. (2010). Shchodo vyznachennya ponyatʹ «formy» ta «sposoby» zakhystu ekolohichnykh prav
hromadyan Ukrayiny [Concerning the definition of the terms «forms» and «ways» of protecting the environmental
rights of Ukrainian citizens]. Aktualʹni problemy derzhavy i prava, pp. 78−84.
16. Datsenko, O.F. (2016). Pravovi zasoby zabezpechennya realizatsiyi prava hromadyan na bezpechne dlya zhyttya
ta zdorovʺya navkolyshnye seredovyshche [Legal means to ensure the realization of the right of citizens to a safe
and healthy environment]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 5, pp. 173−177.
17. Matviychuk, A.O. (2014). Samozakhyst osobystoho nemaynovoho prava na bezpechne navkolyshnye pryrodne seredovyshche
[Self-protection of the personal non-property right to a safe environment]. Yurydychna nauka, vol. 3, pp. 25−40.
18. Ukrainian truth (2019). Na grani katastrofy. Pyat' krupneyshikh ekologicheskikh problem Ukrainy
[On the verge of disaster. Five largest environmental problems in Ukraine]. Ukrayinsʹka Pravda. Available at:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/10/22/7229683/ (accessed 23 October 2019).
19. Makarov, O.V. (1993). Grazhdanskoye pravo i pravovoye gosudarstvo [Civil law and rule of law]. Pravovedeniye,
vol. 3, pp. 81−84.
20. Layevskaya, Ye.V. (2016). Zashchita prava na blagopriyatnuyu okruzhayushchuyu sredu: problemy teorii i
praktiki [Protection of the right to a favorable environment: problems of theory and practice]. NCCPI. Minsk:
Stroy Media Project, 386 p.

ЮРИДИЧНІ науки

References:

322

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-71
УДК 658.567

Кідалов С.О.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Визначення правової класифікації відходів
електричного та електронного обладнання
в Європейському Союзі: досвід для України
Анотація. Стаття присвячена дослідженню європейського досвіду визначення класифікації електронних
відходів та можливість його застосуваннях в норми права національного законодавства. Пошук у вирішенні питань пов’язаних з використанням відходів, зокрема електричного й електронного обладнання,
дає за необхідність існування якісного розмежування за певною класифікацію цих відходів їх термінологічної характеристики та понятійного тлумачення. У країнах ЄС норми права встановлюють певні класифікації електронних відходів. Тому, Україні необхідно взяти за приклад європейський досвід та застосувати його у нормах національного законодавства, шляхом створення нових нормативних документів
адаптованих до сучасних вимог часу. Також, слід зазначити, що реформування даної сфери не можливе
без змін політичного курсу і створенням планів ефективного державного контролю з орієнтиром на європейські стандарти.
Ключові слова: поводження з відходами, відходи, електричні та електронні відходи, правова
класифікація, європейські норми права.
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Determination of legal classification of waste of electrical and
electronic equipment in the european union: experience for Ukraine
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Summary. The article is devoted to the study of the European experience in determining the classification
of electronic waste and the possibility of its application in the rules of law of national legislation. On the basis of the analysis of European Union law, we will attempt to identify the main tasks that should improve
the efficiency of the existing waste management mechanism in Ukraine. Searching for waste-related issues,
such as electrical and electronic equipment, makes it necessary to have a qualitative demarcation of a certain
classification of that waste with their terminological characteristics and conceptual interpretation. In the European Union, the rules of law establish certain classifications of electronic waste. Therefore, Ukraine needs
to take the European experience as an example and apply it in the norms of national legislation, by creating
new normative documents adapted to the modern requirements of the times. Today, the main problem with
e-waste in developing countries is not the control of their flow. The bulk comes to landfills or illegal landfills,
along with household waste, is not authorized to be incinerated or recycled for the purpose of hauling precious
metals, using primitive technologies that pose a threat to the environment and human health. In general, it
is a fairly large market capable of attracting not bad investments from business and the public sector, so the
e-waste recycling fund depends on the volume of equipment produced and imported into the country. In the
EU countries, competition between businesses involved in the recycling or disposal of electronic and electrical
waste is increasing rapidly. All this is explained by the growing number of enterprises operating in the field, as
well as the latest technologies that allow to minimize the cost of processing and maximize the volume of recovered recyclables. Thus, today's challenges of a society that has become global require concrete changes in the
political course and the creation of strategic plans for effective state control, focusing on European standards
and directives, as exemplary elements of improving the laws of our country's national law.
Keywords: waste management, waste, electrical and electronic waste, legal classification, European law.

остановка проблеми. Пріоритетна сфеП
ра у напрямку безпеки навколишнього середовища є недопущення екологічних проблем.

Тому питання зрозумілості та доступності для
сприйняття понять електронних відходів їх класифікація є важливими факторами у недопущенні негативних наслідків в зв’язку з неналежним
поводженням з такого роду відходами.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання даної
проблеми показав що такі науковці, як Н.М. Коробченко, Д. Павловський, В.І. Хомяков присвятили свої дослідження різним аспектам правового регулювання поводженням з електричними
та електронними відходами. Але питанню визначенню правової класифікації даних відходів
приділялась незначна увага, про що свідчить
© Кідалов С.О., 2019

існуюча нормативно-правова база щодо класифікації електричних та електронних відходів.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Дослідження відомих
авторів підтверджується актуальність досліджуваної проблеми. У цьому контексті актуальним
залишається визначення правової класифікації
відходів електричного та електронного обладнання спираючись вже на розроблений та дієвий
досвід країн Європейського Союзу.
Формування цілей статті. При дослідженні
даної теми наукової статті, перед нами ставиться
завдання провести аналіз діючого законодавства
країн Європейського Союзу, визначити правову
класифікацію відходів електричного та електронного обладнання, надати висновки щодо
впровадження дієвих практик у національне

законодавство. Тому, дослідження даної проблематики є вчасним в зв’язку з відсутністю в національному законодавстві якісного правового
класифікатора відходів електричного та електронного обладнання, відходів який би зрозуміло
Виклад основного матеріалу дослідження. У закордонній нормативній та науковій літературі морально та фізично застаріле обладнання сучасних ІТ-технологій прийнято називати
відходами електричного та електронного обладнання (waste electrical and electronic equipment –
WEEE, скорочено «e-waste». [1].
Українські науковці Хомяков В.І. та Коробченко Н.М. в своїх дослідженнях для таких відходів
пропонують термін «електронні відходи». [2].
Відповідно до Директиви 2002/96/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 27 січня
2003 року «Про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО)», існує визначення
щодо електричного й електронного обладнання
та відходів від нього та певних його категорій.
Статтею 3 вказаної Директиви відображено наступне: (а) ВЕЕО: «електричне й електронне обладнання» або «ЕЕО» – це обладнання, належне
функціонування якого залежить від електричних струмів або електромагнітних полів, а також створення, передачі й вимірювання таких
струмів і полів, що належать до категорій, які
визначені в Додатку IA, ЕЕО розроблене для використання з максимально допустимою напругою, що не перевищує 1 000 В для змінного струму й 1 500 В для постійного струму; (b) «відходи
електричного й електронного обладнання» або
«ВЕЕО» – це електричне або електронне обладнання, яке є непридатним для використання,
про що зазначено в підпункті а) ст. 1 Директиви
75/442/ЄЕС, включаючи всі компоненти, складові вузли й витратні матеріали, які є його складовою частиною; [4] (c) «ВЕЕО приватних домашніх господарств» – це ВЕЕО, які надходять від
приватних домашніх господарств, комерційних,
індустріальних, інституціональних та інших
джерел, які через свої особливості й кількість,
є подібними до відходів приватних домашніх
господарств. Скорочено відходи електричного
й електронного обладнання прийнято називати
«електронні відходи» [3].
У додатку IA до Директиви ВЕЕО класифіковано категорії електричного й електронного
обладнання, які використовуються в межах цієї
Директиви. Зокрема, до них належать:
1. Велика побутова техніка.
2. Побутова техніка малого розміру.
3. ІТ і телекомунікаційне обладнання.
4. Побутова апаратура.
5. Освітлювальне обладнання.
6. Електричні й електронні інструменти
(за винятком великогабаритного стаціонарного
промислового обладнання).
7. Іграшки, обладнання для дозвілля й спорту.
8. Медичні пристрої (за винятком всієї імплантованої та інфікованої продукції).
9. Інструменти моніторингу й контролю.
10. Торгові автомати.
У додатку IB до Директиви ВЕЕО наведено
Перелік видів продукції, які використовуються
в межах Директиви і належать до передбачених
Додатком IA категорій:
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1. Велика побутова техніка: – великі охолоджувальні пристрої, холодильники, морозильники, інші великі прилади, які використовуються
для охолодження, консервації й зберігання їжі,
пральні машини, сушарки одягу, посудомийні
машини, пристрої для приготування їжі, електричні духовки, електричні варильні поверхні,
мікрохвильові печі, інші великогабаритні прилади, які використовуються в кулінарії та з метою обробки їжі, електричні нагрівальні прилади, електричні радіатори, інші великогабаритні
прилади для нагрівання кімнат, ліжок, меблів
для сидіння, електричні вентилятори, пристрої
для кондиціонування повітря, інше обладнання,
що обдуває, вентилює вихлопи й кондиціонує.
2. Побутова техніка малого розміру: – пилососи, очищувачі килимів, інші прилади для чищення, прилади, які використовуються для шиття, в'язання, плетива й іншої обробки текстилю,
праски й 48 інші прилади для прасування, прокатки й іншого догляду за одягом, тостери, жаровні, дробарки, кавоварки й устаткування для
відкривання або запечатування контейнерів чи
пакетів, електричні ножі, прилади для стриження, сушіння волосся, чищення зубів, гоління, масажу й інші прилади для догляду за тілом, настінні та наручні годинники й обладнання для
виміру, зазначення або реєстрації часу, терези.
3. IT і телекомунікаційне обладнання: централізована обробка даних: універсальні ЕОМ,
міні комп’ютери, пристрої друку; персональні обчислювальні пристрої: персональні комп'ютери
(включаючи центральний процесор, маніпулятор типу, «мишка», екран і клавіатуру), пептони
(включаючи центральний процесор, маніпулятор типу «миша», екран і клавіатуру), ноутбуки,
кишенькові комп'ютери, принтери, копіювальне
обладнання, електричні й електронні друкарські
машинки, кишенькові й настільні калькулятори
та інше обладнання для збору, зберігання, обробки, надання або передачі інформації електронними засобами, термінали та системи користувача, факсиміле, телекс, телефони, платні
телефони, радіотелефони, мобільні телефони,
системи автовідповіді й інше обладнання для
передачі звуку, зображень або іншої інформації
засобами телекомунікації.
4. Побутова апаратура: – радіоприймачі, телевізори, відеокамери, відеомагнітофони, високоякісні магнітофони, звукові підсилювачі, музичні
інструменти, та інша продукція або обладнання,
для запису, відтворення або зображення звуку,
включаючи сигнали або інші технології для розподілу й зображення звуку, відмінні від телекомунікаційних.
5. Освітлювальне обладнання – світильники
для флуоресцентних ламп, за винятком світильників у домашніх господарствах, прямі флуоресцентні лампи, компактні флуоресцентні лампи,
розрядні лампи високої інтенсивності, включаючи натрієві та металогалогенідні лампи, натрієві
лампи низького тиску, інше освітлення або обладнання для поширення та управління світлом, за винятком ламп накалювання.
6. Електричне й електронне обладнання (за
винятком великогабаритного стаціонарного промислового обладнання): 49 – дрилі, пили, швейні
машини, обладнання для обертання, розмелю-
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вання, посипання піском, розмелу, розпилювання, різання, розсікання, свердління, утворення
отворів, перфорації, фальцювання, згинання
або подібної обробки дерева, металу й інших матеріалів, інструменти для клепки, прибивання,
викручування або видалення заклепок, цвяхів,
шурупів та інші інструменти для зварювання,
паяння та іншого, обладнання для розпилення,
розбризкування, розсіювання або іншої обробки
рідких та газоподібних речовин іншими засобами, інструменти для косіння та іншої садівничої
діяльності.
7. Іграшки, обладнання для дозвілля й спорту: – електричні поїзди або набори автомобільних гонок, ручні пульти відеоігор, відеоігри,
комп'ютерне обладнання для їзди на велосипеді, підводного плавання, перегонів, веслування,
тощо. Спортивне обладнання з електричними
або електронними компонентами, монетні гральні автомати.
8. Медичні пристрої (за винятком всієї імплантованої та інфікованої продукції): – обладнання
для радіотерапії, кардіології, діалізу, легеневі
вентилятори, ядерної медицини, лабораторне
устаткування для діагностики в пробірці, аналізатори, морозильники, тести на здатність чоловіка до запліднення, інші прилади для виявлення,
запобігання, моніторингу, лікування, полегшення хвороби, ран або стану інвалідності.
9. Інструменти для моніторингу та контролю: – датчики диму, регулятори нагрівання,
термостати, вимірювальні, зважувальні або налагоджувальні прилади для домашнього господарства чи використання у лабораторії, інші
моніторингові й контрольні інструменти, які використовують в промислових установках (наприклад, у панелях управління).
10. Автомати для продажу: – автомати для
продажу гарячих напоїв, автомати для продажу
гарячих та холодних напоїв в пляшках чи банках, автомати для продажу твердих продуктів,
автомати для видачі грошей, автоматичне обладнання, для продажу всіх видів продуктів [3].
З огляду на системність формування переліку електричного й електронного обладнання,
що охоплюється Директивою ВЕЕО, можна чітко
прослідкувати послідовність систематизації цього обладнання. Щодо намагань нашої держави
здійснити впорядкування, то Кабінет Міністрів
України шляхом складання проекту постанови
«Деякі питання збирання, заготівлі та утилізації
відходів електронного і електричного обладнання», який повинен був містити технічну характеристику відходів електронного та електричного обладнання – Технічний регламент. В ньому
сформовано таке розуміння: «Технічний регламент стосується електронного та електричного
обладнання, що модернізується та відновлюється, відходів електронного обладнання та електричного обладнання побутового призначення
і відходів електричного обладнання, яке широко використовувалося або/та використовується
в Україні (вироблялося або/та виробляється серійно, імпортувалося або/та імпортується до України)». Згідно з проектом Технічного регламенту
до електронного та електричного обладнання
в Україні відноситься така продукція: побутові
електронні та електричні прилади; IT і телеко-

мунікаційне устаткування; побутове електричне та електронне устаткування; освітлювальні
прилади і системи; електронні та електричні
інструменти; іграшки і спортивне приладдя, що
мають електричні та/або електронні компоненти. В проекті Технічного регламенту визначено,
що перелік найменувань електронного та електричного обладнання, модернізація, відновлення, утилізація та видалення відходів якого регулюється цим регламентом, повинен відповідати
Державному класифікатору продукції та послуг
ДК 016-97 (Секція D, підсекція DL, розділи 30-33),
а в разі відновлення електронного та електричного обладнання або утилізації та видалення відходів електронного та електричного обладнання,
що імпортовано — перелік найменувань повинен
відповідати Державному класифікатору товарів
зовнішньоекономічної діяльності ДК 017-98 певним розділам та групам, всього 34 позиції [5].
Визначення відходів електронного та електричного обладнання надано в наступному змісті: «будь-яке електронне та електричне обладнання, що втратило повністю або частково свої
корисні властивості або застаріло, але зовнішній
вигляд якого дає безперечну можливість виявити його вид (найменування та/або призначення),
виробника (імпортера), та які утворюються у процесі діяльності людини і не мають подальшого
використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник хоче або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення, крім виробничих залишків» [1].
Тобто, якщо порівняти Директиви ВЕЕО
та українські нормативи, можна зробити висновок, що у нас так вичерпано-чітко не викладена
інформація по розумінню електричного та електронного обладнання, а класифікація взагалі
відсутня. На сьогодні є лише Класифікатор відходів ДК 005-9621. Однак він не містить інформацію щодо витоку формування таких відходів.
В Державному класифікаторі відходів передбачено класифікаційне угруповання 774 «Відходи експлуатації, технічного обслуговування,
ремонту та відновлення устаткування, обладнання» до складу якого входять відходи з кодом
7740.3.1.03 – обладнання електронне загального
призначення зіпсоване, відпрацьоване чи не ремонтопридатне. Відходи, віднесені до цього коду,
мають багатокомпонентний склад, що дуже відрізняється в різних типах такого обладнання [6].
Крім того, в Класифікаторі відходів ДК 00596 використані системи групування і розгортки
даних, які були покладені в основу класифікації
видів економічної діяльності (КВЕД), а такі відходи утворюються практично у всіх видах економічної діяльності. На відміну від національної практики в європейському Переліку відходів (List of
wastes) 22 відходи електричного та електронного
обладнання виділено в окрему підгрупу 16 02,
що сприятиме їх більш повному обліку та ідентифікації. Для сприяння збору, сортуванню, транспортуванню, вторинному використанню та відновленню, що включає вторинне перероблення,
на електронному та електричному обладнанні
з метою його ідентифікації та класифікації повинно бути зазначено: відповідна галузь промисловості, тип обладнання, наявність небезпечних компонентів (речовин) та комплектуючих;
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наявність та кількість дорогоцінних металів,
в яких компонентах вони знаходяться. Електронне та електричне обладнання повинне містити
відповідне маркування безпосередньо на самому
обладнанні чи на ярлику, яке повинно бути чітко видним та легко розпізнаваним, зносостійким
та надійним. Вказані вище відомості повинні
бути внесені у паспорт (сертифікат) виробу. Згідно з додатком IV Директиви ВЕЕО, символ, що
вказує на сортований збір електричного й електронного обладнання, повинен бути зображений
у вигляді перекресленого сміттєвого контейнера
на колесах. Надрукований символ має бути видимим, чітким та стійким до стирання. На жаль,
символ на портативних батарейках, що вказує
на сортований збір електричного й електронного
обладнання в країні не помічають ні більшість
представники влади, ні більшість населення [1].
Висновки з даного дослідження і перспективи. Такі обставини призводять до поглиблення екологічної кризи і загострення
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соціально-економічної ситуації в суспільстві
та обумовлює необхідність реформування і розвитку з урахуванням вітчизняного та світового
досвіду всієї правової та економічної системи, що
регулює використання природних ресурсів у цілому та управління відходами зокрема. Проблема відходів є однією з ключових екологічних
проблем і більш вагомою в ресурсному аспекті.
Основна проблема полягає у необхідності вирішення ситуації, яка на сьогодні досягла критичної точки, і момент не повернення стане
неминучім, в разі не приведення норм національного права до систематизації і класифікації
відходів. Усунення безконтрольності склалася
з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується подальшим розвитком
екологічних загроз. Проблема відходів в Україні
вирізняється масштабністю і значимістю внаслідок відсутності протягом тривалого часу контрольного реагування.
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Кризові процеси у розвитку інтеграції в ЄС
Анотація. У роботі виділено та проаналізовано деякі кризові явища, з якими стикається ЄС кожен рік, а
саме вихід Великої Британії, економічні проблеми, міграційна криза, нестабільність політики США відносно ЄС, гібридна агресія Російської Федерації щодо України та країн Євросоюзу, тероризм. Виходячи з
цього, можна говорити про системну кризу євроінтеграційного процесу. Це не є випадковістю, а є результатом тривалого накопичення передумов ще з періоду тріумфальної євроінтеграції. Автором проаналізовано шляхи вирішення економічної кризи в країнах, що є провідними в ЄС. Також певну увагу приділено ролі Брекзиту в розвитку Євросоюзу. У роботі підкреслено, що гібридна війна Російської Федерації
ведеться не тільки по відношенню до України, але й до країн ЄС. Також проаналізовано дії європейських
інституцій, які спрямовані на подолання міграційної кризи.
Ключові слова: дезінтеграція, Європейський Союз, Брекзит, міграція, рецесія.
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The crisis processes in the EU development: origins and prospects
Summary. The article highlights and analyzes some of the crisis that the EU faces every year.There are different
types and manifestations of disintegration, due to internal and external causes. It is asserted that the economic
risks are considered as traditional for the functioning of the EU. However, migration problems, the issues of
hybrid impacts and other challenges which were not topical a few years ago should be added to the classic interpretations of threats facing functioning of the EU in the short and medium term. The article analyzes the ways
of solving the economic crisis in the leading EU countries. Attention has also been paid to the role of Brexit in
the development of the European Union. The article concludes that termination of the United Kingdom’s membership may have the effect of «dominoes» among EU member states. The article considers the main factors determining the migration processes in the countries of the European Union. The actions of European institutions
related to this issue are analyzed.The author proves that the current problems in the US-EU relations are only
situational in nature. In April 2019, a tariff confrontation began between the US and the European Union. The
document emphasizes that the hybrid war of the Russian Federation is waged not only in relation to Ukraine, but
also to the countries of the European Union. The article reviews the renewal of sanctions by the European Union
against the Russian Federation.The current trends in the strengthening of the EU’s the fight against terrorism
are determined. European security system requires a hasty reform and filling by modern methods, approaches,
mechanisms, instruments and practical means of effective counter terrorist activities. Only under such conditions
we can speak about a high level of protection of Europe from terrorist attacks.
Keywords: disintegration, European Union, Brexit, migration, recession.
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остановка проблеми. Нинішній розП
виток Євросоюзу характеризується як
позитивними, так і негативними аспектами

в інтеграційній динаміці. Однак, детально слід
проаналізувати негативні аспекти європейської
інтеграції, які існують на сьогоднішній час, задля складення прогнозів щодо функціонування
ЄС і пошуку можливих способів їх усунення.
Ще за часів швидкої, всеперемагаючої євроінтеграції з’являлися окремі застереження науковців щодо розвитку ЄС.
Серед них, мабуть, найбільшої уваги заслуговують оцінки Жака Делора, колишнього голови
Європейської Комісії, саме за час його головування євроінтеграція вийшла зі стану «застою».
На початку 2000-х рр. Жак Делор дав інтерв’ю,
в якому висловив серйозне занепокоєння
у зв’язку з процесом розширення ЄС. На думку
політика та його прихильників, нейтралізація
ризиків безпрецедентного територіального розширення ЄС об’єктивно потребувала посилення
«європейської дисципліни» та зростання ролі європейських норм регулювання. Інакше не уникнути «інституційної дезінтеграції» [1, с. 13].
Задля уникнення «інституційної дезінтеграції» Європейській Раді в Салоніках 20 червня
© Книжник К.В., 2019

2003 року був представлений проект Конституційного договору ЄС, який передбачав значне
посилення принципу наднаціональності в діяльності союзу, включно із запровадженням європейських законів прямої дії.
Однак, даний задум зазнав провалу під час
референдумів у 2004 р. у Франції та Нідерландах, оскільки держави були не готові до нового
політичного формату для Європи.
Слід зазначити, що в розвитку ЄС настали
складні часи після «провалу» ратифікації Конституційного договору, а також після заміни його компромісним Лісабонським договором у 2007 р. Внаслідок
цього кризові процеси в середині ЄС стали більш
тривалими та масштабними. Вони перестали бути
суто економічними чи політичними проблемами.
Також можна виділити наростання євроскептичних
рухів та багатоаспектність кризових процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням загроз розвитку Європейського Союзу у свій час здійснювали М. Гілберт,
С. Гікс, А.М. Лібман, Б.А. Хейцеф, О.А. Довгаль,
С.О. Якубовський, В.В. Липов, В.Р. Сіденко,
І.Т. Беренд та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження даної

проблематики набуває ще більшої актуальності
з плином часу, оскільки дає можливість у майбутньому попередити або мінімізувати негативні
наслідки для розвитку ЄС.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження існуючих дезінтеграційних процесів
в ЄС, а також пошук можливих способів їх попередження та мінімізації.
Виклад основного матеріалу. Взаємодія
у вирішенні спільних потреб і конкретних інтересів викликає як інтеграційні, так і дезінтеграційні тенденції в ЄС.
Якщо говорити про дезінтеграційні процеси, то Європейський Союз кожен рік стикається
з кризовими явищами. Треба зазначити, що ці
явища характеризуються надзвичайною масштабністю і різнобічністю. Виходячи з цього,
можна говорити про системну кризу євроінтеграційного процесу. Це не є випадковістю, а є результатом тривалого накопичення передумов ще
з періоду тріумфальної євроінтеграції.
Сьогоднішній розвиток ЄС характеризується
одночасною наявністю одразу кількох внутрішніх
і зовнішніх проблем. Так, до внутрішніх можна
віднести вихід Великої Британії та економічні
проблеми, які частково зумовлені зовнішніми
чинниками. Ключовими зовнішніми викликами
які постали перед ЄС, є міграційна криза, нестабільність політики США відносно ЄС, гібридна
агресія Російської Федерації щодо України та країн Євросоюзу та тероризм як спосіб дестабілізації
внутрішньої ситуації у країнах-членах ЄС.
Беренд І.Т. у своїй праці також виділяє чотири «приховані кризи» у розвитку ЄС, а саме
«демографічну бомбу з часовим механізмом»,
продовження процесу розширення ЄС та його суперечливу політику сусідства, «зворотні тенденції» у процесі трансформації у країнах Східної
Європи та деякі негативні властивості сучасного капіталізму: спекулятивні кризи, безробіття
та соціальну нерівність [2].
У 2008-2009 рр. Європа занурилася у важку
економічну кризу, яка на кілька років поставила
під сумнів саме існування єдиної валюти. Заходи
з подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи зазначених років у ЄС спричинили
сукупні витрати в понад €4,5 трлн. або 37% сукупного ВВП країн ЄС [3, с. 4]. Країни спільноти
лише у 2014 році змогли розпочати відновлення,
а найпроблемніша економіка єврозони, Греція,
вийшла з програми зовнішнього фінансового
управління тільки в серпні 2018 року з державним боргом, що перевищує 180% ВВП країни [4].
Економіки Німеччини, Франції, Італії та Іспанії є провідними в ЄС. Саме ці країни задають
нинішній згасаючий темп економіки Євросоюзу.
Аналітики Stratfor вказують на негативні показники економічного розвитку Італії. Ця держава, як і Німеччина, залежить від експорту і на
сьогоднішній час ніяк не може вибратися з пастки високого рівня боргів. Ця держава є третьою
економікою Союзу, на відміну від Греції, яка
вважається однією з найбідніших країн ЄС. Тому
економічні проблеми Італії спричинять більш
серйозні наслідки.
В кінці травня 2019 року Заступник Голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс констатував, що Італія
має найнижчі темпи економічного зростання в Єв-
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ропі. В силу економічних проблем Італія займає
політичну позицію, яка часто йде врозріз з політикою ЄС. Наприклад, всупереч вимогам ЄС Італія
не погоджується на зменшення дефіциту бюджету.
Агентство Bloomberg писало у квітні 2019 року «Ми
всі знаємо, що в Італії очікується криза, питання
лише в тому, коли вона станеться» [5].
Також існує загроза рецесії, оскільки орієнтована на експорт економіка ЄС перебуває під
тиском зниження глобального попиту, невизначеності Brexit і до того ж стала однією з головних
жертв торгового протистояння США і Китаю [6].
Так, економіка Німеччини у другому кварталі
2019 року впала на 0,1% після незначного зростання у першому кварталі на 0,4%.
Для захисту єврозони від наближення рецесії на останньому засіданні Європейського Центрального банку Маріо Драгі оголосив про запуск нової програми з кількісного пом’якшення
на 20 млрд. євро в місяць.
1 листопада 2019 року Крістін Лагард розпочала свою роботу в якості голови ЄЦБ. Саме від її
діяльності буде залежати вирішення нагальних
економічних питань. У своїй промові 22 листопада 2019 року на Франкфуртському європейському банківському конгресі Крістін Лагард
зазначила, що «відповідь полягає в перетворенні
другої за величиною в світі економіки у відкриту
світу, але впевнену в собі – економіку, яка в повній мірі використовує потенціал Європи для вивільнення більш високих темпів внутрішнього
попиту і довгострокового зростання» [7].
Вихід Великої Британії з Євросоюзу називають політичним землетрусом. Зараз в політичному середовищі існують побоювання, що припинення членства цією країною зумовить ефект
«доміно» серед країн-членів ЄС. Так, дуже часто
почали обговорювати вихід Греції та Бельгії з ЄС.
Однак, зовсім іншу думку має видання «Financial
Times», а саме, що найкращим захистом від антиєвропейських настроїв є сам Брекзит. Видання вважає, що складність процедури, економічний спад та ймовірність політичної кризи мають
стати досвідом для інших країн, що, дивлячись
на Британію, мали б зрозуміти, що вихід з ЄС –
не вихід з проблеми [8].
Ще одними негативними наслідками Брекзиту для ЄС є втрата ринків збуту на території
Великобританії, ріст євро по відношенню до фунту; часткове або повне видворення мігрантів.
Відносно останнього негативного наслідку, то
фахівці наголошують на тому, що 3,5 мільйонів
громадян країн ЄС, які проживають у Великій
Британії, ризикують стати нелегалами, адже
безвізовий режим можуть змінити.
Припинення членства Великою Британією
є для ЄС новим викликом, оскільки ця держава
стає тепер вже відкритим конкурентом ЄС. І виходить із Євросоюзу саме для того, щоб проти нього
боротися, не шкодячи при цьому сама собі (а так
би було, якби вона залишалася членом Союзу).
Після завершення Брекзиту у Великої Британії
будуть розв’язані руки для боротьби проти ЄС [5].
Підсумовуючи викладене, слід зазначити,
що для ЄС вихід Великобританії, перш за все,
означатиме послаблення позицій. ЄС, як найпотужніше політичне об’єднання у світі, втратить
важливого гравця за столом переговорів, так
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необхідного для прийняття світових рішень. Голос Британії сьогодні важливий для розв’язання
таких проблем, як, наприклад, міграційна криза
і російська агресія.
Безперервний наплив мігрантів, особливо нелегальних, які покинули свої домівки з надією
на пошук кращого життя через проблеми в Північній Африці та на Близькому Сході, є найбільш актуальною проблемою сьогодення для
ЄС. Серед країн-членів ЄС, якими було зафіксовано найбільше число нелегальних мігрантів з країн-не членів ЄС у 2017 р., були Німеччина (156,7 тис.), Франція (115,1 тис.), Греція
(68,1 тис.), Велика Британія (54,9 тис.) та Іспанія
(44,6 тис.). На ці держави припало близько 71%
усіх нелегальних мігрантів у ЄС [1, c. 24].
Найбільшим дестабілізуючим фактором стало вільне пересування людей без кордонів, хоча
тривалий час це пересування вважалося чи не
найбільшим соціальним досягненням процесу
євроінтеграції.
Треба підкреслити, що чинник масової імміграції не міг би сам по собі призвести до такого
наростання протиріч усередині ЄС. Але внаслідок неконтрольованого зросту потоку біженців,
держави змушені спрямовувати фінансові та програмні пріоритети соціальної інтеграції на тимчасове утримання мігрантів, що є економічним
ускладненням для більшості країн Євросоюзу.
У бюджетах цих країн прослідковується нестача
коштів для оплати соціальних гарантій громадянам європейського резидентства.
Ця міграційна криза хоч і має свої зовнішньополітичні передумови, але дуже впливає на
внутрішнє функціонування ЄС. Перед європейською спільнотою постало питання єдності європейських країн та дієвість Шенгенських угод. Це
стало особливо важливим для тих країн, які стали частиною транзитного маршруту потоку шукачів притулку із Близького Сходу. У більшості
держав ЄС спостерігається відсутність єдності
у питанні про права іммігрантів на соціальні виплати в державах ЄС.
Уже сьогодні на теренах ЄС існує практика
відновлення контролю на внутрішніх кордонах
через небезпеку міграційної кризи. Відповідне
право закріплене у ст. 23 Шенгенського Кодексу.
У найближчий час можуть зрости економічні
видатки, що зумовлені збереженням динаміки
напливу біженців. Весь тягар міграційної кризи
ляже на громадян-платників податків, які проживають у межах Європейського Союзу. Необхідно зазначити, що збільшення кількості біженців
може спричинити дисбаланс на ринку праці європейських країн, а у зв’язку з цим посилиться рівень безробіття в Європі. Все це стане поштовхом
до загострення міжетнічних протистоянь та погіршення ставлення до іноземних мігрантів.
Необхідно звернути увагу й на таку зовнішню
проблему розвитку ЄС, як ситуаційний характер
відносин між США та Євросоюзом. Так, в кінці
2018 року без належного офіційного повідомлення Брюсселю Вашингтоном було понижено Представництво ЄС в США з рівня держави-члена до
рівня міжнародної організації. Дипломат однієї
з країн ЄС у своєму коментарі зазначив: «Очевидно, що йдеться не просто про протокольне питання, у нього є очевидний політичний мотив».

У січні 2019 року попередній статус Представництва ЄС в США було відновлено [5].
Під час зустрічі Д. Трампа та діючого, на той
час, голови Європейської комісії Ж.-К. Юнкера
25 липня 2019 року у Вашингтоні була досягнута згода щодо нормалізації ситуації довкола
американських мит на європейську металургійну продукцію. Водночас сторони висловили наміри продовжити роботу над зниженням митних
бар’єрів та розширенням торговельно-економічного співробітництва в сферах надання послуг,
а також хімічної, фармацевтичної, медичної
та сільськогосподарської продукції. Для цього
передбачається створення виконавчої експертної групи. Згідно з досягнутими між США та ЄС
домовленостями, під час переговорів додаткові
митні обмеження вводитись не будуть.
Однак, у квітні 2019 року розпочалося тарифне протистояння між США та Євросоюзом з причин недобросовісного субсидування своїх ключових авіавиробників і головних конкурентів на
глобальному ринку Airbus та Boeing.
18 жовтня 2019 року президент США Дональд Трамп оголосив про додаткові тарифи на
європейський імпорт, суттєво підвищуючи трансатлантичну торгівельну напруженість. Нові тарифи включають мито в розмірі 10% на літаки
Airbus і 25% на сільськогосподарські продукти,
такі як французьке вино, італійський сир та шотландське віскі. ЄС збирається накласти тарифи
на американські товари у відповідь.
Також необхідно звернути увагу на ще один
ключовий виклик для ЄС, а саме на гібридну війну Російської Федерації щодо України.
Більшість (84%) експертів переконані у тому,
що Росія здійснює гібридну агресію проти країн
ЄС. На їх думку, головними цілями російської
агресії є: розвал ЄС, знищення об’єднуючих
цінностей і формування нового європейського
устрою під егідою Росії (70%), відродження «імперської величі» Росії і забезпечення домінуючих позицій в Європі (64%) [10].
29 червня 2019 року рішенням лідерів держав
і урядів країн-членів Європейського Союзу було
продовжено економічні санкції проти Російської
Федерації 31 січня 2020 року.
Відтак, виваженість та дотримання зобов’я
зань з боку ЄС щодо агресії в Україні та політика
щодо Росії загалом стане одним з тестів на міцність для єдності Європи [11].
Міжнародний тероризм є однією з найсерйозніших загроз європейській безпеці. Так, шокував міжнародну громадськість теракт у Ніцці
14 липня 2016 року, який забрав життя 80 людей,
19 грудня 2016 року відбувся ще один теракт, під
час якого вантажівка в’їхала у натовп людей, які
зібралися на ярмарку у центрі Берліну. 2017 рік
також не оминула хвиля терористичних актів.
Якщо порівнювати 2017 і 2018 рік, то кількість
терористичних актів збільшилася, до того ж вони
відбувалися щомісячно у різних країнах світу.
10 серпня 2019 року світ сколихнула новина про
вчинення теракту чоловіком, який відкрив стрілянину в мечеті у комуні Берум біля Осло. Можна й далі продовжувати цей список.
Значна частина зарубіжних експертів пояснюють високий показник терористичних актів неефективністю політики безпеки ЄС, яка зумовле-
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на як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками.
Для реальної боротьби із тероризмом на внутрішньому рівні потрібна активізація національного
безпекового потенціалу, а також перегляд політики ЄС щодо боротьби з тероризмом [12, с. 288].
Висновки і пропозиції. Отже, у роботі було
проаналізовано дезінтеграційні процеси, які
впливають на розвиток Єврозоюзу.
Слід констатувати, що традиційні економічні
виклики у межах внутрішнього розвитку Європейського Співтовариства залишаються актуальними. Низка системних економічних проблем
залишаються невирішеними. Вони зумовлені
неусуненими наслідками світової економічної
кризи. Впливають і повільні темпи економічного
зростання у посткризовий період. В окремих країнах наявні значні бюджетні дефіцити, боргові
зобов’язання і високий рівень безробіття тощо.
Необхідно сказати, що ЄС може постати перед перспективою зниження сили свого впливу як
провідного інтеграційного центру внаслідок зміни
геоекономічного балансу сил. Виходячи із останніх
прогнозів провідної міжнародної консалтингової
компанії Pricewaterhouse Coopers, слід констатувати, що до 2050 р. глобальна економічна влада зсунеться убік країн E7 (Китай, Індія, Індонезія, Бразилія, Росія, Мексика, Туреччина), сукупний розмір
економіки яких у термінах ВВП вже у 2040 р. буде
вдвічі перевищувати розмір економік G7, а у 2050 р.
майже досягне половини світового ВВП. При цьому
частка ЄС-27 у світовому ВВП (за ПКС) до 2050 р.
знизиться з нинішніх 15% до 9% і буде менше частки однієї Індії (15%) внаслідок повільних темпів
економічного зростання європейської економіки
(в середньому дещо більше 1%) [9, c. 37].
Слід зазначити, що досі питання виходу Великої Британії остаточно не вирішене. Однак,
ситуація, що склалася вже має свої негативні наслідки і спричинила появу думок в інших
держав-членів ЄС щодо потенційного виходу зі
складу ЄС. Тобто, Брекзит Великої Британії підірвав основну ідею інтеграції Європейського
союзу. Якщо ж британський приклад демонструватиме безробіття, втрату торгових відносин, обмеження в розвитку, то кількість охочих відокремитися різко зменшиться.
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Для подолання міграційної кризи Євросоюзом здійснювалися певні заходи, що були відображені в Бюджеті ЄС, де на врегулювання питань міграції та безпеки у 2018 р. було виділено
близько €4,1 млрд., а загальне фінансування цих
напрямів на 2015-2018 рр. становило €22 млрд.
У межах запропонованої Комісією нової
схеми розселення, в 2018 році 20 держав-членів добровільно взяли на себе колективне
зобов’язання з питань розселення – виділити
50 тис. місць. Щоб забезпечити освіту, охорону
здоров’я та соціально-економічну підтримку
більш ніж 2-х млн. сирійців, Регіональний трастовий фонд ЄС мобілізував 1,5 млрд. євро для
фінансування 46-ти проектів в Іраку, Йорданії,
Лівані та Туреччині [13, с. 8].
Відносини між США та ЄС важко назвати стабільними. Нинішні проблеми у стосунках США
та ЄС мають виключно ситуаційний характер
і здебільшого пов’язані з імпульсивними та не
до кінця продуманими діями президента США.
Трамп провадить непередбачувану політику щодо
європейської системи захисту, тому Євросоюз повинен зосередитись на спільній зовнішній і безпековій політиці та продемонструвати свою єдність.
Також необхідно вказати, що мета «гібридної»
агресії Російської Федерації як щодо України,
так і щодо ЄС спрямована на ослаблення держави (об’єднання держав – ЄС) задля посилення
власного впливу та контролю у світі.
Однією із болючих тем для Євросоюзу є тероризм і задля боротьби з ним були вчинені ряд
необхідних заходів. Так, протягом 2016-2018 років ЄС і США співпрацювало на основі Програми
відстеження фінансування тероризму. Результатом цієї співпраці стало попередження вчинення
на території Євросоюзу терористичних актів, а
також просування у їх розслідуванні. Ще одним
сприятливим заходом щодо протидії тероризму
є запровадження у 2019 році нових правил щодо
прекурсорів вибухових речовин та боротьби проти фінансування тероризму.
Для подальшого процесу євроінтеграції необхідно вивести ЄС з кризового становища, вирішити зовнішні і внутрішні проблеми, що заважають його розвитку.
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Особливості фотографування речових доказів
при проведенні судової товарознавчої експертизи
Анотація. Розглянуто питання можливості застосування судово-дослідної фотографії при дослідженні
речових доказів експертами в галузі товарознавства, а саме її основних методів та прийомів. Виокремлено
особливості основних методів та прийомів фотографування, що можуть бути використані при дослідженні
речових доказів при проведенні судово-товарознавчої експертизи з метою подальшого впровадження їх в
практичній діяльності. Наведені рекомендації щодо застосування основних методів та прийомів фотографування, які взяті з реальних випадків в практичній діяльності та досвіду експертів товарознавців при
проведенні судових експертиз. Всі ці випадки розбиті за групами, виокремлені за різними категоріями,
в залежності від об’єкту дослідження, з метою значного полегшення в практичній діяльності, при підборі
того чи іншого методу та прийому фотографування.
Ключові слова: методи та прийоми судово-дослідної фотографії, фотографування речових доказів,
судова товарознавча експертиза.
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Features of photographing of physical evidence
in conducting a judicial merchandising expertise

остановка проблеми. Ефективна протиП
дія злочинності в наші дні неможлива без
використання найбільш сучасних досягнень різних

сфер наукових знань і передової технічної думки.
Провідниками цих досягнень у судочинстві завжди
були експерти: криміналісти, економісти, експерти в галузі товарознавства і представники інших
експертних спеціальностей. Їхні знання допомагають всебічно, повно і неупереджено дослідити
обставини кримінального провадження, виявити
як обставини, що викривають, так ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини, що
пом’якшують чи обтяжують його відповідальність,
надати їм належну правову оцінку та забезпечити
прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. У зв'язку з тим, що більшість злочинів
ретельно приховуються, успіх розслідування і судового розгляду багато в чому залежить від повноти

використання можливостей судової товарознавчої
експертизи, а саме особливостей використання судово-дослідної фотографії при її проведенні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні та теоретичні проблеми судово-дослідної фотографії розглянуті у роботах
Є.Ю. Брайчевського, Н.М. Зюскіна, Б.Р. Киричинського, А.А. Леві, Д.Я. Мирського, Н.С. Польового, Н.А. Селіванова, П.Ф. Силкіна, Н.В. Терзіева, А.А. Ейсмана, Н.П. Яблокова та деяких
інших вчених-криміналістів. Даними вченими
проведені ґрунтовані теоретичні дослідження, що
дозволили уточнити предмет судової фотографії,
коло об'єктів її зйомки і досліджень, перелік вирішуваних завдань. Удосконалювався термінологічний і понятійний апарати. Такими вченими,
як О.Л. Кобилянський, А.В. Кофанов розроблено методичний посібник, в якому висвітлюються
© Котенко С.О., Талипова Л.А., 2019
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Summary. The article considers the questions of the possibility of using a forensic research photography in
the study of evidence by experts in the field of merchandising, namely the application of its main methods
and techniques. The features of the use of basic methods and techniques of photography, which can be used
in the study of physical evidence in conducting judicial merchandising expertise with a view to further their
implementation in practice. The recommendations on the application of the basic methods and techniques of
photography, which are taken from real cases in the practical activity and experience of experts in the field of
merchandising in carrying out judicial merchandising expertise, are given. All these cases are broken down
into groups, divided into different categories, depending on the object of study, for the sake of great ease in
practice, in the selection of one or another methods or techniques of photography. In the activities of experts in
the field of merchandising, qualitative fixation of the objects of study is of great importance, as it reflects the
validity of the conclusion and, at the same time, its correctness. The study receives a large number of different
objects, from large to small, from new to unusable to further exploitation (cars, equipment, raw materials,
jewelry and fur, food, strong drinks, etc). Due to the fact that most crimes are carefully concealed, the success
of an investigation and trial depends largely on the full use of judicial merchandising expertise. Therefore, it
is very important for an expert in the field of judicial merchandising expertise to have a base of theoretical
and practical skills in order to be guided in his activity which of the above methods and techniques of forensic
research photography to choose. For the sake of clarity of the use methods and techniques of forensic research
photography, cases have been considered when the following items were received for research: jewelry (ring,
gold chain, bracelet), home appliances (phone, tablet, etc.), leather goods (bag, wallet) and damaged research
objects detailing the specifics of working with them to provide further guidance for practical implementation.
Keywords: methods and techniques of forensic research photography, photographing physical evidence,
judicial merchandising expertise.
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методичні та процесуальні аспекти проведення
фотозйомки при проведенні слідчих дій, а також
системно викладені організаційно-тактичні та методичні особливості фотозйомки при проведенні
окремих слідчих дій в певних умовах [1, с. 64].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідниками не було ґрунтовно розглянуто застосування судово-дослідної
фотографії при дослідженні речових доказів експертами в галузі товарознавства, а саме застосування основних методів та прийомів фотозйомки під
час проведення судової товарознавчої експертизи.
Постановка завдання. Задачі представленої вашій увазі статті:
– з'ясувати сутність судово-дослідницької фотографії, та основні методи та прийоми;
– дослідити основні методи та прийоми, що
можуть бути застосовані при дослідженні речових доказів при проведенні судово-товарознавчої
експертизи;
– виокремити особливості застосування
та можливість подальшого впровадження їх
в практичній діяльності.
Метою цієї статті є аналіз особливостей фотографування речових доказів при проведенні судової товарознавчої експертизи, використання
під час її проведення існуючих методів та прийомів судової фотографії.
Виклад основного матеріалу. Судово-дослідницька фотографія – це система спеціальних методів, прийомів та засобів, що застосовуються для
одержання нових фактів при проведенні судових
експертиз. Дослідження з використанням засобів
і методів судової фотографії передбачає виявлення
слабковидимих або зовсім невидимих за звичайних умов ознак, подібності або різниці між ними.
Судово-дослідницьку фотографію іноді називають
експертною через те, що її методи і засоби застосовують експерти під час своїх досліджень [2, с. 84].
Об’єктами судово-дослідницької фотографії
є речові докази, які піддаються експертному дослідженню, порівняльні зразки та матеріали, що
використовуються під час експертизи. Така фотографія здійснюється за особливих умов освітлення, проведенням зйомки в невидимих променях,
зйомкою люмінесценції, посиленням контрастів,
із використанням розрізнення кольорів, методом
мікрофотографії тощо [2, с. 88].
Судово-дослідницька фотографія використовується в трьох основних цілях: для одержання фотографічним шляхом матеріалів для порівняльного дослідження, для проведення порівняльного
дослідження об'єктів по фотозображенням, для
виявлення невидимого (погановидимого) і розходжень деталей в об'єктах [3, с. 65].
В судовій фотографії існують такі методи: панорамний, вимірювальний, макрозйомки, сигналетичний, репродукційний і стереоскопічний [3, с. 64].
В діяльності експерта товарознавця велике значення має якісна фіксація об’єктів дослідження,
оскільки вона відображає обґрунтованість висновку,
а разом з тим і його правильність. На дослідження
надходить велика кількість різноманітних об’єктів,
від великогабаритних до дрібних, від нових до непридатних до подальшої експлуатації (машини,
обладнання, сировина, техніка, ювелірні та хутрові вироби, продукти харчування, алкогольні напої
тощо). Тому, експерту товарознавцю дуже важливо

мати базу теоретичних та практичних навичок, щоб
в своїй діяльності орієнтуватися, які з вищезазначених методів судової фотографії обрати.
З метою наочності розглянемо декілька прикладів. На дослідження надійшли ювелірні вироби (каблучка, золотий ланцюг, браслет). Задача
експерта товарознавця відобразити в ілюстративній таблиці до висновку експерта не тільки сам
об’єкт дослідження, його форму, плетіння, стан
(наявні пошкодження чи ні) плетіння, а й наявність на ньому державного пробірного клейма. Наявність дефектів виробу, або відсутність клейма
впливає на висновок судового експерта. Тому при
фотографуванні такого об’єкту дослідження найбільш доцільним є застосування детальної зйомки
(загальний вигляд об’єкта дослідження), оскільки
вона виявляє найважливіші типові особливості, що
стосуються форми, розміру, взаємного розташування частин, структури об’єкту дослідження, а також
макрозйомки (загальний вигляд плетіння та державного пробірного клейма), оскільки вона дозволяє одержати зображення дрібних об’ємних предметів в більш великому, ніж при звичайній зйомці
масштабі. Також дані методи та прийоми зйомки
можуть бути застосовані при дослідженні харчових
продуктів та алкогольних напоїв (штрих-коди, терміни придатності, відповідність ГОСТам та ДСТУ),
мобільних телефонів та іншої техніки в справному
та пошкодженому стані (загальний вид, наявні пошкодження та інформаційні написи виробника:
марка, модель). Тому як, при дослідженні великогабаритних об’єктів, наприклад, токарний верстат
(який як правило знаходиться в цеху на місці скоєння злочину), доцільно буде застосовувати такі
методи та прийоми: вимірювальний метод зйомки – дозволяє встановити справжні розміри об’єкту
дослідження, прийом оглядової зйомки, дає змогу
отримати загальний вид самого місця події (місця
знаходження об’єкту), прийом вузлової зйомки –
відображає загальний вигляд та стан токарного
верстату, прийом детальної – дозволяє зафіксувати
окремі частини та інформативні написи на ньому.
При надходженні об’єктів дослідження з пошкодженням або в непридатному для подальшого
використанні стані важливу роль відіграє вимірювальний метод. Оскільки він дозволяє одержати знімки, які відображають справжній розмір
пошкодження і найбільш розповсюдженим при
цьому є фотографування з масштабною лінійкою.
Наприклад, на дослідження експертам товарознавцям Харківського НДЕКЦ МВС України надано шкіргалантерейний виріб (жіноча сумка).
На ній наявні фізичні пошкодження, що істотно
впливають на споживчі властивості об’єкту дослідження, а саме відсутня нижня частина замку, по
краям наявні пошкодження швів, на ручці наявні
тріщини та опадання покриття лицьової поверхні,
а також мається розірваність лівого боку перегородки накладного відділення об’єкта дослідження.
Основне завдання експерта товарознавця за допомогою вимірювального методу відобразити дані
пошкодження, та в ході проведення дослідження
підібрати відповідний коригуючий коефіцієнт.
В іншому випадку на дослідження надано мобільний телефон з пошкодженням екрану дисплею. За допомогою вимірювального методу фотографування з використанням масштабної лінійки
ми можемо відобразити пошкодження на об’єкті

дослідження. Важливе значення це має у тому
випадку, якщо в запитанні, що поставлене перед
експертом в ухвалі про призначення судової товарознавчої експертизи не міститься інформації
про стан об’єкту дослідження на момент скоєння
кримінального правопорушення. Відображення
у ілюстративній таблиці до висновку експерта
пошкоджень, дозволить експерту товарознавцю
підібрати подібний об’єкт з відповідними пошкодженнями, провести оцінку з урахуванням цих пошкоджень та в повній мірі вирішити завдання, що
поставлені перед ним. Розміщуючи в кадрі об'єкт
дослідження і масштабну лінійку потрібно дотримуватися композиції майбутнього зображення.
Предмети потрібно розміщувати в центрі кадру
симетрично його граням. Слід пам'ятати, що при
фотозйомці тонких предметів, масштабну лінійку
потрібно розміщувати в одній площині з досліджуваним об'єктом. Коли фотографують об'ємні
предмети (корзини), масштабна лінійка повинна
знаходитися на одному рівні площини з найбільш
характерними деталями, чи в площині де об'єкт
має максимальні розміри. Для того щоб встановити масштабну лінійку на необхідній висоті, в якості підставок можна використовувати різноманітні
дрібні предмети (коробки, бруски і т.п.), при цьому,
лінійка має повністю маскувати підставку, щоб її
не було видно на фотознімку. Для того щоб масштабна лінійка не закривала частину об'єкту, який
фотографується її розміщують на відстані 2-5 мм
від нього. Тональність лінійки повинна відповідати тону досліджуваного об'єкта та не контрастувати з ним, а позначки її шкали бути зверненні до
предмету, і узгодженні з його розмірами [4, с. 196].
При цьому при фотографуванні пошкоджень
екрану мобільного телефону чи іншої техніки необхідно дотримуватися основних правил судової
фотографії щодо розміщення фотокамери відносно площини об’єкта, що знімається, оскільки від
цього багато в чому залежить якість зображення.
Оптимальним є розміщення об'єкта, при якому найбільш вдало відтворюється форма та його
особливості. Розміщують його перед фотокамерою
в положенні, що є звичним для спостереження.
Різні за розмірами предмети об'єднуються в групи
[4, с. 196]. Так наприклад, якщо надійшла велика
кількість дрібних предметів (парфумерно-косметична продукція), то вони розміщуються на одному знімку та фотографуються зазвичай зі сторони
етикетки. Великогабаритні та складні предмети
фотографуються в тому стані, в якому вони надійшли на дослідження, якщо необхідно можна
відобразити їх внутрішню будову, сфотографувавши в розібраному стані. Якщо важливі для об'єкта
особливості містяться й на протилежній стороні, то
зйомку загального виду здійснють двічі [4, с. 196].
Об'єкти, які підлягають зйомці розміщують на
стійкій поверхні (столі, підлозі), яка дає можливість використовувати різноманітні види освітлення та швидко змінювати тональність фону. Фон
при цьому повинен бути нейтральним і обов'язково
контрастним до об'єкту, щоб як найяскравіше
відобразити його форму (чи пошкодження). Наприклад, в якості фону можна використовувати
аркуш білого, сірого чи чорного кольору. Поруч
з об'єктом, який підлягає фотозйомці, на одному
рівні з ним розміщують масштабну лінійку. При
цьому масштабну лінійку розміщують зі сторони,
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яка є протилежною джерелу світла, для того щоб
тіні, які падають від неї не маскували ділянку зображення [4, с. 197]. Але існують випадки, коли пошкодження, сфотографоване при перпендикулярному розміщенні оптичної осі відносно найбільшої
площини об’єкта, не являється наочним. В такому
випадку повинен змінюватися кут розміщення фотокамери відносно об’єкта, через те, що екран має
деяку товщину і при не перпендикулярному розміщенні тріщини екрану будуть відбивати світло
під іншим кутом, і на фотографії ця тріщина буде
виглядати контрастно відносно екрану.
Різні види освітлення дають різноманітне розподілення світотіней на поверхності об'єкту дослідження. В залежності від властивостей об’єкту
та поставлених перед експертом товарознавцем
завдань, один із видів освітлення може використовуватися самостійно, так і в сукупності з іншими.
Так, рівномірне безтіньове освітлення послаблює
інтенсивність відблисків на металевих предметах,
але дає площинне, необ'ємне зображення. Збільшення числа полутонів за рахунок направлення
світла дозволить відобразити на знімку об'єм та рельєф поверхності, наприклад при фотографуванні
взуття, його підошви чи швейних виробів (структуру тканини) [4, с. 198]. Освітлення від одного
джерела світла призводить до різкого розподілення об'єкта на світлі та темні ділянки, тому бажано
використовувати декілька джерел освітлення. Так,
якщо використовувати основне (направлене) освітлення, що дозволяє виявити на поверхні об'єкта
дослідження його характерні деталі, то слід застосовувати лобове, бокове та навіть косонаправлене
освітлення. Зазвичай світло направляють з лівої
сторони під кутом 30-60°. Якщо використовувати
вирівнююче освітлення, що підсвічує тіньові ділянки та забезпечує на об'єкті дослідження інтервал
різкості, що дозволить його відтворити без суттєвих
втрат. Освітлювач слід встановлювати з протилежної сторони до основного джерела освітлення, а
створюване ним освітлення повино бути приблизно в 1,5-2,5 раза меньше, чим основне освітлення.
Якщо ж використовувати моделююче освітлення
це дозволяє виявити деталі на окремих ділянках.
При цьому конструкція моделюючого освітлення
повинна передбачати зміну діаметра та інтенсивності пучка освітлення. Освітлення, яке утворюються кожним із джерел світла встановлюється почергово, підбираючи кут освітлення, направлення
та інтенсивність світлового потоку [4, с. 199].
Наприклад, об’єктом товарознавчої експертизи
є посуд (хрустальний, скляний) чи косметичнопарфумерна продукція (флакони з парфумами).
В даному випадку на фотознімках загального вигляду цих об’єктів важливо передати їх об’ємність,
прозорість та наявність рідини, що може в них
знаходитись. Це завдання можливо вирішити
якщо в якості основного направленого освітлення
використовувати контурове освітлення. Еффект
об’ємності дає бокове розсіяне освітлення. Джерела освітлення встановлюють навпроти довгої
сторони предмета, направляючи світловий поток
перпендикулярно його осі під кутом 35-50°. Невеликі предмети зручніше фотографувати, коли одне
джерело світла освітлює фон, а інше сам об'єкт
[4, с. 199]. Якщо окремі частини виробу зливаються
з фоном, то їх виділяють за допомогою моделюючого освітлення, яке направляють в торцеву частину
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об'єкта, наприклад, зі сторони горловини чи дна
пляшки чи флакону. Якщо ж об'єктом товарознавчої експертизи є взуття, то важливими параметрами даних об'єктів дослідження є не лише розмір
та форма підошви, але й ознаки, які є ідиндивідуальними (наприклад, пошкодження у вигляді розірваності, розклеювання). При цьому важливо при
фотозйомці використовувати розсіяне освітлення,
що дозволить отримати необхідний рівень освітлення. Деталі рельєфу виявляють направленим
світлом, зазвичай під кутом 15-30° до поверхності
взуття. В той же час слід пам'ятати, що чим дрібніші деталі, тим менший кут направлення світла.
В глибинних ділянках рельєфа тіні послаблюють
за допомогою вирівнюючого освітлення [4, с. 199].
Запорукою якісних знімків при використанні
того чи іншого методу судово-дослідної фотографії є використання повірених оптичних, освітлювальних приладів та засобів. При проведенні
товарознавчих експертиз досить часто виникає
потреба в кольорових фотоілюстраціях, оскільки
колір являється однією із важливіших ідентифікаційних ознак. Кольорова фотографія в порівнянні з чорно-білими фотознімками дозволяє
більш наглядно відобразити висновок експерта
та виявити деталі, які не є видимі неозброєним
оком, тому при проведенні товарознавчих досліджень бажано роздруковувати ілюстративну
таблицю до висновку експерта на кольоровому
принтері. Якщо говорити про можливості судової
товарознавчої експертизи, то окрім кольорових
принтерів, під час дослідження речових доказів
в галузі судової товарознавчої експертизи можливе використання, наприклад, методу сферичних панорам та 3D принтерів та інших допоміжних приладів. На сьогоднішній день, цифрова
фотографія повністю замінила традиційні плівкові фотоапарати, а на черзі стає застосування
при фотографуванні 3D технологій та відповідного апаратного й програмного забезпечення.
Завдяки розвитку науково-технічних засобів при
проведенні фотозйомки, наприклад, панорамної

(коли об’єктом товарознавчої експертизи є великогабаритні об’єкти) можливе використання таких сучасних засобів, як квадрокоптери (дрони).
Механізм апарату дозволяє камері обертатися
і знімати з будь-яких ракурсів. Окремі моделі
сучасних безпілотників здатні підняти в повітря
невелику фото або відеокамеру. Бюджетні моделі використовують камери типу GoPro, на професійних безпілотниках кріпляться дзеркальні
камери. Головні переваги зйомки з дрона – висока якість фото і відео. Відсутність тряски та розгойдувань забезпечує спеціальна стабілізаційна
система. Приголомшливий кут огляду дає можливість знімати з будь-яких ракурсів на відстані
від 1 до 200 метрів до об'єкта, дозволяє достовірно відтворити досліджувані об’єкти [5, с. 118].
Висновок та пропозиції. Зважаючи на вищевикладене, слід зауважити, що при проведенні
судової товарознавчої експертизи для покращення
наочності дослідження і вирішення питань, поставлених перед нею, слід використовувати наступні методи та прийоми судової фотографії, а
саме: для зйомки дрібних деталей (ювелірних виробів, продуктів харчування, дрібної побутової техніки) доцільно використовувати детальну зйомку.
При фотографуванні великогабаритних об’єктів
використовується орієнтуюча (панорамний метод),
вузлова та детальна фотозйомка. Також, при фотографуванні таких об’єктів не можна ігнорувати
можливості сучасної техніки та новітніх технологій (використання квадрокоптерів при панорамній
зйомці великих об’єктів). При фотозйомці об’єктів
дослідження з пошкодженням слід застосовувати
метод вимірювальної фотозйомки з використанням масштабної лінійки. При цьому, важливо враховувати принцип розташування об’єктів та самої
лінійки, що дозволить правильно підібрати об’єкт
для порівняльного дослідження та визначити ринкову вартість об’єкта дослідження. Дотримуючись
вищезазначених умов можливо суттєво зменшити
виникнення сумнівів щодо достовірності та правильності висновку судового експерта.
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Стан розвитку електронного урядування в Україні
Анотація. У статті досліджується питання розвитку електронного урядування в Україні, його значення та сучасний стан. Визначено роль і місце інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному суспільстві. Розглядається передовий зарубіжний досвід діджиталізації на прикладі Естонії, фактори, що
вплинули на розвиток електронних систем цієї країни та нагальні проблеми електронного урядування
в Україні. Особлива увага приділяється необхідності фінансування цифрової трансформації. Крім того,
автором розкрито основні переваги електронних систем урядування та електронного резиденства. На користь порушених питань наведені статистичні данні. Підкреслено, що стабільно висока позиція Естонії
з-поміж інших країн світу підтверджує важливу роль Інтернет-комунікаційних технологій у сфері державного управління, що забезпечено розумінням пріоритетності розвитку цього напряму урядом країни.
Ключові слова: електронний уряд, діджиталізація, електронне резиденство, інформаційно-комунікаційні
технології, електронні системи.
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остановка проблеми. Враховуючи те,
П
що в нещодавно ухваленому бюджеті на
2020 рік Кабінет Міністрів України (далі – КМУ)

не передбачив додаткових видатків на проведення цифровізації в Україні та запровадження
проекту «держава у смартфоні», особливо гостро
постає питання необхідності таких інвестицій.
Аналіз останніх досліджень. Важливий внесок у розробку цього питання в правовій сфері зробили В.М. Брижко, Ю. Курило,
Н.М. Мариняк, Л.О. Матвейчук, В. Некрасов,
А.М. Новицький, В.С. Цимбалюк. Правове забезпечення політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства досліджували
К.О. Безугла, Л.А. Литва, І.П. Лопушинський,
Н.А. Савінова, А.І. Семенченко, С.А. Чукут,
А.О. Ярошенко. Втім у світлі останніх правових
новацій в Україні, окремі аспекти даної теми
потребують уваги.

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Основні напрямки запровадження відповідних правових засад для створення і функціювання цифрових систем в Україні.
Формулювання цілей статті. Метою статті
є дослідження стану розвитку електронного урядування в Україні та шляхи його вдосконалення
за допомогою передового зарубіжного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Понад два
роки тому, Уряд України ухвалив Концепцію
розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018-2020 рр. (далі – Концепція) [1].
Її спрямовано на узгодження цілей впровадження електронного врядування та механізмів їх досягнення шляхом багаторівневої співпраці усіх
членів громадянського суспільства. Концепція
охоплює широкий спектр напрямків, що мають
на меті дві цілі: модернізація публічного управління та модернізація публічних послуг. На ви© Лебедєва Ю.В., 2019
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Summary. The article examines the issues of e-government development in Ukraine, its importance and
current state. The role and place of information and communication technologies in the modern society is determined. It examines the best foreign experience of digitization on the example of Estonia, the factors that
have influenced the development of electronic systems in this country and the urgent problems of e-government
in Ukraine. Particular attention is paid to the need to finance digital transformation. In addition, the author
discloses the main benefits of electronic governance and e-residence. Statistics are provided in support of the
questions raised. It is emphasized that the consistently high position of Estonia among other countries of the
world confirms the important role of Internet communication technologies in the sphere of public administration, which is provided with an understanding of the priority development of this direction by the government
of the country. It is emphasized that it is of utmost importance for Ukraine today in the process of creating a
modern institutional design of the public administration system to ensure that the best practices of the functioning of the e-governmental sphere of e-government leaders, including Estonia, are used. The article states
that the formation of the state development policy and decision-making in the sphere of state regulation of
the national economy should be based on a thorough study of the best practices of e-government leaders in the
interests of sustainable development of the country. The author notes that international public administration
experts have determined that the nature of development and governance issues facing national economies and
the world at large over the next fifteen years requires the transformation of public administration into e-governance and integration between its various levels of sectors and industries. It is social and technical innovations that make it possible for public contact between the state and citizens to shift towards more co-ordinated governance in the presence of effective, efficient, transparent, responsible, truthful public administration.
The author emphasizes that in doing so, governments will have to overcome problems, respond effectively to
citizens and increase public confidence in government by ensuring the quality, quantity and timeliness of public services, as well as the equality and fairness of their provision and increased access to them.
Keywords: e-government, digitization, e-residency, information and communication technologies, electronic
systems.
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конання Концепції, КМУ затвердив план заходів з реалізації її положень. Планом передбачено
заходи спрямовані на модернізацію електронних
послуг та розвиток взаємодії органів державної
влади, громадян і суб’єктів господарювання за
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ), модернізацію державного
управління за допомогою ІКТ, розвиток електронного документообігу, електронної ідентифікації та довірчих послуг, формування базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури
та підвищення ефективності управління цією
сферою [2].
Виконання такого плану потребує вчинення низки управлінських дій, у тому числі відповідного фінансування. Втім 14 листопада п.
р. Верховна Рада України ухвалила бюджет на
2020 рік у якому КМУ не передбачив додаткових
видатків на проведення цифровізації в Україні
та запровадження проекту «держава у смартфоні». За повідомленням Міністра цифрової
трансформації України Михайла Федорова, на
«державу в смартфоні» (додаток, портал, оцифровку пріоритетних послуг, навчання цифрових
навичок та ін.) бюджет не закладено. Є 30,8 млн
на підтримку поточних систем (сайти, сервери,
шини), які працювали і раніше. За його словами,
кошти на втілення у життя цифрових проектів
Уряду планують отримувати від міжнародних
партнерів у якості технічної допомоги. Також
Федоров сподівається на ефективну роботу своєї команди, яка вимагатиме мінімум видатків.
«У нашому напрямку, на даному етапі розвитку
країни, потрібно вміти досягати мети з обмеженим ресурсом. А діджиталлізація – це ефективність, трансформація, та, сподіваюсь вплив на
збільшення бюджету на 2021 рік», – додав Федоров [3]. То чи так необхідна сьогодні Україні
цифровізація взагалі? Відповідь на це питання
знаходимо в досвіді окремих країн.
Коли японці запустили систему карток електронної ідентифікації для громадян під назвою
“MyNumber”, ніхто не здивувався. За її допомогою
громадяни отримали змогу здійснювати деякі бюрократичні процедури в режимі онлайн – наприклад, управляти соціальними службами чи подавати податкові декларації. Але, що цікаво, систему
електронного врядування “MyNumber” японці запозичили не в США чи Сингапурі, а в Естонії [4].
Так, сьогодні країною-піонером у запровадженні
електронної взаємодії стала Естонія, яка одразу
ж після розпаду СРСР зробила величезний стрибок на шляху до розвитку е-урядування і зберігає
свої лідерські позиції у даному напрямку й донині [5]. Завдяки досвіду цієї прибалтійської країни
та співпраці з нею наша держава сьогодні знаходиться на етапі поступового впровадження електронного урядування на усіх рівнях державного
і суспільного життя.
Естонія, як країна з найменшим рівнем державного боргу в Європі, зобов'язана економічними показниками своєму географічному положенню, податковій реформі та відсутності доступу
до значних природних ресурсів. На диво, саме
останній фактор визначив структуру естонської
економіки: 65% працездатного населення цієї
балтійської країни задіяні в сфері послуг. У країні розвинений банківський сервіс, доступні стра-

хові та інші фінансові послуги, включаючи класичний факторинг і торгове фінансування. Всі
ці фактори і обумовили той факт, що Естонія
в прямому сенсі – е-держава. Електронний документообіг тут запроваджено як на рівні відносин
приватної особи з державою, так і приватних осіб
між собою [6].
Одним із основних важелів, що сприяють
високому рівню розвитку електронного уряду
Естонії, є постійні інвестиції в телекомунікації,
людський капітал і надання Інтернет-послуг.
Естонія входить до двадцяти п’яти світових лідерів е-урядування, за оцінкою ООН; належить
до групи з дуже високим індексом розвитку електронного уряду; є лідером серед країн Центральної та Східної Європи за індексом мережевої готовності, за даними Всесвітнього економічного
форуму (далі – ВЕФ) 2015 р.; за даними досліджень ВЕФ, ООН, протягом останніх п’яти років
посідає перше місце серед пострадянських країн за рівнем використання інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку електронного
урядування. В Естонії для е-урядування на першому місці визначено надання послуг для громадян, потім послуги для бізнесу й окрема увага
приділяється електронній демократії [7, с. 116].
Глобальна інформатизація Естонії стала фундаментом для стрімкого розвитку електронного
урядування. У далекому 2003 році в країні було
запущено основний портал е-держави [8], який
на сьогодні є єдиною точкою доступу для громадян і бізнес-структур до урядових та муніципальних електронних послуг.
Свого часу, Естонія створила безпечну систему обміну даними між громадянами, особами,
що проживають в Естонії, державними відомствами та приватними компаніями під назвою
“X-Road”. Щодо процесу запровадження, то крім
забезпечення доступу до інтернету, ключем до
успіху системи електронного врядування стало
забезпечення прозорості. Якщо зайти на державний портал «State Portal», перед мешканцями
Естонії відкривається можливість побачити, хто
саме у системі «X-Road» має доступ до їх інформації, та перевірити, хто скористався цим правом і використав інформацію та в яких цілях.
Словом, при будь-яких порушеннях, громадяни
мають можливість зреагувати. Сьогодні значна
більшість естонців володіє електронними паспортами, що не дивно, оскільки програма електронного врядування зобов’язує громадян їх
отримувати [4]. В режимі реального часу можна
спостерігати скільки запитів обробляє естонська
“X-Road”. За 2018 рік система опрацювала майже
1 млрд запитів, а за лютий 2019 – 104 млн запитів. У 2018 році “X-Road” заощадив громадянам
Естонії 1407 робочих років або 12,3 млн робочих
годин [9].
Щодо переваг такої моделі, то основну перевагу
електронної системи врядування можна побачити на прикладі системи голосування – швидкість
і прозорість. Мешканці країни, які голосують
онлайн, заощаджують гроші та час. Приватний
сектор і державні установи також отримують переваги, адже їм не потрібно збирати інформацію
або створювати платформу «з нуля». В Естонії
можна створити компанію за 18 хв, заповнити
податкову декларацію – за 5 хв [4].

Так, ще у 2017 р. Естонія передала Державному агенству з питань електронного урядування України (сьогодні — Міністерство цифрової
трансформації) права на впровадження «X-Road»
у систему електронного урядування в Україні.
Використання цієї системи в Україні, сприятиме
проведенню глобального реінденірингу всіх адміністративних процесів країни і де-факто – держави. Система має стати головним інструментом
реформ у багатьох сферах життя, адже сьогодні
в державі тисячі адміністративних процесів неефективні, зарегульовані, відбуваються в основному на папері, вимагають багато ресурсів,
створюють чимало незручностей для громадян.
Система «X-Road» також дозволить змінити старі
неефективні процеси новими, якісними поцесами, які будуть базуватися на ІТ [10].
Український аналог естонської «X-Road» отримав назву «Трембіта». Головна її цінність полягає в тому, що з її допомогою всі держустанови
країни можуть обмінюватися даними електронних реєстрів в режимі реального часу. Система
економить гроші і час громадян та держави, а
також усуває «коридорну» корупцію. Крім того,
«Трембіта» дозволяє отримати майже будь-яку
електронну держпослугу онлайн в лічені хвилини з будь-якої точки світу.
Слід наголосити, що якби система в такому ж
масштабі, як в Естонії працювала в Україні, вона
б за один 2018 рік заощадила українцям 39396 робочих років або 345 млн робочих годин, що дорівнює приблизно 562 людських життів [11].
Модель електронного уряду Естонії часто визнають найпрогресивнішою в Європі. Досягти такого успіху вдалось завдяки державній підтримці
та виділенню напряму розвитку інформаційнокомунікаційних технологій в розряд першочергових завдань державного управління [7, c. 128].
Крім електронного урядування, окремо слід
згадати про електронне резидентство Естонії –
один з найгучніших електронних проектів країни, який орієнтований на підприємців, що бажають зареєструвати бізнес в Естонії, податки
з якого сплачуються в естонську казну. Зовні,
це та ж ID-карта з чіпом як у резидентів Естонії, але вона не дає її власникові права в'їзду на
територію Естонії або іншої держави члена Шенгенської зони, але дозволяє повноцінно вести бізнес з будь-якої країни світу онлайн [12].
Систему е-урядування «E-residency» Естонія
впровадила ще 5 років тому. Це транснаціональна цифрова ідентичність, яка може бути надана громадянам інших держав, які зацікавлені
в управлінні бізнесом в Інтернеті незалежно від
місця знаходження. Дана цифрова ідентичність
надає будь-якій особі доступ до онлайн-сервісів, які функціонують в Естонії, а також можливість у приватному секторі швидко та зручно
укладати угоди з використанням цифрових підписів. У свою чергу, уряд Естонії, як надавач
електронних адміністративних послуг, забезпечує ідентифікацію, аутентифікацію і перевірку
електронного резидента і його підпису на документах. Основна концепція електронного резидентства – надати будь-якій людині у світі можливість подати заявку на отримання надійного
цифрового резидентства в Естонії, практично не
проживаючи на її території [13].
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З моменту запуску програми е-резидентства
понад 62 000 е-резидентів створили в Естонії
більше 10 100 підприємств, в яких працюють понад 1700 осіб. Крім непрямого економічного доходу, пов'язаного крім іншого з ростом естонських
підприємств, які обслуговують е-резидентів,
і з інвестиціями, програма майже за п'ять років
діяльності принесла економіці Естонії прямий
дохід в розмірі 31 млн євро [14].
Слід зазначити, що громадяни держав, які не
є членами Євросоюзу, також можуть створювати
і управляти своїм бізнесом в ЄС, використовуючи естонську електронну карту для створення
своєї компанії в Естонії. На сайті E-residency
(e-resident.gov.ee) зазначено, що найактивніше
подають заявки для отримання електронного резидентства громадяни Фінляндії (3,3 тис. осіб).
Проте, цим правом, також, часто користуються
і громадяни Росії (1,8 тис осіб), України (1,6 тис.
осіб), США (1,5 тис. осіб), Великобританії (1,4 тис.
особи), Німечини (1,4 тис. осіб), Італії (1,1 тис.
осіб), Індії (985 осіб), Франції (973 особи) та Китаю (865 осіб) [10].
Що стосується імміграційного законодавства,
то «E-residency» не змінює фактичне проживання, громадянство або право в'їзду в Естонію
чи у країни Європейського Союзу. Це не віза
або дозвіл на проживання. Однак, на початку
2017 року, для полегшення програми електронного резидентства було внесено певні зміни
в імміграційне законодавство Естонії. Мета поправок полягає в полегшенні і спрощенні тимчасового перебування, проживання в Естонії. Ці
поправки змінюють імміграційні правила для
підприємців-початківців, стартаперів та інвесторів, які приїжджають до Естонії [12].
Слід також зазначити, що високі технології дають 15% естонського ВВП, а користуються
ними близько 95% громадян. За розрахунками
прем’єр-міністра Т. Рийваса, електронні послуги заощаджують кожному громадянину тиждень
робочого часу на рік, а це близько 2% ВВП всієї
країни [15].
До факторів естонського успіху слід віднести
політичну та бізнесову підтримку, вдалі технологічні рішення й можливість розв’язувати питання без особистих зустрічей та, звичайно ж,
компактність країни. Зрештою доречно навести
цитату з виступу колишнього президента Естонії
Томаса Хендріка Ільвес на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні 2013: «A key enabler
to foster growth is the bold use of modern ICT
solutions – Ключовим фактором для прискорення зростання є сміливе використання сучасних
ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій)»
[16, с. 181]. Отже, як свідчить досвід Естонії,
успішне впровадження е-урядування цілком залежить від правління країни.
Висновки і пропозиції. Міжнародними експертами з публічного адміністрування визначено,
що характер проблем розвитку та управління, що
стоять перед національними економіками та світом у цілому на наступні 15 років вимагає трансформації державного управління в е-урядування
й інтеграції між його різними рівнями сфер і галузей. Саме соціальні й технічні інновації дають
можливість для суспільного контакту між державою і громадянами в зрушенні убік більш спільно-
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го управління при наявності ефективного, дієвого,
прозорого, відповідального, правдивого державного управління. При цьому уряди повинні будуть подолати проблеми, ефективно реагувати
на громадян та підвищувати суспільну довіру
до уряду шляхом забезпечення якості, кількості
й своєчасності державних послуг, а також рівності
та справедливості їх надання і розширення доступу до них [17, с. 2].
Стабільно висока позиція Естонії з-поміж інших країн світу підтверджує важливу роль Інтернет-комунікаційних технологій у сфері державного управління, що забезпечено розумінням
пріоритетності розвитку цього напряму урядом
країни. На сьогодні для України вкрай важливо
в процесі створення сучасного інституціонального дизайну системи публічного управління забезпечити використання досвіду кращої практики

функціонування електронної державно-управлінської сфери країн – лідерів е-урядування,
у т.ч. Естонії. При цьому формування державної
політики розвитку, прийняття рішень у сфері
державного регулювання національної економіки мають базуватися на ґрунтовному вивченні
передової практики лідерів електронного урядування в інтересах сталого розвитку країни.
Як свідчить світова практика, активне впровадження інноваційних продуктів та інноваційних проектів із застосуванням інформаційних
технологій і досягнень ІТ-сфери у національні
економіки забезпечує конкурентоспроможність
країн на світовому рівні. Тому підвищення показників розвитку інформаційних технологій
є важливим питанням для держав і вимагає посиленої взаємодії всього суспільства: уряду, громадян та бізнесу.
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До проблеми застосування обмежувальних заходів
у кримінальному праві України
Анотація. У статті розглянуто внесені до Кримінального кодексу України зміни щодо запровадження обмежувальних заходів, спрямованих на протидію домашньому насильству. Проаналізовано правову природу
обмежувальних заходів, їх ознаки, підстави та мету застосування, коло осіб, на яких вони поширюються.
Увагу приділено окремим видам обмежувальних заходів з погляду їхньої узгодженості з нормами чинного законодавства України та перспективам їхнього застосування. За результатами дослідження зазначено
про важливість введення у кримінальному законодавстві обмежувальних заходів з метою створення нових
напрямів і способів припинення та запобігання випадкам домашнього насильства. Одночасно зроблено висновок про наявність неузгоджених питань під час реалізації обмежувальних заходів та наголошено на
необхідності здійснення подальшого науково-теоретичного розроблення положень щодо таких заходів.
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Summary. This article is a study of the amendments to the Criminal Code of Ukraine on the introduction of
restrictive measures aimed at combating domestic violence. The topic of this article is very actual because the
concept and procedure for the application of restrictive measures was introduced into Ukrainian legislation with
effect from January 1, 2019, of the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal and Criminal Procedure
Codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on preventing and
combating violence against women and domestic violence”. Therefore some of the issues of restrictive measures
in view of the novelty of this institute are poorly researched, and therefore need additional analysis to understand it more deeply. The article analyzes the legal nature of restrictive measures, their features, place in the
criminal justice system, the reason, conditions, purpose and procedure for applying the measures, the range of
persons to whom they are applied. Special attention is paid to certain types of restrictive measures in terms
of their compliance with the current legislation of Ukraine and prospects of their application. The problems of
application of certain types of restrictive measures in practice are covered. The role of the court in the restrictive measures applied and the need to consider the interests of the victim of this crime in deciding the type of
restrictive measures applicable to the perpetrator are outlined. The study shows the importance of introducing
restrictive measures in criminal law to create new directions and ways to end and prevent domestic violence.
At the same time, it was concluded that there were unresolved issues during the implementation of restrictive
measures. In particular, this concerns the need for coordination in the enforcement process of a plurality of existing restrictive measures. Also, the article deals with a significant disparity between the nature of the restrictions and the degree of public danger of a crime committed by a person when taking measures that may restrict
freedom of movement or the ability to use one's own housing. Therefore, there is a need for further scientific and
theoretical development of the provisions on restrictive measures in criminal law and their application.
Keywords: restrictive measures, restrictions, domestic violence, prohibition, victim.

остановка проблеми. Відповідно до
П
Закону України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесу-

ального кодексів України з метою реалізації
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»
від 6 грудня 2017 р. (набрав чинності 11 січня
2019 р.) [4] Загальна частина Кримінального
кодексу України (далі – КК України) доповнена
розділом XIII-1 «Обмежувальні заходи» та відповідною статтею 91-1, що регламентує вжиття
таких заходів щодо осіб, які вчинили домашнє
насильство [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивченню заходів кримінально-правового характеру присвячені праці таких вчених як Ю.В. Баулін, І.В. Жук, Д.Є. Крикливець, К.А. Новікова, Л.М. Палюх, С.Л. Шаренко, О.В. Юношев,
С.С. Яценко, А.М. Ященко.
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Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Однак, поняття, місце обмежувальних заходів у системі кримінального
права, а також окремі питання їх застосування
з огляду на новизну зазначеного інституту є малодослідженими, а тому потребують додаткового
аналізу для глибшого його розуміння.
Мета статті. Відтак, метою статті є вивчення правової природи та сутності обмежувальних заходів у кримінально-правовому аспекті,
їх ознак, видів, підстав та мети застосування,
а також оцінка перспектив реалізації цього інституту як з позицій теорії кримінального права
та чинного законодавства, так і з погляду правозастосування.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж
сформулювати поняття обмежувальних заходів,
вважаю за необхідне визначити ознаки цього
інституту, а саме – його природу та місце в системі кримінального права, підстави, умови, мету

та порядок застосування заходів, коло осіб, на
яких вони поширюються.
Відповідно до ч. 1 ст. 91-1 КК України, в інтересах потерпілого від злочину, пов’язаного з домашнім насильством, одночасно з призначенням
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі,
або звільненням з підстав, передбачених КК,
від кримінальної відповідальності чи покарання, суд може застосувати до особи, яка вчинила
домашнє насильство, один або декілька обмежувальних заходів, відповідно до якого (яких)
на засудженого можуть бути покладені такі
обов’язки: 1) заборона перебувати в місці спільного проживання з особою, яка постраждала від домашнього насильства; 2) обмеження спілкування з дитиною у разі, якщо домашнє насильство
вчинено стосовно дитини або у її присутності;
3) заборона наближатися на визначену відстань
до місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово
проживати, тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням
чи з інших причин; 4) заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів
через засоби зв’язку чи електронних комунікацій
особисто або через третіх осіб; 5) направлення
для проходження програми для кривдників або
пробаційної програми [2].
На нашу думку, зазначені обмежувальні заходи слід включати у систему інших заходів кримінально-правового характеру, які передбачені
КК України. Слід погодитися з думкою В.Ф Примаченка, який відносить обмежувальні заходи,
що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє
насильство, саме до некаральних заходів кримінально-правового характеру, через які реалізується кримінальна відповідальність [12, c. 141].
Дійсно, вони хоч і передбачені законом про кримінальну відповідальність та застосовуються судом до особи, яка вчинила злочин, проте змістом
і метою їх застосування є не кара, а забезпечення
інтересу потерпілого та усунення умов, що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних з домашнім
насильством.
За змістом ст. 91-1 КК України підставою застосування обмежувальних заходів є вчинення
злочину, пов’язаного з домашнім насильством
[2]. На відміну від поняття домашнього насильства як злочину, передбаченого ст. 126-1 КК
України, поняття злочину, пов’язаного із домашнім насильством, закон не визначає. Очевидно,
що це поняття є більш широким і його зміст слід
встановлювати з урахуванням положень п. 3 ч. 1
ст. 1 Закону України «Про запобігання й протидію домашньому насильству» [6]. З огляду на це,
слід вважати, що обмежувальні заходи можуть
застосовуватися до особи не лише тоді, коли її діяння кваліфіковане за статтею 126-1 КК України, а й тоді, коли вона вчинила інший злочин
(заподіяння тілесного ушкодження, зґвалтування, злочин проти власності тощо), який був
пов’язаний із домашнім насильством.
Відповідно до ч. 1 ст. 91-1 КК України вжиття
обмежувальних заходів відбувається «в інтересах
потерпілого», тобто для забезпечення його безпеки [2]. З цього випливає, що метою таких заходів
є забезпечення інтересів потерпілого від злочину.
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Це означає, що обираючи особі той чи інший обмежувальний захід (чи їх сукупність) суд не повинен переслідувати досягнення такими заходами
мети відплати (кари) особі за вчинення злочину,
пов’язаного із домашнім насильством. Натомість,
суд повинен з’ясувати, у чому полягають інтереси
потерпілого від цього злочину і з урахуванням
цього вирішити питання про вид (види) обмежувальних заходів, що застосовуються до винного
[11, c. 56–57]. У свою чергу, загальна мета обмежувальних заходів, а саме – відновлення стану соціальної справедливості, порушеного вчиненням
кримінального правопорушення, поєднаного з домашнім насильством, конкретизується в цілях застосування обмежувальних заходів.
Суб’єктом застосування обмежувальних заходів є фізична осудна особа, яка формально (при
ухваленні обвинувального вироку) або опосередковано (при звільненні особи від кримінальної
відповідальності) визнана винною у вчиненні
кримінального правопорушення, пов’язаного
з домашнім насильством, і яка досягла повноліття на момент учинення злочину.
Важливо зазначити, що досліджуваний вид
кримінально-правових заходів має строковий характер. Так, з урахуванням інтересів потерпілого
строк застосування обмежувальних заходів повинен бути достатнім для забезпечення ефективного захисту жертви та становить від 1 до 3 місяців
і визначається судом окремо щодо кожного обмежувального заходу та, у разі необхідності, може
бути продовжений один або декілька разів. Слова «не більше як на 12 місяців» стосуються лише
строку, на який продовжується початковий строк,
тобто загальна тривалість застосування одного чи
кількох відповідних заходів врешті-решт не може
перевищувати 15 місяців [9, c. 51–52].
Таким чином, проаналізувавши основні ознаки обмежувальних заходів, можемо визначити
їх як передбачені законом про кримінальну відповідальність заходи кримінально-правового
характеру, що призначаються судом у випадку
вчинення повнолітньою осудною особою кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім (фізичним, сексуальним, психологічним або
економічним) насильством, які мають строковий
характер і спрямовані на забезпечення інтересів
потерпілого та усунення умов, що сприяють вчиненню злочинів такого виду.
Незважаючи на важливу мету та спрямованість на припинення та запобігання випадкам
домашнього насильства, введення інституту
обмежувальних заходів у кримінальному праві змушує замислитися вітчизняних науковців
і практичних працівників про доцільність такого кроку внаслідок неоднозначного розуміння
положень закону та складності їх застосування
на практиці. Так, більшість обмежувальних заходів за своєю назвою охоплюються переліком
заходів, що можуть застосовуватися до особи, яка
вчинила насильство в сім’ї, на підставі статей
25 і 26 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» [6], а також ст.
21-5 Закону України «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків» [5]. Крім
того, на сьогодні положеннями КК України передбачено можливість покладення судом певних
обов’язків на осіб, звільнених від відбування по-
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карання з випробуванням. У цьому контексті перелік заходів, наведених у статті 91-1 КК України, охоплюється пунктами 4 та 6 ч. 3 ст. 76 КК
України [2]. До того ж, суди найчастіше обмежуються покладанням на засудженого «стандартних» обов’язків, що передбачені у ч. 1 ст. 76 КК
України, а саме: 1) періодично з’являтися для
реєстрації до уповноваженого органу з питань
пробації та 2) повідомляти уповноважений орган
з питань пробації про зміну місця проживання,
роботи або навчання, не застосовуючи положення ч. 3 ст. 76 та ч. 1 ст. 91-1 КК України [8, c. 192].
Також, можливість застосування більшості з обмежувальних заходів передбачається ч.
6 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК України), але як відповідний засіб, що забезпечує виконання будь-якого
запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням
під вартою (пп. 1–4 ч. 1 ст. 176 КПК України) [3].
Підсумовуючи вищевикладене, можемо зазначити, що заходи щодо тимчасового обмеження прав
або покладення обов’язків на особу в аспекті протидії домашньому насильству можуть мати різну
галузеву приналежність: кримінально-правову
(обмежувальні заходи), кримінально-процесуальну (запобіжні заходи), адміністративно-правову або цивільно-правову (спеціальні заходи
щодо протидії домашньому насильству: терміновий заборонний або обмежувальний припис
стосовно кривдника) [13, c. 17]. Важливим є те,
що більшість із конкретних видів таких заходів,
хоча і подібні за назвою, але різні за своїми змістовими ознаками. У зв’язку із цим такі заходи
необхідно послідовно розрізняти з огляду на їх
відмінності залежно від галузевої приналежності та правильно застосовувати на практиці.
Щодо проблемних питань застосування окремих видів обмежувальних заходів потрібно зазначити наступне. По-перше, заборона перебувати в місці спільного проживання з особою,
яка постраждала від домашнього насильства
(п. 1 ч. 1 ст. 91-1 КК України), зазвичай передбачає
обов’язок винної особи залишити житло. Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству від 18 травня 2018 р. вказують на те, що
така заборона поширюється на місце спільного
проживання (перебування) постраждалої особи
та винного незалежно від їхніх майнових прав
на відповідне житлове приміщення [7]. На нашу
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думку, у такому випадку постає питання про місце проживання особи, до якої встановлено заборону перебувати у місці спільного проживання з потерпілим. Адже покладення на власника житла,
який вчинив домашнє насильство, заборони перебувати у належному йому житлі можна розцінювати як обмеження права власності. На жаль, закон не дає відповіді на це запитання.
По-друге, проблемним видається застосування такого заходу як обмеження спілкування
з дитиною, коли домашнє насильство вчинено
стосовно дитини або у її присутності (п. 2 ч. 1
ст. 91-1 КК України), якщо у дитини немає інших
близьких родичів чи членів сім’ї, окрім особи,
яка вчинила домашнє насильство [10, c. 299].
У такому разі залишається невирішеним питання забезпечення права дитини на належне батьківське виховання, а також ведення її побуту.
По-третє, обмежувальний захід у вигляді заборони наближатися на визначену відстань до
місця, де особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово чи систематично перебувати
у зв’язку з роботою, навчанням, лікуванням чи
з інших причин (п. 3 ч. 1 ст. 91-1 КК України), на
наш погляд, буде важко реалізувати через відсутність законодавчого визначення конкретних
меж такої відстані та проблему забезпечення
контролю за її дотриманням.
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи вищевикладене, потрібно зазначити, що з точки
зору створення нових напрямів і способів припинення та запобігання випадкам домашнього
насильства, введення у кримінальному законодавстві обмежувальних заходів є позитивним
та важливим кроком. З іншого боку, окреслюється ціла низка спірних питань, які потребують вирішення. Зокрема, це стосується необхідності узгодження у процесі правозастосування
множинності наявних обмежувальних заходів.
Також, йдеться про істотну неспівмірність між
характером обмежень та ступенем суспільної
небезпеки злочину, вчиненого особою, під час
застосування заходів, які можуть обмежувати
свободу пересування або можливість користуватися власним житлом. Відтак, існує необхідність
у подальшому здійсненні науково-теоретичного
розроблення положень щодо обмежувальних заходів у кримінальному праві та їх застосуванні.
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Концептуалізація еко-інновацій у діяльності
стейкхолдерів економічного процесу
Анотація. Досліджено сутність і генезис економіко-екологічної категорії «інновації», розглянуто поняття
«концепції» та визначенно коло основних стейкхолдерів економічного процесу. Запропоновано класифікаційні ознаки для типологізації еко-інновацій, яка необхідна для розуміння сутності досліджуваного феномена. Висвітленні основні критерії екологічних інновацій та проаналізовано основні нормативно-правові акти у відповідній темі. Здійснено аналіз виконання екологічних цільових програм національного
та регіонального рівнів в Україні, що свідчить про наявність суттєвих прорахунків при застосуванні їх як
інструменту державної екологічної політики. Проаналізовано рушії та перешкоди поширення еко-інновацій в умовах пріоритезації екологічних обмежень. Визначенні позитивні тенденції у процесі діяльності
деяких юридичних фірм України та юридичних громадських організацій, в яких просліджується екологоінноваційна направленість.
Ключові слова: концептуалізація, інновації, еко-інновації, типологія, стейкхолдери економічного
процесу, еколого-інноваційна діяльність.
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Conceptualization of eco-innovation in the activity
of steakholders of the economic process
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Summary. In the article investigated the essence and genesis of the economic-ecological category of "innovation", the concepts of "concepts", the category of " stakeholders in the economical process " are considered and
there was defined the circle of the main stakeholders in the economical process. The classification features for
typologizing eco-innovation, which is necessary for understanding the essence of the phenomenon under study,
are offered. The main criteria of eco-innovation, such as scientific and technological progress, practical implementation, ability to meet the needs through exchange, are highlighted as important aspects. In the article
was analyzed the main normative legal acts in the relevant topic. Moreover, in the article was analyzed the
implementation of environmental target programs of national and regional levels in Ukraine, which indicates
that there were significant gaps in their use as a tool of state environmental policy. The drivers and obstacles
to the spread of eco-innovation in the context of prioritizing environmental constraints are analyzed. It is
established that the lack of information on eco-innovations, its fragmentation and lack of systematic results
in the fact that industrial enterprises are not interested in implementing this innovations in eco-economic
sphere. The Eco-Innovation Scoreboard, which exists in the European Union, whish is published in order to
identify trends and assess the achievement of countries in the field of eco-innovation and transition to green
economy, is examined. The Eco-Innovation Scoreboard consists of five groups of indicators in the following areas: eco-innovation investments, eco-innovation activities, eco-innovation results, environmental impacts and
socio-economic impacts. Positive tendencies in the process of activity of some law firms of Ukraine and legal
non-governmental organizations in which ecological and innovation orientation are traced. It is concluded that
Ukraine stay at the stage of becoming and popularizing the use of environmental orientation in the activities
of stakeholders of the economic process.
Keywords: conceptualization, innovation, eco-innovation, typology, stakeholders of economic process, ecoinnovation activity.

остановка проблеми. Сьогодення відП
значається системною та структурною
економічною кризою, яка має низку особливос-

тей. Одна з них – невпинне зростання попиту
на екологічно чисті продукти, товари, технології, енергію на тлі кризових явищ в економіці.
Це забезпечує бурхливе зростання сектора екоінновацій, який розвивається навіть у час фінансової кризи і сьогодні вже випередив сектор
інформаційно-комунікаційних технологій(ІКТ).
Обсяги реалізації підприємств цього сегменту
дають більше 2,25% ВНП, створили мільйони
робочих місць для «зелених комірців». За оптимістичними прогнозами оборот світової екоіндустрії до 2020 р. становитиме €2200 млрд.
Звідси інтерес акціонерів, інвесторів, кредиторів, страхувальників та інших стейкхолдерів до
еко-інновацій.
© Лобко М.С., 2019

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан та розповсюдження еко-інновацій досліджують спеціалісти в галузі економіки, права
та екології: Н.М. Андрєєва [1], М.Д. Балджи [10],
А.П. Бабушкін [3], О.О. Веклич [2], Т.П. Галушкіна [4], Б.М. Данилишин [5], С.І. Дорогунцов
[6], Т.О. Карпіщенко [7], С.М. Ілляшенко [8],
С.В. Мочерний [10], А. Поручник [13], О.Я. Савчук [17], Н.П. Яворська [17] та інших.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. В умовах пріоритезації
екологічних обмежень і пошуку шляхів їх інтегрування до практики прийнятті рішень подальшого дослідження потребує дослідження сутності та об’єктів еко-інновацій, їх типологізація,
оскільки виклики сталого розвитку породжують
нові потреби і нові підходи до їх задоволення.
Особливої уваги потребують чинники поширен-

ня та стримування еко-інновацій, позаяк екологічність діяльності і продукції в умовах пошуку
виходів на європейські ринки стає неодмінною
складовою успішного бізнесу.
Звідси мета статті: дослідити сутність концептуалізації еко-інновацій, типологію, а також рушії
і перешкоди для інтегрування еко-інновацій у діяльність стейкхолдерів економічного процесу.
Виклад основного матеріалу. Методологічне підґрунтя еко-інновацій потребують подальших досліджень і розвитку. Базовими елементами теорії концептуалізації еко-інновацій
є економічні категорії «інновації» та «еко-інновації», а також її об’єкти. Однак, задля більш детального розуміння спочатку розглянемо поняття «концептуалізації».
Поняття концептуалізації відноситься до центральних та основоположних понять когнітивної
лінгвістики. А.П. Бабушкін розглядає концептуалізацію як «первинну теоретичну форму, що
забезпечує теоретичну організацію матеріалу; як
схему зв’язків понять, які відображають можливі
тенденції до змін; як спосіб організації мисленнєвої роботи, що дозволяє рухатись від матеріалу і первинних теоретичних концептів до більш
абстрактних конструктів, покладених в основу
побудови картини бачення досліджуваного сегменту реальності» [1].
В даному випадку, вбачаємо доцільність розглянути поняття «концепції». За Академічним
тлумачним словником української мови концепція – це система доказів певного положення,
система поглядів на те чи інше явище; за Економічною енциклопедією – це система поглядів, помислів, що визначають основний напрям,
стратегію і тактику реалізації бізнесово-підприємницьких проектів, програм. Відтак, її можна
вважати сурогатною формою теорії.
Продовжимо, розглядаючи одну із базових категорій – категорію «інновації».
У світовій економічній літературі економічну
категорію «інновації» трактують у трьох аспектах:
– як процес перетворення потенціалу науково-технічного процесу в реальні вигоди споживача і доходи інноватора, комплекс відповідних
заходів;
– як кінцевий результат процесу впровадження новацій із метою зміни об’єкта управління й отримання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого виду
ефекту;
– як нове науково-організаційне поєднання
виробничих факторів, мотивоване підприємницьким.
Закон України «Про інноваційну діяльність»
визначає інновації як новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва та соціальної
сфери [9]. Мета розгортання інновацій – створення конкурентних переваг для інноватора шляхом пропонування нових підходів і пропозицій.
Закон України окреслює доволі широкий
клас об’єктів: від інноваційних товарів і послуг,
технологій, процесів та обладнання до програм,
інструментів і механізмів. Основними видами
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інновацій вважають продуктові, техніко-технологічні, маркетингові, організаційні та управлінські [10; 11]. Однак у цьому переліку не згадані
екологічні інновації (еко-інновації), які в умовах
екологічної глобалізації стають пріоритетом інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. У зв'язку з усвідомленою необхідністю переходу до «зеленої» економіки особлива роль відводиться екологічним інноваціям, які застосовують
стейкхолдери економічного процесу.
Варто зазначити, що стейкхолдери – це досить
широке коло осіб, що мають відношення до певного виду діяльності. В економічному процесі ними
визначаються: інвестори, що вкладають у компанію свій капітал з певною часткою ризику з метою
одержання доходу на нього; кредитори, що тимчасово надають підприємству позика в обмін на деякий заздалегідь установлений доход, і зацікавлені в інформації, що дозволяють їм визначити,
чи будуть вчасно здійснені виплати по кредиту;
менеджери підприємства, оскільки фінансова інформація дозволяє зробити найбільш достовірну
оцінку ефективності керування підприємством;
працівники підприємства, зацікавлені в одержанні інформації про здатності підприємства
вчасно виплачувати зарплату, провадити пенсійні та інші виплати; постачальники, зацікавлені в інформації, що дозволяє їм визначити, чи
будуть вчасно виплачені належні їм суми; споживачі (клієнти підприємства), зацікавлені в стабільності поставок, як слідство фінансової респектабельності підприємства; суспільні й державні
організації, оскільки від успішного функціонування підприємства залежить добробут економічної інфраструктури регіону [5].
Тобто, екологічні інновації, які застосовуються відповідними суб’єктами визначаються як
кінцевий продукт еко-інноваційної діяльності по
створенню, використанню і впровадженню у виробництво еколого-орієнтованого нововведення,
що реалізуються у вигляді екологічних товарів
(виробів або послуг), технологій їх виробництва,
методів управління на всіх стадіях виробництва
і збуту товарів, що сприяють розвитку і підвищенню соціально-економічної ефективності функціонування суб’єктів господарювання, забезпечують
ресурсно-екологічну безпеку, мінімізацію впливу і охорону навколишнього середовища.
Еколого-інноваційна діяльність в межах економічної системи (місцевої, регіональної або
національної) також залежить від виконання
суб’єктами (університетами, дослідними центрами, структурами підтримки інноваційної діяльності, промисловими підприємствами, громадськими організаціями) рамкових угод (норм
і правил). Інтенсивність і якість взаємодії цих
суб’єктів визначає продуктивність такої системи.
В залежності від сфери впровадження екологічних інновацій, вони поділяються на:
1) технічні (екологічні інноваційні продукти,
технології);
2) організаційні (інноваційні форми і методи
організації діяльності, направлені на зниження
екологічної безпеки);
3) економічні (залежно від значимості в економічному розвитку – базисні, поліпшуючі та псевдо інновації);
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4) соціальні (форми і методи впливу на екологізацію виробництва і споживання) [6].
Основними критеріями екологічних інновацій є:
– науково-технічний прогрес (рішення проб
лем забезпечення паливно-енергетичними ресурсами та альтернативними джерелами енергії,
екологічно чистими продуктами харчування, товарами народного споживання, новими матеріалами, ресурсозберігаючими технологіями тощо);
– практичне втілення (використання в промисловості, сільському господарстві, освіті, охороні здоров'я тощо);
– здатність задовольняти потреби за допомогою обміну (реалізованість на ринку).
Як і будь-які інші зміни, еко-інновації мають
свої рушійні і стримуючі сили. За умов екологічної глобалізації суспільство стає більш чутливим до питань збереження якості довкілля, тому
можна сподіватися, що інтерес громадськості,
процес переосмислення цінностей, правове та регулятивне середовище створять відповідне підґрунтя для прискореного розгортання процесів
урахування екологічних обмежень у всіх сферах
суспільного життя [7].
Проте, аналіз виконання екологічних цільових програм національного та регіонального
рівнів в Україні свідчить про наявність суттєвих
прорахунків при застосуванні їх як інструменту
державної екологічної політики, а саме:
1. Недофінансування державних цільових програм, що призводить до розпорошення бюджетних
коштів та суттєвого зниження ефективності.
2. Невирішеність принципових проблем вибору пріоритетів для формування державних
екологічних програм, спрямованість заходів досягнення мети на подолання наслідків, а не на
превентивні заходи.
3. Відсутність ув’язки фінансування державних екологічних цільових програм з можливостями бюджету протягом усього терміну виконання програми.
4. Низький рівень програмної та міжпрограмної узгодженості на фоні великої кількості
напрямів та значної кількості державних екологічних цільових програм призводить до дублювання завдань і заходів цих програм.
5. Відсутність надійного моніторингу та жорсткого контролю за ходом виконання державних екологічних цільових програм не дозволяє
оперативно здійснювати та корегувати процес
їх втілення. Це перешкоджає налагодженню надійного контролю за виконанням як з боку відповідального розпорядника коштів, так і з боку
Держказначейства, ускладнює здійснення аналізу ефективності понесених витрат та не додає прозорості бюджетним потокам екологічного
спрямування [12].
Таким чином, недостатність інформації щодо
екологічних інновацій, її фрагментарність і відсутність системності приводить до того, що промислові підприємства не зацікавлені у впровадженні такого типу інновацій. Хоча з 2010 року
в Європейському Союзі публікується еко-інноваційне табло з метою виявлення тенденцій
і оцінки досягнення країн у галузі екологічних
інновацій і переходу до зеленої економіки. Екоінноваційне табло складається з п'яти груп індикаторів, охоплюючи такі напрямки:

1) еко-інноваційні вкладення (включаючи такі
індикатори, як державні асигнування і витрати на
дослідження і розробки у сфері навколишнього середовища та енергетики, загальне число зайнятих
і дослідників як відсоток від загальної зайнятості, загальну вартість зелених інвестицій на ранній стадії);
2) еко-інноваційна діяльність (фірми, що впровадили інновації, спрямовані на зниження матеріаломісткості та енергоємності на одиницю випущеної продукції, відсоток від загального числа
фірм, організації, зареєстровані в ІСО 14001);
3) еко-інноваційні результати (число еко-патентів в області зниження рівня забруднення навколишнього середовища, управління відходами
та ефективного використання енергії; число академічних публікацій в області еко-інновацій);
4) наслідки для навколишнього середовища
(продуктивність використання сировини, ефективність використання водних ресурсів, енергії,
інтенсивність парникових викидів);
5) соціально-економічні наслідки (зайнятість,
товарообіг, експорт продукції екологічно орієнтованих галузей) [13].
Проводячи порівняння з еко-інноваційним
табло, можна зробити висновок, що статистика
України не відстежує дані з екологічних інновацій, відсутні бібліографічні дані, дані про інтелектуальну власність.
Проте, існує й позитивні тенденції. Якщо звернутись до аналізу функціонування деяких юридичних фірм України та юридичних громадських
організацій, можемо просліджувати еколого-інноваційну направленість в їх діяльності. Вищенаведене підтверджується такими спостереженнями:
– юридичні фірми України та юридичні громадські організації запроваджують еко-концепції їх
функціонування. Наприклад, Sayenko Kharenko
Newlaw Firm, які незважаючи на те, що не мають
чітко прописаного положення чи інструкції про застосування еко-інновацій у своїй діяльності, однак
використовують на своїх заходах еко-нотатники,
еко-ручки та запроваджують сортування сміття. Наступним прикладом є молодіжне крило ВГО «АПУ»
Ліга студентів Асоціації правників України», які
запроваджують «Концепцію екологічно дружньої
діяльності», метою якої є стабілізація діяльності
організації та сприяння поліпшенню стану навколишнього природного середовища України шляхом
інтеграції екологічно дружньої політики в діяльність Ліги студентів АПУ. Наразі сама Концепція
знаходиться на стадії її затвердження правлінням
організації та планується до 2020 року бути офіційно оприлюднена на сайті організації [16];
– більшість із них вводять правило дотримання еко-концепцій в офісах, на заходах та під час
інших робочих процесів;
– такі еко-концепції передбачають сортування сміття, використання бумаги вторинної переробки, використання еко-канцелярії, зменшення
документообігу через застосування автоматизації та діджиталізації робочих процесів;
– використання відновлювальних джерел
енергії (сонячна енергія, сила вітру), використання енергозберігаючого обладнання, рециркуляція стічних вод, що повторно використовуються готелем, скло на вікнах з вторинної сировини,
меблі, вироблені з переробних матеріалів, програма утилізації відходів [17];
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– персонал та члени організацій дбайливо
ставляться до використання енергії і води, сортує
і передає на переробку відходи, не використовує
фосфатні миючі засоби;
– використання датчику замка при виході гостя, коли система автоматично відключає освітлення і електроприлади, які були залишені увімкненими;
– часто тепло і енергію виробляють з побутових відходів, а звукоізоляції сприяє дах із зеленим насадженням;
– також для нагрівання води використовують
сонячні панелі, що знижує використання невідновних джерел енергії [18].
Висновки і пропозиції. Виходячи із викладеного вище, можна зробити висновок, що
Україна знаходиться на стадії становлення і популяризації застосування екологічного спрямування у діяльності стейкхолдерів економічного
процесу.
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Вже існує успішний досвід такого функціонування на національному ринку, що повинно
послужити поштовхом до подальшого розвитку
даного напрямку. Крім того, підвищується екологічна культура споживачів, які готові доплачувати за екологічно чистий продукт, піклуючись як
про себе, так і про особистий затишок і здоров’я.
Створення еко-концепцій у діяльності стейкхолдерів економічного процесу, провадження
екологічних матеріалів та технології є правильним кроком в теперішніх умовах.
Навіть якщо повна відмова від шкідливих матеріалів неможлива, то їх зменшення та заміна
більш екологічними аналогами – природними
або відновлюваними – є доступною і необхідною,
адже це наше майбутнє. Таким чином, інвестиції
та витрати на застосування в юридичному бізнесі та громадських організаціях еко-концепцій
функціонування, нехай і в довгостроковій перспективі, але є виправданими.
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Заxист пpав пpиватниx oсiб у Судi ЄС
Анотація. У статті розглядається порядок захисту прав і законних інте-ресів приватних осіб, порушених
у публічно-правовій сфері, з огляду на особливості судової системи Європейського союзу. Проаналізовано
роль Суду справедливості та Загального суду у механізмі захисту прав та інтересів приватних осіб. Також
у статті було наведення практика Суду справедливості ЄС, яка стала основоположною для гарантування реального та ефективного судового захисту. Здійснено критичний аналіз законодавства Європейського Союзу, а саме: досліджено основні принципи здійснення судочинства, юрисдикцію судів ЄС, а також
ефективні засоби правового захисту та проблеми їх реалізації. Проаналізовано теоретичні проблеми визначення належності розміру відшкодування шкоди в національному законодавстві держав. Здійснено
статистичний аналіз справ, які знаходяться в провадженні судів ЄС.
Ключові слова: Європейський союз, судова система, Суд справедливості ЄС, Загальний Суд, захист
прав, преюдиціальний запит.
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Protecting right private persons in the EU Court of Justice

остановка проблеми. Актуальнiсть
П
oбpанoї мнoю теми станoвить те, щo таке
утвopення як Євpoпейський Сoюз, щo oб’єдналo

навкoлo себе 28 незалежниx деpжав-членiв, щo
poзташoванi у Євpoпi, пpивеpтає дo себе увагу
з пoзицiї iнституцiйнo-пpавoвoї пpиpoди, а такoж
Суду Євpoпейськиx спiвтoваpиств.
Oскiльки ЄС пpoгoлoсили, щo oxopoнна
фундаментальниx пpав oсiб це гoлoвна умoва
для пoзитивнoгo poзвитку ЄС, з’явилась пoтpеба
щoдo poзpoбки та фopмування пpацездатнoї системи oxopoни пpав oсiб, як б у свoю чеpгу змoгла
гаpантувати заxист, а такoж змoгла б вiднoвити
та заxистити пopушеннi пpава [1].
У сучаснoму свiтi Євpoпейський Сoюз став
утвopенням, яке набулo унiкальнoї iнституцiйнoпpавoвoї пpиpoди, ствopивши власну пpавoву
систему, щo є складoвoю частинoю пpавoвиx
систем деpжав-членiв. Загальнoвизнанo, щo
Євpoпейський Сoюз став мiжнаpoднoю інститу
цією, де вбачається iснування найвищoгo пo-

казника дoдеpжання деpжавами-членами її
пpава, а такoж тiєю інституцією, яка була взята за мoдель iншиx iнтегpацiйниx oб’єднань,
такиx як Євpoпейська асoцiацiя вiльнoї
тopгiвлi,
Євpазiйський
екoнoмiчний
сoюз,
Заxiднoафpиканський екoнoмiчний та валютний
сoюз та меншoю мipoю Пiвнiчнoамеpиканська
асoцiацiя вiльнoї тopгiвлi.
На даний час Євpoпейський суд являється таким
судoм, у кoтpий oсoба мoже звеpнутись зi скаpгoю на
деpжаву щoдo пopушення її пpав. Пiд юpисдикцiєю
Суду пеpебуває близькo 755 мiльйoнiв людей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дану тему та пpoблематику дoслiджували
pяд наукoвцiв, сеpед якиx: А. Аpнулл, I. Батлеp,
М. Буpoменський, В. Буткевич, В. Денисoв,
Т. Кoмаpoва, Ф. Манчiнi, К. Маpгаpiтiс,
O. Меpежкo, М. Микiєвич, В. Мицик, В. Муpавйoв,
П. Pабiнoвич, X. Pасмуссен, А. Poсас, O. Святун,
К. Смиpнoва, В. Стеглiк, Е. Стейн, Дж. Уейлеp,
А. Федopoва, O. Xамуляк, Н. Шишкoва.
© Мець С.В., 2019
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Summary. In the modern world, the European Union has become a solemnity, which has acquired a unique
institutional and legal identity by creating its own legal system, which is a constituent part of the system.
The European Court of Justice is such a court in which a person may apply to the State for an infringement
of its rights. The judicial system of the European Union has a defining feature that is constant evolution and
development. The current judicial system of the European Union is represented by the Court of Justice of the
European Union and the General Court (formerly the Court of First Instance), which have their own jurisdictional jurisdiction. The founding treaties of the European Union also provide for special courts, which are set
up in separate areas of legal regulation to hear cases at first instance. Jurisdiction, procedure of formation,
legal regulation of the judicial system of the European Union is carried out directly in the provisions of the
founding treaties and in the Statute of the Court of Justice of the European Union, in addition the jurisdiction
of the General Court is also determined by special decisions of the European Parliament and the Council of the
European Union. The article deals with the procedure for the protection of the rights and legitimate interests
of individuals who have been violated in the public-legal sphere, given the peculiarities of the judicial system
of the European Union. The role of the Court of Justice and the General Court in the mechanism of protection
of the rights and interests of individuals is analyzed. The article also cites the case law of the EU Court of Justice, which has become fundamental to guaranteeing real and effective judicial protection. A critical analysis of
European Union legislation has been carried out, namely: the basic principles of the administration of justice,
the jurisdiction of the EU courts, as well as effective remedies and problems of their implementation have been
investigated. Theoretical problems of determining the amount of compensation for damage in the national legislation of the states are analyzed. A statistical analysis of the cases before the EU courts has been carried out.
Keywords: European Union, judicial system, EU Court of Justice, General Court, protection of rights, request
for a preliminary ruling.
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Постановка завдання. Мета статті – охарактеризувати систему судоустрою Європейського
союзу та визначити порядок та способи захисту
прав та законних інтересів приватних осіб.
Виклад основного матеріалу. Щoдo
Суду ЄС, тo вiн є єдиним судoвим iнститутoм
Євpoпейськoгo Сoюзу, на який пoкладенo
oбoв’язки iз забезпечення дoтpимання пpава
пpи тлумаченнi та застoсуваннi устанoвчиx
дoгoвopiв, а це oзначає, щo Суд спpаведливoстi
Євpoпейськoгo Сoюзу свoєю пpактикoю poзвиває
наднацioнальне пpавo та забезпечує йoгo єднiсть
пoмiж piзнoманiтними iнтеpесами деpжавчленiв, а такoж пoмiж дiяльнiстю iнститутiв,
opганiв, агентств, служб Сoюзу.
Щoдo юpисдикцiї, тo у суду ЄС вoна
є дoсить шиpoкoю в pамкаx якoї вiн викoнує
функцiї, пoкладенi на ньoгo устанoвчими
дoгoвopами ЄС. Але бiльшiсть пpoваджень
пеpедбачають, щo пoзивачами пo ниx мoжуть
бути лише iнститути ЄС та деpжави-члени. Для
пpиватниx oсiб мoжливoстi заxисту свoїx пpав
та iнтеpесiв є дoвoлi oбмеженими у пopiвняннi
з пoзицiєю владниx суб’єктiв. Це не oзначає
незаxищенiсть пpиватниx oсiб. Oскiльки пpавo
ЄС сталo невiд’ємнoю частинoю нацioнальниx
пpавoпopядкiв деpжав-учасників, тoж кoли мoва
йде пpo пopушення пpава ЄС державами учасниками абo iншими пpиватними oсoбами, тo
заxист пpав та iнтеpесiв має вiдбуватися згiднo
iз нацioнальними пpавoвими засoбами – в тoму
числi у нацioнальниx судаx. Це вiдбувається
таким чинoм, щo Суд ЄС тлумачить пpавo, а
нацioнальнi судoвi opгани застoсoвують йoгo як
таке, щo сталo opганiчнoю частинoю пpавoвиx
систем деpжав-членiв iз мoменту набуття членства деpжави в ЄС. Ввoдиться в дiю це пpавo саме
нацioнальними судами як внутpiшньoдеpжавне
пpавo. За вислoвoм кoлишньoгo Генеpальнoгo
адвoката Суду ЄС лopда Г. Слiна (G. Slynn):
«нацioнальнi суди – це плацдаpм пpавoвoї системи Спiвтoваpиства та гаpант застoсування пpава
Спiвтoваpиства чеpез дiалoг iз Судoм ЄС» [1].
Найвищим судoвим opганoм є Суд ЄС,
упoвнoваженим
забезпечувати
дoтpимання
пpава пpи тлумаченнi та застoсуваннi пoлoжень
устанoвчиx дoгoвopiв (ч. 1 ст. 19 ДЄС у pедакцiї
ЛД 2007). Вiн мoже виpiшувати лише питання пpава, пеpеданi йoму на poзгляд, не
упoвнoважений виpiшувати питання факту, а такoж застoсoвувати пpавo дo фактiв,
щo належить дo кoмпетенцiї нацioнальниx
судiв. У пеpшиx piшенняx у спpаваx, щo
затopкували oснoвoпoлoжнi пpава, Суд, вдаючись дo телеoлoгiчнoгo тлумачення, визнав
за oснoвoпoлoжними пpавами людини значення загальниx пpинципiв пpава євpoпейськиx
спiвтoваpиств, але вoни не мiстили пoсилань на
кoнкpетнi статтi Кoнвенцiї 1950 абo пpактику
ЄСПЛ. У piшеннi у спpавi 4/73 Nold [3] Суд
впеpше називає джеpелами oснoвoпoлoжниx
пpав не лише кoнституцiйнi тpадицiї деpжавчленiв, а й мiжнаpoднi дoгoвopи, учасниками якиx є oстаннi, виoкpемивши з-пoмiж ниx
Кoнвенцiю 1950, втiм не пoсилається на її
кoнкpетнi пoлoження. Аналiз пpактики Суду
свiдчить, щo вiн застoсoвує матеpiальнi нopми
Кoнвенцiї 1950 як загальнi пpинципи пpава

євpoпейськиx спiвтoваpиств. У piшеннi в спpавi
36/75 Rutili Суд впеpше oбґpунтував свoю
пpавoву пoзицiю у спoсiб пpямoгo пoсилання на
ст. 8, 9, 10 та 11 Кoнвенцiї 1950, а такoж ст. 2
Пpoтoкoлу № 4 дo неї як на “систему кеpiвниx
пpинципiв, якиx неoбxiднo дoтpимуватися
у pамкаx пpавoпopядку спiвтoваpиств”, щo
спpиялo пеpеoсмисленню мiсця i poлi Кoнвенцiї
1950 у пpавoвoму пopядку ЄС, а згoдoм визнанню ЄСПЛ системи заxисту пpав людини в ЄС
еквiвалентнoю системi, сфopмoванiй на oснoвi
Кoнвенцiї 1950. Пpи цьoму ЄСПЛ poзтлумачив
теpмiн “еквiвалентнiсть” як спiвставнiсть, а
не iдентичнiсть систем заxисту пpав людини. Власне, piшенням у спpавi 4/73 Nold Суд
запoчаткував звеpнення дo Кoнвенцiї 1950,
piшенням у спpавi 36/75 Rutili – дo її кoнкpетниx
пoлoжень, а у piшеннi у спpавi 13/94 P v. S and
Cornwall County Council впеpше пpямo пoслався
на пpактику ЄСПЛ [3].
Кoли Лiсабoнський дoгoвip вступив у дiю,
у частинi пеpшiй ст. 6 Дoгoвopу про Європейський союз булo закpiпленo визнання Сoюзoм
Xаpтiї oснoвниx пpав Євpoпейськoгo Сoюзу
(iз змiнами) вiд 7 гpудня 2000 p. (за виняткoм
Пoльщi i Великoї Бpитанiї) та юpидичну
силу oстанньoї на piвнi з «пеpвинним» закo
нoдавствoм (дoгoвopами пpo ЄС), Загальний суд
пеpетвopився на загальнoєвpoпейську iнстанцiю
гаpантування oснoвoпoлoжниx пpав i свoбoд людини в меxанiзмi функцioнування iнституцiй
ЄС та деpжав-членiв, oскiльки став пеpевipяти
на вiдпoвiднiсть Xаpтiї закoнoдавчi акти ЄС.
Пpи цьoму пoлoження ЄКПЛ 1950 poку, а
oтже, й пpактика Євpoпейськoгo суду з пpав
людини, мoжуть викopистoвуватися судами ЄС
у пpoцесi судoчинства, судoвoгo заxисту пpав
та свoбoд пpиватниx oсiб у взаємoвiднoсинаx
з iнституцiями ЄС як загальнi пpинципи пpава
(ч. 3 ст. 6 ДЕС).
У ст. 41 Xаpтiї визначенo пpавo кoжнoї людини в межаx ЄС на дoбpе (ефективне) упpавлiння,
яке складає пpoвiдний пpинцип сучаснoгo
євpoпейськoгo
адмiнiстpативнoгo
пpава.
Зoкpема, пpи цьoму встанoвленo, щo кoжна людина має пpавo на poзгляд та виpiшення її спpави
неупеpедженo, спpаведливo i в poзумний стpoк
iнститутами й opганами ЄС [2]. Це пpавo включає у себе, зoкpема, гаpантiї мoжливoстей для
кoжнoї людини: бути пoчутoю дo тoгo, як oкpемi
заxoди, якi її зачiпають, будуть pеалiзoванi; на
дoступ дo iнфopмацiї пpo себе пpи дoтpиманнi
закoнниx
iнтеpесiв,
кoнфiденцiйнoстi,
пpoфесiйнoї та кoмеpцiйнoї таємницi; oбoв’язoк
адмiнiстpативниx opганiв мoтивувати свoї
piшення вiднoснo oсoби; на вiдшкoдування
збиткiв, завданиx iнститутами абo службoвцями
ЄС пpи викoнаннi свoїx пoвнoважень, вiдпoвiднo
дo загальниx пpинципiв закoнoдавства деpжавчленiв; на звеpнення дo iнститутiв ЄС i
oтpимання вiд ниx вiдпoвiдi на oднiй з oфiцiйниx
мoв Дoгoвopiв.
Бiльше тoгo, у ст. 47 Xаpтiї oснoвниx пpав
ЄС булo закpiпленo за аналoгiєю iз статтями 6 i 13 Кoнвенцiї пpo заxист пpав людини i
oснoвoпoлoжниx свoбoд 1950 poку (ЄКПЛ) пpавo
кoжнoгo на ефективнi засoби пpавoвoгo заxисту
i на спpаведливий судoвий poзгляд. Зoкpема,

пpи цьoму пеpедбаченo, щo кoжен, чиї пpава
та свoбoди, гаpантoванi закoнoдавствoм Сoюзу,
були пopушенi, має пpавo: на ефективнi засoби
пpавoвoгo заxисту пеpед судoм; на спpаведливий
i публiчний poзгляд спpави упpoдoвж poзумнoгo
стpoку незалежним i безстopoннiм судoм, pанiше
встанoвленим закoнoм; заxищати себе будьякими дoзвoленими засoбами; на oтpимання
юpидичнoї дoпoмoги, кoли не має у свoєму
poзпopядженнi дoстатнix засoбiв.
Iз пpактики суду ЄС мoжна свiдчити, щo
нацioнальнi суди надiленi пpoцесуальнoю
автoнoмiєю, але вoна не є абсoлютнoю. Так,
у piшеннi пo спpавi Comet Суд спpаведливoстi
зазначив, щo нацioнальнi пpoцесуальнi нopми,
щo напpавленi на pеалiзацiю пpав, наданиx
iндивiдам пpавoм ЄС, мають бути не менш
спpиятливими, нiж тi, щo напpавленi на
pеалiзацiю пpав, наданиx нацioнальним правом. Такoж нацioнальнi пpoцесуальнi нopми
не пoвиннi застoсoвуватися, якщo вoни poблять
вищеназванi пpава пpактичнo немoжливими для
pеалiзацiї. Цi два пoлoження, виведенi в piшеннi,
стали вiдoмi як пpинцип еквiвалентнoстi
та пpинцип ефективнoстi. Тoж Суд ЄС дає тлумачення пpава ЄС, а нацioнальнi суди мають
застoсoвувати йoгo найбiльш ефективним чинoм.
Дану спpаву мoжна назвати пpикладoм,
а саме Factortame, piшенням пo кoтpiй Суд
спpаведливoстi визнав неефективними iснуючi
у Великoбpитанiї нopми щoдo тимчасoвиx
заxoдiв судoвoгo заxисту [4], та piшення пo
спpавi Emmott, у кoтpoму Суд спpаведливoстi визнав мoжливiсть пoдачi пoзoву дo нацioнальниx
судiв пiсля спливу стpoку, встанoвленoгo
нацioнальними нopмами для пoдачi пoзoвiв щoдo
встанoвлення poзмipiв деpжавнoї дoпoмoги пo
непpацездатнoстi (щo були встанoвленi пpавoм
ЄС) в pазi, кoли пoзивач не мав «пpактичнoї
мoжливoстi» пoдати скаpгу.
Ваpтo згадати i пpo такi спpави як: Von Colson
та Harz, якi стoсувалися статевoї piвнoстi в сфеpi
зайнятoстi мав вiдпoвiсти на питання щoдo
належнoї iмплементацiї Нiмеччинoю Диpективи
щoдo piвнoстi жiнoк i чoлoвiкiв. Нiмеччина
iмплементувала цю Диpективу таким чинoм, щo
oсoби, пoстpаждалi вiд статевoї дискpимiнацiї
в сфеpi найму, oтpимували вiдшкoдування збиткiв за неї в такoму poзмipi, щo її вистачалo
буквальнo на пoкpиття витpат пo пoштoвiй
пеpесилцi дoкументiв для пoзoву [5; 6]. Саме
тoму назвати таку кoмпенсацiю належнoю
булo немoжливo. Зважаючи на цю ситуацiю
Суд спpаведливoстi зазначив, щo пpиватнi
oсoби пoвиннi мати кpiм євpoпейськиx засoбiв
судoвoгo заxисту ще й ефективнi нацioнальнi.
Для цьoгo нацioнальнi суди зoбoв’язанi тлумачити та застoсoвувати нацioнальнi нopми, якi
iмплементують євpoпейськi акти, у вiдпoвiднoстi
з вимoгами пpава ЄС. Тoму нацioнальнi
суди пoвиннi були пpизначати кoмпенсацiю
адекватнoгo poзмipу, а такoж гаpантувати
такi засoби вiдшкoдування, як пpийoм на
poбoту жеpтв дискpимiнацiї та накладання
штpафiв на винуватцiв. Piшеннями пo циx
спpаваx Суд спpаведливoстi чiткo встанoвив,
щo ефективнiсть судoвoгo заxисту в межаx
ЄС багатo в чoму залежить вiд нацioнальниx
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судiв. Кpiм тoгo, нацioнальнi суди мають
тлумачити у вiдпoвiднoстi iз пpавoм ЄС не
тiльки нацioнальнi нopми, якi iмплементують
наднацioнальнi акти, але й нацioнальне
закoнoдавствo, яке слiд poзглядати у кoнтекстi
дoсягнення цiлей ЄС. I xoча кoжна деpжавачлен встанoвлює свoї власнi пpавила виплати
кoмпенсацiї за пopушення пpава ЄС, але пiд
впливoм пpактики Суду, нацioнальнi нopми зазнають впливу наднацioнальнoгo пpава. Таким
чинoм, у poзглянутoму випадку вiдбувається
дoпoвнення євpoпейськими нopмами нopм
щoдo кoмпенсацiї деpжавoю шкoди, завданoї
пpиватним oсoбам i взагалi нацioнальнoгo пpава
[7, c. 708–709].
Вищезазначенi спpави стали oснoвoпoлoжними ще й для визначення належнoстi poзмipу
вiдшкoдування шкoди. Якщo звеpнутися дo
пoпеpедньoї пpактики Суду спpаведливoстi щoдo
вiдшкoдування шкoди в нацioнальниx пpавoвиx
системаx, тo вoна пoказує, щo вiдшкoдування
вважалoся належним вiдпoвiднo дo пpава ЄС дo
тиx пip, дoки нацioнальне пpавo не poбилo дуже
складним абo пpактичнo немoжливим oтpимання
пoзивачем цьoгo вiдшкoдування. Суд ЄС
встанoвив дoдаткoвий кpитеpiй – вiдшкoдування
шкoди має гаpантувати pеальний та ефективний судoвий заxист та має бути адекватним
кoмпенсацiї, яка вимагається.
Суди нацioнальнoгo зpазку, та значення мають бути вкpай пoслiдoвними пpи застoсуваннi
пpава ЄС, oскiльки у 2003 p. Суд спpаведливoстi
винiс piшення пo спpавi Köbler [8], яке закpiпилo
вiдпoвiдальнiсть деpжави за судoву пoмилку
пpи тлумаченнi пpава ЄС. Суд чiткo визначив, щo вiдпoвiдальнiсть деpжави за пoмилку
суду oстанньoї iнстанцiї настає у виняткoвиx
випадкаx, тoбтo кoли суд oчевиднo пopушив
пpавo, яке має бути застoсoванo, та наявний
пpямий пpичинний зв’язoк мiж пopушенням
та настанням наслiдкiв для стopiн. Суд ЄС має
вpаxувати, чи є пoмилка невибачальнoю, а
такoж чи була пoмилка дoпущена навмиснo [2].
Суд пiдкpеслив, щo без цьoгo у пpиватниx oсiб
немає iншoї мoжливoстi заxистити свoї пpава,
oскiльки на нацioнальнoму piвнi всi пpавoвi
засoби заxисту вичеpпанi.
Кpiм тoгo, ч. 3 ст. 265 Договору про функціонування ЄС надає пpавo пpиватним
oсoбам звеpтатися дo Загальнoгo суду щoдo
бездiяльнoстi iнститутiв ЄС. Метoю циx пoзoвiв
є пpимушення iнститутiв ЄС (oкpiм Pаxункoвoї
палати) дo викoнання свoїx oбoв’язкiв у галузяx,
щo належать дo їx кoмпетенцiї, а саме дo
пpийняття piшень, якi мають бути пpийнятi на
думку пoзивача вiднoснo ньoгo. Тoбтo, пpедмет
пoзoву oбмежений з’ясуванням тoгo, чи була
бездiяльнiсть iнституту (напpиклад, невинесення piшення) нелегiтимнoю та кoнстатацiєю
бездiяльнoстi як пopушення.
Пoзиватися пpo бездiяльнiсть мoжна лише тoдi,
якщo задiяний iнститут спoчатку був закликаний
дiяти, тoбтo була пpoведена дoсудoва пoпеpедня
пpoцедуpа. Якщo пpoтягoм двox мiсяцiв з мoменту
такoгo заклику задiяний iнститут не визначив свoєї
пoзицiї, пoзoв мoже бути пoданий дo Загальнoгo
суду пpoтягoм на ступниx двox мiсяцiв. Якщo ж
piшення, якoгo вимагає пoзивач, булo пpийняте
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iнститутoм, кoли пoзoв вже був пеpеданий дo
Загальнoгo суду, тo пpoвадження пpипиняється,
oскiльки зникають пiдстави такoгo пoзoву .
Xoча статистика свiдчить, щo кiлькiсть пoзoвiв
за ч. 3 ст. 265 ДФЄС є мiзеpнoю у пopiвняннi
з кiлькoстi пoзoвiв, щo надxoдять вiдпoвiднo дo
ч. 4 ст. 263 ДФЄС. Так, у 2016 p. дo Загальнoгo
суду надiйшлo 6 спpав щoдo бездiяльнoстi
iнститутiв ЄС та 298 спpав щoдo oскаpження
актiв iнститутiв. Тoж, незважаючи на дoвoлi
oбмежене пoлoження пpиватниx oсiб у пpoцедуpi
oскаpження актiв, неї кopистуються дoвoлi частo.
Кoли пpиватнiй oсoбi такi не вдасться дoвести
свoю здатнiсть oскаpжити акт iнституту, вoна мoже
викopистати oпoсеpедкoваний спoсiб oскаpження,
а саме чеpез пpеюдицiальну пpoцедуpу. Незважаючи на те, щo пpеюдицiальна пpoцедуpа
вiдпoвiднo дo ст. 267 ДФЄС надає мoжливiсть
звеpнення щoдo тлумачення та чиннoстi нopм
пpава ЄС лише нацioнальними судами деpжавчленiв, пpиватнi oсoби мoжуть oпoсеpедкoванo
заxищати свoї пpава в pамкаx цiєї пpoцедуpи,
iнiцiюючи poзгляд спpав в нацioнальниx судаx,
якi в свoю чеpгу мoжуть звеpтатися дo Суду
спpаведливoстi за poз’ясненнями.
У спpавi Berlin Butter, в pамкаx якoгo булo
oскаpженo Piшення Кoмiсiї, щo стoсується пpoдажу
масла в Беpлiнi, i адpесoванoгo Нiмеччинi,
пoзивач не змiг дoвести iндивiдуальний вплив
акту на себе i йoму булo вiдмoвленo в poзглядi
спpави Судoм спpаведливoстi. Пiсля цьoгo
пoзивач oскаpжив нацioнальний iмплемента
цiйний акт вiдпoвiднoгo Piшення в нiмецькoму
судi. Нiмецький суд, у свoю чеpгу, напpавив дo
Суду спpаведливoстi пpеюдицiальний запит
щoдo легiтимнiсть цьoгo Piшення.
Звiснo, мoжна назвати ще велику кiлькiсть
пpикладiв тoгo, як пpеюдицiальна пpoцедуpа

дoзвoлила пpиватним oсoбам oскаpжувати
pегламенти та piшення загальнoї дiї, якi вoни
не мали мoжливoстi oскаpжити чеpез пpoцедуpу
ст. 263 ДФЕС. Пpиблизнo 85% усix спpав, пo
якиx пoданi пpеюдицiальнi запити, стoсуються
супеpечoк iндивiдiв з деpжавними opганами.
Висновок. Як узагальнення ваpтo зазначити, щo незважаючи на oбмеженi мoжливoстi
пpиватниx oсiб у Загальнoму судi у пpoцедуpi
oскаpження актiв iнститутiв ЄС, устанoвчий
дoгoвip та пpактика Суду ЄС ствopили гаpантiї
ефективнoгo судoвoгo заxисту. Так, у пpиватниx
oсiб iснує такoж непpямим засiб пpеюдицiальнoгo
oскаpження чеpез нацioнальнi суди за ст. 267 ДФЄС
та шляxoм вимoги вiд Суду незастoсування
нелегiтимнoгo акту вiдпoвiднo дo ст. 277 ДФЄС.
Таким чинoм Суд ЄС пoкладає oснoвну частину
oбoв’язку заxисту пpав iндивiдiв на деpжави-члени
та їx нацioнальнi суди вiдпoвiднo дo пpинципу
кooпеpацiї, закладенoму ч. 3 ст. 4 Дoгoвopу пpo
ЄС. У кoнтекстi цьoгo, на думку Суду, деpжавичлени зoбoв’язанi спpияти пoвнoцiннoму заxисту
пpав пpиватниx oсiб шляxoм встанoвлення
в нацioнальниx пpавoвиx системаx кoмплексу
пpавoвиx засoбiв i пpoцедуp, якi гаpантуватимуть
пpавo на їx ефективний судoвий заxист. Це
свiдчить пpo те, щo нацioнальнi суди мають тлумачити та застoсoвувати нацioнальне пpoцесуальне
пpавo таким чинoм, щoб пpиватнi oсoби мали
мoжливiсть oскаpжувати дiї нацioнальниx
влад, якi базуються на актаx ЄС загальнoгo
застoсування. Нацioнальнi суди мають надавати
дoзвiл пoзивачам пoсилатися на нелегiтимнiсть
акту ЄС пpи дoказуваннi незакoннoстi дiй влади абo нацioнальниx актiв. Це свiдчить пpo
пoстiйне пoглиблення заxисту пpав пpиватниx
oсiб Судoм ЄС за pаxунoк piзниx меxанiзмiв – як
наднацioнальниx, так i нацioнальниx.
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Засади делегування повноважень місцевому самоврядуванню
в контексті децентралізації
Анотація. Стаття присвячена визначенню основних засад делегування повноважень органів виконавчої
влади органам місцевого самоврядування. У межах цієї проблеми проведено аналіз наукових позицій стосовно тлумачення поняття «децентралізація» та здійснено їх поділ на класичний та некласичний підходи.
Досліджено теоретичні аспекти визначення поняття «делегування повноважень» та його особливостей.
Проаналізовано законодавче закріплення делегування повноважень органам місцевого самоврядування та перелік таких повноважень згідно з нормами національного та міжнародного законодавства. Для
встановлення основних критеріїв, що повинні бути враховані при делегуванні повноважень, використано
теоретичні напрацювання дослідників у цій сфері. З метою подальшого вдосконалення цього процесу та
його засад виокремлено основні напрями для успішного впровадження реформ у сфері децентралізації.
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Summary. The article is dedicated to the determination of the key tenets of delegating of authorities of the
bodies of executive authority to the bodies of local self-government. The relevance of the research is based on
decentralization processes in Ukraine. In this framework, the analysis of scientific proposals concerning the
interpretation of «decentralization» is conducted. These proposals are differentiated into classical and nonclassical approaches, which describe basic points of decentralization and particular aspects of its realization.
Consequently, the theoretical aspects of the definition of «delegating of authorities» and its features are investigated. The research provides various interpretations of this term, which reflect its ambiguity in the scientific
literature. The article analyzes the regulation of delegation of authorities to the bodies of local self-government
by national legislation embodied in the Constitution of Ukraine and the Laws of Ukraine. The list of authorities
that can be delegated is provided and the necessary corrections for it are outlined. Besides, the norms of the
European Charter of Local Self-Government are examined to emphasize the international standards concerning the article’s main problem. Based on the great importance of effective execution of delegated authorities
the article investigates specific tenets of delegation. Therefore, the theoretical approaches of the scientists are
used in order to determine the main criteria that should be taken into account in the process of delegating of
authorities. These criteria must ensure the efficient realization of delegated authorities by the bodies of local
self-government. With the purpose of further improvement of this process, the research highlights the main
ways of successful implementation of reforms in the sphere of local self-government. Summing up, the universal approach for delegating of authorities is put forward. It proposes the scientific research of social relations as
the tool that would define the necessity of regulation of certain spheres of social affairs. The conclusion accentuates on the need of further research concerning delegating of authorities to the bodies of local self-government.
Keywords: delegation of authorities, decentralization, bodies of local self-government, bodies of executive
authority, tenets, criteria, reformation of local self-government.

остановка проблеми. Проблема делегуП
вання повноважень органам місцевого самоврядування та їх здійснення є досить актуаль-

ною для сучасної України. Постає необхідність
аналізу цієї проблеми як складової проведення
реформ у сфері децентралізації. Вкрай важливим є дослідження стосовно визначення засад
делегування повноважень органам місцевого самоуправління та їх виконання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження децентралізації та делегування повноважень місцевому самоврядуванню
відображено у працях таких вчених і дослідників, як І.В. Пінчук, П.А. Трачук, Т.О. Карабін,
В.І. Борденюк, А.М. Онупрієнко, С.Г. Серьогіна та ін. Попри значну кількість напрацювань у цьому напрямку, залишається потреба
у подальших дослідженнях, метою яких є вдосконалення та вирішення актуальних проблем
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реформування місцевого самоврядування в умовах децентралізації.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Для розв’язання поставленої проблеми необхідно встановити комплекс критеріїв, що визначатимуть доцільність
та ефективність делегування повноважень. Ця
потреба зумовлена невичерпним та неоднорідним характером таких критеріїв у науковій літературі.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є теоретико-правовий аналіз процесу делегування
повноважень центральними органами виконавчої влади муніципальній владі в Україні. У рамках дослідження необхідно з’ясувати місце делегованих повноважень у сфері децентралізації
влади та визначити подальші кроки щодо вдосконалення засад їх передачі органам місцевого
самоврядування та реалізації.

Виклад основного матеріалу. Реформування місцевого самоврядування у межах децентралізації є досить актуальним питанням
для сучасної України, адже воно спрямоване на
забезпечення доступності та якості публічних
послуг, досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, створення
необхідних матеріальних, фінансових та організаційних умов для ефективної реалізації органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень [1]. Успішне впровадження
реформи та механізму її реалізації не тільки
вдосконалить систему державного управління,
а й сприятиме кращому забезпеченню потреб
громадян на територіальному рівні. Це основна
мета децентралізації.
Перш, ніж перейти до розгляду основного
питання, слід надати визначення поняття «децентралізація». Децентралізація – «система
управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоуправління; розширення прав низових органів
управління» [2]. З’ясовуючи значення цього терміна у науковій літературі, необхідно звернути
увагу на різноманітність його тлумачення. Зокрема, можна розділити погляди науковців щодо
цього питання на два типи – класичний, який
відповідає наведеному вище визначенню, та некласичний.
Наприклад, до першого типу слід віднести
визначення І.В. Пінчука: «Децентралізація – це
процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень людей або речей від центрального управління» [3]. Сюди також відносимо
позицію П.А. Трачука, згідно з якою децентралізація характеризує процес трансформації механізму реалізації владних повноважень у системі
публічної адміністрації, яка складається з керуючої підсистеми (суб’єкти управління), керованої підсистеми (об’єкти управління) і взаємодії
суб’єктів та об’єктів управління. Відповідно, децентралізація публічної влади як універсальне
явище відображає процеси перерозподілу повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування [4, с. 185].
З іншого боку, Т.О. Карабін вказує, що «адміністративна децентралізація характеризується
трьома способами передачі повноважень від центрального органу та їх розподілу між субнаціональними владними суб’єктами: “деконцентрація”, “делегування” та “деволюція”» [4, с. 55].
Виходячи з вище викладеного, слід зазначити, що під децентралізацією розуміється формування органів, що здійснюють управління територіальними частинами держави незалежно від
центральних органів. Відповідно, децентралізація передбачає певну самостійність територіальних органів з точки зору їх повноважень [5].
Ця самостійність пов’язується із вже наявними
повноваженнями відповідних територіальних
органів, що знаходяться у їх виключній компетенції, та з наділенням їх повноваженнями виконавчих органів влади у формі делегування цих
повноважень.
Для детального розуміння поняття делегування повноважень, доцільно звернутися до наукової літератури. Серед підходів до визначення
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цього терміна слід виокремити позиції наступних
науковців та дослідників. Наприклад, на думку
І.В. Пінчука, делегування означає підпорядкування передачі відповідальності за прийняття
рішень, фінанси й реалізацію певних державних
функцій у напівавтономних установах [3].
У свою чергу В.І. Борденюк вважає, що делегування повноважень не є формою їх повної
передачі на рівень тих органів, яким вони делегуються. Тобто, ці повноваження залишаються
у компетенції відповідних органів, які не тільки
контролюють їх виконання, а у разі незадовільного виконання можуть у будь-який момент відкликати їх [6].
Паралельно слід зазначити, що в основі цього
процесу лежить принцип «delegate potestas non
potest delegate», згідно з яким наголошується
на формостворюючому характері делегування.
Тобто, його результатом буде поява нової компетенції поруч із попередньою. Отже, об’єкт делегування отримує не стільки компетенцію, скільки
право розпоряджатися нею [7].
Т.О. Карабін розглядає делегування як процес перерозподілу влади та відповідальності
у місцеві органи управління [8]. Крім того, делегування повноважень місцевому самоврядуванню є тим інститутом, що дозволяє підвищити
якість публічно-правового управління та наблизити територіальний рівень надання адміністративних послуг до їх споживачів [9].
Делегування повноважень місцевому самоврядуванню закріплено на законодавчому рівні, зокрема у статті 143 Конституції України: «Органам
місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої
влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення
до місцевого бюджету у встановленому законом
порядку окремих загальнодержавних податків,
передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності» [10].
Закон України «Про місцеве самоврядування»,
у свою чергу, закріплює згадане положення Основного Закону статтею 16, яка також визначає підконтрольність органів місцевого самоврядування
відповідним органам виконавчої влади з питань
здійснення делегованих їм повноважень. Крім
того, у пункті «б» статті 28 Закону визначено перелік таких повноважень. До них відносять здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого
бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності; здійснення відповідно
до закону контролю за дотриманням цін і тарифів;
сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на
відповідній території [11].
Досить важливим аспектом при делегуванні
повноважень місцевому самоврядуванню є забезпечення його органів необхідними та достатніми
ресурсами як організаційного, так і матеріального характеру. Відсутність матеріальної або
організаційної бази унеможливить виконання
тих чи інших делегованих повноважень. Необхідність у забезпеченні відповідними ресурсами
органів, яким делегуються певні повноваження,
логічно випливає з положень Європейської хартії місцевого самоврядування, у якій зазначено,
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що «обсяг фінансових ресурсів органів місцевого
самоврядування відповідає повноваженням передбаченим конституцією або законом» [12].
Виходячи з цього, делеговані повноваження
розглядаємо як ті, що не є базовими для органів
місцевого самоврядування, адже не надані їм
Конституцією. З цього приводу А.М. Нікончук зазначає, що «делегованими є повноваження, які
первісно закріплені за відповідним органом законом чи іншим нормативно-правовим актом, виконувати які він має право в силу того ж закону
і передавати менш повноважним органам, у тому
числі і органам місцевого самоврядування» [13].
Відповідно, при передачі певних повноважень
цим органам, їх необхідно забезпечити відповідними умовами для їх ефективної реалізації.
Погоджуємося з думкою А.М. Онупрієнко, що
передаючи матеріальні та фінансові засоби для
виконання делегованих повноважень, слід враховувати їх домірність переданим повноваженням
і достатність для їх реалізації. Саме від достатності цих засобів залежатимуть межі реалізації
даних повноважень відповідними органами [14].
Слід відзначити, що шляхом делегування
своїх повноважень територіальним органам,
держава підвищує ефективність їх виконання
на місцевому рівні. Згідно з частиною 5 статті 4
Європейської хартії місцевого самоврядування,
органи місцевого самоврядування мають право
пристосовувати свою діяльність щодо здійснення
делегованих їм повноважень до місцевих умов
[12]. Інакше кажучи, ці органи мають можливість
здійснювати надані їм державою повноваження
з урахуванням інтересів місцевого населення. За
допомогою делегування досягається можливість
швидкого реагування на процес урегулювання
певних соціальних, економічних та інших відносин, що виникають у суспільстві на місцевому
рівні, адже повноваження надаються тому органу, який може найкраще їх використати для досягнення найбільш позитивного результату [15].
Проте в даному аспекті важливою умовою
є доцільність делегування, тобто цьому процесу
повинні підлягати ті повноваження, що безпосередньо матимуть більшу користь та ефективність у разі їх здійснення саме на місцевому рівні. Недоцільна передача повноважень призведе
до їх накопичення та неспроможності територіальних органів ефективно їх здійснювати, і внаслідок цього погіршиться якість вирішення питань місцевого значення. Як зазначає А. Новак,
«для делегування повноважень вкрай необхідним є те, що воно не повинно здійснюватися задля “перекладання” тягаря з приводу вирішення
тих чи інших соціально-економічних завдань на
органи місцевого самоврядування. Головною метою делегування повинно бути найбільш повне
забезпечення реалізації прав, свобод, законних
інтересів громадян, підвищення ефективності діяльності щодо їх забезпечення» [9].
Аналізуючи впровадження реформ у сфері децентралізації, слід вказати на на напрями вдосконалення, зокрема ті, що безпосередньо стосуються
засад делегування повноважень. По-перше, слід
звернути увагу на розроблення та прийняття закону, що регулюватиме делегування повноважень
від органів центральної влади до самоврядних органів влади на місцях. Цей закон повинен забез-

печити чітку, регламентовану законом процедуру
делегування державних повноважень, окреслити
коло суб’єктів, уповноважених делегувати повноваження та суб’єктів, уповноважених на їх виконання. Законом повинні регламентуватися
права, обов’язки та заборони для цих суб’єктів, а
також міра відповідальності за їх порушення, невиконання, або недотримання. Ці положення, на
нашу думку, детально визначатимуть правовий
режим делегування повноважень, що у свою чергу сприятиме зростанню ефективності та оптимізації цього процесу.
По-друге, як зазначає С.Г. Серьогіна, з Закону України «Про місцеве самоврядування» слід
виключити переліки повноважень, які можуть
делегуватись. Отже, предмет делегування доцільно передати на узгодження сторін. Водночас
необхідно передбачити чіткий перелік державновладних повноважень, які взагалі не можуть делегуватись від органів державної виконавчої влади органам місцевого самоврядування (так звані
державні прерогативи). До них слід віднести повноваження у сфері забезпечення національної
безпеки, охорони державної таємниці тощо [15].
По-третє, варто акцентувати увагу на практичній реалізації реформ у контексті децентралізації. Саме тому, з урахуванням соціальної
спрямованості та добровільного характеру делегованих повноважень, безпосередньо процес делегування має супроводжуватися підписанням
адміністративного договору [5]. Це сприятиме
закріпленню принципу добровільності делегування конкретних повноважень та визначатиме
конкретний перелік прав та обов’язків сторін, що
підписали відповідний договір.
По-четверте, для вдосконалення механізму
здійснення муніципальними органами делегованих їм державою повноважень необхідно запровадити обов’язкове (законодавче) і добровільне
(договірне) делегування повноважень [16]. Тобто,
передача повноважень повинна здійснюватись як
на імперативних, так і на диспозитивних засадах.
Це сприятиме оптимізації делегування повноважень та оперативності їх виконання органами,
яким ці повноваження делегуватимуться.
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи дослідження поставленої проблеми, варто зазначити, що делегування державних повноважень
органам місцевого самоврядування є важливим
аспектом реформ у сфері практичного втілення
децентралізації. Воно дозволяє підвищити ефективність державного управління шляхом територіального наближення органів, що безпосередньо здійснюють управління на місцях та надають
певні послуги, до населення, яке і є споживачем
цих послуг.
Головною метою делегування повноважень
муніципальним органам влади є бездоганне
забезпечення прав людини і громадянина. Відповідно, необхідно враховувати комплекс критеріїв, що сприятимуть досягненню зазначеної
мети. Отже, слід акцентувати увагу на доцільності делегування повноважень, забезпеченні
відповідних органів необхідними і достатніми
для цього ресурсами; необхідно встановити чітку регламентацію усіх аспектів делегування
повноважень, установити реалізацію цього процесу на договірних засадах з урахуванням прав
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та обов’язків обох сторін; закріпити на законодавчому рівні перелік тих повноважень, що не
можуть делегуватися центральними органами
виконавчої влади.
На нашу думку, доцільно запропонувати підхід щодо визначення доцільності делегування
повноважень місцевому самоврядуванню для
його подальшого дослідження. Згідно з цим підходом, у разі необхідності вдосконалення регулювання певних суспільних відносин на місцевому
рівні, слід проводити поглиблені дослідження,
що сприятимуть їх подальшому врегулюванню.
Тобто, перед тим, як делегувати певні державні
повноваження місцевим органам стосовно конкретного питання, слід провести правову експер-
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тизу суспільних відносин, що виникають на цьому рівні. Це робиться для того, щоб визначити,
які повноваження доцільно делегувати муніципальним органам для вдосконалення соціального регулювання на місцях. Доцільність є важливим критерієм для ефективного делегування
повноважень, а тому потребує відповідної уваги.
Отже, якість виконання делегованих повноважень органами місцевого самоврядування безпосередньо залежить від правової регламентації
процесу делегування та співмірності таких повноважень до кваліфікації посадових осіб та матеріально-технічної бази відповідного органу.
Відповідно, подальші дослідження у цій сфері
є вкрай актуальними.
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Правове регулювання праці малолітніх працівників в Україні
Анотація. Стаття присвячена питанню правового регулювання праці малолітніх. Законодавство України
закріплює статус працівників лише за особами, які досягли 14-ти років. Проаналізувавши зміст роботи,
яку виконують діти до 14-ти років в театрах, кіно, рекламі тощо, зроблено висновок про те, що відносини,
які виникають у зв’язку з виконанням такої роботи є трудовими. Встановлено, що малолітні потребують
особливого захисту їх трудових прав зі сторони держави. В статті проаналізовані конвенції Міжнародної
організації праці та трудове законодавство Сполучених Штатів Америки з цього питання. Зокрема, висвітлений діючий у США порядок працевлаштування малолітніх осіб на виключний перелік легких робіт
у галузях реклами, культури, мистецтва, спорту. Акцентовано увагу на необхідності контролю за дотриманням прав дитини, який забезпечується спеціально уповноваженим органом або особою. Запропоновано зміни до актів трудового законодавства України з метою закріплення за малолітніми особами статусу
суб’єктів трудового права з належними гарантіями.
Ключові слова: малолітня особа, суб’єкт трудового права, працевлаштування, укладення трудового
договору з малолітнім, порядок та умови працевлаштування малолітніх.

Ovsiienko Kateryna

National Law University named after Yaroslav Mudryi

Legal regulation of minor workers in Ukraine

остановка проблеми. Чинне трудове
П
законодавство України визначає віковий критерій приналежності особи до категорії

працівників, забороняючи прийняття на роботу
осіб молодше 14-ти років. Таке визначення мінімального віку відповідає міжнародно-правовому
стандарту, закріпленому в міжнародних конвенціях пов’язаних із забороною дитячої праці.
Натомість відносини трудо-правового характеру
виникають з такими особами, а, отже, вони потребують правової регламентації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості правового регулювання праці
окремих категорій працівників досліджувалися
такими вченими-трудовиками, як С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, Д.М. Кравцов, М.І. Іншин, І.С. Сахарук, Р.О. Павлюков, Л.П. Шумна,
І.А. Вєтухова, С.О. Сільченко, Ф.А. Цесарський
та ін. Водночас, праця малолітніх осіб була
предметом дослідження вчених-цивілістів, зокрема А.А. Пилипенко, М.О. Кравчука, К.А. Полякової.

Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Не знижуючи вагомість
наукових розробок вчених у вирішенні питань
правового регулювання праці малолітніх, ця
проблематика залишається малодослідженою
з точки зору трудового права. Нерозкритими наразі є такі питання: особливий статус малолітніх
працівників, порядок працевлаштування такої
категорії осіб.
Мета статті: дослідження правового статусу
малолітніх осіб як суб’єктів трудових відносин,
визначення нормативного регулювання такої
праці в Україні та внесення пропозицій до чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу. Право на
працю є одним з економічних прав, яке закріплено в Конституції України (ст. 43) та гарантовано різним за своїм правовим статусом фізичним
особам [6]. За змістом статті 188 Кодексу законів
про працю (далі – КЗпП), це право може бути самостійно реалізоване особами, які досягли шістнадцятирічного віку, відповідно не допускаєть© Овсієнко К.С., 2019
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Summary. This article dedicated to the legal regulation of the minors`labor. The legislation of Ukraine considers the status of labor subjects only for persons over 14 years old. While protecting the rights of minors in
employment relations, the legislation at the same time completely avoids regulating the work of minors. After
analyzing what functions the children perform in theaters, cinema, advertising, etc., it is concluded that the relationships caused by the performance of such work are laborious. It is proved that underage workers are participants in the labor relations, but do not have proper warranties. It is established that minors require special
protection from the state, including in the protection of their labor rights. The provisions of the International
Labor Organization's conventions on the minimum age for recruitment are examined. It has been argued that
the Convention allows the involvement of children up to 14 years of age to perform exceptional types of easy
work, in particular for artistic performances. Cited as an example to address this is the United States of America labor law. This country permits the employment of persons under the age of fourteen. The peculiarities of
such involvement are outlined: admission to the exclusive list of light works in the fields of advertising, culture,
art, sports, a special procedure for the conclusion of an employment contract. Emphasis is placed on the need
and importance of monitoring the respect of the rights of the child, which is provided by a specially authorized
body or person. Changes to the acts of labor law are proposed in order to secure the status of labor law subjects
with appropriate guarantees for minors. Determined which entity should grant employment permits, monitor
compliance with the rights of a minor. Provision has been made to supplement the Labor Code.
Keywords: minor, a subject of labor law, peculiarities of employment, conclusion of an employment contract
with a minor, conditions of employment of minors.
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ся прийняття на роботу осіб, що є молодшими.
Однак в цій же статті, як виняток, допускається можливість прийняття на роботу з 15-ти та
14-ти років за згодою законного представника для виконання легкої роботи, що не завдає
шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання,
у вільний від навчання час [3].
Правовий статус повнолітніх, у свою чергу,
відрізняється від правового статусу неповнолітніх працівників. Держава шляхом розширення
кола прав і свобод останніх сприяє повнішому залученню молоді до соціально-економічного, політичного і культурного життя суспільства, розширює можливості вибору свого життєвого шляху,
досягнення успіху [7, с. 132]. Для неповнолітніх
встановлюється скорочена тривалість робочого
часу, збільшується час відпочинку, передбачаються деякі інші умови праці з метою охорони їхнього здоров’я та створення умов для навчання,
духовного і фізичного розвитку. Всі ці гарантії,
передбачені чинним законодавством, втілюються в індивідуальному трудовому договорі з працівником [8].
Захищаючи права неповнолітніх в трудових
правовідносинах, законодавство в той же час повністю уникає регулювання праці малолітніх.
Законодавче визначення поняття «малолітній»
міститься в цивільному і сімейному законодавстві (ч. 2 ст. 6 СК України). Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти
років [9]. Відповідно до ЦК України малолітньою є особа, яка не досягла 14 років та наділена
частковою дієздатністю [10]. Обидва визначення
окреслюють віковий критерій приналежності фізичних осіб до цієї категорії, а отже, малолітньою
визнається особа, що не досягла 14 років.
Виходячи з визначення мінімального можливого віку для найманих працівників, зазначеного в статті 188 КЗпП, такі особи не є суб’єктами
трудового права. Ця законодавча конструкція
збігається з міжнародно-правовою, закріпленою
в ратифікованій Україною Конвенції про мінімальний вік для прийому на роботу № 138 Міжнародної організації праці, яка визначає граничну вікову межу для найманих працівників
у 14 років [5].
Проте малолітні особи, які не досягли 14 років залучаються до виконання трудових функцій
в творчих сферах, таких як театр, кінематограф,
моделінг тощо. Виходячи з цього, трудові правовідносини з такими суб’єктами перебувають поза
межами правового регулювання, що сприяє неефективному захисту державою фактично працюючих осіб молодше 14-ти років – вони позбавлені
ряду гарантій, що надаються працівникам, хоча
фактично є учасниками трудових відносин. Така
прогалина в правовому регулюванні надає простір для зловживань з боку роботодавців та має
бути усунена.
Підставою залучення до праці малолітніх
в нашій країні на даний момент є договір про надання послуг, що за своєю природою є цивільноправовим і передбачений у ст. 901 ЦК України,
але за сутністю ці відносини є трудовими [10].
Аналізуючи діяльність актора, що не досяг
14-ти років, який грає у серіалі, бачимо, що у відносинах, які виникають у зв’язку з цим, наявні всі
ознаки притаманні трудовим правовідносинам.

Юний актор або акторка діє під керівництвом
кінорежисера, який зацікавлений в якісній грі
учасників творчого процесу і який керує всім,
що відбувається на знімальному майданчику
(робота виконується під керівництвом). Оплата
акторської роботи здійснюється періодично – через деякі проміжки часу два і більше разів (періодична винагорода за роботу). Місце виконання
такої роботи визначається керівником творчого
процесу, як правило, режисером, який визначає
чітку організацію праці, порядок роботи, що свідчить про наявність внутрішнього трудового розпорядку. Щодо ознаки подібності виконуваних
функцій працівниками, то можна зауважити, що
весь акторський склад, всі актори на знімальному майданчику, виконують подібні функції, грають за написаним сценарієм. І наостанок, особа,
в інтересах якої виконується робота, забезпечує
малолітнього актора костюмом для гри у сценах,
гримеркою, сценарієм тощо (все необхідне для
виконання роботи забезпечується особою, в інтересах якої виконуються роботи).
Отже, малолітній актор в кіно або театрі є, як
і повнолітній працівник, учасником фактичних
трудових відносин, а не цивільно-правових. Тоді
постає питання, чому такі ж відносини з малолітніми особами не регулюються трудовим законодавством. Пояснення цьому наступне: Україна в 1979 році денонсувала Конвенцію про вік
дітей для прийому їх на непромислові роботи
№ 33 Міжнародної організації праці, яка закріплювала, що в інтересах розвитку мистецтва, науки та освіти національне законодавство може
шляхом індивідуальних дозволів допустити виключення з загального правила з тим, щоб дозволити дітям виступати в будь-яких публічних
виставах, а також брати участь як актори або
статисти у кінематографічних зйомках. Однак:
a) ніяке виключення не буде допущене у зв'язку
з небезпечною роботою, зокрема у зв'язку з виставами в цирках, вар'єте і кабаре; b) встановлюються суворі гарантії з метою охорони здоров'я,
фізичного розвитку та моральності дітей і з метою забезпечення доброго до них ставлення, достатнього відпочинку та продовження їхньої
освіти; c) діти, яким дозволяється працювати за
умовами, передбаченими цією статтею, не можуть працювати після півночі [4]. Замість неї
було ратифіковано Конвенцію про мінімальний
вік для прийому на роботу № 138.
Незважаючи на відсутність чіткої вказівки
на можливість залучення малолітніх до легкої
роботи, стаття 8 Конвенції про мінімальний вік
для прийому на роботу № 138 допускає таке залучення, адже залишає право за національними компетентними органами після консультацій з відповідними організаціями роботодавців
і працівників, де такі існують, видавати дозволи на роботу за наймом для осіб, що не досягли
14 років в окремих випадках – винятках для такої мети, як участь у художніх виступах [5].
Тобто, Міжнародна організація праці у цій
статті надає національному законодавству країн,
які ратифікували цю Конвенцію, право на самостійне вирішення цього проблемного питання.
Ґрунтуючись на цьому положенні і проблемності
захисту малолітніх, що виконують трудові функції необхідно закріпити порядок надання дозволів
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на прийняття на роботу малолітніх працівників.
Для цього необхідно регламентувати наступне:
виключний перелік робіт, які можуть виконуватися малолітніми; компетенцію органу, що буде
вирішувати питання про надання чи відмову у наданні дозволу на працевлаштування цієї категорії
працівників; критерії, які перевірятимуться компетентним органом при прийнятті рішення; порядок укладання трудового договору з малолітнім.
Прикладом вирішення питання працевлаштування малолітніх для України може бути трудове законодавство Сполучених Штатів Америки.
Нормативно-правова база Сполучених Штатів дозволяє залучати осіб до 13 років до виконання вичерпних видів легкої роботи, затверджених нормативно-правовими актами, в галузі культури,
мистецтва, спорту та реклами. Для працевлаштування малолітніх осіб обов’язковими є дві умови:
1) дозвіл спеціальної комісії, що формується з числа інспекторів праці або представників органу,
що здійснює контроль за дотриманням трудового
законодавства, на укладання конкретного трудового договору; 2) трудовий договір, підписаний
роботодавцем і законними представниками малолітнього працівника [1].
Дозвіл на укладання трудового договору надається за зверненням роботодавця. Для його
отримання необхідною є письмова згода законних представників малолітньої особи. Уповноважена особа або орган перевіряє умови майбутньої
праці малолітнього, звертаючи увагу на наступне: моральне та психологічне навантаження трудової функції, досвід роботи у цій сфері (якщо він
наявний), стан здоров’я (це робиться на підставі
медичного дослідження, проведеного заздале-
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гідь), кількість шкільних обов’язків. До уваги
також береться робочий час, режим відпочинку,
складність та шкідливість роботи, час відпочинку, оплата праці, ритм виступів тощо. Рішення
про надання дозволу чи відмову у його наданні
приймається протягом місяця з моменту надання всіх документів для перевірки [2].
Укладається трудовий договір із законними
представниками малолітнього з огляду на обсяг дієздатності такого працівника. Відповідно
трудовий договір підписується між роботодавцем
та законними представниками працівника –
батьками, усиновлювачами чи опікунами [2].
Висновки і пропозиції. Таким чином, законодавство нашої країни потребує внесення низки змін до актів трудового законодавства з метою закріплення за особами молодше 14-ти років
статусу суб’єкта трудового права. Практика Сполучних Штатів Америки демонструє вдалий
приклад вирішення цього проблемного питання.
Позитивний досвід цієї держави підтверджує необхідність внесення подібних положень до законодавства України. Зокрема, необхідним є запозичення порядку працевлаштування. Функцію
контролю за дотриманням прав і свобод малолітньої особи під час працевлаштування пропоную
покласти на орган опіки і піклування. Окрім цього ст. 188 КЗпП має бути доповнена наступним
положенням: «На вичерпний перелік творчих
робіт, який затверджується Кабінетом міністрів
України, допускається прийняття малолітніх
осіб за згодою батьків або осіб, що їх заміняють,
але лише у разі надання на це дозволу органом
опіки та піклування за місцем проживання малолітньої особи».
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Новації кримінального законодавства України
у сфері протидії насильству щодо жінок
Анотація. Стаття присвячена новаціям Кримінального законодавства України, що були внесені Верховною Радою України Законом № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» від 06.12.2017. Було
проведено аналіз над п. 3, 6-1 ч. 1 ст. 67 (обставини, що обтяжують покарання), ч. 2 ст. 76 і п. 3, 4 ст. 91-1 (обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство), ч. 1 ст. 121 (каліцтво
статевих органів), ст. 126-1 (домашнє насильство), ч. 2, 4 ст. 134 (примушування до аборту, стерилізації
без добровільної згоди потерпілої особи), ч. 1 ст. 151-2 (примушування особи до вступу в шлюб) КК із дослідженням ступеня імплементації Стамбульської конвенції у вітчизняне кримінальне законодавство.
Ключові слова: Кримінальний кодекс України, домашнє насильство, насильство щодо жінок,
Стамбульська конвенція.
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остановка проблеми. Проблема домашП
нього насильства, включаючи насильство
щодо жінок, належить до однієї з найбільш поши-

рених форм порушень прав людини, яка є актуальною в усьому світі. Україна, на жаль, не є винятком, адже дедалі частіше українське суспільство
та правоохоронні органи стикаються з випадками насильства, наслідком якого стає позбавлення жертви низки прав, зокрема основоположного
права на життя. Розрахунки, проведені Інститутом
демографії і соціальних досліджень на замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення, свідчать
про те, що щорічно 600 представниць слабкої статі гинуть в Україні від домашнього насильства;
1,1 млн. українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї, але лише 10% з понад
мільйона жінок, які піддаються насильству, вирішують заявити про це. Кожен день поліція фіксує
348 фактів домашнього насильства і в 70-80% випадків його жертвами стають жінки [1; 3, с. 20].

Насильство в сім'ї – прихована епідемія світового масштабу [2, c. 8]. Варто зазначити, що таке
насильство не просто руйнує взаємовідносини
між подружжям та дітьми, а й виступає однією
з передумов розвитку злочинності в цілому. Створити дієвий механізм попередження насильства
в сім'ї, захисту його жертв, притягнення винних
до юридичної відповідальності та викорінення
цього явища із суспільного життя намагається кожна держава на законодавчому рівні, зокрема й Україна. Не можна не погодитись, що
від домашнього насильства може постраждати
будь-який член родини, але більшість науковців
дійшла висновку: переважно жертвами кривдників стають саме діти та жінки.
Не менш проблемним і актуальним є питання насильства за гендерною ознакою, що стало
наслідком нерівноправності між жінками та чоловіками та їх нерівних позицій у суспільстві.
Дискримінація жінок та дівчат ускладнює їхні
© Пазенко А.О., 2019

ЮРИДИЧНІ науки

Summary. The article is devoted to the innovations of the Criminal legislation of Ukraine, which were introduced by the Verkhovna Rada of Ukraine by Law No. 2227-VIII «On amendments to the criminal and criminal
procedure codes of Ukraine in order to implement the provisions of the Council of Europe Convention on the
prevention of violence against women and domestic violence and the fight against these phenomena» dated
06.12.2017. Despite the large number of studies of this problem, the new challenges that have arisen in connection with changes in the current criminal legislation, require further detailed analysis, because they are quite
contradictory. Theoretical issues of novelties of the Criminal code of Ukraine in the sphere of domestic violence
and violence against women, except for the sphere of sexual violence, which requires independent theoretical
research, are investigated. An analysis was conducted on section 3, 6-1, part 1 article 67 (a crime motivated by
racial, national, religious enmity or discord, or on the grounds of sex (paragraph 3), the Commission of a crime
against a spouse or former spouse or other person with whom the perpetrator is (was) in a family or intimate relationship (p. 6-1)), part 2 of article 76 (persons convicted of offences related to domestic violence, the court may
impose other duties and prohibitions under article 91-1 of the Code), p. 3, 4 of article 91-1 (restrictive measures
applied to perpetrators of domestic violence), CH. 1 St.121 (genital mutilation), St. 126-1(domestic violence), h.
2, 4 St. 134 (coercion to abortion without voluntary consent victim faces (h. 2), coercion to sterilization without
voluntary consent victim faces (h. 4)), h. 1 St. 151-2 (coercion faces to accession in marriage or to continuation
of forcibly concluded marriage, or until accession in cohabitation without conclusions marriage, or to continuation of such a cohabitation, or prompting with this goal faces to displacement on territory another state, than
the kind, in which she resides) CC with research the degree of implementation of the Istanbul Convention in
domestic criminal legislation.
Keywords: Criminal code of Ukraine, domestic violence, violence against women, Istanbul Convention.
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можливості уникнути насильства, внаслідок
чого вони стають жертвами примусового шлюбу,
домашнього насильства, зґвалтування та інших
форм насильства за гендерною ознакою, зокрема
жіночого обрізання.
Наша держава підтвердила свій намір створити ефективний механізм протидії домашньому
насильству, підписавши Конвенцію Ради Європи
про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, так звану Стамбульську конвенцію (далі
Конвенція). Унікальність Стамбульської конвенції, як орієнтиру національних політик Європейських країн у відповідній сфері, визначається
її належністю до конвенцій Ради Європи нового
покоління, що містять не лише декларації, наміри, а перелік конкретних зобов'язань держави
стосовно вдосконалення законодавства та правозастосовної практики, а також забезпечення належних фінансових та людських ресурсів [3, c. 5].
Важливим кроком на шляху до ратифікації цього документа стало прийняття Верховною Радою
України Закону № 2227-VIII «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству
та боротьбу з цими явищами» від 06.12.2017 (далі
Закон № 2227-VIII від 06.12.2017).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Домашнє насильство, включаючи насильство
щодо жінок і окремі аспекти цієї проблематики досліджували О.О. Дудоров, М.І. Хавронюк,
М.В. Євсюкова, Г.О. Христова, О.А. Шаповалова,
А.О. Байда, С.О. Павлиш, О.І. Суслова, О.О. Лазаренко, Н.О. Ахтирська, В.М. Бондаровська,
О.В. Ковальова, К.Б. Левченко та деякі інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Нові виклики, які постають перед нашою державою на шляху боротьби з даними негативними явищами, проблема
реалізації положень законодавства та їх відповідності міжнародним стандартам на практиці,
відсутність єдиного підходу щодо тлумачення
змісту правових норм серед науковців, органів
правозастосування, а також значна кількість
інших чинників вимагають подальшого аналізу
проблеми домашнього та гендерного насильства
задля підвищення ефективності правового регулювання в Україні та її наближення до стандартів провідних європейських країн.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є аналіз положень чинного Кримінального кодексу України (далі – КК) у сфері домашнього насильства та насильства щодо жінок, дослідження
ступеня імплементації Стамбульської конвенції
у вітчизняне кримінальне законодавство. Разом
з цим, ми вважаємо, що питання сексуального
насильства щодо жінок, у тому числі за гендерною ознакою з урахуванням їх складності потребує самостійного кримінально-правового дослідження. У зв'язку з цим, ці питання в рамках
даного дослідження розглянуті не будуть.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що окрім Закону № 2227-VIII від 06.12.2017,
Україна прийняла й інші нормативно-правові
акти, якими визнала домашнє насильство та насильство щодо жінок важливими суспільними

проблемами, зокрема: Закон України № 2866-IV
«Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків» від 08.09.2015; Закон України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» від 07.12.2017 та ін.
З огляду на певні недоліки правових норм, безперечно, законодавство у цій сфері потребує подальшого удосконалення.
Так, законом України № 2227-VIII від
06.12.2017 були внесені зміни до КК України
щодо обставин, які обтяжують покарання. Пунктами 3, 6-1 ч. 1 ст. 67 КК передбачається, що при
призначенні покарання обставинами, які його
обтяжують, визнаються: вчинення злочину на
ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату, або на ґрунті статевої приналежності (п. 3), вчинення злочину щодо подружжя
чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою
винний перебуває (перебував) у сімейних або
близьких відносинах (п. 6-1). З нашої точки зору,
наведена законодавча позиція потребує певного
уточнення та доповнення:
– у контексті цієї проблематики слід звернутися до ст. 46 «Обтяжуючі обставини» Стамбульської конвенції, яка в цілому врахована законодавцем. Але водночас словосполучення «статева
приналежність» (фізична ознака) дещо не відповідає цілям та ідеям Конвенції, відповідно до
яких робиться акцент на ознаці саме гендерній
(соціальній ознаці). Стаття 3 Конвенції визначає
«гендер» як соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків; «насильство стосовно жінок за гендерною
ознакою» означає насильство, яке спрямоване
проти жінки через те, що вона є жінкою, або яке
зачіпає жінок непропорційно [4, с. 13–14]; Український законодавець не врахував такий нюанс:
статева приналежність не є тотожною гендерній,
оскільки остання виходить за межі біологічного
поділу людей на жінок і чоловіків та визначає
низку соціокультурних норм, які вважаються характерними для певної статі у суспільстві, формують гендерні стереотипи та сприяють гендерній нерівності у подальшому;
– спірним є включення до ст. 67 КК п. 6-1 «вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього
подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах». Хоча це і відповідає п. «a» ст. 46 Стамбульської конвенції, з нашої точки зору можна
навести деякі критичні зауваження. Зокрема
Конвенція аргументує цей пункт як обтяжуючу
обставину з позиції довіри, яка зазвичай характерна для таких стосунків, та наявності істотної
емоційної шкоди, яка може спричинятися у разі
зловживання цією довірою, що і стає обтяжуючою
обставиною у вчиненні злочину [5, с. 141]. Слід
зауважити, що згідно з частиною 2 ст. 67 КК «Суд
має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за винятком
обставин, зазначених у пунктах ... 6-1 ...». Але
враховуючи те, що кожен випадок насильства
у різних ситуаціях є сугубо індивідуальним, таке
імперативне посилення кримінальної відповідальності є досить спірним і потребує додаткової
аргументації, при чому поняття «близькі відно-

сини» законодавчо не визначено, що, в свою чергу, суперечить принципу правової визначеності.
На нашу думку, така обставина не повинна застосовуватися виключно до всіх кривдників.
Статтю 76 КК (обов'язки, які покладає суд
на особу, звільнену від відбування покарання
з випробуванням) у редакції Закону України
№ 2227-VIII від 06.12.2017 доповнено новою частиною 2, відповідно до якої на осіб, засуджених
за злочини, пов'язані із домашнім насильством,
суд може покласти інші обов'язки та заборони,
передбачені статтею 91-1 цього Кодексу. Вважаємо, що ч. 2 ст. 76 КК слід розглядати у сукупності
зі ст. 91-1 КК (обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство). Стосовно наведеної законодавчої позиції
варто зауважити наступне:
– у контексті цієї новели злочинами,
пов'язаними з домашнім насильством слід вважати не лише злочин, передбачений ст. 1261 (домашнє насильство), а й будь-який інший
злочин, вчинений щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний
перебуває (перебував) у сімейних або близьких
відносинах, незалежно від того, чи вказані ці обставини у відповідній статті (частині статті) КК
як ознаки основного або кваліфікованого складу
злочину [3, с. 41];
– Стамбульська конвенція зазначає, що Сторонам слід подумати над тим, щоб заборонити
в національному законодавстві будь-яке право кривдника на клопотання про обмежувальні й захисні приписи, адже від даних приписів
безпосередньо залежить захист жертви, яка постраждала від насильства [5, с. 153];
– окремо слід звернути увагу на п. 3 (заборона
наближатися на визначену відстань до місця, де
особа, яка постраждала від домашнього насильства, може постійно чи тимчасово проживати,
тимчасово чи систематично перебувати у зв’язку
з роботою, навчанням, лікуванням чи з інших
причин) та п. 4 (заборона листування, телефонних переговорів з особою, яка постраждала від домашнього насильства, інших контактів через засоби зв’язку чи електронних комунікацій особисто
або через третіх осіб) ч. 1 ст. 91-1 КК України, які
тотожні забороні переслідування, яке в деяких
правових системах саме по собі визначається як
злочин. Так, ст. 34 Стамбульської конвенції закликає Сторін до криміналізації «умисної поведінки, яка полягає в повторному здійсненні загрозливої поведінки, спрямованої на іншу особу,
що змушує його чи її боятися за свою безпеку»
[4, с. 29]. Загрозлива поведінка може проявлятися в постійному слідуванні за особою, небажаному спілкуванні з іншою особою або в доведенні до
відома цієї особи факту, що за нею стежать. Це
передбачає фізичне слідування за особою, появу
на місці роботи, в спортивних або навчальних закладах, а також стеження за особою у віртуальному світі (в чатах, на сторінках соціальних мереж
тощо) [5, с. 124–125]. Український законодавець
хоча і врахував сутність ст. 34 Конвенції, але без
криміналізації поняття «переслідування», зазначивши його ознаки лише у контексті обмежувальних заходів, що застосовуються до осіб, які
вже вчинили домашнє насильство. На нашу думку, було б доцільним визнати «переслідування»
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окремим злочином, аби попередити насильство
як суспільно-небезпечне явище.
Також слід розглянути зміни до ч. 1 ст. 121
КК України, зокрема щодо доповнення її такою
ознакою як «каліцтво статевих органів». Тут слід
звернути увагу на таке:
– на відміну від ч. 1 ст. 121 КК, ст. 38 Стамбульської конвенції передбачає відповідальність
за каліцтво саме жіночих статевих органів, визнаючи це перешкодою для досягнення рівності
між жінками та чоловіками [4, с. 10, 31]. У диспозиції ст. 121 КК така вказівка відсутня. Потерпілими від цього злочину можуть бути особи як
жіночої, так і чоловічої статі. В даному випадку
український законодавець не сприйняв головну
ідею ст. 38 Конвенції – заборонити каліцтво жіночих статевих органів як дискримінаційні дії
щодо осіб жіночої статі з урахуванням саме гендерного аспекту цієї проблеми. З нашого погляду,
це є обґрунтованим, адже подібні ушкодження
безпосередньо пов'язані з певними релігійними
течіями та етнічними групами, які не є притаманними українському суспільству, а підставою
криміналізації чи внесення певних додаткових
ознак до чинного КК є, зокрема, відповідне кримінологічне підґрунтя. Також слід зауважити:
по-перше, посилання на те, що каліцтво було
вчинене за згодою або на прохання неповнолітньої є нікчемним, а згоду дорослої особи можна
розглядати лише як пом’якшуючу обставину,
оскільки є пряма заборона на вчинення таких
дій, а по-друге, подібні ушкодження не відповідають тому рівню приватності у житті особи, що
не можуть бути підставою для невтручання особи
в особисте життя потерпілих.
Окремої уваги заслуговує ст. 126-1 КК України
(домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний
перебуває (перебував) у сімейних або близьких
відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати
працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи), яка була
внесена Законом № 2227-VIII від 06.12.2017.
Зокрема слід звернути увагу на таке:
– систематичність означає постійну повторюваність тотожних чи схожих дій, що в сукупності
впливає на потерпілу особу надзвичайно негативно [3, с.78]. Також слід зауважити, що спільне
проживання жертви та правопорушника не вимагається [3, с. 77]. Однак в даному випадку постає питання: «Чи може систематичний характер
охоплюватися поняттям продовжуваного злочину за ч. 2 ст. 32 КК України?» [7, с. 405];
– фізичне насильство виражається у фізичному впливі на організм потерпілої особи і означає,
зокрема, ляпаси, стусани, штовхання, щипання,
шмагання, кусання, а також насильство, яке
призводить до смерті [3, с. 71; 5, с. 126]. Разом
з цим, аналіз ст. 126-1 КК дозволяє зробити висновок, що у випадку спричинення середньої
тяжкості та тяжких тілесних ушкоджень має місце сукупність злочинів, передбачених ст. 126-1
та ст. 121 і 122 КК;
– ст. 33 Конвенції визначає психологічне
насильство як умисну поведінку, яка полягає

ЮРИДИЧНІ науки

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

ЮРИДИЧНІ науки

366

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

в повторному здійсненні загрозливої поведінки,
спрямованої на іншу особу, що змушує його чи її
боятися за свою безпеку, при чому це положення
стосується тривалої поведінки, а не поодиноких
випадків [4, с. 29; 5, с. 124]. Як зазначає А.О. Байда, психологічне насильство в сім'ї із зрозумілих
причин відноситься до діянь високолатентних, за
характером негативних наслідків – залежно від
способів та особливо тривалості впливу – може
тягнути за собою тяжкі наслідки (самогубство,
психічна хвороба, важкі форми розладів психічної діяльності) [6, с. 87];
– відповідно до пункту 4 частини 1 ст. 1 Закону
України № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 економічне насильство – форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла,
їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів
або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання
в отриманні необхідних послуг з лікування чи
реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру. Також ознаками такого насильства можуть бути: тунеядство
самого агресора, систематичні випадки відмови
в утриманні дітей, непрацездатних членів сім'ї,
приховування доходів тощо [3, с. 74].
Необхідно підкреслити, що однією з умов
якості та ефективності нормативного матеріалу
є чіткість і максимальна формалізованість у викладенні ознак злочинного діяння, що є необхідним для уникнення помилок у правозастосовній
діяльності [6, с. 89]. На підставі цього виникає
безліч питань щодо наслідків злочинних діянь, передбачених у диспозиції статті, зокрема:
«Яким повинен бути розлад здоров'я (фізичним/
психічним) та якою повинна бути втрата праце
здатності (стійкою/незначною)?», «З яких причин
емоційна залежність є саме наслідком домашнього насильства та якими ознаками її наділив
законодавець?», «Де законодавчо закріплені критерії погіршення якості життя потерпілої особи?».
Безумовно, без конкретного уточнення ознак цих
понять на практиці будуть виникати численні
кваліфікаційні помилки, що можуть призвести
до суб'єктивного вирішення справ.
У контексті ст. 134 КК України в редакції Закону № 2227-VIII від 06.12.2017 слід звернути
увагу на частину 2 (примушування до аборту без
добровільної згоди потерпілої особи) та частину
4 (примушування до стерилізації без добровільної згоди потерпілої особи) відповідної статті.
Так, слід звернути увагу на таке:
– ст. 39 Стамбульської конвенції до злочинів
відносить примусовий аборт і примусову стерилізацію, які стосуються природної спроможності жінок народжувати дітей, наголошуючи на значенні
поваги репродуктивних прав жінок [5, с. 130–131].
На відміну від Конвенції, частина 4 ст. 134 КК
є гендерно нейтральною, адже під стерилізацією
слід розуміти знепліднення або позбавлення людини здатності до відтворення [3, с. 95], що безпосередньо може стосуватись і чоловіків;
– зміст примушування у ст. 134 КК не конкретизований, його форми не визначені, а це
зумовить складність доказування цього діяння.
Більше того, примушування до аборту або сте-

рилізації «без добровільної згоди потерпілої особи» видаються некоректними, оскільки використання терміну «примушування» вже вказує на
відсутність згоди потерпілої особи на вчинення
щодо неї відповідних дій [3, с. 96].
Далі слід розглянути частину 1 (примушування особи до вступу в шлюб або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до вступу
у співжиття без укладання шлюбу, або до продовження такого співжиття, або спонукання
з цією метою особи до переміщення на територію
іншої держави, ніж та, в якій вона проживає)
ст. 151-2 КК, якою Кодекс було доповнено Законом № 2227-VIII від 06.12.2017. Вважаємо, варто
звернути увагу на таке:
– на сьогодні у законодавстві багатьох країн
Європи, Азії та Африки запроваджений інститут кримінальної відповідальності за примушування до вступу у шлюб, що безпосередньо
пов'язане з ратифікацією Конвенції Ради Європи 2011 та є актуальним у даних країнах. Слід
зазначити, що нашим законодавцем у цілому
враховані вимоги ст. 37 Конвенції, згідно з якою
повинно бути криміналізовано: 1) примушування дорослого або дитини до вступу в шлюб; 2) заманювання дорослого або дитини на територію
Сторони або держави іншої, ніж та, у якій він чи
вона проживає, для примушування цього дорослого або дитини до вступу в шлюб [4, с. 30–31];
– М.І. Хавронюк визначає примушування як
застосування фізичного насильства або погрозу його застосування щодо потерпілого чи його
близької особи, або шантаж — погрозу знищити
чи пошкодити майно потерпілого, або викрасти
потерпілого чи позбавити його волі, або розголосити відомості про потерпілого, які потерпілий
бажає зберегти у таємниці, або іншим чином обмежити права, свободи чи законні інтереси потерпілого (чи його близької особи) [3, c. 102]. В розумінні положень Конвенції, ця норма має бути
розрахована на захист прав жінок, які в більшості випадків є потерпілими від даного злочину.
Разом з цим, як вважає А. Маляр, українська
етнічна традиція полягає в тому, що у більшості випадків потерпілими від примусового шлюбу
стають чоловіки у випадку вагітності (або фіктивної вагітності) жінки. На думку юриста, криміналізація даного положення недоцільна через
невисокий ступінь суспільної небезпечності і,
крім того, викликає суперечності з цивільним законодавством, нормами якого врегульовані дані
правовідносини [8].
Висновки і перспективи. З кожним роком
Україна намагається вдосконалити кримінальне
законодавство, врегульовуючи тим самим різні
сфери суспільних відносин. В цілому, положення Конвенції враховані українським законодавцем (окрім криміналізації «переслідування» (так
званого «сталкінгу» як окремого злочину), що, на
нашу думку, було б доцільним), але при цьому
не в повному обсязі відображені її ідеї та цілі, зокрема у п. 3 ст. 67 та ч. 1 ст. 121 КК (що у даному
положенні є обґрунтованим, адже каліцтво статевих органів як дискримінаційні дії щодо осіб
жіночої статі не є притаманним українському
суспільству). Загальновідомо, що якість та ефективність правових норм залежить від їх тлумачення та застосування на практиці, а з огляду на

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
інколи некоректне, нечітке, неконкретизоване
формулювання нововведень, зокрема, ст. 126-1
та ч. 2, 4 ст. 134 КК піддаються сумніву однакове тлумачення та застосування практиками законодавства, що, в свою чергу, може призвести
до негативних наслідків. Далі слід зауважити:
при імплементації положень Конвенції до КК не
була врахована специфіка вітчизняного законодавства, зокрема у п. 6-1 ст. 67 та ч. 1 ст. 152-2.
На нашу думку, визнаючи великий авторитет
Стамбульської конвенції, при внесенні до чинного кримінального законодавства змін законо-
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давцю перш за все слід пам’ятати про особливості українських правових традицій та відповідну
практику з тих чи інших питань.
Таким чином, зміни, які були внесені Законом
№ 2227-VIII від 06.12.2017 до КК України є суперечливими, але безспірним залишається той факт,
що криміналізація домашнього насильства та насильства щодо жінок є позитивним явищем у нашій державі. Подальші зміни до КК України, що
стосуються домашнього насильства та насильства
щодо жінок, будуть залежати від практичного досвіду правників та нових викликів суспільства.
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Правове регулювання здійснення полювання
іноземними громадянами в Україні, Республіці Білорусь та Канаді:
порівняльно-правовий аналіз
Анотація. Стаття присвячена питанню правового регулювання здійснення полювання іноземними громадянами на території України. Авторами аналізується чинне законодавство України, яке стосується
цього питання, зокрема, процедура надання спеціальних дозволів, встановлені обмеження та порядок
здійснення полювання. Також у статті проаналізоване законодавство Республіки Білорусь та Канади, зокрема, порядок надання спеціальних дозволів, строк, на який видається такий дозвіл, документи, які має
надавати іноземний мисливець та оплата за здійснення полювання. стосовно здійснення полювання іноземними громадянами на визначених територіях цих держав, де це питання врегульовано більш повно,
аніж у законодавстві нашої держави.
Ключові слова: полювання іноземців, іноземні громадяни, мисливська зброя, мисливське господарство,
мисливський туризм.
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Legal regulation of hunting by foreign citizens in Ukraine,
the Republic of Belarus and Canada: a comparative legal analysis
Summary. The article deals with results of investigation of the legal regulation of hunting of foreign citizens in
the territory of Ukraine. The authors analyze the current legislation of Ukraine on this issue, in particular, the
procedure for granting special permits, the restrictions and the procedure of hunting. The article also analyzes
the legislation of the Republic of Belarus and Canada, in particular, the procedure for granting special permits,
the period for which such permit is granted, the documents to be provided by a foreign hunter and payment for
hunting. Regarding hunting by foreigners in the designated territories of these states, where this issue is more
completely settled than in the law of our state. The urgency of the chosen topic is due to the fact that hunting of
foreigners in Ukraine is quite common, however, in the current legislation of Ukraine there is no legal act that
would stipulate the procedure of such hunting. It is create favorable conditions for the abuse of certain persons
by their rights and the unregulated exploitation of natural resources. And, as a result, it can damage the animal
and plant life of Ukraine as a whole. Currently, there is no detailed regulatory framework for hunting of foreign
nationals in Ukraine. The authors substantiate the need for amendments to the current legislation of Ukraine,
taking into account the experience of foreign countries in order to ensure the protection of wildlife. The purpose of
this article is a systematic analysis of the legal framework, which is the basis for hunting of foreign citizens in the
territory of Ukraine, as well as making proposals for changes and additions to the legislation of Ukraine in this
field. In addition, an analysis of the main approaches of foreign countries in regulating this issue.
Keywords: hunting of foreigners, foreign citizens, hunting weapons, hunting economy, hunting tourism.

ЮРИДИЧНІ науки

ктуальність обраної теми зумовлена
А
тим, що полювання іноземців в Україні
є досить поширеним явищем, однак, у чинно-

му законодавстві України немає жодного нормативно-правового акта, який би закріплював
порядок здійснення такого полювання. Це створює сприятливі умови для зловживання певними особами своїми правами та не нормованої
експлуатації природних ресурсів. І, як наслідок,
може зашкодити тваринному та рослинному світу України, вцілому.
Аналіз останніх досліджень. Тема не є популярною серед досліджень вітчизняних науковців-правників, тому праць не дуже багато, однак,
у різний час питанням правового регулювання полювання займалися В. Мунтян, В. Шахов, М. Волік, П. Тихий, М. Черкашина, В. Овдієнко та ін.
Виокремлення невирішених раніше проблем. Наразі в Україні немає детального нормативно-правового регулювання здійснення полювання іноземними громадянами. Авторами
у статті обґрунтовується необхідність внесення
змін і доповнень до чинного законодавства Укра© Пархоменко А.Ю., Грицик О.А., 2019

їни з урахуванням досвіду іноземних держав задля забезпечення захисту тваринного світу.
Метою даного дослідження є системний
аналіз нормативно-правової бази, яка є основою
для здійснення полювання іноземними громадянами на території України, а також, внесення
пропозицій щодо змін та доповнень до законодавства України у цій сфері. Крім того, аналіз
основних підходів іноземних країн у регулюванні даного питання.
Виклад основного матеріалу. У статті 12
Закону України «Про мисливське господарство
та полювання» закріплене право іноземців полювати на території України: «Право на полювання
в межах визначених для цього мисливських угідь
мають громадяни України, які досягли 18-річного
віку, іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування мисливських тварин
та інші документи, що засвідчують право на полювання». Стаття 13 Закону закріплює здійснення іноземцями цього права, однак, зовсім не деталізує та не конкретизує сам порядок. Відповідно
до цієї статті: «Іноземці можуть здійснювати по-

лювання на території України відповідно до цього
Закону. Документи на право полювання, видані
відповідними органами інших держав, чинні
на території України. Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за
надані послуги і добуту продукцію полювання визначаються відповідними договорами, що укладаються між іноземцями або юридичними особами,
які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь» [1].
Отже, законодавець закріплює загальнодозвільний метод правового регулювання даного питання, бо не встановлює жодних вимог до договорів, які укладаються іноземцями з юридичними
особами, які організовують для них полювання.
На думку автора, такий підхід не є правильним,
адже задля забезпечення природоохоронної діяльності необхідно встановити певні правила,
які будуть регулювати мисливську діяльність
іноземців. Наприклад, затвердити Типовий договір організації полювання для іноземних громадян, якого наразі немає.
Умови організації та здійснення полювання іноземцями, розмір плати за надані послуги
та добуту продукцію полювання визначаються
відповідними договорами, що укладаються між
іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь, проте невизначеним
є порядок укладення договорів між іноземцями
або юридичними особами, які організовують для
них полювання, та користувачами мисливських
угідь. На яких підставах і згідно з якими міжнародними нормативно-правовими актами документи на право полювання, видані відповідними органами інших держав, чинні на території
України [6].
Отже, гарантією виникнення права на полювання є отримання певного, передбаченого законодавством статусу особи (статус мисливця),
якого повинна набути особа, яка бажає реалізувати надане їй право на полювання. Набувається статус мисливця шляхом здійснення суб’єктом
певних юридичних дій, у результаті яких отримуються необхідні, закріплені законодавством,
документи, що, у свою чергу, є гарантією виникнення у суб’єкта права на полювання [4].
Проаналізувавши останні проекти Закону
України «Про мисливське господарство та полювання», доцільним буде зазначити, що хоча
статті про здійснення полювання іноземцями
й викладаються в трохи зміненій редакції або під
іншою нумерацією, суттєвих змін та доповнень
у проектах не пропонується [3].
До того, у 2017 році втратив чинність Наказ
Державного комітету лісового господарства «Про
затвердження правил організації та надання
послуг іноземними мисливцями». Цей наказ визначав правила ввезення зброї та поводження
з нею, порядок організації та підготовки угідь
для прийняття іноземних мисливців, оформлення документів на організацію приймання іноземних мисливців та проведення мисливського
туру, проведення такого туру та розрахунків за
нього. Однак, варто зауважити, що й цей наказ
мав певні прогалини.
На нашу думку, для вдосконалення правового
регулювання треба звернути увагу на досвід ін-
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ших країн. Одним із показових прикладів є законодавство Білорусі. Полювання іноземців регулюється Наказом президента Республіки Білорусь
від 21 березня 2018 року № 112 «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства». Це основний документ, який складає основу правового регулювання полювання іноземних громадян у Республіці
Білорусь. Зокрема, глава 6 Наказу повністю присвячена цій темі, а глава 8 деталізує, коли право
на полювання виникає і припиняється [2].
Відповідно до п. 109 Наказу, іноземні громадяни при проведенні полювання повинні при
собі мати:
1. документ, що засвідчує їх право на полювання в державі їх звичайного місця проживання;
2. висновок (дозвільний документ) або його копію при полюванні з особистим зброєю або дозвіл
на носіння мисливської зброї та бойових припасів до неї, отриманих у тимчасове користування
на час полювання у користувача мисливських
угідь у порядку, встановленому Міністерством
лісового господарства та Міністерством внутрішніх справ, при полюванні з їх використанням;
3. реєстраційні документи на мисливських
собак і (або) ловчих птахів, видані в державі
звичайного місця проживання іноземного громадянина, при полюванні з використанням мисливських собак і (або) ловчих птахів, що належать іноземному громадянину.
Також у пункті 50 Наказу встановлена чітка
вимога щодо отримання мисливської путівки, де
встановлюється норма видобутку тварин. Мисливські тварини нормованих видів, здобуті за дозволами на їх видобуток, виданими понад план
вилучення цих тварин, крім випадків, зазначених у частині другій цього пункту, вважаються
добутими без належного на те дозволу.
Встановлену законодавством відповідальність за видобуток цих тварин, в тому числі відшкодування заподіяної навколишньому середовищу шкоди та вартості незаконно видобутого
мисливського тварини, несе користувач мисливських угідь, що видав дозвіл на добування мисливських тварин понад план їх вилучення [2].
Варто зауважити, що Наказ набув чинності
зовсім нещодавно, і значно спростив процедуру
реєстрації мисливської зброї іноземними мисливцями, які перетинають державний кордон
Білорусі. Іноземець, який ввозить мисливську
зброю та боєприпаси до Білорусі, повинен пройти прикордонний контроль і отримати відповідні документи.
Кардинально інша ситуація з полюванням
іноземців склалася в Канаді. Там немає взагалі
єдиного нормативно-правового регулювання полювання іноземців, яке б поширювалося на всю
територію країни. Кожна провінція своїм місцевим законодавством встановлює порядок здійснення полювання іноземцями. Встановлюються
власні правила щодо полювання на канадців,
які проживають в інших провінціях або нерезидентах Канади. Часто є гіди, які пропонують свої
послуги щодо супроводження людей, які приїжджають у провінцію для полювання [7].
Цікавою особливістю є те, що, наприклад,
у Саскачевані створена автоматизована система
ліцензії на полювання та риболовлю (HAL). Ліцензії доступні в Інтернеті в будь-який час, через
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приватних емітентів, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та окремі
провінційні паркові офіси [8].
Нерезиденти можуть полювати на лося, білохвостого оленя та чорного ведмедя. Відвідувачі
Канади повинні пред'явити дійсну ідентифікацію
при в'їзді в країну. Для жителів США Канадське
агентство прикордонних служб рекомендує закордонний паспорт, оскільки це єдиний надійний і загальновизнаний документ у подорожі для
посвідчення особи з метою міжнародних подорожей. Уся зброя, включаючи вогнепальну зброю,
булаву, сльозогінний газ та перцевий спрей, повинна бути задекларована митниці після прибуття. Відвідувачі, яким не менше 18 років, можуть
імпортувати звичайні гвинтівки та рушниці для
полювання, спортивного використання, змагань,
руху транзитом або для захисту від дикої природи у віддалених районах (крім національних
парків). Ввезення дозволено за умови задоволення митницею обставин імпорту. Відповідно до
законодавства Канади, відвідувачам заборонено

ввозити вогнепальну зброю та захисні спреї для
особистого захисту. Крім того, усі мисливці, які не
досягли 18-річного віку, повинні мати ліцензію на
неповнолітню вогнепальну зброю. Такі ліцензії
видає Канадський центру вогнепальної зброї.
Висновки. На нашу думку законодавство
Білорусі досить вичерпно конкретизує, яким
чином іноземні громадяни можуть здійснювати
полювання на території країни. Це формує екологічний імідж держави на міжнародній арені
та є привабливим для самих мисливців, які приносять прибуток державі. До того ж, встановлені
обмеження, які допомагають зберегти природу
від нанесення шкоди. Інша ситуація в Канаді,
там немає єдиного правового регулювання полювання іноземців, однак, кожна провінція окремо
в своєму законодавстві визначає порядок такого
полювання. Враховуючи досвід зарубіжних країн, Україні необхідно внести зміни до національного законодавства задля того, щоб більш повно
та чітко визначити порядок здійснення полювання іноземними мисливцями в нашій державі.
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Щодо юридичної відповідальності за використання
маніпулятивних технологій у рекламі
Анотація. Стаття присвячена питанню юридичної відповідальності осіб за використання маніпулятивних технологій у рекламі. Розглянуто законодавче регулювання рекламної діяльності та методів і технологій, які використовуються в рекламі. Автор обґрунтовує необхідність модернізації чинного законодавства шляхом внесення змін та доповнень щодо встановлення заборон використання чіткого переліку
маніпулятивних технологій у рекламі. Наразі законодавець забороняє використання засобів і технології,
які діють на підсвідомість споживачів реклами, однак, відповідальність, встановлена за таке правопорушення, мінімальна. До того ж, оскільки, не закріплено чіткого переліку заборонених технологій, на
практиці проблема постає в доведенні того, що була використана саме заборонена технологія.
Ключові слова: господарська діяльність, реклама, рекламна діяльність, маніпуляції, маніпулятивні
технології, юридична відповідальність.
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Legal responsibility for using
of manipulative technologies in advertising

остановка проблеми. У сучасному свіП
ті певні види маніпуляцій оточують нас
у всіх сферах життя. Особливо це проявляється

в рекламі. Сучасна українська реклама – аргумент могутнього впливу на потенційного покупця, яка не тільки впливає на попит, але й зумовлює формування й закріплення стереотипів
поведінки, посилюючи неусвідомлений характер
вибору. При цьому, не всі види маніпулятивних
технологій є цілком безпечними для споживача.
У чинному законодавстві питання використання
цих технологій або заборони такого використання не врегульовано.
Аналіз останніх досліджень. Рекламна діяльність як господарська діяльність ще не є повністю дослідженою вітчизняними науковцями.
Однак, варто виокремити так ґрунтовні роботи
деяких правників та психологів, зокрема Є. Доценко, Н. Карпачук, А. Черемнова, Р. Ваксман.
Питаннями маніпуляції свідомістю за допомогою реклами приділяли значну увагу такі науковці: Н. Бутенко, С. Зелінського, А. Лєбєдєва,
Р.Чалдіні та інші.

Виокремлення невирішених раніше проблем. Наразі невирішеною проблемою є те, що
законодавство, яке регулює питання рекламною
діяльності потребує істотних змін та доповнень,
зокрема, на думку автора, необхідно нормативно
закріпити заборонені методи рекламної діяльності, зокрема, через їх згубний вплив на людську психіку. А також, необхідно врегулювати
питання юридичної відповідальності за використання таких методів.
Метою даного дослідження є системний
аналіз нормативно-правової бази, яка регулює
питання рекламної діяльності та відповідальності за порушення законодавства. Дослідження
маніпулятивних технологій, які застосовуються
в сучасній рекламі. А також, внесення пропозицій щодо нормативного закріплення заборонених методів реклами, зокрема, маніпулятивних
технологій.
Виклад основного матеріалу. Рекламна діяльність як господарська діяльність регулюється
Господарським кодексом України [1], законами
України «Про рекламу» [3] та «Про захист від
© Пархоменко А.Ю., 2019
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Summary. The article deals with the legal responsibility of individuals for the using of manipulative technologies in advertising. Author consider the legal regulation of advertising, methods and technologies used in
advertising. The widespread using of advertising has many negative effects. Violation of advertising principles
and policies can cause significant harm to advertising consumers. Nowadays, certain types of manipulation
surround us in all spheres of life. This is especially evident in advertising. Modern Ukrainian advertising is an
argument for a powerful influence on a potential buyers, which not only influences demand, but also causes the
formation and consolidation of stereotypes of behavior, reinforcing the unconscious aspects of choice. However,
not all types of manipulative technologies are completely safe for the consumers. The current legislation does
not exhaustively regulate the using of these technologies or the prohibition of such using. The author substantiates that we should modernize the current legislation by introducing changes and additions to the ban on the
using of a clear list of manipulative technologies in advertising. Currently, the legislature prohibits the using of
tools and technologies that act on the subconscious mind of advertising consumers, however, the liability established for such an offense is minimal. Moreover, since there is no clear list of prohibited technologies, in practice the problem arises in proving that the prohibited technology was used. At present the unresolved problem
is that the legislation governing the issue of advertising requires significant changes and additions. The author
asserts, that it is necessary to enforce prohibited methods of advertising activity, in particular, due to their
detrimental effect on the human psyche. Also, legal liability for the using of such methods should be enshrined.
Keywords: economic activity, advertising, advertizing activity, manipulations, manipulative technologies,
legal responsibility.
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недобросовісної конкуренції» [2], також, низкою
підзаконних актів, зокрема, відповідальність за
порушення у сфері рекламної діяльності регулюється Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження порядку накладення штрафів за
порушення законодавства про рекламу» [4].
Широке застосування реклами створює багато
негативних наслідків. Недоліки правового регулювання та порушення принципів та правил рекламної діяльності, у свою чергу, може заподіяти
істотної шкоди споживачам реклами [10]. На рекламному ринку активно використовється багато
методів маніпуляції свідомістю споживача. Вони
є ефективними за рахунок звернення знань і стереотипів, які зберігаються в свідомості людей. Однак, реклама, на жаль, не завжди несе в собі правдиву і чесну інформацію. Тому моральній оцінці
підлягає сам факт такого впливу на аудиторію.
Незважаючи на це, маніпулятивні методи в рекламі існують вже давно, незалежно від думки
про них. Вони сприймаються рекламодавцями як
інструменти, які довели свою ефективність у вирішенні завдань стимулювання попиту. Особливо
небезпечним використання маніпулятивних технологій стає у сучасному світі, зважаючи на розвиток IT-технологій. Сьогодні маніпцляції використовують як ніколи раніше, бо постійне зіткнення
інтересів рекламодавця (нав'язати своє) і споживача (купити найкраще) постійно загострюється.
Маніпуляція ж за своєю суттю покликана нівелювати такий конфлікт і створити ілюзію самостійності прийняття рішення споживачем.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 8, у рекламі забороняється використовувати засоби і технології, які
діють на підсвідомість споживачів реклами [3].
Однак, жодним чином це положення не деталізовано. Законодавець не вказує, які саме засоби
та технології він відносить до таких, що діють на
підсвідомість споживачів реклами.
На нашу думку, найбільш влучним визначенням маніпуляції є визначення Є. Доценка, який
зазначає, що маніпуляція – це вид психологічного впливу, майстерне виконання якого призводить до прихованого збудження в іншої людини
намірів, які не співпадають з її актуально існуючими бажаннями [9].
Основні ознаки маніпуляцій:
– маніпулятор повністю усвідомлює свою мету
та засоби впливу на свідомість адресата, які він
використовує;
– цілі та засоби маніпулятора є прихованими;
– маніпулятор використовує жертву як інструмент досягнення своєї мети, ігнорує її бажання,
інтереси, навіює власні думки в такий спосіб,
щоб адресат прийняв їх як власні;
– зберігається ілюзія самостійності обраних
рішень жертвою, вона приймає відповідальність
за те, що відбувається.
Ці характеристики стосуються й маніпуляцій
у рекламі, які є максимально ефективними для
управління поведінкою людей. Характеризуючи
маніпулятивні технології, Н.Ю. Бутенко зазначає, що реклама, звернена до глибин людського
мозку, може мати непривабливий вигляд. Але
спрацює безвідмовно [6].
Найвдаліша приманка – гіпотеза про можливість задоволення певної потреби споживача,
адже вони, як відомо, безмежні, мають здатність

породжувати одна іншу за ланцюговою реакцією і ніколи не задовольняються повністю. Тому
основа рекламної діяльності – показати можливість задоволення існуючих потреб, «розбудити
сплячі» потреби клієнта або «породити» в нього
нові. Останнє є найбільш визначальною маніпулятивною рисою реклами – нав'язати свою ідею
корисності товару, створити бажання володіння
ним, задовольняючи таким чином власну потребу продати товар. Паралельно з цим відбувається «приручення» та «дресирування» клієнта – реклама формує у адресата установку на постійне
споживання, активне реагування на щораз нову
пропозицію товару, тобто рекламна маніпуляція
має здатність самовідтворюватися [5].
Виділяють агресивні та неагресивні маніпулятивні технології. До перших відносимо такі:
сугестія (навіювання), технологія «25-го кадру»,
метод трасової індукції (транса), метод гіпнозу,
метод зараження. Другу категорію складають
такі методи: навішування ярликів, «копченої
оселедця» (відволікання уваги), метод переконання, нейролінгвістичне програмування, метод
наслідування, метод «ореола» [7].
На нашу думку, доцільним та цілком обґрунтованим ствердженням Ваксман Р.В. про те, що
забороні підлягають маніпуляції, які використовує недобросовісна реклама, а звідси випливає,
що маніпулятивні технології рекламної діяльності можна класифікувати за видами залежно від
об’єктів спрямовування маніпулятивних технологій, що спотворюють свободу споживчого вибору:
– маніпулятивні технології, пов’язані з порушенням вимог щодо якості предмета реклами;
– маніпулятивні технології, пов’язані з порушенням вимог щодо умов придбання, експлуатації у процесі обслуговування та утилізації;
– маніпулятивні технології, пов’язані з порушенням вимог щодо ділової репутації суб’єкта господарювання. Використання маніпулятивних технологій слід тлумачити як вияви недобросовісної
реклами, де останні полягають у створенні певної
системи заборон та санкцій за їх порушення [8].
Доцільним буде також зауважити, що єдиний
орган, який би здійснював державне управління у сфері реклами, відсутній, тому контрольні
повноваження розподілені між: центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, Антимонопольним комітетом України,
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, центральним органлм виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах будівництва, архітектури
та центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику з питань державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення щодо питань,
віднесесних до їх компетенції [3].
Наразі, як вже зазначалося вище, відповідальність у сфері рекламної діяльності регулюється Постановою Кабінету Міністрів України
«Про затвердження порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу»,
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де вказано, що за замовлення розповсюдження
реклами, забороненої законом, за недотримання встановлених законом вимог щодо змісту
реклами на рекламодавців накладається штаф
у п'ятикратному розмірі вартості розповсюдженої реклами, що є мізерним порівняно з тим,
який дохід отримає особа від реклами.
Висновки. Питання використання маніпулятивних технологій у рекламі наразі є актуальним
і проблемним, виходячи з того, що потребує детальної правової регламентації, яка наразі відсутня в чинному законодавстві. Дуже часто адресат
сприймає маніпуляцію лише на підсвідомому рівні, навіть не здогадуючись про факт її присутності.
Правове регулювання реклами потребує істотної

373

деталізації, поглиблення та розширення. Автор
пропонує доповнити нормативно-правові акти,
по-перше, чітким переліком маніпулятивних технологій, заборонених для застосування, по-друге
детальною регламентацією юридичної відповідальності та закріплення санкцій, які наставатимуть для особи в разі порушення нею заборон.
Сучасний етап розвитку рекламної діяльності
повинен бути соціально орієнтованим і характеризуватися прагненням не тільки найкращим чином задовольнити різноманітні потреби
кожного індивіда, а й зберегти добробут усього суспільства. На наш погляд, використання
будь-яких технологій у рекламі повинно узгоджуватися з моральними засадами суспільства.
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Діяльність Рахункової палати: проблеми та шляхи вдосконалення
Анотація. Стаття присвячена вивченню проблемних питань організації та діяльності державного колегіального органу, що від імені Верховної Ради України здійснює контроль за надходженням коштів до
Державного бюджету України та їх використанням. Аналізу піддаються питання, пов’язані із конституційно-правовим статусом, а також характером та обсягом законодавчого регулювання завдань, функцій
та компетенції Рахункової палати, визначаються основні проблеми діяльності органу та формулюються
висновки щодо нагальної необхідності подальшого вдосконалення всієї системи державних органів фінансового контролю. Означені проблеми досліджуються в контексті реформи децентралізації та перезавантаження всієї системи публічної влади в державі, а також з урахуванням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, орган державної влади, конституційно-правовий
статус, функції та компетенція, Рахункова палата.
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Activity of the Accounting Chamber:
problems and ways of improvement
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Summary. The article is devoted to the study of problems of organization and activity of the state collegial body,
which on behalf of the Verkhovna Rada of Ukraine controls the flow of funds to the State Budget of Ukraine and
their use. The issues related to the constitutional and legal status, as well as the nature and scope of legislative
regulation of the tasks, functions and competence of the Accounting Chamber are being analyzed. Attention is
drawn to the importance of adhering to the international principles and standards of organization and exercise of
public financial control. The need to improve both legislative regulation and the practical implementation of the
principles of legality, independence, objectivity, transparency and impartiality in the activity of the Accounting
Chamber is emphasized. These problems are explored in the context of decentralization reform and the restart of
the entire public power system in the country, as well as taking into account the Concept of realization of the state
policy in the sphere of reform of the system of the state financial control till 2020. On the basis of the analysis of
norms of international legal acts, as well as the current legislation, conclusions are drawn regarding the urgent
need for further improvement of the whole system of state bodies of financial control, including the constitutional
and legal status of the Accounting Chamber. The main tasks of further development and improvement of the
system of state external financial control (audit), on the basis of the mentioned above, are suggested to include
the need to harmonize the rules of the current legislation in the specified field, which should be aimed at the development of relevant provisions of the Constitution and laws of Ukraine, as well as preventing the possibility of
duplication of powers, taking over the functions of other bodies, etc. The problems that need urgent solution are:
to improve the legal status of the Accounting Chamber; development and improvement of the provisions of the
current legislation in the direction of defining the principles and forms of cooperation with other state authorities;
drafting and adopting bills that are intended to extent not only the limits and scope of authority of this body, but
also in clearly distinguishing the latter's competence from the competence of other bodies, etc.
Keywords: state financial control, public authority, constitutional status, functions and competence,
Accounting Chamber.

остановка проблеми. Сьогодні перед
П
Україною постають дві взаємопов’язані
проблеми, від вирішення яких залежить перспектива процвітання нашої держави в глобалізованому світі. Так, першою проблемою є всебічний
розвиток демократії в державі й становлення громадянського суспільства. Друга проблема полягає
в необхідності організації дієвої системи управління, у тому числі, державними фінансовими ресурсами, а також контролю за їх використанням,
забезпеченням матеріального благополуччя населення, сприяння розвитку науки, культури, освіти, здоров’я нації, соціального розвитку громадян.
У цьому контексті, варто відзначити, що фінансовий контроль покликаний забезпечити дотримання принципу законності і ефективності використання бюджетних коштів. Цей вид контролю
впроваджений з метою попередження нецільового
витрачання бюджетних коштів, а також шахрай© Петришина М.О., Лагутіна К.О., 2019

ства і усунення або зниження корупційних ризиків, які становлять серйозну загрозу законності
і громадському порядку. Ефективність використання державних фінансових ресурсів, раціональність їх розподілу і доцільність використання передбачають необхідність проведення постійного
фінансового контролю з боку держави. У свою чергу, показником здійснення ефективного та дієвого
фінансового контролю є узгоджена робота контролюючих органів у фінансовій сфері, які вповноважені здійснювати перевірки, ревізії та інші заходи
з метою забезпечення законності та прозорості процесу використання бюджетних коштів. В Україні
фінансовий контроль за законністю, доцільністю
і ефективністю використання коштів Державного
бюджету здійснюється Рахунковою палатою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Значний внесок у розвиток науково-теоретичного
підґрунтя дослідження питань правового статусу,

а також особливостей функціонування Рахункової палати зробили такі вчені, як О.В. Владимирова, О.І. Гриценко, Л.В. Гуцаленко, О.С. Койчева, Р.М. Магута, С.П. Паньків, Ю.Б. Слободяник,
О.Д. Шевчук та ін.
При цьому, правовий статус Рахункової палати постійно вдосконалюється, як на підставі
наукового обґрунтування, так і зважаючи на реформування всієї системи публічної влади в державі. Так, зокрема, відповідно до обґрунтування
затвердження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування системи державного фінансового контролю до 2020 року, особливої
актуальності набувають питання щодо підвищення прозорості, підзвітності та ефективності діяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання державної і комунальної форми власності та управління і використання ними наявних ресурсів
загалом та системи контролю за цим процесом зокрема. Адже ефективна система фінансового контролю за управлінням державними (місцевими)
ресурсами (публічні кошти, необоротні та інші активи) та їх використанням є не лише інструментом гарантії прозорості, підзвітності і якості діяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та суб’єктів господарювання, а
і по суті дієвим механізмом для забезпечення фінансової стабільності і безпеки країни, досягнення стратегічних цілей держави, ефективності державної політики, підвищення рівня якості життя
населення та, зокрема, реформування системи
управління державними фінансами [1].
Відтак, розбудова дієвої та ефективної системи фінансового контролю в державному секторі,
яка буде базуватися на основоположних принципах та кращих практиках ЄС, є вкрай важливим
кроком у процесі впровадження реформи управління державними фінансами.
Метою цієї статті є аналіз особливостей правового статусу та компетенції Рахункової палати,
визначення проблем діяльності цього органу і визначення шляхів вдосконалення організації роботи Рахункової палати в умовах реформи системи
публічної влади в державі, у тому числі, й системи органів державного фінансового контролю.
Виклад основного матеріалу. Для цілей
статті необхідно з’ясувати розуміння поняття
«компетенція». Так, згідно із положеннями теорії
держави, а також теорії управління, компетенція будь-якого органу публічної влади залежить
від сфери діяльності останнього, яка зумовлена
метою його утворення та функціонування.
Основною метою утворення Рахункової палати
є здійснення контролю від імені Верховної Ради
України за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України. Більше того,
до елементів структури компетенції можна віднести такі юридичні явища, як мета, завдання,
предмети відання, а також публічно-владні повноваження [2]. Так, мета і завдання визначають
соціальне призначення суб’єкта публічної влади,
місце такого суб’єкта в існуючій системі органів
публічної влади, а також особливості їх взаємодії.
У свою чергу, предмети відання визначають коло
питань, вирішувати які компетентний (уповноважений) суб’єкт публічної влади. Насамкінець,
такий елемент, як публічно-владні повноважен-
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ня передбачає наділення чітко визначеними законодавством правами і обов’язками (або правообов’язками) суб’єкта публічної влади [3].
Як було зазначено вище, фінансовий контроль за
використанням коштів державного бюджету здійснюється Рахунковою палатою. Правовими основами діяльності цього органу є Конституція України,
міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких
надано Верховною радою України, а також Закон
України «Про Рахункову палату», Регламент Рахункової палати та інші акти.
Положеннями Закону України «Про Рахункову палату» передбачено, що цей орган фінансового контролю застосовує у своїй діяльності основні
принципи діяльності Міжнародної організації
вищих органів фінансового контролю (INTOSAI),
Європейської організації вищих органів фінансового контролю (ЕUROSAI) та Міжнародні
стандарти вищих органів фінансового контролю
(ІSSAI) в частині, що не суперечить Конституції
та законам України (ч. 7 ст. 3).
Правовий статус Рахункової палати визначено
у Законі України «Про Рахункову палату», з положень якої випливає, що остання є постійно діючим
державним колегіальним органом зовнішнього
державного фінансового контролю, діяльність якої
ґрунтується на принципах законності, гласності, незалежності, об’єктивності, неупередженості
та безсторонності. Цей державний орган функціонує в Україні з 1997 року [4]. Крім того, ст. 1 Лімської декларації керівних принципів контролю
1977 року встановлює, що організація контролю
є основним елементом управління суспільними
фінансовими коштами так, як таке управління
тягне за собою відповідальність перед суспільством. У цій статті зазначається, що контроль – не
самоціль, а невід’ємна частина загальнодержавної
системи регулювання суспільних відносин, яка
покликана викривати відхилення від прийнятих
стандартів і порушення принципів законності,
ефективності і економії витрачання матеріальних
ресурсів на можливо більш ранній стадії, щоб мати
можливість вжити коригуючі заходи, а в окремих
випадках – притягнути винних до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну шкоду або
вжити заходи щодо запобігання або попередження
виникнення таких порушень в майбутньому [5].
До основних напрямів діяльності Рахункової
палати належать контрольно-ревізійний, експертно-аналітичний та інформаційний. Відтак,
можна стверджувати, що Рахункова палата – єдиний незалежний конституційний орган, який від
імені законодавчої гілки влади здійснює фінансовий контроль суспільства за надходженням
коштів до Державного бюджету та їх використанням. Крім цього, це єдиний орган у сфері здійснення державного фінансового контролю, діяльність якого засновується та повинна відповідати
зазначеним вище міжнародним стандартам.
Законом України «Про Рахункову палату»,
а також Бюджетним кодексом України визначено, що основною метою діяльності Рахункової
палати є здійснення контролюючих функцій від
імені Верховної Ради України за надходженням
коштів до Державного бюджету України та їх використанням. Завданнями Рахункової Палати,
відповідно до ст. 9–16 зазначеного вище Закону,
є, зокрема, здійснення державного фінансового
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контролю (аудиту): у сфері казначейського обслуговування коштів державного бюджету; за надходженням коштів до державного бюджету, за
управлінням об’єктами державної власності, що
мають фінансові наслідки для державного бюджету; щодо фінансування державного бюджету,
державного боргу і гарантованого державою боргу; щодо діяльності Національного банку України
та інших фінансових установ; щодо виконання
державного замовлення та здійснення закупівель; суб’єктів господарювання, громадських чи
інших організацій, які є одержувачами коштів
державного бюджету; щодо надходжень закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних
податків і зборів або їх частки, трансфертів між
державним бюджетом та місцевими бюджетами,
використання коштів місцевих бюджетів у частині видатків, які визначаються функціями держави і передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню; щодо
таємних видатків державного бюджету.
Зазначені положення доповнюються та розвиваються нормами інших нормативно-правових
актів, у тому числі, Бюджетного кодексу України. Так, ст. 110 зазначеного акту передбачаються
такі повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства,
як контроль за надходженнями коштів до Державного бюджету України та їх використанням,
за будь-якими змінами в сфері державного боргу, за ефективністю використання коштів державного бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування у частині трансфертів державних
коштів, а також нагляд за надходженням загальнодержавних податків і зборів або їх частки[6].
До предмету відання даного органу можна віднести бюджетні питання, а саме здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
Під аудитом розуміється перевірка бухгалтерської
звітності та обліку, задля визначення достовірності їх звітності, обліку, встановлення їхньої відповідності законодавству та нормативним вимогам.
Законом України «Про Рахункову палату» визначено, що повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади
та їхні апарати, в тому числі центральні органи
зі спеціальним статусом, та місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування.
Більше того, Рахункова палата має право контролювати також всі інші недержавні установи, підприємства, організації, спілки та інші об’єднання
незалежно від форм власності та об’єднання громадян, які використовують у своїй діяльності кошти
Державного бюджету України [4].
Положення частини Лімської декларації керівних принципів контролю, а саме статті 5 та 6,
визначають, що вищі контрольні органи можуть
ефективно та об’єктивно виконувати покладені
на них функції лише у разі функціональної та організаційної незалежності, та захисту від стороннього впливу з боку інших органів державної
влади. У тому числі, йдеться і про необхідність
закріплення положення про орган фінансового
контролю на рівні конституції та законів [5].
Варто звернути увагу й на той факт, що конституційно-правовий статус органу державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту)

протягом тривалого періоду часу його існування
та функціонування не було визначено чітко та однозначно. Так, свого часу Законом України «Про
Рахункову палату» передбачалася її підпорядкованість Верховній Раді України. Проте, це питання
було розв’язано рішенням Конституційного Суду
України від 23 грудня 1997 року № 7-зп (справа
про Рахункову палату), де було визнано, що Рахункова палата не є орган парламенту, тобто не є органом фінансового контролю законодавчої влади, бо
підзвітній і підпорядкований парламенту тільки
з питань, що стосуються використання коштів Державного бюджету України, здійснення перевірок
і ревізій. Крім того, Конституційний Суд України
зазначив, що Верховна Рада України не має права
забрати чи обмежити конституційні повноваження Рахункової палати, передати їх іншим органам
або взяти на себе їх здійснення [7]. Слід відзначити
позитивну тенденцію законодавчого регулювання
питання правового статусу Рахункової палати,
який було уточнено на користь останньої – Рахункова палата є підзвітною Верховній Раді України.
Водночас слід звернути увагу на недоліки взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України. Водночас чинне законодавство не достатньо
чітко врегульовує процеси реагування Верховної
Ради України на відповідні висновки та пропозиції Рахункової палати. Так, зокрема, передбачається обов’язковість розгляду рішення Рахункової
палати, прийнятого за результатами обговорення
відповідного звіту. При цьому, прямого обов’язку
Верховної Ради України враховувати ці рішення
законодавство не встановлює. Проте, зважаючи на
те, повноваження Рахункової палати щодо здійснення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) поширюються і на Верховну Раду
України, можна стверджувати про обов’язковість
розгляду рішення Рахункової палати Верховною
Радою України (в разі, якщо йдеться про здійснення відповідних контрольних повноважень щодо самого Парламенту).
Зважаючи на означене вище може йтися про
недостатньо чітке і всебічне регулювання конституційно-правового статусу Рахункової палати
[8; 9; 10]. Зокрема, сьогодні все ще існують прогалини у законодавчому регулюванні взаємовідносин Рахункової палати і Державною аудиторською
службою України, Державною митною службою
України, Державним казначейством України
та деякими іншими органами, які здійснюють контроль від імені різних гілок влади. Означені прогалини негативно впливають на роботу досліджуваного органу державного фінансового контролю,
у тому числі, створюють передумови для дублювання повноважень, що часто унеможливлює або суттєво ускладнює виконання функцій та компетенції різних фінансових органів та установ і знижує
ефективність державного фінансового контролю.
Висновки і пропозиції. На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок, що причиною неефективності державного фінансового
контролю є відсутність належної правової регламентації здійснення і координації діяльності різних контролюючих органів. Зокрема, відсутність
єдиної науково обґрунтованої концепції у зазначеній сфері протягом тривалого періоду часу негативно позначилася як на конституційно-правовому статусі єдиного органу державного зовнішнього
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фінансового контролю, так і на практиці його діяльності, а також взаємовідносинах з іншими
органами, установами тощо. Відтак, до основних
завдань подальшого розвитку та удосконалення системи державного зовнішнього фінансового
контролю (аудиту) можна віднести необхідність
узгодження норм чинного законодавства у зазначеній сфері, що повинні бути спрямовані на розвиток відповідних положень Конституції та законів України, а також недопущення можливості
дублювання повноважень, конкуренції компетенції, перебирання функцій інших органів тощо.
Такими, що потребують нагального вирішення
є проблеми: щодо удосконалення правового статусу Рахункової палати; розвиток і вдосконалення положень чинного законодавства у напрямку
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визначення принципів і форм взаємодії з іншими
органами державної влади; розробки і ухвалення
законопроектів, які покликані вирішити питання
не лише щодо меж та обсягу повноважень цього
органу, а у щодо чіткого відмежування компетенції останнього від компетенції інших органів
тощо. Водночас, вважаємо активізацію процесів
реформування та перезавантаження всієї системи
публічної влади в держави актуальною та вкрай
необхідною, у тому числі, у сфері реформування
системи органів державного фінансового контролю. При цьому, подальшого більш детального
та поглибленого вивчення, на наш погляд, потребує зарубіжний досвід організації і функціонування систем державного фінансового контролю і використання кращих практик на теренах України.
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2. Галунько В., Діхтієвський П. та ін. Адміністративне право України. Повний курс : підручник. Видання
друге. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 520 с.
3. Андріїв М.М. Поняття та структура компетенції органів публічної влади. Теорія та практика державного
управління. 2017. № 2(57). С. 1–8.
4. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/576-19 (дата звернення: 20.11.2019).
5. Лімська декларація керівних принципів контролю від 01.01.1977 № 604_001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/main/604_001 (дата звернення: 20.11.2019).
6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата
звернення: 20.11.2019).
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо
відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про Рахункову палату Верховної
Ради України» (справа про Рахункову палату): від 23 грудня 1997 р. № 7-зп. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/main/v007p710-97 (дата звернення: 20.11.2019).
8. Михайленко С., Хомутенко В. Проблемні аспекти діяльності Рахункової Палати та шляхи їхнього вирішення.
Вісник ТНЕУ. 2011. № 5–1. С. 175–182.
9. Петренко П.С. Корупція в Україні: Рахункова палата потребує зміцнення механізмів правової держави.
Економіка і суспільство. 2018. Вип. № 16. С. 201–209.
10. Койчева О.С. Проблеми реалізації функцій Рахункової Палати. Наше право. 2014. № 7. С. 104–109.
1. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny Pro skhvalennya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi
polityky u sferi reformuvannya systemy derzhavnoho finansovoho kontrolyu do 2020 roku [Ordinance of the
Cabinet of Ministers of Ukraine On approval of the Concept of realization of the state policy in the sphere of
reform of the system of the state financial control till 2020]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/310-2018%D1%80 (accessed 20.11.2019).
2. Halunko, V., Dikhtiyevskyi, P. ta in. (2019). Administratyvne pravo Ukrayiny. Povnyyi kurs: pidruchnyk.
Vydannya druhe [Administrative Law of Ukraine. Full Course: A Tutorial. Second edition]. Kherson: OLDIPLYUS, 520 p.
3. Andriyiv, M.M. (2017). Ponyattya ta struktura kompetentsiyi orhaniv publichnoyi vlady [The concept and
structure of competence of public authorities]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 2(57), pp. 1–8.
4. Pro Rakhunkovu palatu: Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 № 576-VIII [Law of Ukraine On the Accounting
Chamber]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19 (accessed 20.11.2019).
5. Limska deklaratsiya kerivnykh pryntsypiv kontrolyu vid 01.01.1977 № 604_001 [Lima Declaration of Control
Principles]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/604_001 (accessed 20.11.2019).
6. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny vid 08.07.2010 № 2456-VI [Budget Code of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2456-17 (accessed 20.11.2019).
7. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam Prezydenta Ukrayiny
shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrayiny «Pro Rakhunkovu palatu
Verkhovnoyi Rady Ukrayiny» (sprava pro Rakhunkovu palatu) vid 23 hrudnya 1997 r. № 7-zp [Decision of the
Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional submission of the President of Ukraine regarding
the conformity of the Constitution of Ukraine (constitutionality) of the Law of Ukraine “On the Accounting
Chamber of the Verkhovna Rada of Ukraine” (Case on the Accounting Chamber)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/main/v007p710-97 (accessed 20.11.2019).
8. Mykhaylenko, S., Khomutenko, V. (2011). Problemni aspekty diyalnosti Rakhunkovoyi Palaty ta shlyakhy
yikhnoho vyrishennya [Problematic aspects of the Accounting Chamber activity and ways of their solution].
Visnyk TNEU, vol. 5–1, pp. 175–182.
9. Petrenko, P.S. (2018). Koruptsiya v Ukrayini: Rakhunkova palata potrebuye zmitsnennya mekhanizmiv pravovoyi
derzhavy [The Accounting Chamber needs to strengthen the rule of law]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 16, pp. 201–209.
10. Koycheva, O.S. (2014). Problemy realizatsiyi funktsiy Rakhunkovoyi Palaty [Problems of realization of functions
of the Accounting Chamber]. Nashe pravo, vol. 7, pp. 104–109.

ЮРИДИЧНІ науки

References:

378

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-84
УДК 349.6

Полєхіна М.А., Одноколова О.В.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Міжнародні та європейські стандарти правової охорони довкілля,
стан і проблеми їх імплементації до національного законодавства
Анотація. На сьогодні для України, як і для всього світового співтовариства, особливо гостру актуальність
становлять питання правової охорони навколишнього природного середовища. Україна, підписавши Угоду
про асоціацію з Європейським Союзом, взяла на себе зобов`язання з імплементації ряду міжнародних та
європейських стандартів до системи національного законодавства. Хоча проблеми дієвості правових норм
досить часто були предметом дослідження ряду науковців, однак питання їх ефективності саме в галузі
охорони навколишнього природного середовища так і не знайшло всебічного вивчення. У ході роботи було
виявлено деякі проблеми, вирішення яких дозволить підвищити якість імплементування взятих на себе
Україною міжнародних зобов`язань, а також вказується на окремі зобов`язання, щодо яких варто внести
зміни до існуючої системи нормативних актів. У висновках до статті надаються практичні рекомендації для
удосконалення чинного українського законодавства з метою приведення його у відповідність до взятих на
себе зобов`язань та задля усунення колізій між системою національного та міжнародного права.
Ключові слова: міжнародно-правові зобов’язання, імплементація, охорона навколишнього природного
середовища, міжнародні стандарти, ефективність.
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International and European legal environmental protection
standards, their implementation problems to national legislation
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Summary. Today, for Ukraine, as well as for the whole world community, the issue of legal protection of the
environment is of particular urgency. Ukraine, having signed the Association Agreement with the European
Union, has undertaken to implement a number of international and European standards in the system of national legislation. The purpose of the work was to analyze some international legal acts in the field of environmental protection, as well as to consider the state of compliance with Ukraine's obligations to implement these
acts in the Ukrainian system of legislation. Although the problems of the effectiveness of legal standards have
often been the subject of research by a number of scientists, however, the question of their effectiveness in the
field of environmental protection has not found a thorough and comprehensive study. The main results of this
work are of great practical importance and considerable scientific interest, because its results have analyzed
what exactly are the conditions for the effective implementation of international legal environmental acts in
the system of national legislation. In the course of the work, some problems were identified, the solution of
which will improve the quality of implementation of the international obligations undertaken by Ukraine, as
well as the individual obligations, which should be amended in the existing system of legal acts. According to
the results of the research, it was found that the fundamental reason for the slow progress in the implementation of the environmental component of international treaties is the lack of priority of environmental issues,
their paramount importance in the activity of public authorities. The conclusions of the article provide practical
recommendations for improving the current Ukrainian legislation in order to bring it into line with its obligations and to eliminate conflicts between the system of national and international law.
Keywords: international legal obligations, implementation, protection of the environment; international
standards, efficiency.

остановка проблеми. Протягом останП
ніх десятиліть проблема погіршення стану навколишнього природного середовища стала

болючим питанням для всього світового співтовариства через зростаючий ризик для життєдіяльності усіх живих істот. У зв’язку з ратифікацією Україною Угоди про асоціацію з ЄС, вона
тим самим зобов’язалася здійснювати поетапну
імплементацію до законодавства України міжнародних стандартів, утверджених в Угоді, а також встановити контроль за їх додержанням.
Ключові напрямки співпраці України та ЄС
визначені в Угоді, зокрема у преамбулі Угоди
про асоціацію, Главі 6 «Навколишнє середовище» Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво», а на додаток – в Директивах, що є невіддільною складовою Угоди, що у своїй сукупності
направлені на втілення довгострокових цілей
безперервного розвитку.
© Полєхіна М.А., Одноколова О.В., 2019

Метою даної статті є аналіз чинних міжнародно-правових актів у сфері охорони навколишнього природного середовища, зобов’язання з дотримання яких Україна взяла на себе, а також
розгляд сучасних європейських стандартів у цій
сфері та дослідження відповідності ним українського законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання дієвості норм міжнародного права вивчалося такими загальновідомими науковцями,
як Г.І. Курдюковим, І.І. Лукашуком, С.Ю. Марочкіним, П. Барсумом, Л.Х. Мінгазовим, Д. Боданським, О. Янгом, Абрамом і Антонією Чейзами, Дж. Даунсом, Б. Чемберсом. Але разом з тим,
проблема ефективності цих норм саме в сфері
охорони навколишнього природного середовища
не набула належного роз’яснення.
Виклад основного матеріалу. В межах європейського права було створено єдину взаємоуз-

годжену систему норм у сфері охорони навколишнього середовища, що має назву «європейське
право навколишнього середовища». Воно складається з ряду окремих норм і принципів європейського права, які визначають взаємозв’язки між
його учасниками з приводу охорони довкілля.
Угоди, підписані Співтовариствами з третіми державами та міжнародними організаціями,
є зовнішніми джерелами, правове положення
яких визначається, головним чином, нормами
міжнародного права [1, c. 143].
Дієвість міжнародно-правових актів у сфері
охорони природи характеризується мірою зміни
поведінки його суб’єктів, подоланням екологічних проблем з урахуванням економічної результативності, внаслідок чого мета міжнародно-правового регулювання може бути реалізована.
Міжнародні зобов’язання що стосуються охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки, які взяла на
себе Україна, виникають з положень норм численних міжнародних конвенцій і двосторонніх угод.
Міжнародні конвенції та угоди, які пройшли процедуру ратифікації в Україні, дають можливість
затвердити основоположні вектори реформування
вітчизняної системи законодавства та підготовки
програм на загальнодержавному та регіональному
рівнях у галузі екологічного моніторингу, його поступового прогресу з ціллю гарантування ефективної охорони навколишнього середовища.
Наша країна є учасником 26 природоохоронних
конвенцій та протоколів до них, ключовими з яких є:
− Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (1973 р.);
− Конвенція про збереження мігруючих видів
диких тварин (Боннська конвенція 1979 р.);
− Конвенція про охорону дикої флори та фауни, а також природного середовища в Європі
(Бернська конвенція 1979 р.);
− Конвенція з захисту Чорного моря від забруднення (1992 р.);
− Конвенція про охорону біологічного різноманіття (1992 р.);
− Конвенція Організації Об'єднаних Націй
про боротьбу з опустелюванням у тих країнах,
що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (1996 р.);
− Європейська ландшафтна конвенція (2000 р.);
− Рамкова конвенція про охорону та сталий
розвиток Карпат (2004 р.) [2, c. 12].
Україна займається співробітництвом у цій
сфері з визнаними міжнародними організаціями,
як от Організація Об’єднаних Націй, Організація
з безпеки і співробітництва в Європі, Глобальний
Екологічний Фонд, Програма ООН по навколишньому середовищу, Програма розвитку ООН, Європейського Союзу, Світовий банк та інші.
Після підписання у 2014 році Україною «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони», між ними поступово
зміцнювалася співпраця в усіх сферах суспільного
життя. Для нашої країни імплементація норм ЄС
в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється в рамках восьми напрям-
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ків. У сукупності, воно визначається 31 джерелами
права, серед яких Регламенти та Директиви ЄС
у галузі охорони довкілля, які утверджують загальновизнані норми і стандарти, що повинні бути
імплементовані в національні системи права.
Слід зауважити, що у країнах з високим рівнем розвитку працює чітко визначений механізм
втілення екологічного законодавства та контролю
за його додержанням. Правові системи багатьох
країн передбачають відповідальність для власників об’єктів, які є джерелами потенційної небезпеки та обов’язок з відшкодування шкоди особам, що зазнали шкідливого впливу від аварії чи
катастрофи, які стали наслідком недотримання
встановлених екологічних норм. Окрім цього, затвердження кожного закону у галузі охорони довкілля забезпечується виділенням із національних бюджетів значних коштів на його втілення.
Без імплементації у внутрішньодержавному
праві багатосторонні природоохоронні угоди залишаються лише «м’яким» правом без будь-яких суттєвих результатів; національні закони є необхідними
для перетворення цих угод у норми «твердого» права, оскільки вони втілюють цілі угод на практиці
[3, c. 81]. Для підвищення ефективності імплементації міжнародно-правових стандартів в національному законодавство, велике значення повинно надаватися підготовчим процесам, що відбуваються
перед приєднанням держав до міжнародних конвенцій і двосторонніх угод, а також виступають
важливим етапом у реалізації його втілення. До початку процедури приєднання до природоохоронної
угоди, будь-яка держава-учасниця має здійснити
об’єктивний аналіз своєї готовності з додержання
взятих на себе обов’язків. У ситуації, якщо держава яка стала стороною угоди чи конвенції, виявить
неможливість його належного здійснення, постане
необхідність у розробленні національного плану дій
із дотримання взятих на себе зобов’язань.
Одним з найголовніших недоліків, що стали
причиною незначного прогресу в імплементації
норм міжнародних договорів, залишається непершочерговість проблем охорони навколишнього середовища в роботі Уряду та Парламенту. Не
дивлячись на істотні проблеми в екологічній сфері, а також комплексний характер екологічних
питань, у більшості випадків пріоритетнішим залишається розвиток інших сфер суспільного ладу.
Однією з наскрізних проблем імплементації
міжнародних норм до вітчизняного законодавства
є те, що директиви та регламенти приймаються в їх
оригінальній формі, без урахування особливостей
системи національного законодавства та без врахування істотних змін, що були внесені до міжнародно-правових актів органами ЄС в процесі їх діяльності. Це погіршує ефективність від здійснення
заходів з їх впровадження в українське законодавство, так як не беруться до уваги ті необхідні зміни, що були визначені в ЄС під час їх застосування.
Більш того, здійснюючи аналіз практики за останні десятиліття, науковці виокремлюють важливий
аспект: впровадження на території Східної Європи
системи заходів, що використовується в ЄС, у більшості випадків не є належним: «надмірна опора на
західні моделі програм енергетичної ефективності
є недоречною... Ці програми можуть допомогти, але
повинні бути істотно адаптовані до місцевих ринків
і умов» [4, с. 5562]. В законодавчому процесі потрібно

ЮРИДИЧНІ науки

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

ЮРИДИЧНІ науки

380

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

не звертатися до неусвідомленого копіювання міжнародних норм в національне законодавство, а належить втілювати необхідні положення до загальної правової системи, що діє на теренах України,
з врахуванням принципів її побудови та наявних
системних зв’язків, що були закладені в його основу.
На додаток до невтішного стану втілення міжнародно-правових норм до національного законодавства присутнє ще й ігнорування змісту його
окремих правових положень. Прикладом такого
ігнорування є прийняття у 1996 р. Україною однієї з найсуттєвіших європейських екологічних конвенцій, а саме Конвенція 1979 року про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, загальновідома ще й як Бернська
конвенція. Україна ратифікувала надану Конвенцію, тим самим зобов’язуючись забезпечити охорону рідких видів рослин і тварин, перелік яких
знаходиться у Додатках 1, 2, 3 до даної Конвенції.
Відповідно до останньої , вовк є видом, що підлягає
суворій охороні. Закон України «Про Приєднання
України до Конвенції 1979 року про охорону дикої
флори і фауни та природних середовищ існування
в Європі», має застереження щодо такої тварини
як вовк, яке передбачено відповідною Конвенцією,
де положення законодавчо допускає регулювання
його чисельності в обмеженій кількості, але за умови дотримання контролю, який встановлюється
відповідними нормативно-правовими актами.
Всупереч цьому вимоги, які встановлені у міжнародних документів і Законі України не приймаються на увазі в іншому Законі України – «Про мисливське господарство та полювання», де вовка занесли
до переліку «шкідливих видів», що на нашу думку
є необґрунтованим. Саме завдяки цьому здійснення
полювання на вовків дозволяється протягом усього
календарного року на території нашої держави, і що
ще гірше, обмеження кількості відстріляних вовків
не встановлюється майже ніколи. Їх виловлюють
та відстрілюють на територіях загальновідомих заповідників та інших об'єктів природно-заповідного фонду, що не сприяє вирішенню цієї нагальної
проблеми. У нашому розумінні, вирішенням може
бути тільки адаптування Закону України «Про мисливське господарство та полювання» до відповідних
міжнародних стандартів, зобов’язання про виконання яких взяла на себе Україна після проведення
процедури приєднання до Конвенції.
Додатковим прикладом недотримання Україною зобов’язань з імплементації зобов’язань, які
вона взяла на себе можна прогледіти в Конвенції
з морського права 1982 року, що є основоположним
міжнародно-правовим документом, яка покликана
здійснювати регулювання міждержавних відносин

в контексті міжнародного морського права. Однією
з перших ратифікувала дану угоду саме Україна
шляхом прийняття Закону України про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 р. та Угоди про імплементацію
Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 р., прийнятого Верховною Радою України 3 червня 1999 р. Критика
насамперед полягає у тому, що не дивлячись на
цю ратифікація на сьогоднішній день положення
національного законодавства все ще не відповідають даній Конвенції з морського права 1982 року
(прикладом може бути саме повна відсутність зазначення визначення та правової регламентації
використання природних ресурсів континентального шельфу України на рівні окремого закону).
На додаток, прикладом недотримання Україною конвенційних норм є наступна ситуація. Не
так давно в нашій країні виявився відносно новий
і цілком небезпечний рух так званих «сіті-хантерів»
(«міських мисливців»), які займаються полюванням
за допомогою пневматичної зброї калібром 4,5 і менше. Проблема в тому, що відповідна зброя не входить до переліку зброї , на який розповсюджуються
обмеження, тому з неї «сіті-хантери» здійснюють масовий відстріл кажанів в межах населених пунктів,
на яких розповсюджується охорона Бернської конвенції, а також птахів-хижаків, як от різних видів
соколів. Непоодинокі випадки коли люди замість
кажанів стають жертвами таких відстрілів. Саме
через це було б доречно здійснити відповідні зміни
шляхом внесення нового положення до ст. 23 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», згідно з яким дозволяється притягнення
осіб до різних видів правової відповідальності, у разі
виявлення діяльності, пов’язаної з стрільбою з пневматичної зброї у містах і населених пунктах.
Висновки і пропозиції. Враховуючи все вищезазначене, успішній імплементації Україною
міжнародних зобов’язань в сфері охорони навколишнього природного середовища буде сприяти першочергове їх втілення в національному
законодавстві, яке має здійснюватися при врахуванні особливостей загальної системи законодавства та керівних засад державотворення, яка
діє в Україні, що у свої сукупності зможе гарантувати ефективну діяльність всередині української
правової системи. Більш того, має здійснитися
перегляд пріоритетних завдань охорони довкілля у діяльності законодавчої влади та має провести пристосування законодавства у відповідність до взятих на себе зобов’язань, під час якої
потрібно усувати будь-які існуючі колізійні норми між національним та міжнародним правом.
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Компетенція найвищого суду у порівняльно-правовому аспекті
Анотація. Проаналізовано компетенцію Верховного Суду. Досліджено позиції різних науковців щодо необхідності запровадження касаційних фільтрів, у зв’язку з надмірною завантаженістю Верховного Суду,
що знижує ефективність його функціонування та знижує довіру до вищої судової інстанції через неможливість швидкого розгляду справ. Досліджено організацію та компетенцію Верховного суду США, Верховного суду Сполученого Королівства, Касаційного суду Франції та особливості ревізійного перегляду
справ в Німеччині. Виокремлено ключові засади побудови кожної із типів касаційної інстанції. Надано
рекомендації щодо запровадження досвіду зарубіжних країн у формуванні компетенції вищої судової інстанції. Запропоновано запровадити французко-німецьку систему касаційних фільтрів. Також висунуто
пропозицію щодо зняття з Верховного Суду повноважень першої інстанції та ще деякі організаційнофункціональні удосконалення.
Ключові слова: Верховний Суд, судова система України, судова реформа, судоустрій, касація, судова
система США, судова система Великої Британії, судова система ФРН, судова система Франції.
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удові системи різних країн сформовані поС
різному, що в принципі є логічно обумовленим, оскільки вони виникли в різний час, мали

різні передумови, свої особливості історичного
розвитку, мають різну модель на сьогоднішній
день, а також відрізняються ступенем та мірою
вираженості загальноправових засад і концепцій. Відомий французький філософ Клод Адріан
Гельвецій писав, що будь-яке порівняння предметів між собою передбачає увагу; будь-яка увага передбачає зусилля, а будь-яке зусилля – спонукання, що змушує його докладати. Людина,
позбавлена бажань, – якби така людина взагалі
могла існувати, – не порівнювала б предмети між
собою і не висловлювала б ніяких суджень. Розвиваючи цю думку, слід зазначити, що бажання
до порівняння та аналізу обумовлено внутрішнім спонукання до покращення тієї дійсності, що
нас оточує, тобто наші зусилля спрямовані не на
пошук неточностей чи недоліків української судової системи в порівнянні з іншими, а на пошук

кращого задля подальшої імплементації його
в наші реалії.
Постановка проблеми. Актуальність дослідження обумовлена змінами, які були внесені до
Закону України «Про судоустрій та статус суддів»
та набули чинності від 28.11.2019 р. Вони торкнулись питань організаційної будови Верховного
Суду та створили колізії щодо порядку переходу до
нової моделі, як і під час реформаційного переходу
від Верховного Суду України до Верховного Суду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До дослідження судової системи України,
в тому числі найвищої судової інстанції України, з різних аспектів вдавалося багато вчених,
зокрема С.В. Глущенко, А.П. Зуєвич, А.Г. Жуковський, Л.Л. Зуєвич, О.Л. Копиленко, Д. Луспеник, В.Т. Маляренко, Г. Мамонтов, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, А. Селіванов, В.В. Сердюк,
О.С. Ткачук, Т.А. Цувіна, С.Г. Штогун та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблеми залишались
© Рутвян К.О., 2019
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Summary. In the article the competences and the powers of the Supreme Court were analyzed. Opinions of
various scientists about the need for the introduction of cassation filters were investigated. Cassation filters
are necessary, because the excessive workload for Supreme Court is there. Such situation reduces the work’s
efficiency and trust in the highest court. The same position is given in Recommendation № 5 (95) of Committee
of Ministers Council of Europe. Besides that, competences of the Supreme Court of the USA, of the Supreme
Court of the United Kingdom and of the Cassation Court of France were investigated. Features of audit review
some case in Germany were analyzed too. Basic principles of cassation instance building were highlighted. It is
proposed to introduce a French-German system of cassation restriction, to set up the position in the appellate
court: whether such a case can be heard in cassation, or because of its insignificance, it is not subject to revision.
On the one hand, the conclusion of the appeal may affect the minds of citizens, namely, clearly perceiving the
appellate court's argument about the insignificance of the case, the citizen may refuse to file a cassation, knowing the low chances of its consideration. On the other hand, the argument of the appellate court may be taken
into account when deciding whether to admit or dismiss a case. But it is worth to save the French accessibility
to cassation. From our point of view, in order to offload the Supreme Court, it is worthwhile to institute an
exemplary case in civil and commercial litigation, given the fact that it is absolutely justified itself in administrative proceedings. It would also be advisable to deprive the Supreme Court of the First Instance powers
and delegate these powers to Kyiv Administrative Court, since the Supreme Court's competence is, first and
foremost, a pressing issue of law. Complaints to a court of the third instance must be first and foremost filed in
cases that merit the third trial, such as cases that develop law or promote equal interpretation of the law. They
can also be limited by complaints in cases where matters of law are of relevance to the general public.
Keywords: Supreme Court, judicial system of Ukraine, judicial reform, judicial system, cassation, judicial
system of the USA, judicial system of Great Britain, judicial system of Germany, judicial system of France.
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і на етапі виключно створення ВС, оскільки
невирішеними було питаннями з ВСУ, однак
спроби вирішення цієї колізії науковцями уже
зроблені, на сьогодні постала ще одна проблема, пов’язана зі скороченням чисельності суддів
з 200 до 100 осіб.
Завданням нашого дослідження є проаналізувати компетенцію та навантаження на вищі судові
інстанції в різних країнах, аби спробувати віднайти
оптимальну юрисдикційну модель для найвищого
судового органу та зрозуміти завдяки яким засадам
вона сформована, аби її втілити та вивести Верховний Суд з-під постійної загрози реформування.
Виклад основного матеріалу. Розпочати,
звісно, варто з головного рушія даного дослідження з Верховного Суду. Компетенція Верховного
суду є доволі широкою та чітко визначена у ст. 36
ЗУ «Про судоустрій та статус суддів», зокрема
до неї належать: здійснення правосуддя як суд
касаційної інстанції здійснення аналізу судової
статистики, узагальнення судової практики; надання висновків щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших
питань, пов’язаних із функціонуванням системи
судоустрою; надання висновків про наявність
чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується
Президент України, ознак державної зради або
іншого злочину; внесення за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх
повноважень за станом здоров’я; звернення до
Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також
щодо офіційного тлумачення Конституції України; забезпечення однакового застосування норм
права судами різних і т.д. Натомість же згідно
з новим викладом ст. 37 вище вказаного закону
кількісний склад суду має бути зменшений до
100 осіб [1].
Верховому Суду на момент його створення
було передано 77 227 нерозглянутих справ від
Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів (деякі з них ще з 2011 року). Щодня до Верховного Суду надходить у середньому
360 справ. Усього за період з 15 грудня 2017 року
по 01 вересня 2019 року Верховний Суд ухвалив
154 189 рішень, якими завершено розгляд. Станом на 01 вересня 2019 року залишок нерозглянутих скарг і заяв становив 63 071 [2, с. 8]. Тобто
через скорочення кількості суддів ВС людям доведеться чекати рішень п’ять-шість років.
Таке навантаження, безсумнівно, знижує
якість розгляду, оскільки на одного суддю лише
з залишків справ, не враховуючи постійне надходження нових справ, за чисельності 100 осіб –
в середньому покладатиметься 6,3 тис. справ, до
того ж, потенційний розгляд справи у довготривалі терміни, – стануть підставами зниження довіри до суду та створюватиме уявлення «темної
кімнати», в яку ти заходиш, звертаючись до касаційної інстанції. У англійського народу є такий вислів: «чим краще освітлений будинок, тим
менше в ньому привидів», тобто чим простіша
та зрозуміліша процедура функціонування якогось механізму, тим ефективніше він працює.
Причиною нагромадження такої кількості
справ є досить слабо розвинута в Україні система

касаційних фільтрів, а також у суспільстві сформоване хибне уявлення про роль касації у судовій системі. Згідно зі стандартами інстанційного
доступу до суду, що сформовані Європейським
судом з прав людини (ЄСПЛ): інстанційний доступ як абсолютне право повинне існувати принаймні на рівні двох інстанцій, тобто національному рівні має бути передбачене, як мінімум
право на апеляційне оскарження рішень суду
[3, с. 98]. В принципі, а стежку саме такого підходу став законодавець, закріпивши в редакції
Конституції від 02.06.2016 у п. 8 ст. 129 право на
апеляційне перегляд справи (примітка автора:
абсолютне право) та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення (примітка автора: обмежене право) [4].
О.С. Ткачук та С.В. Глущенко зазначають,
що процесуально врегульованні питання касаційної перевірки потребують запровадження так
званих фільтрів. Лише за умови їх проходження
судове рішення, за наявності бажання зацікавленої особи, може стати предметом оскарження
до суду касаційної інстанції. Автори використовують термін процесуальні підстави для касації,
якими пропонують вважати: 1) обов’язковість
попереднього апеляційного оскарження; 2) обмеження ціни позову; 3) встановлення переліку
судових рішень, що не підлягають оскарженню;
4) важливість формування практики однакового
право застосування; 5) проходження процедури
допуску до провадження [5; 6].
Щодо необхідності запровадження касаційних фільтрів у своїй Рекомендації № R (95)5
зазначав і Комітет міністрів Ради Європи державам-членам щодо запровадження та покращення функціонування систем і процедур
оскарження цивільних і господарських справ
від 07.02.1995 р., оскільки неспроможність касаційної інстанції своєчасно розглядати справу
негативно впливає на стан правосуддя та гарантування права на суд. Дана Рекомендація містить положення, відповідно до яких при розгляді можливих заходів щодо судів третьої інстанції
державам слід мати на увазі, що справи вже
пройшли слухання в двох інших судах. Скарги
до суду третьої інстанції мають передусім подаватись відносно тих справ, які заслуговують на
третій судовий розгляд, наприклад, справ, які
розвивають право або сприяють однаковому тлумаченню закону. Вони також можуть бути обмежені скаргами в тих справах, де питання права
мають значення для широкого загалу [7].
Виходячи з правила res judicata як вимоги
остаточності судових рішень, перегляд судових
рішень, що набрали законної сили, в касаційному порядку має розцінюватись як екстраординарний перегляд, що застосовується у виключних випадках [3, с. 115].
Так, наприклад, за перший взірець можна
взяти Верховний суд США. Він очолює систему
федеральних судів, яка включає 12 федеральних
та спеціалізований суд, який розглядає справи
про патенти та претензії у сфері міжнародної
торгівлі. однією з головних завдань Верховного
суду є право перевірки закону, однак це не означає, що суд може оголосити його незаконним.
Якщо суд визнає, що закон суперечить Конституції, то він буде ігнорувати його існування. Отже,

закон набуває чинності і стабільності, коли він
підтверджується судовою практикою та набуває
позитивного судового тлумачення [8]. Тлумачить
Верховний суд своїми постановами не лише закони, а й Конституцію. Її тлумачення завжди було
досить гнучким. Не дивно, що юристи США погодились із формулюванням судді Чарльза Х’юза
про те, що «Конституція – це те, що скажуть про
неї судді» [9]. Рішення Верховного суду США визначали увесь розвиток американського права.
Більшість федеральних справ починають слухатись перед магістратом і федеральним суддею
США і лише потім передаються наверх. Справи
також потрапляють у найвищу судову інстанцію
країни від судів штатів, якщо спір виник з питання, регламентованому федеральним законом
чи Конституцією. Щоб досягти справи у Верховному суді, треба перш за все програти. Суд заслуговує апеляції лише від осіб, що програли
справу або хоча б її більшу частину в суді нижчої інстанції. Але ключовим моментом є те, що
справа має стосуватись суттєвого юридичного
питання. Вагомою підставою прийняття справи
є те, що апеляційні суди розійшлись у трактуванні федерального закону. Задля прийняття
справи до розгляду необхідно 4 суддівські голоси
з 9, а для остаточного рішення по справі: необхідно 5/9 [10]. Такий підхід до відбору справ призводить до того, що з близько 10 тисяч справ, що
надходять до розгляду на одну сесію, розглядаються приблизно 100.
Наступним прикладом може відносно нещодавно створений Верховий суд Сполученого Королівства на підставі Акту про конституційну роботу
2005р., який почав функціонувати 2009 р. Щодо
юрисдикції Верховного суду Сполученого Королівства, то він є найвищим судовим органом у цивільних справах для всього Сполученого Королівства. По кримінальних справах є вищим судом
тільки для Англії, Уельсу та Північної Ірландії.
Шотландія користується більше широкою автономією у сфері кримінального права, тому виключно для неї існує самостійний Вищий кримінальний суд, що розглядає апеляції у кримінальних
справах як остання інстанція. Крім того Верховному суду було передано ряд функцій Судового
комітету Таємної ради, пов'язаних з розглядом
питань про делегування частини державних повноважень місцевим органам влади Шотландії,
Північної Ірландії та Уельсу, в тому числі вирішення спорів між ними і британським урядом,
також він контролює відповідність їх місцевого
законодавства праву Сполученого Королівства
та Європейської конвенції про права людини.
Проте справжнім «наріжним каменем» під
підготовки до створення даного суду було питання щодо можливості надання даній судовій
інстанції конституційної компетенції такої, яку
має Верховний суд США чи європейські конституційні суди. Низка впливових політиків, наприклад лорд Вулф, наполягали на тому, що без повноважень з перевірки парламентських статутів
Верховний Суд Сполученого Королівства мати
завідомо другосортну роль [11, c. 130]. Однак
до таких радикальних змін британська судова
система все ж виявилась не готовою, до того ж,
наділення такою компетенцією суду суперечило б основній конституційній засаді – принципу
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верховенства парламенту, а також традиційній
позиції, згідно з якою конституційні питання не
становлять окрему категорію правових проблем,
а пронизують все право і тому повинні розглядатись в загальних судах [12].
Зовсім не кожна апеляція може стати предметом розгляду Верховного суду. Право апелянта,
окрім важких формальних вимог, обмежене також процедурою certiorari. Дана процедура означає , що можливість перегляду рішень нижчих
судів передбачає не лише волевиявлення особи,
що подає апеляцію, виражену у формі скарги, а
ще й дозвіл суду попередньої інстанції на апеляцію. Якщо ж попередня інстанція не надала
такий дозвіл, то Верховний суд не вправі заслуховувати цю справу. Щоправда, в деяких випадках Верховний суд може обійти заборону та самостійно дати дозвіл на слухання справи [13].
Як правило Верховний суд відбирає лише ті
справи, в яких: 1) його закликають відійти від раніше сформованої правової позиції; 2) питання,
що підлягає дозволу, має вагоме конституційне
значення; 3) питання, що підлягає дозволу, має
високе суспільне значення; 4) простежується конфлікт між рішеннями Палати лордів, Судового комітету Таємної ради чи Верховного суду (розгляд
має бути дозволений); 5) питання характеризується вагомим значенням в контексті зобов’язань, що
покладаються після ратифікації Євроконвенції
[13]. Така система фільтрації виявляється досить
сприятливою, зокрема навантаження на Верховий суд складає близько 100 справ на рік при
кількісному складі суддів – 12 осіб.
Доволі схожий порядок касаційного оскарження закріплений і в процесуальному законодавстві Німеччини, однак має лише своєрідну назву «ревізія». Так, в німецькому кримінальному
процесі існують такі види перегляду, як апеляція і ревізія, причому вони поширюються на вироки, які не набрали законної сили. Слід зазначити певну схожість інститутів апеляції і ревізії
у Німеччині. Так, незважаючи на те, що різні
типи судів, котрі переглядають справу, предмет,
види прийнятих рішень, підстави оскарження,
кримінальне процесуальне законодавство надає
одночасну можливість оскарження в ревізійному порядку вироків, які підлягають апеляційному перегляду. На думку практиків, така норма
значною мірою зменшує кількість справ, які слід
переглянути в апеляційному порядку [14, с. 145].
Варто звернути увагу, що в апеляційному проваджені є можливість обмеження права на перегляд вироку судом і вона стосується незначних
справ, що і є подібним з британською системою.
Для перегляду справи в даній інстанції, якщо вона
має право на розгляд, мають бути також такі підстави, як порушення норм матеріального чи процесуального права. Також як підстава перегляду
визнається порушення законів логіки і мислення,
ігнорування наукових знань, зневага до здорового
глузду, багатозначність, суперечливість або неконкретність даних, встановлених у справі [15, с. 34].
На чолі судової системи Франції стоїть Касаційний суд, до складу якого входять: перший голова, 6 голів палат, судді. У Касаційному суді діє
5 палат з цивільних справ і одна – з кримінальних [16]. Касаційний суд Франції зобов’язаний
розглянути оскарження будь-яких рішень, вра-
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ховуючи незначні, для яких шлях в апеляцію
закритий [17]. Такий принцип вільного доступу
до касаційної інстанції призводить до того, що
щороку до суду надходить близько 28000 справ,
однак середня тривалість розгляду складає
15 місяців для цивільних справ та 7 місяців для
кримінальних. Такі досить непогані показники,
враховуючи навантаження, є також результатом фільтраційної процедури, що є характерною
саме для Касаційного суду Франції.
Після реєстрації скарги в судовому секретаріаті Касаційного суду складаються письмові заперечення за позовом, що називаються «дублікатним» звітом. Він складається з викладу правових
позицій, що подані в касацію для оскарження
рішення, і аргументів, що підтверджують дану
позицію; відповідач, зі свого боку, може відповісти, надавши свій звіт на захист. Після спливу
певного строку, наданого сторонам для цього, досьє по справі направляється в одну з шести палат Касаційного суду, або на розгляд пленарним
або змішаним зборам для призначення порадника-доповідача. Якщо порадником-доповідачем
приймається рішення, що скарга не може бути
прийнята або не має серйозних підстав, досьє по
справі може бути розглянуто швидким і спрощеним способом, що має назву «недопущення»
скарги. В кожній палаті існують на тимчасовій
основі судові групи з трьох осіб, що розглядають
такого типу скарги. Такому розгляду підлягають
лише ті скарги, щодо яких передбачається прийняття рішення про недопущення. Звільняючи
Касаційний суд від розгляду досьє по справах,
що не заслуговують його уваги, система відбору
дозволяє сконцентруватись на основній задачі
цього суду, що полягає у правотворчості на базі
відповідей на ті скарги, які піднімають реальні
правові проблеми. Відсотковий показних справ,
що підлягають такій процедурі, є досить високим
і складає 30% в цивільних палатах і 35% в кримінальній. По всім іншим справам, що потребують
більш детального розгляду, порадником-доповідачем складається письмовий документ по розслідуванню справи [18].
Проаналізувавши названі моделі компетенцій
та повноважень судів, можна зазначити, що запорукою покращення функціонування найвищої судової інстанції є або обмеження компетенції, так
наприклад, окрім вище розглянутих прикладів,
можна зазначити Верховний касаційний суд Італії, що розглядає лише касаційні скарги. Якщо ж
компетенція є надто широкою і включає не лише
розгляд скарг на рішення попередніх інстанцій,
а й додаткові повноваження, то доцільним методом розвантаження слід вважати запровадження
засобів фільтрації та обмеження кількості справ,
які потрапляють до розгляду. Така система існує
і в процесуальному законодавстві Російської Федерації, де передбачено попередній розгляд касаційної скарги колегією суддів, що вирішує питання про її значущість, необхідність розгляду в суді
третьої інстанції [19].
Таким чином, слушною була структура, яка закріплювалась Законом України «Про судоустрій
та статус суддів» від 2010 року, згідно з якими
існували спеціалізовані суди (Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд Укра-

їни, Вищий адміністративний суд України), які
діяли як суди касаційної інстанції, а окремо існував Верховний Суд України, який здійснював
аналіз та узагальнення судової практики та всі ті
ж повноваження, що сьогодні виконує Верховний
Суд. Це, звісно, сприяло певному розвантаженню одного органу, оскільки компетенція поділялась між декількома судовими установами, однак ефективність, повнота та швидкість розгляду
касації все ж лишаються під питанням у зв’язку
з нерозвинутістю системи касаційної фільтрації.
Цікаву думку щодо розвантаження Верховного
Суду висловлює суддя Великої Палати Верховного Суду Олена Кібенко, яка пропонує запровадити
у широке використання модель письмового розгляду. Ефективність цієї системи демонструє практика Великої Палати. За один день, визначений для
письмового розгляду справ, ВП ВС розглядає в середньому 40-50 справ, а у дні, виділенні для усних
засідань, – максимально 10-12. На думку судді,
письмовий розгляд – це не просто більша продуктивність та економія часу. Це можливість спокійно
подумати над справою, почитати релевантну аналітику, обговорити справу з суддями колегії чи палати перед тим як дійти остаточного рішення [20].
В контексті змін, що пропонуються, можна також згадати пропозиції викладені у Концепції удосконалення діючого законодавства про судоустрій,
статус суддів, судочинство та суміжні правові інститути, яка підготовлена робочою групою з питань
розвитку законодавства про організацію судової
влади та здійснення правосуддя Комісії з питань
правової реформи при Президентові України. Зокрема, можна зазначити таке цікаве положення:
введення інституту виготовлення судом неповного (скороченого) рішення. Тобто надати суду право
у визначених процесуальними кодексами випадках виготовляти неповне (скорочене) рішення із
наступним виготовленням повного тексту рішення
за заявою учасника процесу [21]. Подібну позицію,
але менш радикальну, висловлювала і О. Кібенко,
говорячи про те, що система зачитування рішень
по справі є вже доволі застарілою для 21 сторіччя,
враховуючи той факт, що переважно зачитують
вступ та резолютивну частину, що в принципі позбавлене сенсу, оскільки усі присутні ознайомленні
з матеріалами справи і значно цікавіше послухати
мотивувальну частину рішення, оскільки сама
вона набуде значення прецеденту. Так, у США
після того як рішення прийняте, відбувається його
оголошення. При цьому, рішення повністю не зачитується, а суддя стисло викладає зміст рішення
і зазначає наявність окремих думок. Після цього
рішення публікують в письмові та електронній
формі, але остаточною силою буде наділене рішення, викладене в паперовій формі в спеціальному
виданні Верховного суду. Усі ж попередні публікації можуть містити помилки і тому будь-які розбіжності у змісті тлумачаться на користь тексту,
опублікованого в офіційному виданні [20]. Навіть
функціональні удосконалення в роботі Верховного Суду сприятимуть покращенню його роботи
та ефективності.
Висновки та пропозиції. Запровадження
чіткої системи касаційної фільтрації або ж суворої
процедури допуску касаційної скарги розвантажить Верховний Суд. За зразок може бути взята
французька чи німецька модель допуску або ж
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навіть більш суворі британська або американська
системи. Обрана модель дасть нам чітку відповідь
на питання, яка кількість суддів нам потрібна.
Оптимальною для запровадження може бути
французько-німецька система касаційного обмеження, а саме запровадження викладення у рішенні апеляційної інстанції позиції: чи може бути така
справа заслухана в касації, чи через її малозначність вона не підлягає ревізії. Але не варто позбавляти громадян права звернутись до касації. З одного
боку, висновок апеляції може вплинути на свідомість громадян, тобто наглядно сприймаючи аргументацію апеляційного суду щодо малозначності
справи громадянин може відмовитись від подання
касації, усвідомлюючи низькі шанси на її розгляд.
З іншого боку, аргументація апеляційної інстанції
може бути врахована при вирішенні питання при
прийняття до розгляду чи відхилення справи.
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До того ж, з метою розвантаження Верховного
Суду, на нашу думку, варто запроваджувати інститут зразкової справи у цивільному та господарському судочинстві, враховуючи той факт, що він
себе абсолютно виправдав у адміністративному.
Позбавлення Верховного Суду повноважень
першої інстанції та передача цих повноважень
Київському адміністративному суду також сприятиме оптимізації його роботи, оскільки не варто
забувати, що його компетенція це, перш за все,
нагальні питання права.
У будь-якому випадку ключової тезою має залишатись, що розгляд справи в касаційному порядку більш виключення, аніж правило, та стосується вагомих суспільно-правових питань, які
впливають на правотворчість країни та вдосконалення наявного законодавства, а не є потенційним засобом зловживання правом.
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Особливості дослідження документів,
що піддалися впливу високих температур
Анотація. На сьогодні слідчі та криміналісти усе частіше зіштовхуються у своїй практиці із необхідністю
експертного дослідження документів, що піддалися впливу високих температур, та на яких зафіксована
інформацію, яка потрібна слідчим при розслідуванні злочинів. У статті розглянуто особливості дослідження документів, що піддалися впливу високих температур. Необхідність володінням знанням основ
фізики, хімії та інших наукових дисциплін фахівцями, методикою дослідження таких документів, наявність лабораторних приміщень та навичок для роботи з документами, що піддалися впливу високих
температур. Ще на етапі огляду місця події фахівці стикаються з документами, які піддалися дії високих
температур, але слідчі та працівники слідчих органів майже не беруть до уваги ці документи, як речові
докази, і як наслідок, не призначають за ними дослідження, тому що ці документи дуже проблематично
вилучати при огляді місця події. Тут виникає проблема – як з цими документами працювати. Головною
увагою є потреба розробки методичних рекомендацій по рішенню питань, пов’язаних з дослідженням документів, що піддалися впливу високих температур. Особливості вилучення документів та експертного
дослідження цих документів.
Ключові слова: пожежі, спалені документи, високі температури, експертне дослідження, судова
експертиза документів, зміст документа.

Samoilova Olga

Kharkov Scientific-Research Expert-Criminalistic Center
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Summary. Today, investigators and criminologists are increasingly confronted with the practice of needing expert examination of high-temperature documents that record the information required by investigators to investigate crimes. The article deals with the peculiarities of the study of documents that are
exposed to high temperatures. The need to have knowledge of the basics of physics, chemistry and other
scientific disciplines by specialists, methods of researching such documents, the availability of laboratory
facilities and skills to work with documents that are exposed to high temperatures. When inspecting the
scene, the search can detect torn and burned documents. In order to investigate a case, it is important
to restore their content. When dealing with fires from a forensic point of view, we are specialists, trying
as fully as possible to fully and comprehensively pursue these criminal investigations. Even at the site
inspection stage, experts are confronted with documents that have been subjected to high temperatures,
but investigators and investigators almost do not consider these documents as material evidence and, as a
consequence, do not assign investigations because these documents are very problematic to remove when
viewing an event. It is necessary to know how to do it (it is necessary to have special accessories, solutions),
how to pack, how to store it for the purpose of examination, how to transport it to the place of study. There
is an urgent need to learn how to handle these documents by expert staff and investigators. Examination
of burned or partially burned documents is usually time-consuming and complicated, as high temperatures
can lead not only to the destruction of dyes, but also to damage of the paper of the documents (down to the
ash state). The main task of forensic examination of burned or partially burned documents is to establish
the content of the document. The questions that investigators ask before court experts are: detecting the
content of the requisites of the burned documents; establishing the type of burned material (paper, cardboard, etc.); establishing the type of document burned. The latter include: whether the documents burned
include passports, work books, military tickets, certificates; whether the documents were burned with
securities (bonds, letters of credit, checking checks, lottery tickets, etc.); Does the ash contain residual
notes (their denomination and quantity)? When working with burned or partially burned documents, it
should be noted that the text's restoration in the document depends to a large extent on the effect of the
temperature under study. The document is destroyed with the existing text. When burning, the paper is
consistently first dark brown and then black. There are the following stages of changing the state of the
paper under the influence of high temperatures: drying, charring, ashing, ash. When the document is
burned, both the paper and the dye of the strokes of the text are subject to change. However, depending on
the composition of the paper and the dye, there is a more or less significant difference in color, hue, degree
of reflection of light, etc., which allows to detect strokes of the text. The success of recovering the text of a
burned document depends largely on the state in which the burned document was removed and submitted
for research.
Keywords: fires, burned documents, high temperatures, expert research, forensic examination of documents,
content of the document.

© Самойлова О.Ф., 2019

ЮРИДИЧНІ науки

Specific features of researching documents fallen
under high temperatures

388

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

ЮРИДИЧНІ науки

остановка проблеми. Пожежі – це наП
самперед людське горе, втрата життя
близьких та рідних, майна, а вже потім – це резо-

нансні тяжкі злочини. Коли ми маємо справу з пожежами з точки зору криміналістики, ми, фахівці,
намагаємось як можна повно та всебічно провести
за цими кримінальними провадженнями розслідування. Ще на етапі огляду місця події фахівці
стикаються з документами, які піддалися дії високих температур, але слідчі та працівники слідчих
органів майже не беруть до уваги такі документи
як речові докази, і як наслідок, не призначають
за ними дослідження, тому що ці документи дуже
проблематично вилучати при огляді місця події.
Тут виникає проблема – як з цими документами
працювати. Головною увагою є потреба розробки
методичних рекомендацій по рішенню питань,
пов’язаних з дослідженням документів, що піддалися впливу високих температур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У різний час дослідженню «документа» як речового доказу, який може бути предметом злочинного посягання, засобом для скоєння злочину,
або засобом приховування злочину, присвячено
багато публікацій авторів як вітчизняних так
і закордонних. Але робіт, безпосередньо присвячених дослідженню документів, які піддалися дії
високих температур, останнім часом в Україні не
публікувалося.
Одні із останніх, хто займався питанням про
дослідження спалених документів були науковці Башилова Е.С., Биков Б.С. Франк Л.В., Шиллинг Ч.Л., Ганиев И.В.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проте, опубліковані роботи не задовольняють сучасних потреб науки
та запитів практичної діяльності правоохоронних органів, оскільки відбулися зміни у криміналістиці, зокрема, з’явилися нові напрямки
розвитку криміналістичної техніки, які своєю появою значно розширюють її можливості у дослідженні судової експертизи документів, що піддалися впливу високих температур.
Мета статті. При огляді місця події, обшуку
можуть бути виявлені розірвані і спалені документи. Для розслідування справи буває важливо
відновити їх зміст. Навчити фахівців та слідчих
працівників працювати з документами, що піддалися впливу високих температур. Особливості вилучення документів та експертного дослідження цих документів.
Виклад основного матеріалу. Під документом розуміють письменні акти офіційного та неофіційного характеру, складені для підтвердження або фіксації будь-яких фактів (довідки, листи,
накладні, розписки, документи, що засвічують
особу, цінні папери та інші), а також предмети,
на яких інформація зафіксована іншими способами (креслення, відео-, фоно-, фото- та кінодокументи).
Найбільш повно та обґрунтовано поняття документа знайшло відображення у статті 99 Кримінально-процесуального кодексу України.
Чітке визначення поняття документа в цій галузі
знань дозволяє класифікувати джерела інформації,
розрізнити документи як самостійний вид доказів
та документи – речові докази (стаття 99 Кримінального процесуального кодексу України).

Судово-технічна експертиза документів відноситься до числа найбільш розповсюджених
способів дослідження документів за кримінальними провадженнями та цивільними справами.
До об’єктів технічного дослідження документів
відносяться також і пошкоджені документи та документи, текст яких виконаний з використанням
тайнопису (безкольоровим або слабо зафарбованим розчином), або зашифрованим, а також записи, виконані на копіювальному папері та утворені
вдавленими штрихами. Основним завданням при
цьому є встановлення змісту документа.
До пошкоджених документів відносяться:
– залиті та замазані, закресленні, або згаслі
тексти;
– розірвані документи;
– документи, що піддавалися дії високих температур.
Перші два види пошкоджених документів добре
досліджені. Слідчі та інші фахівці використовують
ці документи, як речові докази та призначають експертні дослідження. За ними відпрацьовані методи та шляхи досліджень. А ось з документами, що
піддавалися дії високих температур, на практиці
експерти стикаються дуже рідко. Слідчі та працівники слідчих органів майже не беруть до уваги ці
документи, як речові докази, та не призначають за
ними дослідження, бо ці документи дуже проблематично вилучати при огляді місця події, оскільки
потрібно знати, як це робити (треба мати спеціальні приладдя, розчини), як упаковувати, як зберігати до призначення експертизи та транспортувати
до місця дослідження. Є необхідність навчити, як
працювати з цими документами експертних працівників та слідчих.
Експертизи спалених, або частково спалених документів, є, як правило, трудомісткими
та складними, оскільки високі температури можуть призвести не тільки до руйнування барвників, а й до пошкодження паперу документів (аж
до переходу її до стану золи).
Основним завданням судово-технічної експертизи спалених, або частково спалених документів, є встановлення змісту документа. Питання,
які ставлять слідчі перед судовими експертами, є:
– виявлення змісту реквізитів спалених документів;
– встановлення виду спаленого матеріалу (папір, картон тощо);
– встановлення виду спаленого документа.
До останнього відносяться питання: чи маються серед спалених документів паспорти, трудові книжки, військові квитки, посвідчення; чи
є спалені документи цінними паперами (облігації, акредитиви, розрахункові чеки, лотерейні
квитки тощо); чи містить зола залишки грошових купюр (їх номінал та кількість)?
При роботі зі спаленими, або частково спаленими документами, треба знати, що відновлення
тексту у документі у великій мірі залежить від
впливу температури, якій піддався досліджуваний документ. Документ знищується разом
з наявним текстом. При горінні папір послідовно набуває спочатку темно-коричневого, а потім
чорного кольору.
Розрізнюють наступні стадії змінення стану
паперу під дією високих температур: висушування, обвуглення, спопеління, озолення.

Висушування – зміна паперу в результаті
теплового впливу в межах до 150°С. При висушуванні спостерігається наступне: папір втрачає вологу і легколетучі з'єднання, жовтіє, зморщується,
краї починають жолобитися, загинатися до середини. На цій стадії ще можливе виявлення змісту
записів, оскільки штрихи візуально помітні.
Обвуглення – зміна паперу в результаті теплового впливу в межах від 150 до 200°С. При
обвуглені відбувається розкладання органічних
компонентів паперу, він темніє, стає коричневим, потім чорним (зростає вміст вуглецю за рахунок випаровування інших елементів), на ньому
з'являються численні складки, тріщини, він інтенсивно жолобиться, стає ламким, зменшується
в розмірах. Залишки штрихів фарбувальних речовин, як правило, ні за кольором, ні за контрастом не відрізняються від матеріалу основи.
Спопеління – зміна паперу при подальшому
тепловому впливу (200–300°С). В результаті цього папір світлішає (згорає вуглець). При температурі від 400 до 500°С папір стає зовсім білим.
За рахунок наповнювачів певною мірою може
зберегти зовнішню структуру, стає вкрай нетривким, при найменшому механічному впливі нерідко перетворюється в порошок та розсипається.
Стійкі до дії високих температур фарбувальні
речовини виглядають більш контрастними по
відношенню до основи, що дозволяє в ряді випадків встановити зміст спалених документів.
Озолення – зміна паперу при температурі
від 500 до 800°С. Відбувається повне згорання
його органічної частини, зольний залишок якої
містить сполуки (оксиди) металів.
При згорянні документа піддаються зміні, як
папір, так і барвник штрихів тексту. Однак в залежності від складу паперу і барвника зберігається більш-менш значна різниця в кольорі, відтінку, ступені відбиття світла і т.п., що дозволяє
виявити штрихи тексту. Успішність відновлення
тексту спаленого документа в значній мірі залежить від того, в якому стані спалений документ
був вилучений і присланий на дослідження.
Найчастіше об'єктами криміналістичного дослідження стають документи, що знаходяться
в стадії обвуглення, потім у вигляді попелу і, рідше, золи. Іноді досліджуваний об’єкт становить
згорілі документи всіх перерахованих груп.
Оскільки основним завдання судово-технічної експертизи спалених, або частково спалених
документів, є встановлення змісту документа, то
в цій площині нам треба визначити, якими саме
барвниками виконані штрихи в досліджуваних
документах.
Багато барвників вже в стадії обвуглення
стають невидимими. Здатність протистояти дії
високої температури барвників залежить від їх
хімічного складу.
Найбільш стійкі – це барвники чорного графітного олівця, друкарська фарба, деякі поліграфічні фарби, барвник машинописної стрічки,
паста кулькових ручок, туш, барвник копіювального олівця, берлінська лазур (залізна лазур, пруський синій, парижська лазур, пруська
лазур, гамбургська синь, нейблау, мілорі — синій пігмент, суміш гексаціанофератів) від KFe
[Fe(CN)6] до Fe4[Fe(CN)6]3) та залізогалогенне
чорнило, більшість барвників, що використову-
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ються фабрикою Держзнаку, електрофотографічні тюнери. Найменш стійкими до високої температури є органічні барвники, на основі яких
виготовляються чорнила, пасти, кольорові та копіювальні олівці, які не містять графіт. Специфіка об'єктів дослідження вимагає від експерта
знання прийомів вилучення згорілих документів
і поводження з ними, а також особливості методик виявлення невидимого тексту.
Різні стадії змінення стану паперу документів під дією високих температур (висушування,
oбвуглення, спопеління, озолення) потребують
і різних способів поводження з цими документами.
Вилучення спалених документів на місці події необхідно проводити, дотримуючись певних
запобіжних заходів, оскільки обвуглені і особливо спопелілі документи легко руйнуються. Вилучення таких документів слід доручати фахівцю.
Документи у стадії висушування зберігають
достатню міцність, тому, окрім обережного поводження, вони не потребують при їх вилученні
особливого відношення.
Підвищена обережність необхідна при вилученні документів, що знаходяться в стадіях обвуглення і спопеління. Легке торкання, найменший механічний вплив, призводить до того, що
обвуглений папір ламається, а спопелілий кришиться. Тому при їх вилученні користуватися
пінцетом не рекомендується, а слід застосовувати совки, пластини та інші аналогічні предмети.
Їх можна перемістити на підготовлену підкладку (скло, фанеру) потоком повітря, створюваним над згорілим документом. Якщо документи
горіли у невеликих закритих ємностях (наприклад, у металевих ящиках), останні разом з розташованими в них спаленними документами по
можливості необхідно доставити до експертної
установи, перекласти стінки зачиненої ємності
та пакувальної тари ватою, папером або іншими
пакувальними матеріалами. Для транспортування спалені документи можна переміщувати
в інші ємності (наприклад, коробки, обкладені
ватою та зверху прикриті цигарковим папером)
за допомогою тонких металевих або паперових
аркушів, згорнутих у «совочки», скляної трубочки, з'єднаної з гумовою грушею, або наелектризованого шляхом тертя об хутро (вовняну тканину) листа целулоїду, який може притягувати
на нетривалий час легкі предмети, в тому числі
і клаптики спалених документів. Великі аркуші,
або клаптики обвугленого паперу, краще обережно переносити руками. Кожну в'язку (пачку)
обгорілих документів слід переміщати окремо.
Невеликі шматочки обвуглених документів
можна вилучати за допомогою скляної трубочки,
з'єднаної з гумовою грушею. Техніка вилучення
проста: після стискання груші скляну трубочку
злегка притискають до шматочка обвугленого
документу, потім грушу поступово відпускають.
В результаті розрідження повітря документ притягається до скляної трубочки (він, звичайно,
повинен бути більше отвору) і може бути від неї
відділений стисканням гумової груші. Шматочки притягуються до отвору і переносяться.
Обвуглені документи упаковують у різні пакети невеликими частинами.
Золу краще збирати в сухі чисті скляні ємності і по можливості їх пронумерувати. Нуме-
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рація повинна відповідати взаємному розташуванню спалених частин на місці події, про що
обов’язково треба зазначити у протоколі огляду
місця події.
Вилучення золи в разі спалювання цінних
паперів в печі рекомендується проводити невеликими порціями з урахуванням кольорових
і морфологічних ознак, що характеризують послідовність спалювання. Документи, які горіли
в масі, найчастіше поділяються розмочуванням
в різних розчинниках. При виборі розчинників
необхідно враховувати ставлення до них барвників, якими виконані записи, що треба виявити.
Відновленню тексту обвуглених документів
повинна передувати попередня його обробка.
Велика крихкість не дозволяє розправити обвуглілий документ: папір кришиться на дрібні
частини. Для зменшення крихкості проводиться
зволоження паперу. Документ поміщується на
чисту скляну пластинку і потім обприскується
з розпилювача 15-20-процентним розчином гліцерину в воді. При обприскуванні треба стежити
за тим, щоб струмінь води був спрямований не на
безпосередньо на документ, а трохи вище нього.
Тоді документ не зруйнується, а вода дрібними
краплями осяде на його поверхні. У тому випадку, якщо документ обвуглився не дуже сильно,
досить обприскати його простий водяним пилом
без гліцерину. Після того як документ набуде
еластичності, його треба обережно розправити на
склі за допомогою шпателя та прикрити зверху
іншим чистим склом і окантувати.
Якщо документ не дуже сильно обвуглений
і не дуже крихкий, йому можна надати еластичності, опускаючи безпосередньо у воду, або
розчин гліцерину з водою. Після розмочування,
коли обвуглений папір почне занурюватися на
дно посудини, під ним підводиться чиста скляна
пластинка, разом з пластинкою документ витягується з розчину і розправляється на цій скляній
пластинці. Документ, що обвуглений в складеному вигляді, розділяється за допомогою скальпеля на кілька великих частин. Кожна частина обробляється окремо і поміщається на окреме скло.
Якщо згорілий документ складається з кількох
аркушів, які в результаті горіння злиплися між
собою, роблять більш сильне зволоження, а потім
листи роз'єднують, використовуючи при цьому
легкий потік гарячого повітря.
Документи, які зазнали спопеління, зволожувати не слід. Кожну частину спопелілого документа поміщають між двома чистими стеклами
і окантовують та нумерують.
На практиці ще застосовують і інші розчини
для закріплення спалених документів. Так, при
роботі з спопелілими і дрібними обвугленими шматочками документів рекомендується обробити їх за
допомогою пульверизатора полівінілацетатом.
Якщо спопелені документи прилипли до поверхні, на якій вони знаходяться, необхідно обробити їх ацетоном.
Також для додання еластичності спаленим документам, позитивні результати спостерігаються
при обробці їх мінеральними мастилами (і у суміші з бензином). Для цього з ватного тампону або
м’якого пензля мінеральне мастило наноситься
на документ, поміщений на скляну підкладку.
Через кілька годин документ розм'якшується

і стає досить еластичним. надлишки мастила видаляються за допомогою фільтрувального паперу.
Для подальшої роботи з покоробленими спаленими документами іноді треба їх приклеїти до
целулоїдної плівки за допомогою розчину:
Амілацетату...…………….…..50 г
Крижана оцтова кислота..….25 мл
Камфора..................................25 мл
Для закріплення обвуглених та спопелілих
документів іноді доцільно використовувати розчин ультраміда (синтетичної смоли) у спирті
з додаванням крижаної оцтової кислоти в якості
антисептику:
Ультрамід................................5 г
Спирт етиловий .....................75 мл
Крижана оцтова кислота.......20 мл
Цей підкислений спиртовий розчин треба наносити на спалені документи за допомогою тільки пензля, оскільки він забиває пульверизатор.
Розчин на спаленому документі утворює плівку, яка додає спаленим документам еластичність
та дає можливість працювати з ними, застосовуючи фізичні методи дослідження з метою виявлення записів, яки були знищені під дією високих температур.
Іноді доцільно використовувати для закріплення обвуглених та спопелілих документів
такі суміши:
– суміш з води, етилового спирту та гліцерину
у співвідношенні 2:5:3;
– полівінілпіролідон (повідон),
– 5%-ий розчин желатину у воді;
– полівінілацетат (без розчинника) (10 г),
спирт етиловий (80 мл), ефір етиловий (10 мл).
Найбільш міцна плівка утворюється при обробці спалених документів ультрамідом.
Спалений папір може бути розм'якшений при
обробці водою (розпилення води слід проводити
пульверизатором, наконечник якого спрямований догори), або парою. При цьому, слід усувати
прямий контакт поверхні з водою. При значному обвугленні папір бажано зволожувати водяною парою. Для цього в посудину поміщається
підставка з чистою скляною пластинкою, на яку
кладеться обвуглілий документ. Під підставкою
на дно посудини поміщається менший посуд
з окропом. Після того як документ досить зволожиться і придбає пружність, його розправляють
на склі. Причому оброблений таким способом документ треба розправляти відразу ж, не чекаючи
висихання паперу.
У тих випадках, коли передбачається проведення хімічного дослідження, розправляти папір найкраще водяним паром.
Приклеювати згорілі документи до скла або
інших предметів не потрібно, оскільки подальше
відклеювання (якщо це буде необхідно для подальшого дослідження) призводить, зазвичай,
до псування документів.
Можна зазначити, що робота з документами,
які були знищені під дією високих температур,
є складним процесом та потребує суворого дотримання рекомендованих правил і певних навичок при їх вилученні. У зв’язку з цим на місце
злочину є потреба запрошувати фахівця для безпосереднього вилучення спалених матеріалів,
особливо, якщо передбачається, що згоріли цінні
папери.

Всі дії фахівця при огляді місця скоєння злочину освітлюються у протоколі слідчим. Коли
фахівець доклав зусилля, необхідне для збереження спалених документів, треба зафіксувати
їх загальний вигляд, описати у протоколі огляду
місця події, сфотографувати та упакувати.
Дослідження документів, знищених дією
високих температур, починається з їх огляду
та встановлення їх стану. У процесі огляду фахівець групує надані на дослідження об’єкти
та приймає рішення щодо послідовності застосування конкретних методів дослідження. Результати дослідження залежать від складу речовини
штрихів тексту, який потрібно відновити. Усі методи виявлення текстів можна розділити на фотографічні, хімічні, рентгенівські, люмінесцентні та термічні.
На теперішній час для встановлення змісту
документів використовуються наступні методи
дослідження: фотографування у косо падаючому освітленні, перпендикулярному освітленні,
в інфрачервоних променях, фотографування
люмінесценції, збудженої ультрафіолетовими
променями, нанесення флуоресціюючих речовин з наступним збудженням видимої люмінесценції, обробка спалених документів хімічними
реактивами (перекис водню, розчинами хлорагідрата, азотокислого срібла, залізосінеродного
калію), метод рентгенографії та β-радіографії.
Встановлення написів на спалених документах треба починати з використання фотографічних методів дослідження, бо вони, як відомо, не
змінюють зовнішнього вигляду наданих на дослідження матеріалів.
Розрізнення написів на спаленому папері,
знищених під впливом високих температур, залежить від кольору залишків паперу і речовини
штрихів, від здатності розсіювати ними промені
світла і від рельєфу, утвореного тиском писального приладу, від речовини штрихів. Якщо текст
утворений рельєфними штрихами (це стосується
штрихів записів, виконаних кульковими ручками), які зберігаються і при дії на документ високих температур, застосовується зйомка в направленому косо падаючому світлі. У тих випадках,
коли колір штрихів відрізняється від кольору
фону спалених документів, для виявлення записів застосовується кольороподіл. Якщо експерт
при огляду фрагментів документу, виявив на поверхні клаптиків аркушу блиск фарбувальної речовини штрихів записів, фахівець застосовується
фотографування при перпендикулярному освітленні. Застосування цього методу засновано на
різній відбиваючий можливості штрихів та основи. При зйомці промені світла спрямовують перпендикулярно площині об’єкту, який фотографують, відхилення від умовної вісі не більші 10°.
Після дослідження спаленого документа
та встановлення матеріалів фарбних речовин,
якими виконані написи або записи, застосовується фотографування в інфрачервоних променях. Звісно, що більшість органічних барвників,
які входять до складу чорнил, прозорі для інфрачервоних променів, а речовини, у яких в наявності сажа, нігрозин, графіт, солі заліза, мідь;
барвники чорної машинописної стрічки, чорного
копіювального паперу, спеціальні чорнила, вони
інтенсивно ці промені поглинають.
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При проведенні експертних експериментів
встановлено, успішне відновлення текстів спалених документів при застосуванні фотографування люмінесценції, збудженої ультрафіолетовими
променями, при цьому відмічається люмінесценція спаленого паперу, в той час відсутність її
у місцях розташування штрихів записів.
Коли виявити текст спалених документів,
шляхом фотографування не вдалося, можливо
застосування обробки об’єктів флуоресціюючими індикаторами. Цей метод працює коли текст
спаленого документа виконаний чорнилами,
тушшю, кольоровими та копіювальними олівцями, типографською фарбою, фарбувальними
речовинами машинописної стрічки, копіювального паперу, тощо. Люмінесцюючими речовинами можуть бути розчини мінеральних мастил.
Це може бути веретенне, вазелінове мастила,
медичний вазелін, гарматне мастило, олєонафт,
які розчиняють у бензині, петролейному ефірі,
діхлоретане. Цими розчинами (на вибір, в залежності, який є у фахівця) рівномірно розподіляють по поверхні спаленого документа м’яким
пензликом, ватним тампоном або за допомогою
розпилювача. 20-30% розчин веретенного мастила у бензині є кращим люмінесцюючим складом
для встановлення текстів, виконаних чорнилами
у складі яких є органічні барвники.
Текст на спаленому документі, який не відновлений вище переліченими методами можна
спробувати встановити за допомогою методів,
заснованих на впливі хімічних реактивів на поверхню спаленого документа. Для встановлення
тексту документів, які піддалися впливу високої температури без доступу повітря, може використовуватися обробка папера 5%-ним водним
розчином азотнокислого срібла (AgNO3). Для записів, які потребують посилення контрасту між
штрихами тексту та фоном паперу, виконаних
залізогалогенними чорнилами, можна застосувати 20% спиртовий розчин хлоралгідрата або
розчин залізосінеродного калію (у 2%-м розчині
соляної кислоти). На досліджуваний документ
за допомогою розпилювача, наконечник якого
спрямований догори, наноситься розчин, після
цього документ просушують при температурі
60°С. Потім обробляють тим же розчином тільки
з додаванням 10% гліцерину, знову просушують.
Ці дії повторюються декілька разів до виявлення штрихів тексту, зміст якого можна встановити. Для відбілювання фону спаленого документа
можна використовувати 10%-й розчин перекиси
водню. Дія цієї речовини, як і розчину хлоралгідрата, заснована або на окислювальній властивості (відбілювання почорнілого паперу), або на
утворенні зафарбованих сполучень, у результаті
чого, невидимі штрихи тексту стають видимими. Обробка здійснюється таким чином: скляну
пластину з досліджуваним об’єктом поміщують
у ємність з додаванням 10%-го розчину перекиси
водню та залишають у розчині на 20-48 годин.
Після чого, папір стає світло-коричневим, рожевим або навіть білим (в залежності від його складу), штрихи тексту стають видимими. Реактив
додається до ємності за потребою (по мірі його
випаровування).
Виявлені записи фіксуються шляхом фотографування.
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Коли текст спаленого документу виконаний
фарбувальними речовинами стійкими до впливу високих температур (типографська фарба,
фарбувальна речовина машинописної стрічки,
туш, спеціальні чорнила, графітний олівець,
які містять у своєму складі сажу, графіт та пігменти), а при застосуванні перерахованих вище
методів відсутні позитивні результати, можна
використати метод – спопеління. Цей метод відомий давно. Метод спопеління заснований на
термічній обробці обвуглених документів. Для
цього методу дослідження необхідне спеціалізоване обладнання, а саме термостійке скло
(зі слюди, зі кварцу або зі піроксу, які витримують температуру вище 600°С), металеву або азбестову підкладку (розміром більш ніж розмір
скла) та муфельну піч (це промислова піч, яка
має муфель (муфельну камеру), тобто посудину
або камеру із защільненою кришкою, котрі призначені для захисту виробів, які випалюються чи
нагріваються, від прямої дії вогню та продуктів
горіння). Для дослідження спалений документ
кладуть між термостійким склом, потім кладуть
на металеву або азбестову підкладку у муфельну
камеру та піддають дії високої температури (температура повинна бути 300-400°С). Безперервно
ведеться контроль за станом документа, щоб не
втратити час, коли текст стане видимим, в цей
час припиняють нагрів документа, його (документ) зі склом достають із муфельної печі за допомогою щипців, але не торкаючись скла.
Папір стає сіро-білим, а штрихи барвника залишаються темними, яки можна бачити на папері. Виявлений текст на спопелілому папері слід
фотографувати відразу ж після його вилучення,
так як в процесі охолодження можливо його знебарвлення. Коли спалений документ знаходиться
у зруйнованому стані, з його частин треба скласти
єдине ціле, то його фрагменти фотографують в одному масштабі, потім з фотознімків складають цілий документ. Треба зазначити, що цій метод,
призводить документ до руйнації, документ стає
не придатним до подальшого дослідження, тому
метод – спопеління використовують, лише коли
всі інші методи не дали позитивних результатів.
Особливе місце серед спалених документів
займають цінні папери-грошові знаки, облігації,
акредитиви, чеки та інші.
Для виявлення зображення та структури паперу (водяних знаків) на грошових знаках застосовується фотографування у м’яких рентгенівських променях. Дослідження проводять без
попередньої обробки спалених документів. Цінні
папери істотно відрізняються щодо компонентного складу від всіх інших документів. Це робить
можливим застосування при їх дослідженні методів рентгенофлуоресцентного, емісійно-спектрального, рентгенівського фазового аналізів.
Ці методи використовують для визначення елементного складу паперу, в багатьох випадках
з попереднім його озоленням. Інформація об елементному складі зольного залишку спалених документів дозволяє звузити коло досліджуваних
об’єктів та диференціювати їх на окремі групи
(цінні паперу та тощо).Співвідношення елементів зольного залишку може служити ознакою, що
дозволяє диференціювати цінні папери різних
найменувань та номіналу.

Вказані методи аналізу найчастіше використовують для вирішення питання: «Чи є спалені
папери грошовими знаками; як що так, то який
їх номінал та кількість». Результати проведеного аналізу зіставляють с даними об елементному
складі грошових знаків того чи іншого номіналу. При встановленні в досліджуваному об’єкті
певних елементів, які входять тільки до складу
грошових знаків, робиться позитивний висновок
та навпаки, при відсутності цих елементів-негативний. При вирішенні питання о сумі грошей,
слід мати на увазі, що до одного й того ж грошового знаку можуть відноситися декілька фрагментів. Тому експерт повинен з’ясовувати не тільки
номінал грошового знаку, а і наявність на ньому
позначень серійного номера. Кількість спалених
грошових знаків можна встановити і по вазі спалених об’єктів. Для цього обвуглені фрагменти
грошових знаків групують по номіналу, до якого
вони можуть відноситися, зважують та порівнюють з вагою одного грошового знака того ж номіналу. Кількість спалених грошових знаків може
бути встановлена і по площі обвуглених фрагментів грошових знаків, які були вилучені при
огляді місця події. Для цього необхідно виявити
фрагменти грошових знаків з гарно видимими
реквізитами, по яким можна встановити номінал спаленого грошового знака. Кожний з фрагментів та зразок цілого автентичного грошового
знаку, який не піддався дії високих температур,
того ж номіналу, що і спаленний, фотографуються в одному масштабі. На фотознімку зразка грошового знака відмічають ділянку, як можна точніші, яка відповідає по формі, змісту та окремим
деталям досліджуваного фрагменту. Потім по
фотознімкам шляхом накладення масштабних
сіток, вимірюється площа зразка цілого грошового знака, якій піддався дії високих температур,
позначеного у цьому грошовому знаку ділянка
та фрагмент обвугленого грошового знака. Ці вимірювання дозволяють порахувати площу цілого
обвугленого грошового знаку та після визначення вказаним способом загальну площу всіх обвуглених фрагментів, встановити кількість спалених грошей.
Виявити зміст спалених документів не завжди
є кінцевою ціллю дослідження. Іноді є потреба
встановити тільки загальний вид спалених документів. Для встановлення виду спаленого документа (паспорт, трудова книжка) встановлюються ознаки, які дозволяють диференціювати
документ: смисловий зміст тексту, який в наявності на спалених фрагментах паперу, наявність
захисної сітки, знаків типографського шрифту,
лінії графлення, форма кутів аркушів, колір
та фактура фрагментів від обкладинок, форма
та розміри скріпок, колір ниток прошивок, виявлених серед спалених матеріалів та яки мають
належність до документів. Для встановлення чи
є надані на дослідження аркуші паперів залишками якихось конкретних документів (паспортів,
цінних паперів та тощо), їх порівнюють зі зразками такі ж саме документів.
Усі методи, якими судовий експерт користувався вказуються та описуються у експертному
дослідженні, де також вказується зміст виявленого тексту у документі. У ілюстраційній таблиці, що додається до висновку експерта, помі-
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щуються знімки досліджуваного об’єкту: у тому
вигляді, в якому він був наданий на дослідження; по закінченню підготовки його до дослідження (наприклад після пом’якшення та розгортання); с зафіксованим виявленим текстом.
Висновки і пропозиції. Таким чином слід
зробити висновок про те, що з документами які
піддалися дії високих температур можна і треба працювати. Для цього існує гостра потреба
в наявності в експертних установах лабораторних приміщень, потреба в навчанні фахівців
як працювати з цією категорією документів при
огляді місця події, як вилучати спалені документи, упаковувати, транспортувати, а при проведенні досліджень – як провести підготовку цих
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документів для досліджень. Є необхідність розробити методику дослідження спалених документів в комплексі спеціалістів двох категорій,
а саме спеціалістів з експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю
8.14 «Дослідження спеціальних хімічних речовин» та з технічної експертизи документів за спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів» і 2.3 «Дослідження друкарських форм
та інших засобів виготовлення документів».
Отже, робота з документами, які були знищені під дією високих температур, є складним
процесом та потребує суворого дотримання рекомендованих правил і певних навичок при їх вилученні.
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Мобінг як особливий вид трудового конфлікту
Анотація. У статті авторами піднімається питання щодо мобінгу як особливого виду трудового конфлікту. Авторами проаналізовано зарубіжну доктрину, погляди науковців, а також європейський підхід до
розуміння мобінгу як форми психологічного насилля на робочому місці. Зокрема, виділено два можливих
способи вирішення такого трудового конфлікту. Перший спосіб шляхом застосування антидискримінаційного законодавства. Ця форма ґрунтується на законодавчих положеннях щодо такої форми дискримінації
як утиск, як поведінки небажаної для особи та/або групи осіб, метою або наслідком якої є приниження їх
людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери. Другий спосіб вирішення, шляхом застосування системного
аналізу положень законодавства відносно охорони праці, зокрема, щодо безпечності та нешкідливості
умов праці. Проаналізовано національну та закордонну судову практику.
Ключові слова: мобінг, трудовий конфлікт, утиск, охорона праці.
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Mobbing as a special kind of labor conflict

ЮРИДИЧНІ науки

Summary. The article raises the issue of mobbing as a particular type of labor conflict, which creates psychological discomfort for the subjects of labor law, especially workers, and makes it impossible to exercise a proper right
to work. The authors analyze foreign doctrine, the views of scholars, and the European approach to understanding mobbing as a form of psychological violence in the workplace. In particular, the authors draw attention to
the lack of regulatory regulation of this issue in national legislation. In particular, the authors are reviewing the
currently withdrawn draft laws on countering and preventing mobbing and ensuring proper working conditions.
The authors paid special attention to the comparison of the normatively proposed definitions and theoretical
developments. In particular, the authors pointed out the existence of shortcomings in the formulation of definitions, which in turn could lead to inefficient application of the rules, as well as to some regulatory confusion.
The authors also compared these bills. The authors investigate the experience of settling this issue in Germany,
Finland, France, as well as pan-European norms. Analyzing foreign experience, the authors identified two possible ways to solve mobbing as a particular type of labor conflict. The first way is by applying anti-discrimination
legislation. This form is based on legal provisions regarding such forms of discrimination as harassment, such as
conduct that is undesirable for a person and / or group of persons, the purpose or effect of which is to humiliate
their human dignity on certain grounds or to create, in such a person or group, a tense, hostile, abusive or abusive
or abusive person. derogatory atmosphere. In particular, the authors emphasize that the case law has examples
of the use of harassment as a way of protecting the infringed law. The authors also explored the practice of harassment in employment in European countries, such as the United Kingdom. The second solution is to apply a
systematic analysis of the provisions of the legislation on labor protection, in particular, on the safety and safety
of working conditions, which is a regulatory requirement for the employer in the organization of work.
Keywords: mobbing, labor conflict, harassment, labor protection.

остановка проблеми. Чинним трудоП
вим законодавством України гарантується право працівника на безпечні і нешкідливі

умови праці на підприємствах, установах та організаціях. Разом з цим, зазвичай, умови щодо
психологічної комфортності праці залишаються
поза увагою роботодавців через відсутність розуміння необхідності впровадження цього.
Забезпечення психологічної комфортності
праці наразі виступає одним з невід’ємних елементів права на працю та є соціально обумовленим елементом. Наразі, формується стала тенденція девіації психологічної складової праці,
котра беззаперечно впливає на рівень мотивації
та здібності працівника виконувати свою основну трудову функцію. Головним негативним
проявим такого дисбалансу виступає – мобінг, як
крайній прояв соціально-психологічної девіації.
Незважаючи на закріпленість гарантії на
безпечні і нешкідливі умови праці, чинне законодавство України не виділяє системи захисту
© Сидоренко А.С., Галєєв Я.В., 2019

та протидії мобінгу як особливому виду трудового конфлікту, що призводить до обмеження права на працю у його сучасному розумінні.
Проте, важливо враховувати те, що існували
спроби законодавчого врегулювання цього питання,
зокрема законопроекти: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
попередження та протидії мобінгу [1] та Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу. Однак, наразі ці
проекти відкликані, нові проекти відсутні [2].
Тобто, можливо стверджувати про наявність
суспільних відносин, які необхідно врегулювати,
але відсуніть інтересу з боку законодавця щодо цих
відносин. Тому, актуальним є дослідження цього
питання у порівняльно-правовому аспекті, а також
крізь призму національного законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сутності мобнігу та протидії досліджували велика кількість закордонних вчених, зокрема: Х. Лейман, К. Лоренц, Д. Ольвеус,

наукові погляди яких лягли в основу доктрини
психологічного насилля на робочому місці. Серед українських вчених, особливу увагу цьому питанню приділяли: О. Качмар, О. Трюхан,
А. Колот, О. Корабльова, О. Сорока, І. Філіпова.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Наразі в системі національного законодавства відсутнє розуміння поняття «мобінг», а також будь-які можливі способи
протидії або попередження. В процесі дослідження автори спробують надати пропозиції щодо вирішення такого типу трудового конфлікту.
Постановка завдання. Завданням даної
статі є дослідження мобінгу як особливого виду
трудового конфлікту, вироблення способів захисту від мобінгу на робочому місці та системи вирішення конфлікту.
Виклад основного матеріалу. Мобінг
є специфічним явищем, яке виникає виключного у трудових правовідносинах, тобто, це врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають у результаті укладення
трудового договору (власне трудові), а також відносини з приводу встановлення умов праці на
підприємствах, навчання й перекваліфікації за
місцем праці та відносини, пов’язані з наглядом
і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян [3, с. 123].Тобто, це
відносини які виникають в процесі реалізації
громадянами їх права на працю та належного їх
юридичного оформлення.
Трудовий конфлікт – це явище, яке характерне
для трудових відносин, оскільки розбіжності між
працівником і роботодавцем щодо умов праці є сталими. Ми погоджуємось з думкою М.В. Іншина, що
трудовий конфлікт – це розбіжності інтересів і потреб сторін трудового або колективного договорів,
які вони намагаються вирішити самостійно під час
безпосередніх переговорів [9, с. 74]. Найчастіше,
такі конфлікти виникають щодо умов праці, особливо щодо безпеки та гігієни праці.
Відповідно до ч. 1 ст. 153 Кодексу Законів про
працю (далі – КЗпП): «на всіх підприємствах,
в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці» [10]. На нашу думку, мобінг
є одним із основних чинників, які призводять до
порушення безпечних та нешкідливих умов праці
у сучасних умовах, тому, з’ясування сутності цього
явища є важливим елементом цього дослідження.
Незважаючи на відкликання проектів Законів, щодо протидії та запобіганню мобінгу, на
нашу думку є доцільним звернення до них для
аналізу сутності поняття «мобінг» з точки зору законодавця. Оскільки, враховуючи специфічність
явища належність відображення його ключових
характеристик є нагальною умовою перспективного захисту трудових прав.
Враховуючи той факт, що законопроекти подавалися як альтернативні, то доцільно також
провести їх порівняння.
Першим законопроектом є Проект Закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу 10118 від
01.03.2019. Цей законопроект містив виключно
систему правок до чинного законодавства, без
розборки спеціалізованого законодавства, як
в деяких європейських державах.
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Відповідно до законопроекту мобінг слід визначати як: «Мобінг (цькування), тобто діяння
учасників трудових відносин, які полягають
у психологічному, фізичному, економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які
працюють за трудовим договором з фізичними
особами або такою особою стосовно інших учасників трудових відносин з метою приниження їх
людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої
атмосфери та примушування учасника трудових
відносин до зміни місця роботи» [2]. Дане формулювання передбачалося для Кодексу України
про адміністративні правопорушення у спеціальній статті 173-5, слідом за поняттям «булінг».
На нашу думку, таке формулювання містить
ряд суттєвих недоліків. По-перше, додаткове позначення «цькування» могло призвести до дисонування юридичної термінології, оскільки первинне
пояснення через поняття «цькування» містить розуміння «булінгу» у ст. 173-4. По-друге, пояснення сутності поняття через набір однорідних ознак
виду діяння (полягають у психологічному, фізичному, економічному насильстві, у тому числі із
застосуванням засобів електронних комунікацій),
які вже закріплені для іншого діяння – булінг.
По-третє, незрозумілим є включення до поняття
«мобінг» такої форми діяння як «економічне насильство», оскільки його співвідносити з сутністю
мобінгу як такого, крім того, будь-які порушення
щодо економічної складової права на працю становлять окрему систему.
Разом з цим, позитивними елементами визначення є: по-перше, передбачення можливості виникнення лише трудових відносинах, зокрема, закріплення кола суб’єктів (особливо щодо фізичних
осіб – підприємців); по-друге закріплення мети
мобінгу, яка завжди присутня є однією з ключових ознак, яка відрізняє мобінг від конфлікту.
Законопроект передбачав закріплення ряду
ознак мобінгу, а саме:
систематичність (повторюваність) діяння;
наявність сторін – кривдник, потерпілий
(жертва мобінгу), спостерігачі (за наявності);
дії або бездіяльність кривдника, наслідком
яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або
спричинення соціальної ізоляції потерпілого,
примушування до зміни місця роботи» [2].
На нашу думку, відображені ознаки у повній
мірі співпадають з ознаками булінгу, разом із
цим, можливо стверджувати про схожість цих понять за ознаками прояву, але значною різницею
у сфері існування.
Альтернативним законопроектом було запропоновано таке визначення: «Мобінг – це психологічний та/або економічний тиск, цькування,
створення нестерпних умов з метою доведення
працівника до звільнення чи настання інших
несприятливих для працівника наслідків» [1].
Таке розуміння значно відрізняється від попереднього запропонованого, в першу чергу, своєю
абстрактністю та лаконічністю. Важливим є те,
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що автори законопроекту врахували основну
форму прояву мобінгу – психологічний тиск. Разом з цим, знову постає проблема щодо прояву діяння, а саме, включення економічної форми прояву, яка не є доцільною на нашу думку. Також,
постає питання щодо ознак мобінгу, оскільки
у даному проекті відсутні будь-які відомості, які
б могли відмежувати мобінг зі звичайним конфліктом, який може статися між працівниками.
Таким чином, підводячи проміжні висновки,
щодо наявних законопроектів, які наразі відкликані, можливо стверджувати про наявність певного законодавчого інтересу і намагання доповнити
чинне законодавство нормативним визначення
поняття «мобінг», разом із цим, варто наголошувати, на тому, що у кожному законопроекті наявні
прогалини (зокрема, змістові), щодо тлумачення
цього поняття, що не дозволило у повній мірі захистити належне суб’єктивне право на працю.
У зв’язку з відсутністю в національному законодавчому полі будь-яких відомостей про «мобінг» доречно звернутися до закордонного досвіду, зокрема, європейського.
На нашу думку, важливим актом у системі
протидії мобінгу на загальноєвропейському рівні
є Директива Ради ЄС № 78: «Щодо встановлення
загальних рамок рівності, оправного поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності»
(далі – Директива) [4]. Директива не використовує поняття «мобінг», проте дає нормативне визначення йому: ««поведінка, пов’язана ціллю або
результатом якої є приниження гідності людини
та створення напруженої, ворожої, зневажливої,
принизливої або образливої ситуації є виявом
дискримінації трудових прав». Таке розуміння
«мобінгу» – є класичним, оскільки, якщо звернутися до доктринальних розробок західних вчених, можливо зробити висновок, про схожість розуміння. Наприклад, дослідник Хайнц Лейман,
якого вважають одним із фундаторів теоретичних розробок щодо мобінгу, визначає це явище,
як: «психологічний терор, який включає систематично повторюване вороже і неетичне відношення одного або кількох людей, спрямоване проти
іншої людини, в основному однієї» [5].
Дослідник Е. Руллан, запропонував під «мобінгом» розуміти фізичні або соціальні негативні дії, що систематично здійснюються протягом
тривалого часу однією або декількома особами
і спрямовані проти того, хто не має можливості
захистити себе в актуальній ситуації [6, с. 23].
Тобто, можливо стверджувати, що в першу
чергу, під мобінгом розуміють систематичну негативну поведінку, яка ґрунтується на несприйнятті трудовим колективом (або його членом)
спрямована на завдання шкоди (на нашу думку,
психологічної) та з метою подальшого припинення трудових відносин працівником.
Варто наголосити на тому, що Директива
включає мобінг як різновид дискримінації на
робочому місці. Таке розуміння, дає можливість
створити належну систему захисту трудових
прав працівників та розглядати мобінг, як особливий різновид трудового конфлікту.
Якщо звернутись до національного антидискримінаційного законодавства, то Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» у п. 7 ст. 1 передбачає таку

форму дискримінації як утиск. Утиск – небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою
або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої,
образливої або зневажливої атмосфери [7].
Якщо проаналізувати наведені поняття
«утиск» та «мобінг», то можливо дійти до висновку про схожість внутрішнього наповнення понять, але різницю у формі виразу.
Наприклад, у рішенні The Equality Tribunal
(United Kingdom) in A Complainant v. A Company»
[8, p. 5], трибунал визнав утиском поведінку
по відношенню до молодої працівниці її колег,
у першому випадку вони публічно насміхалися
та ображали працівницю, зокрема, називали її:
«малим дурним дівчиськом, якому бракує досвіду, але яке всюди лізе зі своїми ідеями», у другому випадку працівниця зазначила щодо неточностей роботи колеги на що колега їй у грубій
формі відповів: «Ти – замала та задурна, аби
робити зауваження мені, бо я пропрацював на
цій роботі більше 30 років, – кричав він, тикаючи пальцем, – Пропрацюй стільки ж, наберися
досвіду й уму-розуму, а потім приходь зі своїми
порадами!». Після цих інцидентів, працівниця
звернулась до керівника, який проігнорував її.
На думку Трибуналу, у даному випадку був
утиск по відношенню до молодої працівниці, який
ґрунтувався на її молодому віці. Разом з тим,
утиск можливо кваліфікувати як мобінг, оскільки, наявні всі необхідні ознаки: сфера виникнення – трудові правовідносини; суб’єктний склад –
працівники; негативна поведінка, яка має на меті
приниження гідності людини та створення напруженої, ворожої, зневажливої, принизливої або
образливої ситуації на робочому місці.
У національній судовій практиці наявні прецеденти застосування «утиску на робочому місці».
Наприклад, рішенням Кузнецовського міського
суду Рівненської області від 15.10.2015 р., особі було частково відшкодовано моральну шкоду
у зв’язку з тривалим досудовим розслідуванням,
яке закінчилося після закриття кримінального
провадження, але призвело до утисків на роботі,
а також, під час реорганізації посада, яку займала позивач фактично не скорочувалася, однак
цю посаду особі навіть не пропонували, а була
запропонована інша посада [15]. Суд частково
відшкодував моральну шкоду позивачки у розмірі 70000 тисяч гривень.
Іншим прикладом, є Постанова Івано-Франківського апеляційного суду на рішення Рожнятівського районного суду від 12 грудня 2018 року,
у якому скаржниця окрім вимог про поновлення
на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, вимагала стягнути моральну
шкоди, яка виражалась утисками на роботі з боку
головного лікаря, надмірним контролем та постійним перебуванням у стані стресу, створенням
напруженої, ворожої атмосфери та усвідомлення
факту порушення її трудових прав спричинило
погіршення стану здоров'я, призвело до душевних, психічних та фізичних страждань, втрати
нормальних життєвих зв'язків [16]. У задоволенні
апеляційної скарги було відмовлено повністю.
Разом з тим, варто наголосити, що у цих справах не йшлося про застосування Закону України

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», проте застосовувалося поняття
«утиск» у розумінні Закону.
Тобто, мобінг можливо розглядати як різновид дискримінації працівника у формі утиску.
На нашу думку, це перший можливий спосіб захисту порушених прав працівників та доведення
факту того, що мобінг є особливим різновидом
трудового конфлікту.
Проте, на нашу думку, порушене право на
працю, можливо захистити і шляхом звернення до умов праці, безпечність та нешкідливість
яких гарантується ст. 153 КЗпП, про що говорилось раніше.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про
охорону праці»: «охорона праці – це система
правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувальнопрофілактичних заходів та засобів, спрямованих
на збереження життя, здоров'я і працездатності
людини у процесі трудової діяльності» [11]. Тобто, можливо стверджувати, що охорона праці
є комплексною системою заходів щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці. Зокрема, одним із елементів охорони праці є збереження здоров’я людини.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Основи
законодавства України про охорону здоров’я»:
«здоров'я – стан повного фізичного, психічного
і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад» [12]. Тобто, виходячи
з системного тлумачення положень КЗпП, Закону України «Про охорону праці» та Закону України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», можливо стверджувати, що психологічна складова здоров’я є необхідним елементом
системи охорони праці, а отже, під це положення
підпадає і мобінг.
На нашу думку, таке системне тлумачення дозволяє створити належний спосіб захист
порушеного права особи на належні (безпечні
та нешкідливі умови праці). Це також узгоджується з практикою європейських держав. Зокрема, якщо звернутися до досвід Фінляндії, Закон
«Про охорону праці» покладає на роботодавця
обов'язок щодо підтримання психосоціального балансу на робочому місці і з метою нагляду
за діяльністю роботодавця в цій сфері створено:
Державне управління з охорони праці, служба
охорони праці, а також інші експертні служби надають підтримку в питаннях забезпечення безпечних умов праці на робочих місцях [13, с. 300].
У Німеччині, охорона праці розглядається як
система заходів, яка спрямована на профілактику професійних та загальних захворювань, зокрема, щодо психофізичних особливостей працівників, запобігання втоми та стресам [14, с. 238].
Тобто, можливо зробити висновок, що наразі
у практиці Європейського Союзу два можливих
способи боротьби з мобінгом без безпосереднього закріплення цього у законодавстві. Шляхом
застосування антидискримінаційного законодавства (у випадку України, через «утиск» відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні») або
шляхом захисту безпечних та нешкідливих умов
праці (відповідно до системного тлумачення положень КЗпП, Закону України «Про охорону
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праці» та Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).
На нашу думку, цікаво звернути увагу на
процедуру розгляду трудових конфліктів щодо
мобінгу у державах ЄС, яка наріз існує. Наприклад, у Франції працює антидискримінаційний
способі захисту працівника від мобінгу. Відповідно до Трудового кодексу Франції: «Жоден
працівник не повинен страждати через численні
випадки психологічного тиску проти нього, які
спрямовані на погіршення умов праці та можуть
порушувати його права і гідність та можуть негативно впливати на його фізичне та психічне
здоров’я або перешкоджати його професійному
майбутньому» [17]. Французька судова практика, під мобінгом визначає надзвичайно широкий
спектр будь-яких агресивних дій, як зі сторони
роботодавця, так і зі сторони колег.
Крім цього, на роботодавця покладається
обов’язок доказування, а сам факт мобінг є презумпцією, а під час судового розгляду працівник користується «імунітетом» від будь-яких дисциплінарних
стягнень та можливості звільнення, а будь-які неправдиві відомості з боку працівника щодо мобінгу
позбавляють його права на захист [18, p. 81].
Цікавим є те, що у Франції передбачена медіація, як один із способів врегулювання трудових
конфліктів щодо мобінгу [14, с. 316].
Цікавою на наш погляд є приклад Німеччини,
яка пішла шляхом введення особливого різновиду договірних відносин – «антимобінгових угод».
Така угода передбачає права та обов’язки сторін
щодо запобіганню мобінгу, крім цього, з метою
доказування в обов’язковому порядку ведеться
«щоденник мобінгу» в якому детально фіксуються всі обставини, суб’єкти тощо [19, с. 96].
Висновки і перспективи. Таким чином, мобінг є один фактором, який безпосередньо впливає на можливість людини у повному обсязі реалізувати прав на працю. Наразі, у національному
законодавстві відсутні будь-які прямі згадки відносно мобінгу, тому постає гостре питання вирішення трудових конфліктів, які виникають з цього приводу. Наявність законодавчих ініціатив
щодо імплементації цього поняття і відповідальності, свідчить про заінтересованість законодавця
у врегулюванні цього питання, проте відсутність
необхідної політичної волі не стверджує цей напрям захисту прав працівників як особливо перспективний. Разом із тим, у європейській практиці боротьба з мобінгом ведеться двома способами:
По-перше, через антидискримінаційне законодавство, яке стверджує мобінг як форму дискримінації прав працівників. Цей спосіб захисту
можливий і в Україні, завдяки наявності у Закону України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні» такої форми дискримінація як – утиск.
По-друге, через безпосереднє закріплення цього
поняття на законодавчому рівні (зазвичай, включення до інституту охорони праці). На нашу думку,
такий спосіб захисту можливий, оскільки системне
тлумачення законодавства доводить факт захищеності психологічного здоров’я працівників.
На нашу думку, дослідження цієї тематики
вказує на суспільний інтерес та наявність суспільних відносин, які вимагають належного правового врегулювання.
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Копенгагенські та Мадридські критерії вступу
до Європейського Союзу: перспективи для України
Анотація. У науковій статті висвітлена проблема вступу України в членство до Європейського Союзу,
так як наша держава протягом багатьох років є лише кандидатом на такий вступ і дане питання є досить актуальним для нашої країни. Саме тому перед нами постає мета дослідити основні критерії такого
вступу і визначити наскільки Україна готова до цього. Так, відповідно до Копенгагенських критеріїв,
країна-кандидат повинна реалізовувати гарантії забезпечення прав кожної людини, верховенство права
і демократизм, економічну стабільність країни, а також брати на себе обов'язок по виконанню всіх вимог
Європейського Союзу. За вимогами Мадридських критеріїв країна повинна володіти наявністю публічних інституцій, а також судових органів, які забезпечать реалізацію прав і свобод людини та громадянина, демократизм і верховенство права. Зараз в Україні можна спостерігати початок нової доби на шляху
до євроінтеграції. Проведено реформи, які повинні допомогти нашій країні відповідати цим критеріям,
проте, важливим є не просто провести реформу, а й зробити все можливе для її ефективної реалізації.
Ключові слова: Європейський Союз, Копенгагенські критерії, Мадридські критерії, вимоги, країнакандидат, повноваження, реформа, євроінтеграція, розширення.
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Summary. The scientific article highlights the problem of Ukraine joining the European Union, as our state
has for many years been only a candidate for such an entry. That is why we are faced with the goal of exploring
the basic criteria for such an entry. Thus, in accordance with the Copenhagen criteria, the candidate country must implement guarantees for ensuring the rights of every person, the rule of law and democracy, the
country's economic stability, which should serve as a pivot in the market and ensure competitiveness among
other countries of the European Union, as well as take over the obligation to fulfill all the requirements of the
European Union, putting in the first place the interests of the community, and not their own national ones.
According to the requirements of the Madrid criteria, a country that can become worthy of joining the European Union is the presence of public institutions, as well as judicial bodies that will ensure the implementation
of the human rights and freedoms specified in the Constitution of Ukraine, democracy and the rule of law in
the country. In addition, in accordance with the SIGMA program, the main institutions that must exist in the
candidate country in joining the European Union were identified. So they relate to, the effective interaction of
the three branches of government (executive, legislative and judicial), which have clearly defined powers and
limits of competence, as well as the presence of local governments that will ensure the interaction of citizens
with the authorities, the existence of independent media, political institutions that will ensure the realization
of human rights and freedoms, the rule of law and democracy. Now we are witnessing the beginning of a new
era on the way to European integration in Ukraine. Reforms have been implemented to help our country meet
these criteria. However, it is important not only to carry out the reform, but also to do everything possible to
implement it effectively. Ukraine has not yet solved the objectives and goals for the Copenhagen and Madrid
criteria, and the speed of their solution depends on the effectiveness of the state-managed means.
Keywords: European Union, Copenhagen criteria, Madrid criteria, requirements, candidate country, powers,
reform, European integration, expansion.

остановка проблеми. Питання вступу
П
України до Європейського Союзу (далі –
ЄС) є актуальними вже протягом багатьох років. На сьогоднішній день Україна має реальні
шанси вступу до ЄС у зв’язку з його розширенням. Розширення ЄС представляє собою досить
складний процес, який суттєво змінить низку
сфер життєдіяльності суспільства, а саме: структуру торговельного, підприємницького та інвестиційного клімату в регіоні Центрально-Східної Європи. Так, як низка країн, в тому числі
і Україна будуть сусідами міжнародної спільноти, це означає реальні шанси на успішну реалізацію євроінтеграційної політики. Однак, через
військові конфлікти на Сході України, складні
економічні, політичні та соціальні процеси на
теренах нашої держави, Європейський Союз
© Солодкова К.А., Бойчук Д.С., 2019

бажає мати з нами відносини тільки у рамках
співпраці у статусі «сусідів». Це пов’язано із тим,
що Європейський Союз проголошує демократизм, правовий порядок, дотримання прав громадян та національних меншин. Для того щоб
наміри України до вступу в ЄС мали позитивні
результати, наша держава повинна провести
поглиблений аналіз усіх законодавчих актів
та інших вимірів нашої країни з параметрами
ЄС, а також оцінки їх відповідності євроінтеграційним принципам і проголошеній світовим
співтовариством парадигмі сталого розвитку.
Саме тому, дотримання Україною копенгагенських та мадридських критеріїв вступу до ЄС
має суттєве значення для реалізації євроінтеграційної політики до якої Україна крокує вже
досить тривалий час.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед найбільш відомих вітчизняних фахівців, що займаються питаннями європеїзації
систем державного управління, її підготовки до
функціонування в умовах європейського врядування, слід згадати: А. Романюка, І.І. Жовка,
В. Авер'янова, А. Бояра, І. Грицяка, О. Дергачова, В. Дзюдзюка, Н. Колісніченко, В. Копійку,
І. Кравчука, Я. Малика, Л. Прокопенка, А. Пухтецьку, О. Рудіка, Н. Рудік, В. Посельського,
Є. Топалову, С. Ситник, В. Стрельцова, В. Чужікова, П. Шевчука та ін.
Мета. Метою наукової статті є розкриття
основних Копенгагенських та Мадридських критеріїв та визначення відповідності України цим
критеріям.
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що відносини між Україною та Європейським Союзом започаткували свою історію ще
у грудні 1991 року, коли Міністр закордонних
справ Нідерландів, як головуючої в ЄС країни,
у своєму листі від імені Євросоюзу офіційно визнав незалежність України. Але, на жаль, незважаючи на тривалий політичний діалог України
з Європейським Союзом, наслідками для нашої
держави є лише розчарування та невизначеність. Так, прийняття Європейською Комісією
у березні 2003 року документа «Розширена Європа – сусідство: новий вимір відносин зі східними
та південними сусідами» [1] викликало в Україні
нову хвилю обурення: замість очікуваної пропозиції підписати Угоду про асоціацію, Євросоюз
пропонує Україні лише статус сусідства. Така
криза взаємовідносин пов’язана з цілою низкою
чинників: певним погіршенням міжнародного
іміджу України, внутрішньо-політичними проблемами в Україні та їх сприйняття на Заході,
різне розуміння поняття «інтеграція» країнамичленами Європейського Союзу та України.
Пропонуємо розглянути критерії вступу до ЄС
дотримання яких може слугувати основою вступу до спільноти. Так, 21-22 червня 1993 року на
засіданні Європейської Ради у Копенгагені,були
прийняті Копенгагенські кри-терії вступу до Європейського Союзу, які з часом були поглиблені
та розширені Мадридськими, так би мовити, інституційними критеріями. Відповідно до яких
вступ до ЄС можливий тільки у тому випадку,
коли держава зможе взяти на себе обов’язки
членства, реалізувавши низку економічних
та політичних вимог.
Копенгагенські критерії складаються з декількох категорій. Так, Б.В. Зажигаєв виокремлює три критерії. Перший критерій (політичний)
полягає у стабільності всіх інститутів, які є гарантами реалізації прав людини, поваги та захисту
прав меншин. Однак, в Україні на сьогоднішній
день, на жаль, політична сфера зазнала значного краху. Адже, з 2014 року на Донбасі відбуваються військові конфлікти, які є небезпечними
не тільки для здоров’я, але й для життя людей.
Таким чином, порушується низка прав і зовсім
не можна стверджувати про демократизм та верховенство права.
Другий критерій (економічний) полягає в існуванні ефективної ринкової економіки, а також спроможність впоратись з конкурентним тиском та ринковими силами в межах Європейського Союзу.
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Третій критерій (критерій членства), дотримання даного критерію є обов’язком для кожної
країни-члену Європейського Союзу та полягає
у здатності взяти на себе обов’язки членства,
включно з дотриманням цілей політичного, економічного та валютного союзу» [2; 12, с. 283–289].
До того ж, особливістю даних критеріїв є те,
що вони не можуть існувати окремо. Так, відомий Даніель Пьяцоло висловив свою думку,
щодо цього: «Зазначені сфери реформування
взаємопов’язані, оскільки успіх в одній з них
буде досягатися тільки при наявності достатнього прогресу в двох інших. Крім того, успішне просування у всіх сферах необхідно для забезпечення надійності економічних реформ» [3].
Щодо дотримання даних критеріїв Україною існує низка протилежних поглядів. Так, на
думку, В. Копійки: «Україна на сьогодні при наявності політичної волі ЄС може бути визнана
кандидатом, причому кандидатом, який досить
успішно виконує вимоги Євросоюзу. Копенгагенські критерії вступу до ЄС мають дуже загальний
формат, але на сьогодні Україна теж на них орієнтується» [4].
На думку І.І. Жовка, Україна вже виконала
низку політичних критеріїв, до яких слід віднести наступні: закріплення в Основному Законі
України гарантії захисту політичних, економічних та соціальних прав [5]. До того ж відповідно
до норм Конституції України, встановлено незалежність органів правосуддя і на вимогу даної
норми нещодавно були прийняті зміни до процесуальних кодексів України, Кодексу про адміністративне судочинство та підзаконних актів.
Метою даних змін було розширення способів судового захисту, забезпечення відкритості та прозорості судового процесу, добросовісне користування процесуальними правами, розумні строки
розгляду справ, правову визначеність тощо.
Крім зазначеного, Україною ратифіковано
низку міжнародних нормативних актів, наприклад, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Міжнародний пакт про економічні,
соціальні і культурні права; схвалено низку нових
законів, що стосуються вдосконалення виборчого
процесу; скасовано смертну кару; ухвалено Закон
України «Про виконання рішень Європейського
суду з прав людини»; проведено реформу прокуратури щодо обмеження повноважень та ін.
Таким чином, можна спостерігати початок нової доби в історії України на шляху до євроінтеграції, за допомогою реформ мають бути змінені
всі сфери державної влади. До цією діяльності
залучено досить велику кількість людей, включаючи представників Ради Європи. Основною
ціллю даної діяльності є підвищення довіри
населення, подолання корупції та побудова демократичного суспільства на принципі верховенства права. Тим самим реалізуючи політичний критерій та положення статті 49 Договору
про Європейський Союз «Будь-яка європейська
держава, яка поважає цінності, зазначені в ст.
2, та віддана їх поширенню, може подати заявку на набуття членства у Союзі». Відповідно до
статті 2 зазначеного договору: «Союз заснований
на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб,
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що належать до меншин. Ці цінності є спільними
для держав-членів в рамках суспільства, характеризується плюралізмом, недискримінацією,
терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок та чоловіків» [6].
На нашу думку, для повної реалізації політичного критерію, наша держава повинна запровадити ефективні засоби гарантії забезпечення
дотримання прав громадян, адже у багатьох випадках вони існують лише формально, створити
ефективну систему у боротьбі з корупцією або
дати життя «старій», наприклад створити додатковий контроль за діяльністю державних службовців та інших чиновників, усунути існуючі
розбіжності між різними законодавчими актами,
наприклад, між Цивільним і Господарським Кодексами України та багато іншого.
Що стосується економічного критерію то наша
держава провела вже низку реформ завдяки
яким в Україні простежується зростання ринкової економіки, до того ж, Україна отримала від
США та ЄС статус країни з ринковою економікою, адже в нашій державі є потенціал, сприятливе географічне положення та клімат, що
забезпечують ефективний розвиток сільського
господарства, рослинництва тощо. Також внесено зміни до відповідних законів України з метою приведення законодавства у відповідність
до законодавства ЄС; у сфері фінансових послуг
Національним банком України прийнято постанови з метою вдосконалення процесу аудиту та нагляду у банківському секторі; схвалено
відповідне законодавство щодо врегулювання
ринків цінних паперів; реформовано систему
щодо порядку проведення аудиту та створення
комп’ютерних реєстрів податкових накладних
і відповідної автоматизованої системи; у сфері
прав ін-телектуальної власності досягнуто значного успіху у вдосконаленні відповідного законодавства та інші [5].
Третій критерій є найбільш складним для виконання, цей факт підтвер-джує переговори країн-кандидатів на вступ до ЄС. Копенгагенська
Європейська рада, зробила висновки, що кожна
країна повинна бути здатна взяти на себе усі
зобов’язання членів ЄС та дотримуватися їх, ставити в пріоритет не власні національні інтереси,
а інтереси спільноти, щоб у майбутньому це не
призвело до ситуації, яка на сьогоднішній день
існує між Великобританією та ЄС.
На нашу думку, досить доцільною ідеєю яку
запропонувала Європейська комісія, було подання кожним із кандидатів-членів до ЄС звітів
про їх досягнення.У них Комісія аналізує відповідність реформ, що проводяться у країнах-кандидатах з 1997 р., Копенгагенським критеріям.
До того ж, Європейський Союз аналізуючи такий
висновок бере до уваги лише ті реформи, які вже
діють в країні, а не лише запропоновані.

Список літератури:

На сьогодні, як зазначив А. Романюк, оцінка
відповідності вищезазначеним критеріям буде
переважно негативною для України. Причинами виступають: внутрішня політична нестабільність; не повна відповідність України формальним критеріям [7].
Особливу роль щодо вступу країн-кандидатів
до ЄС відіграє також запровадження Мадридських (інституційних) критеріїв, основна роль
яких полягає у створенні належних управлінських
інституцій та судових органів, підвищення їх професійності, забезпечення належними кадрами, що
буде слугувати не тільки швидкій адаптації національного законодавства до норм та правил ЄС, але
й надасть можливість новим членам ЄС на отримання переваг спільноти, на прикладі фінансової
допомоги від структурних фондів.
Відповідно до Копенгагенських та Мадридських критеріїв, для того, щоб стати членом ЄС,
необхідна наявність ефективних, стабільних
та діючих інституцій, список таких інституцій
та вимоги до них визначається за результатами
експертних досліджень.
Так, у рамках Програми SIGMA до списку
обов'язкових інституцій було включено: 1) ефективно діючи три гілки державної влади з чітко
визначеними повноваженнями та межами компетенції; 2) забезпечення децентралізації влади, тим самим забезпечуючи громадянське суспільство; 3) політичні інститути, які забезпечать
гарантію верховенства права та демократизм;
4) незалежні засоби масової інформації [8, с. 127].
Як вже зазначалося вище, Європейська комісія
запровадила ефективну та важливу систему вступу до ЄС, завдяки якій Європейський Союз зможе
визначити, яка країна гідна бути у членстві спільноти. Так, На прохання Європейської Комісії програма SIGMA з 1999 року щорічно проводить оцінку системи державного управління у перехідних
країнах. Така оцінка проводилася у країнах-кандидатах на вступ до ЄС та у Балканських країнах
у контексті Процесу стабілізації та асоціації. Для
проведення оцінки програмою були розроблені
базові критерії та система показників по кожному критерію. Ці критерії базуються на стандартах
державного управління, що зарекомендували себе
добре на практиці в державах-членах ЄС і тому
можуть слугувати інструментами для здійснення
оцінки державного управління в інших країнах.
Висновки. На нашу думку, перед Україною
ще залишаються складні, не вирішені завдання
та не досягнуті цілі щодо реалізації Копенгагенських та Мадридських критеріїв, а швидкість їх
вирішення залежить від ефективності засобів,
якими керується держава, їх розв’язанням, наявності бажання крокувати вперед та здійснювати
активні дії, як на рівні органів влади, так і на
рівні пересічних громадян, які мають допомогти
країні стати гідною Європейського Союзу.
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Вплив категорії «публічний інтерес» у визначенні юрисдикційної
належності спорів, які виникають із земельних правовідносин
Анотація. У статті приділено увагу дослідженню впливу категорії «публічний інтерес» у визначенні юрисдикційної належності спорів, що виникають із земельних правовідносин. З’ясовуються характерні риси
публічного інтересу у сфері земельних правовідносин як ключового критерію публічно-правового спору.
Обґрунтовано необхідність врахування публічного інтересу під час встановлення суду, який компетентний
розглядати земельні спори за участю суб’єктів публічної адміністрації. Встановлюється, що публічний інтерес в земельному спорі становлять об’єктивно наявні життєво необхідні та найважливіші потреби усього
суспільства чи його значної частини щодо володіння, користування та розпорядження землею як публічним майном, а також щодо збереження та захисту її природного стану від впливу негативних природних
та штучних факторів, які визнаються державою та закріплюються в нормах права й обов’язок щодо забезпечення та захисту яких покладається на компетентного суб’єкта публічної адміністрації.
Ключові слова: юрисдикція адміністративних судів, суб’єкт публічної адміністрації, земельні спори,
публічний інтерес, публічно-правовий спір.
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The impact of the public interest category in determining
the jurisdiction of the disputes resulting from land legal relations

ЮРИДИЧНІ науки

Summary. The article focuses on the study of the influence of the category "public interest" in determining the
jurisdiction of disputes arising from land relations. The characteristic features of public interest in the field of
land relations are identified as a key criterion for a public legal dispute.The necessity of taking into account
public interest during the establishment of a court competent to hear land disputes involving public administration subjects is substantiated. It is established that the public interest in the land dispute is represented by
the objectively available vital and essential needs of the whole society or a large part of it for the possession,
use and disposal of the land as public property, as well as for the preservation and protection of its natural
state from the influence of negative natural and artificial factors that are recognized by the state and are enshrined in the rules of law and the duty of providing and protection of which rests with the competent public
administration entity. In view of the above, “public property” should be understood to mean those objects of
the material world (including natural resources) that are the property rights of the Ukrainian people, the state
and the territorial community, which are used by a public administration entity to protect rights, the freedoms
and legal interests of individuals and legal entities and for which the public administration exercises the rights
of the owner on behalf and in the interests of the Ukrainian people, the state and the territorial community.
Further research into the category of "public interest" and its impact in determining the jurisdictional nature
of disputes arising from land relations will help to clearly determine the jurisdiction of a particular category of
disputes. Further scientific research should also look at the combination of public and private interests in order
to have an idea of the extent to which public interest is relatively private. Setting priorities in this case will be
a special process that must be regulated by administrative and legal rules.
Keywords: jurisdiction of administrative courts, subject of public administration, land disputes, public
interest, public law dispute.

остановка проблеми. Земельні спори
П
в Україні можна віднести до особливої категорії справ, які розглядаються адміністратив-

ними судами. Це, в першу чергу, пов’язано з тим,
що в законодавстві, яке регулює земельні правовідносини мають місце окремі прогалини та правові колізії. А також проблеми щодо визначення
юрисдикційної належності спорів, що виникають
із земельних правовідносин та впливу на них категорії «публічний інтерес».
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання юридичного змісту даної категорії, вивчення його характерних рис були предметом
наукових пошуків таких українських та закордонних дослідників, як В.В. Галунько, Р.А. Калюжний, Р.С. Мельник, С.В. Пєтков, Ю.О. Тихомиров, К.Ю. Тотьєв та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Наразі у юридичній науці
© Удод М.В., Пирогов В.С., 2019

недостатньо уваги приділяється саме комплексному дослідженню змісту цієї категорії. Також
фрагментарно розробленою залишається проблема впливу публічного інтересу у визначенні
судової юрисдикції, зокрема в контексті юрисдикційних суперечок щодо того, який саме суд
наділений компетенцією розглядати земельні
спори за участю носіїв публічної влади, що і обумовлює актуальність теми цього дослідження.
Мета статті. Визначення впливу публічного
інтересу через його ознаки, формулювання власної
дефініції цієї категорії з урахуванням її сутності
та характерних особливостей, обґрунтування значення публічного інтересу для правильної ідентифікації суду, до компетенції якого належить розгляд земельних спорів за участю органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу. На думку
окремих вчених юристів при вирішенні питання,

публічно-правовий це чи приватно-правовий спір,
необхідно, в першу чергу, виходити з природи самих правовідносин. Публічно-правовим спір є тоді,
коли позовна вимога (наприклад, надання дозволу
чи скасування заборони) пов’язана з положеннями
публічного права. У той час, як до приватного права належать законодавчі норми, які ґрунтуються
на принципі рівності прав суб’єктів правовідносин,
до публічного права належать законодавчі норми,
які визначають привілейоване право держави чи
іншого представника державної влади.
Як справедливо зауважує Т.О. Коломоєць,
кожен вид судочинства, незалежно від того, чи
пов’язаний він із радянською правовою традицією, чи виник в Україні за нових політико-правових реалій, як свій предмет має спори, що виникають або із певного типу приватних, або із
певного типу публічних правовідносин [1, с. 75].
Отже, позиція науковців щодо юридичної природи будь-яких правовідносин ґрунтується на
концепції дуалізму системи права, тобто розмежування права на дві окремі підсистеми – публічне
та приватне. Основою для поділу права на дві галузі – публічне та приватне, є дві категорії – предмет правового регулювання та метод правового
регулювання [2, с. 177–178]. Водночас, основу термінологічно-понятійного апарату галузей публічного та приватного права становлять такі категорії, як «приватний інтерес» і «публічний інтерес»
відповідно [3, с. 474], а також «публічне майно»
[4, с. 145]. Тому за необхідності визначення правової природи певного спору та його юрисдикційної
належності, слід виходити передусім із юридичного змісту (сутності) інтересу учасника правовідносин та об’єкта, щодо якого такий інтерес існує.
З метою визначення змісту публічного інтересу в земельних правовідносинах слід розглянути його характерні риси.
На думку Р. Мельника, публічний інтерес
становить категорію, яка виходить за межі особистості, перебуваючи на рівні суспільного інтересу. Основою публічного інтересу є об’єктивний
інтерес усього суспільства [4, с. 34]. Поряд із цим
К. Тотьєв підкреслює, що публічність інтересу
означає: його суб’єктом (носієм) є суспільство як
органічне ціле [5, с. 25]. Тому можна стверджувати, що публічний інтерес не відокремлений або ж
самостійний. Він виражається у єдності інтересів
соціуму, які мають єдине бачення щодо кола своїх
потреб, а також прав і свобод. Саме тому необхідною ознакою публічного інтересу має вважатися
суспільна узгодженість, тобто відсутність жодних
сумнівів та суперечок стосовно його значущості
та виняткової ролі в людській життєдіяльності.
Між тим, В. Галунько, проаналізувавши доктринальні позиції науковців-адміністративістів,
під публічним інтересом розуміє важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої
компетенції забезпечуються суб’єктами публічної адміністрації [6, с. 65]. Тобто, обов’язковими
ознаками цього інтересу мають бути важливі потреби, які повинні забезпечуватися у суспільстві.
Слід погодитися із цією позицією, адже такі потреби мають бути значущими не лише для окремого індивіда, а й для сукупності зацікавлених
суб’єктів (великої соціальної групи), що вважають його життєво необхідним для себе.
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Як слушно зауважують Р. Калюжний та С. Пєтков, від приватних суб’єктивні права публічного
характеру відрізняє те, що у відносинах, в яких
вони формуються і реалізуються, зобов’язальною
стороною, крім самого носія цих прав, як правило, виступає носій публічного влади – суб’єкт
владних повноважень [7, c. 4]. У цьому і полягає визначальна особливість публічно-правових
відносин, в яких публічному інтересу завжди
кореспондує обов’язок компетентного суб’єкта
публічної адміністрації всіляко захищати його
та вживати заходів щодо дотримання прав
та свобод особи. А неодмінною умовою виконання
таких обов’язків є компетенція суб’єкта публічної адміністрації, що встановлена законом. Саме
тому конкретний обов’язок публічно-владного
характеру має бути елементом управлінської діяльності лише уповноваженого на те суб’єкта, що
відповідає основоположному принципу поділу
влади у демократичній державі, який закріплений ч. 2 ст. 6 Конституції України.
Крім того, слід зазначити, що навіть попри природний характер публічного інтересу і об’єктивну
наявність потреб, які становлять його зміст, неодмінно забезпечуватиме його дотримання лише
закріплення такого інтересу в нормах права, що
регламентують певну групу публічно-правових
відносин. Адже сама наявність відповідної норми
права є передумовою для виникнення відносин
у сфері його охорони та забезпечення. На цьому
акцентує увагу і Ю. Тихомиров, оскільки, на думку вченого, публічним інтересом є визнаний державою та забезпечений правом інтерес соціальної
спільності, задоволення якого є гарантією її існування та розвитку [8, с. 55].
У зв’язку з наведеним, виняткову роль у нормативному закріпленні публічного інтересу відіграє Конституція України як суспільний договір,
що встановлює найважливіші потреби суспільства, які беззаперечно визнаються державою і які
держава у будь-якому разі має захистити та створити належні умови для їх реалізації. Тому під
час з’ясування правової природи інтересу передусім слід керуватися положеннями Основного
Закону України, які з огляду на зміст ст. 8 мають
застосовуватися до суспільних відносин, що врегульовані ними, безпосередньо та обов’язково.
На підставі проведеного аналізу можна дійти
висновку, що публічний інтерес як ключовий
критерій визначення належності земельних спорів до адміністративної юрисдикції характеризується тим, що:
1) він об’єктивно наявний у суспільстві, тобто передумовою для його існування є природні потреби суспільства, які для нього найбільш
важливі, значущі, життєво необхідні, зокрема,
необхідність володіння, користування та розпорядження землею;
2) він не відокремлений або ж самостійний, а
ґрунтується на волі усього суспільства, тобто він
стосується суспільства як сукупності (широкого
кола) суб’єктів, для яких він однаково важливий
та цінний;
3) визнається державою та закріплюється
у нормах публічного права, перш за все – у положеннях Конституції як Основного Закону.
4) полягає в існуванні зобов’язань держави
перед суспільством, яка прагне їхнього належ-
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ного виконання, і публічна адміністрація – той
єдиний суб’єкт, який має компетенцію щодо забезпечення їх виконання.
Публічний інтерес у земельному спорі становлять об’єктивно наявні життєво необхідні та найважливіші прагнення усього суспільства чи його
значної частини щодо володіння, користування
та розпорядження землею як загальнонаціональним благом, а також щодо збереження та захисту її природного стану від впливу негативних
природних та штучних факторів, які визнаються
державою та закріплюються в нормах публічного права, й обов’язок стосовно забезпечення
та захисту яких покладається на компетентного
суб’єкта публічної адміністрації.
Крім того, із системного аналізу положень
статей 13 та 14 Основного Закону України випливає, що земля – основне національне багатство, а отже, вона вважається надбанням
Українського народу, яке він може використовувати для задоволення своїх потреб та здійснення
прав, свобод і законних інтересів, що гарантовані
Конституцією та законами України. Про публічний характер такого майна свідчить можливість
кожного громадянина користуватися земельними об’єктами, а також взяття державою на себе
зобов’язань щодо охорони такого майна. Тобто
призначення такого майна – сприяння повсякденній реалізації суспільного інтересу.
Висновки і пропозиції. Отже, важливе значення для визначення спору як такого, що має
публічно-правовий характер, має поняття «публічний інтерес». Під публічним інтересом треба
розуміти прагнення суспільства чи окремої його
частини до добропорядного та відповідального
виконання належною публічною адміністрацією
обов’язків, закріплених нормативно-правовими
актами, передусім Конституцією України – суспільним договором, який містить зобов’язання

держави щодо створення належних умов для реалізації гарантованих Конституцією і законами
України прав, свобод та інтересів громадян.
На основі зазначеного можна дійти висновку
про те, що публічний інтерес в земельному спорі
становлять об’єктивно наявні життєво необхідні
та найважливіші потреби усього суспільства чи
його значної частини щодо володіння, користування та розпорядження землею як публічним
майном, а також щодо збереження та захисту її
природного стану від впливу негативних природних та штучних факторів, які визнаються державою та закріплюються в нормах права й обов’язок
щодо забезпечення та захисту яких покладається
на компетентного суб’єкта публічної адміністрації.
З наведеного випливає, що обґрунтованим
буде виокремлення земельних спорів щодо публічного майна об’єктами права власності Українського народу, держави та територіальної громади в окрему групу публічно-правових спорів
та її закріплення на нормативному рівні.
Тому, на нашу думку, частину першу статті 17
Кодексу адміністративного судочинства України
слід доповнити пунктом 14 такого змісту:
«9) спори щодо володіння, користування
та розпорядження публічним майном органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, у яких превалює публічний інтерес.
Для мети застосування цього пункту під «публічним майном» слід розуміти ті об’єкти матеріального світу (зокрема, природні ресурси), що
є об’єктами права власності Українського народу, держави та територіальної громади, які використовуються суб’єктом публічної адміністрації
для захисту прав, свобод та законних інтересів
фізичних і юридичних осіб і щодо яких публічна
адміністрація здійснює права власника від імені та в інтересах Українського народу, держави
та територіальної громади».
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Право на забуття як особисте немайнове право людини
Анотація. Сьогодні, у зв’язку з бурхливим розвитком технічного прогресу, а також сучасних цифрових
технологій великого значення набувають права особи, пов’язані із розміщенням або вилученням будьяких відомостей про неї із засобів масової інформації, у тому числі соціальних мереж або інших інтернетсайтів. У статті досліджується маловідоме вітчизняному законодавству поняття «право на забуття», що
зараз активно застосовується країнами Європейського Союзу (далі – ЄС). Метою статті є розгляд процесу
становлення права бути забутим як юридичного прецеденту, його особливості, законодавче закріплення,
а також ситуації його застосування в Україні. Задля досягнення поставленого завдання в роботі досліджуються положення Директиви Європейського Парламенту (95/46/ЄС) «Про захист фізичних осіб при
обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» (24.10.1995 р.). Робиться висновок,
що у країнах ЄС гарантується право громадян на невтручання в їхнє особисте життя під час обробки персональних даних. Підкреслюється важливість та цінність права на забуття як невід’ємного регулятора
відносин між особами відносно захисту та обробки персональних даних в усіх можливих засобах масової
інформації на законодавчому рівні.
Ключові слова: право на забуття, Європейський Суд, Директива ЄС, особисті права людини, інформаційна система, недостовірна інформація, мережа Інтернет, права та свободи людини, персональні дані.
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The right to be forgetted as a personal non-property right of human

остановка проблеми. У сучасних умовах
стрімкого розвитку технологій відбуваютьП
ся значні зміни, що загалом стосуються фунда-

ментальних принципів законодавства та основоположних прав людини і громадянина в правових
системах країн ЄС. Із появою Інтернету, соціальних
мереж ми можемо знаходити будь-яку інформацію,
накопичувати її для власного застосування, а також поширювати дані, які можуть істотно вплинути і навіть завдати шкоди особистим невід’ємним
правам та свободам інших людей.
Аби не відбувалося порушень прав та свобод,
убачається за необхідне створення та впровадження законодавчих вимог стосовно забезпечення таємниці приватної сфери життя осіб на всіх
стадіях функціонування сучасних інформаційних систем. У зв’язку з цим, все частіше у науковій цивілістичній доктрині та судовій практиці
звертається увага на проблему надання фізичній
особі права бути забутим («right to be forgotten»).

Це поняття у юридичній літературі часто називають такими термінами, як «право на забуття»,
«право забувати», «право на видалення інформації», «право на стирання» тощо. Його сутність
полягає у наданні особам можливості вимагати
видалення, знищення незаконно оброблених
персональних даних з мережі Інтернет.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В юридичній літературі дане питання розглядала чимала кількість науковців, серед яких
можна виокремити: вітчизняних – П. Сухорольського, Ю. Размєтаєву, О. Карпенка та зарубіжних – Е. Невілла, Л. Тейлора, Дж. Розена
та багато інших. Утім, досі питання комплексного аналізу права фізичної особи на її забуття не
знайшло свого відображення у науковій літературі, що, у свою чергу породжує проблеми у правозастосовчій практиці.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Враховуючи стрімкий
© Уколова В.О., 2019
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Summary. In recent years, the time of new technologies, much attention was paid to the "newly created" right
to be forgotten, which is based on the principle of the protection of private interests and is now actively applied
by the countries of the European Union (hereinafter referred to the EU). From the beginning, it has provoked
heated discussions among scientists, experts and politicians, because its implementation into modern law has
caused a number of difficulties. The purpose of the article is to consider the process of becoming a right to be
forgotten as a legal precedent, its features, legislative consolidation and also situations of its use in Ukraine.
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 "On the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data" was initially
considered, which states that EU countries should grant their citizens the right for non-interference with privacy when processing personal data. The French "Charter on the right to be forgotten" and its main objectives
were mentioned. The article also focused on the case of a Spanish citizen, Mario Costeja González, who demanded the removal of outdated information about him from the site. The General Data Protection Regulation
and the specific features of its application to individuals and legal entities were noted. The importance and value of the right to be forgotten as an integral regulator of the relationship between individuals for the protection
and processing of personal data in all possible mass media was emphasized. But the right to be forgetten is not
absolute. It is an element of the right to privacy, so it will always have to be balanced with other fundamental
rights and freedoms of human and citizen, such as freedom of speech, freedom of the press, the right of users
to access information on the Internet which are also very important.
Keywords: right to be forgotten, the European Court of Justice, EU directive, personal rights, information
system, false information, Internet, human rights and freedoms, personal data.
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розвиток інформаційних систем у суспільстві, а
також загальнодержавний курс на євроінтеграційне спрямування нашої країни, право на забуття важливо розглядати не лише в межах законодавства ЄС, а й також в існуючій на сьогодні
правовій системі України [1].
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є дослідження процесу виникнення права на забуття як особистого немайнового права людини,
його закріплення в цивільному законодавстві,
особливості застосування та охорони у вітчизняній правовій практиці.
Виклад основного матеріалу. Важливою
стала подія, яка відбулася 25.01.2012 р., коли Європейська Комісія запропонувала реформу правил захисту даних у ЄС, які діють з 1995 року [2].
Відповідно до Директиви 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб
при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24.10.1995 р. (далі –
Директиви 95/46/ЄС) держави-члени захищають
основні права і свободи фізичних осіб і, особливо,
їхнє право на невтручання в особисте життя при
обробці персональних даних [3, ст. 1]. Внаслідок
цього Директива вимагає від усіх держав – членів ЄС «законодавчих актів, аби забезпечити обробку персональних даних справедливим та законним шляхом» [4, с. 160].
Попри те, що основні принципи Директиви
95/46/ЄС залишаються дійсними, вона не здатна
вирішувати проблеми швидкого технічного розвитку та глобалізації, і, як наслідок цього, потребує
перегляду. Однією з таких проблем є «право бути забутим», яке вже включено до Директиви 95/46/ЄС.
Але через те, що за даними Європейської Комісії,
для особи досить таки важко забезпечити це право в онлайн-середовищі, були запропоновані деякі
зміни до чинної законодавчої бази [2].
Передумовою змін в інформаційній сфері стала французька хартія «Хартія про право на забуття», яку було офіційно визнано в 2010 році.
Її провідними завданнями було: 1) пояснити
користувачам, на які ризики вони йдуть, надаючи доступ до персональної інформації в мережі;
2) сприяти захисту даних і запровадженню «права бути забутим» як на національному рівні, так
і на рівні ЄС; 3) запобігти її порушенню.
У 2014 р. Суд Європейського Союзу прийняв
рішення C-131/12, яким було затверджено право бути забутим, що, в свою чергу, вважається
великим проривом та досягненням в області
захисту даних через Інтернет. Це свідчить про
актуалізацію цього питання і обговорення його
у первинному проекті нового європейського законодавства про захист даних [5, с. 221–222]. Варто
зазначити, що визнання «права бути забутим»
на законодавчому рівні викликало значні зміни
в юридичній практиці держав-членів ЄС та послужило приводом для подальших дискусій на
доктринальному рівні не тільки в країнах Європи, а й по всьому світу.
Вказані законодавчі зміни відбулись внаслідок скарги громадянина Іспанії – Маріо Костехи
Гонсалеса, що оспорював інформацію про нього,
що містилась в інтернет-оголошенні на сайті газети, як таку, що не відповідає дійсності. Відомості
стосувались банкрутства фізичної особи та звернення стягнення на нерухоме майно. Європей-

ський суд ухвалив рішення, відповідно до якого,
з метою забезпечення прав, передбачених у положеннях Директиви, «оператор пошукової системи
зобов’язаний видалити зі списку результатів, виданих у відповідь на пошуковий запит на основі
імені особи, посилання на веб-сторінки, розміщені
третіми особами, що містять інформацію про цю
особу, також і у випадку, коли ім’я або інформація
не видалена перед тим або у той самий час з самих веб-сторінок, і навіть тоді, коли публікація на
цих сторінках розміщена на законних підставах»
[2; 6; 7, с. 94]. Таким чином, був зроблений висновок, що громадяни ЄС мають право бути забутими
та можуть вимагати видалення з пошукових систем посилань на сторінки зі старою інформацією
про себе. Як наслідок, компанія Google була змушена опублікувати онлайн-форму, що може використовуватися для формування запиту особами
про видалення із результатів пошуку посилань,
котрі містять відповідну недоречну, неактуальну
інформацію. Взагалі, Директива 95/46/ЄС містить
статтю про відповідальність, де зазначається, що
будь-яка особа, якій завдано шкоди в результаті
незаконної операції із обробки чи будь-якої дії,
несумісної із національними положеннями, прийнятими відповідно до цієї Директиви, має право
на одержання компенсації від контролера за завдану шкоду [3, ст. 23].
Необхідно вказати, що правом вимагати видалення посилання на недостовірну інформацію
можуть користуватись також корпорації, комерційні пошуковики, які збирають інформацію для
отримання прибутку, зважаючи на те, що фундаментальні права переважають економічний
комерційний інтерес, а в окремих випадках –
публічний інтерес щодо доступу до інформації.
У цьому випадку Суд ЄС встановив, що навіть
законна обробка інформації може, з часом, стати
несумісною з європейським законодавством про
захист даних. Дані про особу можуть стати недостатніми, такими що не мають значення чи такими, що більше не мають відношення до особистої ідентичності; їх розповсюдження може стати
надмірним стосовно цілей, для яких вони були
оброблені [5, с. 222].
Доречно буде зазначити, що 27 квітня
2016 року було прийнято Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних,
та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних / General data
protection regulation) (далі – Регламент), який
набув чинності 25 травня 2018 року. Головною
відмінністю між вищезазначеними документами
є те, що Директива передбачає необхідність імплементації її положень до національного законодавства держав-членів ЄС з метою її правильного та належного впровадження та застосування,
а Регламент є загальнообов’язковим документом,
що не потребує імплементації своїх норм до законодавства, бо підлягає прямому застосуванню
в усіх державах-членах ЄС [8]. Регламент стосується тих суб’єктів, які здійснюють свою діяльність, зокрема і в мережі Інтернет, на території
ЄС або прямо чи опосередковано мають доступ
до персональних даних осіб, що знаходяться на
території ЄС.
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Варто відмітити, що Регламент має екстериторіальний характер, а тому може поширюватись на українські компанії. Ця ознака передбачає обов’язок призначення представника на
території ЄС з метою здійснення контролю за
дотриманням та виконанням зобов’язань зі сторони українських компаній і, власне, він повинен буде відповідати за всі порушення обробки
персональних даних, які вчиняються компанією.
Цей представник має співпрацювати з суб’єктами
персональних даних на території ЄС, надавати відповідь щодо того, як обробляються персональні дані, давати відповідні роз’яснення щодо
обробки, надавати інформацію на запити наглядових органів, що за компанія обробляє дані
громадян ЄС, а також має нести відповідальність
за певні порушення таких компаній [8]. Власне,
якщо казати про фізичних осіб, то вони мають
право самостійно здійснювати контроль за використанням даних про них, що можуть підлягати
застосуванню лише за власною згодою цих осіб,
що в цілому і є метою законодавства з питань захисту персональних даних, зокрема Регламенту.
У випадках, що зазначаються у ст. 17 Регламенту, коли суб’єкт даних вважає, що здійснюється
обробка застарілих, неточних даних, що вони
якось незаконно експлуатуються, він має право
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вимагати у контролера стирання, виправлення
або взагалі знищення таких даних, а той, у свою
чергу, зобов’язаний видалити особисті дані без
зайвих затримок [9].
Висновки та пропозиції. Отже, поява інституту права на забуття в системі права ЄС
стало важливим кроком та здобутком в період
існування інформаційного суспільства. Розробка
та запровадження правових норм на підтримку
та задля захисту фундаментальних прав та свобод людини, принципів законодавства у сфері
обробки персональних даних осіб ще більше підтверджує та закріплює важливість цього інститут поміж інших, а також посилює права фізичних осіб. Але, на жаль, як вирішив Суд, право
на забуття все ж не є абсолютним, а розглянута
справа – універсальною. Вказане право є елементом права на недоторканність приватного життя, тому його завжди доведеться урівноважувати
з іншими основними правами та свободами людини та громадянина, такими як, свобода слова,
друку, право користувачів на доступ до інформації в Інтернеті, котрі є не менш значимими.
Важливо, щоб українські компанії почали налагоджувати процедури обробки персональних
даних, аби вони могли повністю та безперечно
відповідати вимогам Регламенту.
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Кримінальні процесуальні особливості
досудового розслідування на морському транспорті
Анотація. Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних із особливостями досудового розслідування на морському транспорті, закріплених у Кримінальному процесуальному кодексі України. Автор
звертає увагу на процесуальні положення щодо початку досудового розслідування морському транспорті;
правничі колізії щодо початку досудового розслідування на морському транспорті. Особлива увага приділяється недолікам у чинному Кримінально процесуальному кодексі України, які стосуються досудового
розслідування на морському транспорті. У статті пропонуються та аргументуються можливі шляхи вдосконалення досудового розслідування на морському транспорті в рамках Кримінально процесуального
кодексу України. Аналіз законодавства у статті дозволив побачити можливості, які будуть відкриті після
внесення необхідних та рекомендованих змін, оскільки метою статті є розкриття особливості досудового
розслідування морського транспорту, яке наразі не є оптимальним та потребує змін на законодавчому рівні, враховуючи дуже важливе значення досудових розслідувань як частини самої правоохоронної системи.
Ключові слова: досудове розслідування, особливості досудового розслідування, процесуальні недоліки,
слідчі дії, кримінальні правопорушення.
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Summary. The article is devoted to the research of issues related to the peculiarities of pre-trial maritime
transport investigation, enshrined in the Criminal Procedure Code of Ukraine. The author draws attention to
the procedural provisions regarding the initiation of a pre-trial investigation into maritime transport; legal conflicts over the initiation of pre-trial maritime investigations. Particular attention is paid to the shortcomings in
the current Criminal Procedure Code of Ukraine concerning pre-trial maritime investigations. The article proposes and argues possible ways to improve pre-trial investigation on maritime transport within the framework
of the Criminal Procedure Code of Ukraine, such as problematic issues related to the lawfulness of the detaining
procedure of a person on a seagoing or river vessel, which is located outside of the territory of Ukraine. Moreover, after careful analysis not only of the Criminal Procedure Code of Ukraine, but also of the Constitution of
Ukraine, which has the highest legal force, shortcomings and certain legal conflicts were found regarding the
pre-trial investigation of criminal offenses in maritime transport and recommendations and proposals for their
elimination with the purpose of elimination further improving the existing liability system. Besides that, the article provides somewhat deeper look into operational safety as it is the precursor of negative events in maritime
or inland waterway transport which could be ruled out by improving the management of Ukraine's maritime
institutions. The analysis of this problem made it possible to look at the situation from a different angle, as
well as to find possible options for the implementation of the program of optimization of the abovementioned
maritime institutions. As a result, conducting a study of the main issue, but from different positions, both legal
and management issues, made it possible to see the possibilities that will be opened after making necessary
and recommended changes, since the purpose of the article is to reveal the features of pre-trial investigation on
maritime transport, which is not optimal at present and needs to be changed at the legislative level, given the
very importance of pre-trial investigations as part of the law enforcement system itself.
Keywords: pre-trial investigation, peculiarities of pre-trial investigation, procedural imperfection, investigative
actions, criminal offenses.

остановка проблеми. У КримінальноП
му процесуальному кодексі України, не
повною мірою враховані особливості процесуальної діяльності окремих службових осіб щодо
початку досудового розслідування при виявлені
ознак кримінального правопорушення. Зазначимо, що у Главі 41 КПК України визначаються особливості кримінального провадження на
морському судні, що перебуває за межами України під прапором або розпізнавальним знаком
України, якщо це судно приписано до порту,
розташованого в Україні. Однак відповідь на
питання, яка саме службова особа і відповідно
до якого процесуального порядку починає досудове розслідування, є неконкретною і лише
частковою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Різні питання стосовно кримінально процесуальних особливостей досудового розслідування
на морському транспорті досліджували такі науковці, як Вагущенко Л.Л., Цимбал Н.Н., проте
ширше за всіх це питання висвітлив у своїх дослідженнях Арнольд В.І.
Мета статті полягає в аналізі процесуальних
норм та особливостей, що визначають початок
досудової кримінальної процесуальної діяльності службових осіб на морському транспорті, та висловлення пропозицій щодо вдосконалення норм
КПК України з приводу цього питання.
Виклад основного матеріалу. Найбільш
загострено питання постає щодо безпеки експлуатації та морських пригод, тому що глибокі
© Хаіт Р.Ф., 2019
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соціально-економічні перетворення в Україні відіграють велику роль у становленні та розвитку
України як самостійної держави. Вони призвели
не тільки до позитивних досягнень суспільного
розвитку, але, на жаль, спровокували в останні
роки різке зростання великомасштабних транспортних катастроф, які проходять у зв'язку
з ростом масштабів і складності виробництва: нераціональним, з точки зору техногенної безпеки,
розміщенням потенційно небезпечних об'єктів
на території країни; значним прогресуючим зносом основних виробничих фондів, що досягає
в ряді галузей промисловості 80-100%; зниженням професійного рівня працівників; відсутністю
або низькою якістю систем контролю обстановки;
зниженням рівня техніки безпеки.
Для повного розуміння цього питання слід більш
детально розглянути систему морського транспорту
України, як частину водного транспорту.
Жодним нормативним документом, шо регулює функціонування наглядових органів, не визначається їхньої взаємодії з Державної служби
морського та річкового транспорту України. При
цьому використовуються формальні аргументи
про обов'язкове підпорядкування закладів міністерству та ігнорується специфіка Міністерства
Інфраструктури як багатогалузевого міністерства, в якому такі наглядові установи є суто галузевими. Залишається констатувати, що система
державного управління морським транспортом за
такою організацією не може бути цілісною [20].
Створення державного об'єднання «Укрморпорт», що ставив за мету розвантажити Державну службу морського та річкового транспорту
України від виконання функцій господарського
управління та створити цільовий фонд для вирішення актуальних проблем галузі, вирішило проблему частково. До складу об'єднання не
ввійшли державні судноплавні підприємства
і судноремонтні заводи, які на сьогодні найменш
рентабельні. Таким чином, Державна служба
морського та річкового транспорту України не
звільнена повністю від функцій господарського
управління, тим не менш рентабельні підприємства виведені з-під його впливу. З іншого боку,
хоча на Укрморпорт не покладені функції по забезпеченню безпеки мореплавання, служби капітанів морських торговельних портів, входячи до
складу портів, знаходяться під його безпосереднім керівним впливом, що додатково децентралізують управління безпекою мореплавства [21].
Склалася ситуація, в якій замість єдиної системи
державного управління існує, з одного боку, вкрай
обмежений чисельністю (близько 60 співробітників)
і перевантажений відповідальністю за функціонування галузі та забезпечення безпеки Державної
служби морського та річкового транспорту України,
а з іншого – численні госпрозрахункові наглядові
установи, відповідальність яких за результат їх діяльності не визначена жодним нормативним документом. При цьому урядовий орган державного
управління, зобов'язаний реалізовувати специфіку
управління галуззю, практично позбавлений ефективних важелів управління, так не має права видавати нормативні документи, укладати контракти
з керівниками підприємств [13, с. 1432].
Діяльність галузі тісно пов'язана з дотриманням норм міжнародного морського права

та забезпечення вимог міжнародних конвенцій
та з необхідністю міжнародного співробітництва,
в яких приймає участь Україна. Дана проблема займає важливе місце останніми роками. Це
пов’язано з посиленням активності міжнародного тероризму. Відповідно до резолюції ІМО 1 липня 2004 року було введено в дію Міжнародний
кодекс охорони суден і портових споруд, у якому
зазначалося про те, що він передбачає наявність
інфраструктури, яка могла б забезпечувати безпеку суден, пасажирів, вантажів і портових споруд. Державна служба морського та річкового
транспорту України вже на той час розробляє
відповідні організаційні заходи.
Систему державного управління галуззю водного транспорту пропонується вдосконалити за
такими напрямками:
а) упорядкувати управління діяльністю госпрозрахункових підприємств в рамках ГО «Укрморпорт», підпорядкувавши його Державна
служба морського та річкового транспорту України, як було визначено наказом Мінтрансу № 933;
б) зосередити функції державного управління
галуззю, в тому числі безпекою судноплавства,
і організації державного нагляду в урядовому органі державного управління – Державна служба
морського та річкового транспорту України.
З метою реалізації пропозицій підготовити проект постанови Кабінету міністрів України «Про вдосконалення структури державного
управління в сфері водного транспорту» [21].
Другим важливим питанням, яке слід розкрити є аварії, їх причини та наслідки.
Морська аварія характеризується місцем настання в встановленому водному просторі, обмеженим штучними, природними, умовними кордонами, які забезпечують в окремому районі безпечне
маневрування та / або стоянку суден. За видам настання АМП класифікуються на: морські (серйозні) інциденти, серйозні аварії, дуже серйозні аварії. За характером дуже серйозних аварій може
загинути судно або зруйнуватися конструктивно,
після чого неможливо здійснити відновлювальний ремонт і тому вимагає залишити судно в морі
з екіпажом і пасажирами; якщо наявні людські
жертви, або хтось загинув чи зник з судна; якщо
відбулося сильне забруднення навколишнього
природного середовища через судно або судно пошкодило підводні трубопроводи, берегові споруди;
якщо людина пропала з судна безвісти, і не немає
ніяких відомостей про місцезнаходження судна
протягом трьох місяців, а при загрозі його затримання внаслідок військових дій, то відсутність відомостей більше ніж шість місяців.
Дані про причини морських аварій, можна
отримати з статистичної інформації, проте, для
розкриття характеру причин передують позаштатні ситуації, які можливо дізнатися тільки
з матеріалів по розслідування аварійного випадку. Процес розслідування АМП (аварійна морська подія) проводять з метою виявити їх причин
і визначити дійсні причин, які привели до неї.
Цей досудовий процес включає аналіз інформації, висновків для того, щоб попередити і запобігти подібним катастрофам та підготовити рекомендації з безпеки судноплавства [23, с. 424].
В Кодексі йдеться про розслідування морських транспортних інцидентів і аварій та нада-

ні рекомендації, які можна взяти до уваги у розслідуванні морських катастроф. Даний кодекс
було прийнято 27 листопада у 1997 році Резолюцією А.849 (20) Асамблеї ММО, з внесенням
поправок 25 листопада 1999 року Резолюцією
А.884 (21) Асамблеї ММО. Значення досудового
розслідування аварій представляє відтворення
хронологічного ланцюга подій до настання події
з глибиною до рівня сцен. За актами розслідувань формується статистика аварійності.
Акти розслідувань дозволяють отримати інформацію де, як, коли і чому сталася аварія,
з ким або з чим стався аварійний випадок, і хто
винен. На підставі отриманих результатів розслідування формуються попереджувальні заходи у вигляді рекомендацій та заходів в систему
безпеки судноплавства, але в той же час такий
підхід не розкриває всієї картини аварії і не переводить нештатну ситуацію в штатну. В окремих випадках, в процесі розслідування виникає
необхідність в проведенні судової експертизи за
запитом слідчих і судових органів [16, с. 345].
Переваги використання методів з розслідування аварій полягають у відтворенні хронологічного ланцюга подій до події з глибинним
рівнем сцен. Таким чином, розслідування АМП
направлено на їх профілактику щодо недопущення, а не визначає шляхи протидії їм.
Статистичні дані державного рівня України
показують на щорічне зниження загальної аварійності суден на 14% після ліквідації Держфлотінспекції України. Показники загальної аварійності судів свідчать про щорічне зростання
серйозних аварійних подій понад 15%, які найбільш часто відбуваються в портових водах в період заходу і виходу суден з портів, в прибережних водах і відкритому морі.
Найбільша кількість АМП в залежності від їх
місця настання розподіляються наступним чином: в портових водах – 69,3%; прибережних водах (12 м. миль) – 13%; у відкритому морі – 17,7%.
Найбільш часто серйозні АМП наступають з навігаційних – (близько 50%), технічних – 35% і організаційних – 15% причин.
По етапах рейсу АМП розподілилися в наступній послідовності: на переході – 29,7%; на
підході судна до порту – 22,8%; на початку і наприкінці морського переходу – 16%; при швартуванні і постановці на якір – 12,8%; при виході
судна з порту – 9,4%.
У зв'язку з тим, що знаходження судна в портових водах становить 5-10% від тривалості рейсу, то доцільно розглянути АМП за питомою
аварійності, що належить до часу знаходження
судна на окремих етапах рейсу: при виході судна
з порту – 42%; на підході судна до порту – 31%;
при швартуванні і постановці на якір – 14%; на
переході – 9% на початку і кінці переходу – 4%
[3, с. 302].
Виходячи з викладеного можемо зазначити,
що до теперішнього часу ще не розроблений понятійний апарат з питання процесуальних положень щодо досудового розслідування на морському транспорті. Проблема розслідування
морських транспортних катастроф ускладнена
цілим рядом обставин і являє собою багатоступінчастий алгоритм. Особливо складний і трудомісткий початковий етап розслідування, коли
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при наявності первинної інформації про подію
вирішується ряд складних проблем, які пов'язані
з прийняттям рішень про необхідність проведення судових експертиз, комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, первісних слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних знань.
Отримана з їх допомогою інформація є основою
для успішного розслідування факту морської
транспортної катастрофи, проведення діагностичних і ідентифікаційних заходів.
Правопорушення на судні, кримінальні процесуальні особливості досудового розслідування
на морському та річковому транспорті та імплементація міжнародних договорів до кримінального законодавства України – це третій момент,
який ми висвітлимо, але не менш важливий.
У порядку кримінального провадження зазначається, що до кримінального процесуального законодавства входять українські міжнародні
договори, Конституція України, згоди видані
Верховною Радою України. У розділі VI Кримінального процесуального кодексу йдеться про
консульські установи української держави на
річковому або морському судні, які знаходяться
поза межами України [8, с. 325].
На сучасному етапі виникає багато проблемних питань, які пов’язані з законністю та умовами затримання особи на морському або річковому
судні, яке знаходиться за територією України. Відповідно до ст. 519 КПК капітан судна – це службова особа, уповноважується на вчинення процесуальних дій та законного затримання [4, с. 324].
Затримувати особу капітан судна має право на
такий період часу, який необхідний для того, щоб
її доставити на територію України. Дане повноваження пов’язане з необхідністю організувати досудове розслідування у тому випадку, якщо буде
здійснене на відповідному судні кримінальний
злочин [2, с. 140]. Про досудове розслідування
йдеться у ст. 214 КПК. Відповідно до цієї статті капітан судна може проводити процесуальні дії для
виявлення правопорушення і вносити відомості до
Єдиного реєстру досудового розслідування.
Невід’ємною частиною кримінального провадження є заходи примусового характеру. Але,
вони застосовуються за наявності підстав і можуть регулюватися за допомогою кримінального
процесуального закону. Підстави чітко регламентовані законом та спрямовані на забезпечення належного порядку кримінального провадження, маючи примусовий характер. Навіть
якщо особа не має заперечень, вони все одно мають примусовий характер. Суб’єктом застосування є суд та слідчий суддя [3, с. 302].
Кримінальний кодекс України (Розділ ХІ,
ст.ст. 276–292) визначає наступні склади злочинів даної категорії: «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту
особами, які керують транспортними засобами»
(ст. 286); «Вчинення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування капітаном назви свого судна при зіткненні судів» (ст. 276-1);
ст. 276 «Порушення правил безпеки руху або
експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту» (ст. 276); «Порушення діючих
на транспорті правил» (ст. 291); «Пошкодження
об'єктів магістральних або промислових нафто-,
газо-, конденсатопроводів й нафтопродуктопро-
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водів» (ст. 292); «Випуск в експлуатацію технічних несправних транспортних засобів або інше
порушення їх експлуатації» (ст. 287); «Незаконне заволодіння транспортним засобом» (ст. 289);
«Знищення, саморобка або заміна номерів вузлів
й агрегатів транспортного засобу» (ст. 290); «Порушення правил, норм та стандартів, що стосуються
безпеки дорожнього руху» (ст. 288) [2, с. 140].
Суб'єкти злочину характеризуються недостатньою критичною самооцінкою, нерідко вони
переоцінюють свої професійні якості і психофізіологічні особливості [10]. Так, аналіз даних по
аварійності морських суден, матеріалів розслідування морських катастроф показує наявність
порушення екіпажами встановлених правил
і дисципліни, помилки в техніці, неправильні рішення екіпажу і т. д. Прецеденти подібного роду
прийнято відносити до числа пускових факторів
(першопричин) розвитку нештатної ситуації на
морському транспорті.
Звертаючи увагу на вищесказане, можна сказати про деякі особливості, що характеризують
розвиток причинного зв'язку при правопорушеннях. По-перше, як випливає з попереднього викладу, суб'єкти злочину проявляються через діяння (дію або бездіяльність). По-друге, нерідко
розвиток причинного зв'язку в часі може бути як
тривалим, так і гранично стислим. По-третє, розвиток причинного зв'язку залежить від умов, які
в одних випадках можуть сприяти йому, стримувати або змінювати напрямок [11, с. 544].
Таким чином, вбачається, що фактично досудове розслідування проводиться уповноваженою особою, у цьому випадку – капітаном судна,
яка повинна прийняти першочергові заходи для
вставлення обставин кримінального правопорушення, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що
виправдовують підозрюваного, обвинуваченого,
а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову
оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних.
Виділяють дві вихідні ситуації в розслідуванні
[12, с. 824]. Перша з них характеризується тим, що
в первинних матеріалах містяться факти, що відображають як наслідки, так і умови, в яких діяла
причина. Її можна назвати ситуацією з неповною
системою обґрунтування, яка породжує систему
тактичних завдань – обмеження кола причин
і пізнання механізму події (що дозволяє визначити коло осіб, причетних до скоєння злочину).
В подальшому вивчається нормативна модель діяльності кожного з перевіреного кола, порівнянна
з пізнанням фактичним чином дією, що вже дозволяє доводити винність конкретної людини.
Друга ситуація характеризується тим, що
є дані тільки про наслідки. Таку ситуацію можна позначити як «ситуацію з конкуренцією причин». Вона, в свою чергу, породжує завдання по
вивчення обстановки, яка відбулася перед виникненню події, оскільки її рішення дозволяє
виявити умови, при яких розвивалося ту чи іншу
подію, а потім досліджується механізм, що дає
можливість визначити, яке з умов стало причиною. У зв'язку з цим особливого значення набуває питання про механізм слідоутворення, до-

слідження якого неможливо без характеристики
вражаючих факторів.
Отже, можна визначити недоліки у чинному
Кримінально процесуальному кодексі України,
які стосуються досудового розслідування на морському транспорті. В Україні почалася активна
фаза процесу реформування морської галузі,
імплементація Закону «Про морські порти України». Реалізація портової реформи, основна суть
якої полягає в залученні приватного капіталу,
приватних інвесторів в портову інфраструктуру
до виконання інвестиційних проектів у межах
державно-приватного партнерства стосується
кожного морського торгового порту і працюючого
на його території підприємства. У засобах масової
інформації, особливо спеціалізованих виданнях,
в інформаційних програмах, в рамках «круглих
столів» і «робочих груп» активно обговорюються
перші результати здійснення найголовніших
новацій закону – створення на матеріальній
базі існуючих раніше державних морських торговельних портів Державного підприємства «Адміністрація морських портів Україна» і перших
кроків її керівників до передачі об'єктів морської
інфраструктури в концесію або оренду [15, с. 20].
Існує ще декілька суперечностей, які полягають в тому, що законодавцем не регламентується порядком затримувати особу, хоча застосовується капітаном судна; з іншого боку, надається
право слідчому судді, але не визначає спрощеної
процедури при вчиненні злочину.
Відповідно до ст. 276 КПК, особі може вручатися письмове повідомлення про підозру на місці
злочину. Застосовувати дане право може будьяка неуповноважена особа та уповноважена особа, згідно зі ст. 208 КПК України. Уповноважена
особа повинна повідомляти затриманого про підстави затримання, роз’яснювати про права, які
дозволяють мати захисника або отримати медичну допомогу [20].
Окрім того, необхідно звернути увагу, що за
результатами досудового розслідування та судового провадження відносно правопорушення,
скоєного на морському чи річковому транспорті,
якщо особа виявилася невинуватою, їй держава
надає компенсацію за моральну шкоду. Про цей
факт говориться у Законі України від 01 грудня
1994 р. «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними діями органів,
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури
і суду». Крім капітана судна немає серед суб’єктів
того, хто може нести відповідальність за бездіяльність та неправомірні дії [21]. Тобто, діє єдиний
законний порядок, який не залежить від місця
вчинення кримінального правопорушення.
Проте, виникає питання, яке пов’язане зі статусом капітана судна. Затримувати особу капітан судна може за наявності підстав визнаних
законом. Тримати особу під вартою можна при
наявності певного суспільного інтересу, який
має переваги щодо принципу поваги до свободи
особистості. Строк затримання (чітко визнаний
законом) капітаном судна та особи чітко відбувається від кількох днів до кількох місяців. Але,
такий порядок кримінального провадження не
узгоджується з Конституцією України. Адже, відповідно до ч. 1 ст. 21 ніхто не має права тримати

особу під вартою, не отримавши рішення суду.
При необхідності для запобігання злочину особу
можуть тримати під вартою у вигляді тимчасового запобіжного заходу протягом 72 годин. Після
рішення суду особа звільняється [20].
Такі суперечності можна усунути у тому випадку, якщо:
а) доповнити ч. 6 ст. 29 Конституції України,
якою б передбачалося вести особливий порядок
кримінального провадження на морському та річковому транспорті, що перебувало закордоном;
б) ввести зміни до КПК, доповнення про кримінальне правопорушення особи, яка тримається під вартою на морському судні, що перебувало
закордоном країни;
в) доповнити ч. 4 статті 207 КПК, в якій передбачається про особливості затримання особи
на морському судні, якою було вчинене кримінальне правопорушення, а судно перебувало за
територією України;
г) ввести зміни до статей 208, 210, 211,
213 КПК. При внесенні змін до ст. 211 КПК врахувати практику застосування тимчасового арешту в інших країнах та спрощений порядок його
застосування (невідкладно після вчинення злочину повідомити органи досудового розслідування, який вносить відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування та подає клопотання до
суду, який може застосувати тимчасовий арешт
строком до 40 діб.
Отже, для усунення наведених колізій у Законі, потрібно ввести доповнення щодо випадку,
коли відсутня можливість доставити підозрювану особу у зазначений термін; зазначити гарантії проти недбалості проведення процесуальних
дій капітаном морського судна; передбачити невідкладне відрядження слідчо-оперативної групи, якщо виникне тяжкий злочин; передбачити
транзитне перевезення затриманої особи.
Висновки. Акти розслідувань дозволяють
отримати інформацію де, як, коли і чому сталася
аварія, з ким або з чим стався аварійний випадок, і хто винен. На підставі отриманих результатів розслідування формуються попереджувальні
заходи у вигляді рекомендацій та заходів в систему безпеки судноплавства, але в той же час такий підхід не розкриває всієї картини аварії і не
переводить нештатну ситуацію в штатну. В окремих випадках, в процесі розслідування виникає
необхідність в проведенні судової експертизи за
запитом слідчих і судових органів.
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На сьогоднішній день відповідно до чинного
законодавства в Україні Державний департамент морського і річкового транспорту (Державна служба морського та річкового транспорту
України) визначений єдиним Урядовим органом
державного управління морського транспорту.
Також, існують установи, які створювалися за допомогою наказами Мінтрансу і підлеглих безпосередньо міністерством транспорту та постанов
Кабінету Міністрів України.
В Порядку кримінального провадження зазначається, що до кримінального процесуального законодавства входять українські міжнародні
договори, Конституція України, згоди видані
Верховною Радою України. У розділі VI Кримінального процесуального кодексу йдеться про
консульські установи української держави на
морському транспорті, яке знаходяться за територією України. На сучасному етапі виникає
багато проблемних питань, які стосуються законності та умова затримання особи на морському або річковому судні, яке знаходиться поза
територією України. Відповідно до ст. 519 КПК
капітан судна, який є службовою особою, уповноважується на вчинення процесуальних дій та законного затримання.
Систему державного управління галуззю водного транспорту пропонується вдосконалити за
такими напрямками: упорядкувати управління діяльністю госпрозрахункових підприємств
в рамках ГО «Укрморпорт», підпорядкувавши
його Державній службі морського та річкового
транспорту України, як було визначено наказом
Мінтрансу № 933; упорядкувати статус і функції існуючих наглядових органів в галузі водного транспорту, зокрема реорганізувати Інспекцію з питань щодо дипломування й підготовки
моряків у відповідне Бюро з підпорядкуванням
його Державній службі морського та річкового
транспорту України, Інспекцію Головного державного реєстратора флоту – до відповідного підрозділу Державної служби морського та річкового транспорту України, а також оптимізувати
структуру Держфлотінспекції України та ввести
її до складу Державна служба морського та річкового транспорту України; зосередити функції
державного управління галуззю, в тому числі
безпекою судноплавства, і організації державного нагляду в урядовому органі державного управління – Державна служба морського та річкового
транспорту України.
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Правове регулювання використання біоенергетики
в Європейському Союзі
Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання регулювання такої галузі енергетики, як біоенергетика, у правовому полі Європейського Союзу. Аналіз розроблений в контексті Директиви 2009/28/ЄС та
досить нової Директиви 2018/2001 щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел.
У статті також йде мова про «критерії сталості», які були впроваджені Директивою 2009/28/ЄС та статистику щодо частки споживання біоенергетики в державах-членах Європейського Союзу. Зокрема, автор робить акцент на нових положеннях, які були впровадженні у зв’язку із прийняттям Директиви 2018/2001.
Також досить детально було досліджено вплив цих положень на енергетичну галузь Європейського Союзу
та в цілому на навколишнє середовище його держав-членів. Особливу увагу приділено позиціям науковців та нещодавньому судовому позову щодо прийняття Директиви 2018/2001.
Ключові слова: біоенергетика, критерії сталості, відновлювані джерела енергії, біомаса, принцип
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Summary. The article is devoted to the study of regulation of such field of energy as bioenergy in the legal
field of the European Union. The analysis is developed in the context of Directive 2009/28 / EC and the fairly
new Directive 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources. Generally, definitions
to such basic terms as «biomass» and «bioenergy» were given. The article is also referred to the «sustainability
criteria» introduced by Directive 2009/28 / EC and to the statistics on the share of bioenergy consumption in
the Member States of the European Union. In addition this statistics provides an indication of the proportion
concerning consumption of biofuels, bioelectricity and biomass. Furthermore, the author describes advantages
of the application of «support schemes» that were implemented in Directive 2009/28 / EC by Member States
at the national level. The role of Directive 2015/1513 amending Directive 98/70/EC relating to the quality of
petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources was also mentioned. In particular, the author focuses on the new provisions that have been implemented in accordance with the adoption of Directive 2018/2001. Indirect land use change factors applied to the
production of biofuel, bioliquids and biomass fuels were analyzed. The impact of these provisions on the energy
sector of the European Union and in general on the environment of its Member States has also been thoroughly
investigated. Particular attention is paid to the positions of scientists which examined the influence of Directive 2018/2001 on the climatic situation in Europe and the recent lawsuit (EU Biomass Legal Case) against
the European Union concerning the adoption of Directive 2018/2001. Thus, the article describes the negative
and positive impact that is caused on the environment through the use of biomass. Moreover the author notes
some practical provisions from the above-mentioned directives that can be applied in the Ukrainian legislation.
Keywords: bioenergy, sustainability criteria, renewable sources of energy, biomass, precautionary principle,
the principles of preventive action.

остановка проблеми. Загострення кліП
матичної кризи привертає все більш вагому увагу урядів держав до пошуку різноманітних

можливостей подолання даної проблеми. З огляду на це, все більш розповсюдженим є використання відновлюваних джерел енергії. Відтак, як
правило, виділяють наступні види відновлюваної енергетики: вітроенергетика, гідроенергетика, сонячна енергетика, геотермальна енергетика та біоенергетика. Так, відповідно до даних
Євростату у 2017 році відновлювана енергетика
склала 17,5% від усієї споживаної енергії в Європейському Союзі (далі – ЄС) [1]. Відтак, проблема
регулювання та дослідження окремих галузей
відновлюваної енергетики викликає неабияку
зацікавленість з боку правників задля визначення проблем та перспектив кожної галузі, що
матиме, у свою чергу, вагоме значення у практичному застосуванні.
Так, біоенергетика на даний момент залишається головною галуззю з усіх джерел від© Харіна М.Ю., 2019

новлювальної енергетики. Згідно з даними
Європейської Комісії частка біоенергетики у відновлюваній енергетиці становить 59,2% [2, с. 2].
Тому ті правові механізми, які впроваджуються
для регулювання енергетичної галузі в ЄС, потребують особливого аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Незважаючи на те, що відновлювані джерела
енергії, а, в особливості, біоенергетика, відносно
нещодавно отримали широке розповсюдження,
питання їх доцільності, недоліків та переваг використання є досить дискусійним у науковому
середовищі. Зокрема, цю тему досліджували такі
вітчизняні науковці: О.А. Трегуб, А.О. Олефір,
Т.В. Курман. В рамках права ЄС цим питанням
займались Е. Смітс (Edward Smeets), Ж. Дальман (Jean-François Dallemand), С. Стетмен (Sarah
L. Stattman), А. Гупта (Aarti Gupta) та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Враховуючи те, що біоенергетика є досить новітньою галуззю енерге-

тики, питання її юридичного врегулювання не
є детально дослідженим, особливо в українській
доктрині. Враховуючи прагнення України до
інтеграції з ЄС у всіх галузях, що також в себе
включає адаптацію національного законодавства до енергетичного acquis Союзу, не можна
нехтувати тими правовими актами, що безпосередньо стосуються регулювання використання
біоенергетики в державах-членах ЄС. З огляду
на це, необхідним є встановити можливі проблеми, перспективи та насамперед майбутні наслідки від такого регулювання. Саме тому слід
зосередитись на оцінці європейського правового
доробку у відповідній сфері, аби надалі розуміти,
як це може бути імплементовано вже в українські нормативно-правові акти.
Мета статті. Головною метою даної статті
є дослідження особливостей правових засад використання біоенергетики у Європейському Союзі, визначити існуючі проблеми та перспективи,
можливі шляхи вдосконалення юридичних норм
ЄС у цій галузі, які також підлягатимуть застосуванню і в українській правовій системі.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи місце біоенергетики у правовому полі ЄС, слід
насамперед визначити основні поняття. Так,
згідно зі ст. 2 Директиви 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради щодо стимулювання
використання енергії з відновлюваних джерел
від 11.12.2018 р., «біомаса означає здатну до біологічного розкладу, частку продуктів, відходів
та залишків біологічного походження з сільського господарства, включаючи речовини рослинні та тваринні, з лісової та суміжних галузей
промисловості, включаючи рибне господарство
та аквакультуру, а також біорозкладні відходи,
включаючи промислові та побутові відходи біологічного походження» [3]. Відповідно, біоенергетика – це галузь енергетики, для вироблення
якої використовується біомаса. У цьому контексті
слід відмітити, що за допомогою біомаси виготовлюється біопаливо, яке може використовуватись
як самостійно, так і в комбінації з іншими видами палива [4, с. 50].
По суті, першим основоположним документом,
який би регулював використання відновлювальних джерел енергії, а, відповідно й біоенергетики, була Директива 2009/28/ЄС Європейського
Парламенту та Ради щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел від
23.04.2009 р., або, як її ще називають «RED – 1»
[5]. Вона була впроваджена на 10-річний термін,
з 2010 до 2020 року. Ця Директива спрямована на забезпечення сталого виробництва й використання біопалива та поступову заміну ним
викопного палива. Також вона забороняє виробництво сировини для біопалива на територіях,
що відзначаються надзвичайно високим біорізноманіттям, з високими запасами вуглецю та на
торф’яних родовищах. Більш того, вона впроваджує «критерій сталості» для перевірки походження й сертифікації біопалива та біорідин, незалежно від того, де вони виробляються: в межах
ЄС чи в інших країнах.
Такі положення були розроблені з метою досягти до 2020 року частки споживання енергії
у державах-членах ЄС з відновлювальних джерел у 20%, а також задля заміни 10%-частки спо-
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живання транспортом енергії з викопних джерел
на енергію з відновлювальних джерел, про що
свідчить ст. 3 Директиви 2009 року [5].
Також для визначення конкретних заходів
досягнення даних цілей було впроваджено поняття «режим надання допомоги», що означає
«будь-який інструмент, режим або механізм, що
застосовується будь-якою державою-членом або
будь-якою групою держав-членів та призначається для заохочення до використання енергії,
що була видобута з відновлюваних джерел завдяки скороченню вартості цієї енергії шляхом
збільшення ціни реалізації або обсягу закупівлі
цієї енергії, шляхом застосування зобов’язання
використовувати цей тип енергії або будь-якого
іншого заходу стимулювання; останній включає,
але не обмежується, допомогу на інвестування,
скорочення податків або звільнення від сплати
податків, відшкодування податків, режими надання допомоги, пов’язані із зобов’язанням використовувати енергію, видобуту з відновлюваних
джерел, враховуючи ті, що використовують зелені сертифікати та режими прямої підтримки цін,
враховуючи спеціальні закупівельні ціни та виплати премій» [6].
Директива «RED – 1» та пов'язані з нею правові акти, положення, норми та стандарти заклали основи для нового (гібридного) підходу
до управління біопаливом в межах ЄС, де мало
місце поєднання державних стандартів та приватних ініціатив щодо сертифікації регулювання
доступу на ринок біопалива в ЄС [7, с. 2].
У цьому питанні доцільним є також згадати
про Директиву 2015/1513 Європейського Парламенту та Ради, що доповнює Директиву 98/70/ЄС
щодо якості бензину та дизельного пального
та доповнює Директиву 2009/28/ЄС стосовно стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел від 09.09.2015 р., адже вона встановлює чітку законодавчу базу щодо вироблення
та використання біопалива, при цьому захищаючи існуючі інвестиції у транспортному секторі [8].
Як вже зазначалось, впровадження даної Директиви врешті призвело до того, що в 2016 році
частка відновлюваної енергетики в ЄС досягла
17%, з них – біоенергетика складала більше половини (59,2%). Споживання біоенергетики в свою
чергу поділялось на 3 складові: транспортні біопалива (12%), біоелектрика (13,4%) та біомаса
(74,6%) [2, с. 1–3].
За тими ж даними 2016 року, Німеччина,
Франція, Італія, Швеція та Великобританія
є п'ятьма країнами-членами ЄС, що найбільше
споживають біоенергетику за показником валового внутрішнього споживання, враховуючи як
внутрішнє виробництво, так і імпорт носіїв біоенергетики. Ці країни також зазнали найвищий
рівень зростання споживання біоенергетики
протягом 2005-2016 років. За цей же період споживання біоенергетики в ЄС збільшилося більш
ніж на 60%. З іншого боку, країни Скандинавії
та Балтії, а також Австрія є найбільшими споживачами на душу населення [2, с. 4].
24 грудня 2018 року набула чинності нова
Директива 2018/2001 Європейського Парламенту та Ради щодо стимулювання використання енергії з відновлюваних джерел, так звана
«RED – 2». Держави-члени ЄС мають її імплемен-
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тувати у своє внутрішнє законодавство до 30 червня 2021 року. Ця Директива сприяє подальшому
розвитку відновлюваної енергетики в ЄС, що має
на меті також надати більшу впевненість для інвесторів. Її головна мета викладена в статті 3, а
саме: «Держави-члени колективно забезпечують
те, щоб частка енергії з відновлюваних джерел
у валовому кінцевому споживанні енергії Союзу
до 2030 року становила щонайменше 32%» [5].
Задля цього Директива передбачає низку заходів, що сприяють подальшому розвитку відновлюваних джерел енергії у секторах електроенергії, опалення й охолодження та транспорту, аби
зменшити на загальному рівні викиди парникових газів, при цьому покращуючи енергетичну
безпеку та посилюючи технологічне та промислове лідерство Європи у галузі відновлюваної енергетики та, таким чином, створюючи робочі місця
для європейців [9]. Щодо «критерію сталості», то
слід відзначити, що Директива посилює його роль
та встановлює додатковий критерій для біопалива. Окрім того, вона впроваджує новий підхід для
подолання викидів внаслідок «непрямої зміни
землекористування» (Indirect Land Use Change –
ILUC), пов'язаних з виробництвом біопалив, біорідини та біомасових палив. Так, Директивою
«RED – 2» також передбачено обов’язок для держав-членів встановити конкретне обмеження,
яке буде поступово зменшуватись до нуля, що
стосується вироблення біопалив, біорідин та біомасових палив з харчових та кормових культур на
землях з високим запасом вуглецю [10].
Також було започатковано ряд положень, які
пов’язані із розповсюдженням використання відновлюваної електрики у транспортному секторі.
Зокрема, це вбачається можливим через розвиток галузі електричного транспорту, що стало
новацією у порівнянні з 2009 роком. Більш того,
статтею 25 запроваджено, що «в транспортному
секторі кожна держава-член зобов’язує постачальників палива забезпечити, щоб мінімальна
частка відновлюваної енергії в кінцевому споживанні енергії в транспортному секторі становила
щонайменше 14% до 2030 року» [5]. Такі положення також впливатимуть на збільшення використання біоенергетики серед держав-членів ЄС.
Однак, ситуація із впливом «RED – 2» на екологію в ЄС є доволі спірною. Так, 4 березня 2019 року
щодо ЄС було подано позов до Суду Загального
суду. Позивачі з 6 країн (Естонії, Ірландії, Франції, Румунії, Словаччини та США) стверджують,
що Директива матиме зворотній ефект, навпаки
прискорюючи спустошення лісів та значно посилюючи парниковий ефект через те, що вона не
враховує викиди вуглекислого газу від спалювання деревного палива. Справа аргументується
тим, що ухвалюючи Директиву та встановлюючи,
таким чином, мету досягти 32% споживання енергії з відновлюваних джерел до 2030 року, Комісія,

Список літератури:

Європарламент та Рада не взяли до уваги наявні
наукові та технічні дані з приводу потенціальної
шкоди для екосистеми, яка буде завдана спалюванням лісової біомаси. У підсумку, виникла ситуація, коли через «RED – 2» зросла вирубка лісів
в Європі та Північній Америці, аби задовільнити
зростаючий попит на деревну біомасу [11]. Тобто
проігнорувавши висновки експертів, Директива
оминає принцип запобігання та принцип превентивної дії, як цього вимагає стаття 191 Договору
про функціонування Європейського Союзу та в цілому суперечить цій статті. Зокрема, це стосується
положення, викладеного у частині 1, а саме: «Політика Союзу в сфері навколишнього середовища
сприяє збереженню, захисту та поліпшенню якості
навколишнього середовища; охороні здоров’я людей… і, зокрема, боротьбі зі зміною клімату» [12].
Справді, як стверджує група вчених з Принстонського, Стенфордського, Гумбольдтського
університетів та Постдамського інституту дослідження кліматичних змін, Директива навряд чи
докорінно змінить кліматичну ситуацію в Європі
на краще [13, с. 2–3]. Це пов’язано з тим, що спалювання біомаси виділяє стільки ж вуглекислого
газу в повітря, як і спалювання будь-якого іншого палива. Хоча Директива неодноразово вказує
на мету збереження біорізноманіття, але те, що
її положення дозволять забезпечити цей захист,
дуже малоймовірно. Заборона на заготівлю та переробку деревини безпосередньо для біоенергетики стосується лише перестійних лісів, що є лише
невеликою часткою всіх лісів. Тобто виходить ситуація, коли європейські споживачі та державичлени платять більше за біопаливо, при цьому завдаючи шкоду навколишньому середовищу.
Висновки і пропозиції. Враховуючи все
вищезазначене, можна зробити висновок, що
незважаючи на всю прогресивність ЄС у правовому регулюванні використання джерел відновлюваної енергії, не можна однозначно говорити
про ефективність та позитивний вплив такого
регулювання. В першу чергу, це якраз і стосується біоенергетики та, зокрема, біомаси. Таким
чином, можна стверджувати, що використання
біопалива, виготовленого з деревинної сировини
потребує перегляду, адаптації до сучасних вимог
та є в цілому досить неоднозначним. В своїх нормативно-правових актах ЄС передусім спирається на кількісний критерій, забуваючи про якість
тих самих відновлюваних джерел енергії.
Однак, разом з тим, обидві Директиви містять
достатньо позитивні положення. Наприклад,
щодо запровадження «критерію сталості» для
біопалива та біорідин, це вже не є новацією, проте впровадження цього критерію свого часу було
досить прогресивним рішенням. І наразі, можна
говорити, про те, що українське законодавство
теж має перейняти європейський досвід у забезпеченні сталості біопалива.
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Європейська громадська ініціатива: проблемні аспекти
Анотація. У роботі досліджено інститут європейської громадської ініціативи, як одного із способів боротьби з проблемою дефіциту демократії в Європейському Союзі. На початку статті звернута увага на історичні аспекти появи громадської ініціативи. У статті з’ясована ідея, яку переслідували інститути Європейського Союзу при введенні можливості для громадян Союзу подавати відповідні громадські ініціативи.
Автори приділили увагу механізму подання, реєстрації ЄГІ. У статті вказано на недоліки, зокрема, на мінімальну кількість підписантів із четверті країн ЄС. Було проаналізовано громадську ініціативу «Water
and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity!» та відповідь Європейської Комісії. У статті особлива увага приділяється проблемним аспектам висновків Комісії, наданих у відповіді.
Ключові слова: європейська громадська ініціатива, дефіцит демократії, Європейський Союз,
демократизація, механізм громадської ініціативи.
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Citizens’ initiative: problem aspects
Summary. The article studies the institute of citizens’ initiative as one of the ways to combat the problem of
democracy deficit in the European Union. At the beginning of the article, attention is drawn to the historical
aspects of the emergence of the citizens’ initiative. The article clarifies the idea that the institute of citizens’
initiative pursued when introducing the possibility for citizens of the Union to submit appropriate public initiatives. For the study, all necessary regulatory acts were used: Treaty on the European Union, Treaty on the
Functioning of the European Union, Regulation 211/2011. With the help of the Regulation, five main stages
were identified that are necessary for submitting and registering a citizens’ initiative. The authors drew attention to the problematic aspects associated with financing a citizens’ initiative. The article points out procedural
shortcomings, in particular, the minimum number of signatories from a quarter of the EU countries. The method of providing an answer to the citizens’ initiative, which went through all the necessary steps, was analyzed.
The first citizens’ initiative «Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity!
» The authors analyzed the response of the European Commission, identified the structural elements. The article draws special attention to the problematic aspects of the Commission's conclusion, namely, the formality
of the conclusions, the absence of real steps that are aimed at eliminating the problem. The authors proposed
methods that can make citizens’ initiative a real working tool. In the conclusions made, the authors of the
article pointed out the insufficient effectiveness of the institute of citizens’ initiative as a way to combat the
problem of democracy deficit in the European Union. According to the authors, more effective steps can be considered: expanding the powers of the European Parliament, providing an opportunity for national parliaments
to take part in the legislative process. Attention is drawn to the activities of the Committee of the Regions and
the Economic and Social Committee.
Keywords: citizens’ initiative, democracy deficit, European Union, democratization, mechanism of public
initiative.
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остановка проблеми. Проблема дефіП
циту демократії супроводжує Європейський Союз з моменту його створення шістьма

державами-засновницями (Бельгією, Нідерландами, Францією, Німеччиною, Італією та Люксембургом). Одним із кроків для вирішення цієї
проблеми стало запровадження Лісабонським
договором інституту європейської громадської
ініціативи. Однак, механізм подання, реєстрації громадської ініціативи призводить до певних
проблем, пов’язаних з реалізацією громадянами
свого права на практиці. Зміст відповіді Європейської Комісії на ті громадські ініціативи, які
пройшли всі етапи, потребує змін, чим і обумовлюється актуальність обраної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З моменту закріплення можливості подавати громадські ініціативи дослідженням даного
питання почали займатися як українські, так
і зарубіжні вчені. Вітчизняні науковці, такі як
А.В. Кулабухова, О.М. Рудік, О.Я. Трагнюк досліджувати ініціативу як один із способів бороть© Чередниченко К.Ю., Кохан А.С., 2019

би з дефіцитом демократії. Європейські вчені, а
саме, С. Алоізіо, Г. Грімальді, М. Елфер, Б. Кауфманн, У. Мореллі, Й. Піхлер, А. Падоа-Скіоппа зосередили свою увагу на дослідженні практичних аспектів, пошуку способів реформування
інституту, пропозиціях щодо внесення змін до
відповідного законодавства.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. У наукових працях перелічених вище вчених прослідковуються відповіді на більшість теоретичних питань, серед яких
поняття «європейської громадської ініціативи»,
особливості подання ініціативи. Крім цього досить детально описаний механізм реєстрації
ініціативи та увесь шлях до надання відповіді
Європейської Комісії відповідно до Регламенту
№ 211/2011. Авторами статті громадська ініціатива буде розглянута з нового ракурсу, а саме, як
формальний крок, а не реальна спроба боротьби
з проблемою дефіциту демократії.
Мета статті. Головною метою статті є дослідження інституту європейської громадської

ініціативи, виокремлення проблемних аспектів
та надання пропозицій щодо їх усунення. Автори
зробили акцент на одній із відповідей Європейської Комісії на громадську ініціативу, яка пройшла всі потрібні етапи, та вказали на існуючі
недоліки подібних відповідей.
Виклад основного матеріалу. Європейська
громадська ініціатива – порівняно новий інститут, який був запроваджений Лісабонським договором та деталізований у прийнятому Європейським Парламентом та Радою Європейського
Союзу у 2011 році Регламентом. Основною ідеєю запровадження такої громадської ініціативи
було надання громадянам ЄС можливості безпосереднього звернення до Європейської Комісії
з пропозицією розробити новий акт, вплинувши
таким чином на розв’язання зазначеної в ініціативі проблеми.
Не можемо погодитися з позицією О.В. Святун щодо того, що право ставити перед Комісією
питання про необхідність розробки законопроекту прирівнює громадян до відповідних повноважень Європейського парламенту (отримав таке
право із набуттям чинності Маастрихтським договором у 1993 р.) та Ради (має таке право від
самого початку існування ЄС – 1957 р.) [1, с. 45].
Європейська громадська ініціатива навіть за
умов кардинального реформування не зможе наблизитися до повноважень Парламенту чи Ради
ЄС, пов’язаних з законодавчим процесом. Більш
того, громадська ініціатива, яка успішно пройшла всі етапи, не завжди призводить до прийняття хоча б одного акту.
Правовою основою європейської громадської
ініціативи є стаття 11 (4) Договору про Європейський Союз, у якій зазначено, що громадяни Союзу в кількості не менше одного мільйона чоловік, які належать до громадянства значного числа
держав-членів, можуть виступити з ініціативою
запросити Європейську Комісію в рамках її повноважень внести відповідну пропозицію з питань,
щодо яких, на думку цих громадян, необхідне видання правового акта Союзу з метою застосування Договорів [2]. Положення Договору розкриваються через статті Договору про функціонування
Європейського Союзу та Регламенту № 211/2011.
Аналізуючи зазначені акти нам вдалося виокремити певні етапи, які повинні дотримуватися
громадянами ЄС при поданні громадської ініціативи. Розглянемо детальніше:
1. Створення громадського комітету, який повинен складатися з семи громадян, які проживають на території семи країн Союзу, при цьому
не обов’язково являючись громадянами цих держав. Члени комітету повинні досягти виборчого
віку за національним законодавством.
2. Здійснення реєстрації створеної громадської
ініціативи на офіційній сторінці Європейської
Комісії. Відповідно до Регламенту № 211/2011 [3]
ініціатива повинна містити назву, предмет, опис
цілей, відомості про членів громадського комітету. При дотриманні всіх вимог Комісія розміщує
ініціативу на сайті протягом 2 місяців.
3. Збирання підписів громадян ЄС. Для того,
аби Європейська Комісія розглянула ініціативу,
потрібно зібрати не менше, ніж 1 000 000 підписів за 12 місяців. Важливим аспектом є те, що
необхідна кількість підписів від однієї держави
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розраховується за допомогою множення кількості місць, яку займає відповідна країна в Парламенті на загальну кількість депутатів Парламенту. Зазначене правило має бути дотримано
хоча б відносно семи держав (четверті країн ЄС).
4. Підтвердження дійсності підписів (верифікація). Після зібрання необхідної кількості підписів організатори повинні звернутися до національних компетентних органів для засвідчення
кількості підписів їхніх громадян. Максимальний строк верифікації складає 3 місяці. Отримані сертифікати відправляються Комісії.
5. Перевірка громадської ініціативи, проведення слухань, представлення організаторами
своєї ініціативи перед Парламентом та прийняття відповіді Комісією на ЄГІ. Останній етап триває не більше 3 місяців.
Дана процедура на перший погляд виглядає
досить нескладною в реалізації, однак під час
практичного виконання кожного етапу громадянами ЄС виникають певні труднощі. Скоріш за все,
саме ці труднощі й стали причиною того, що до
етапу прийняття відповіді Європейською Комісією
«дійшли» всього три подані громадські ініціативи.
Однією із проблем є вимога щодо зібрання
саме 1 000 000 підписів громадян ЄС з дотриманням правила про певну кількість підписантів, як мінімум від семи країн. Якщо мова йде
про Німеччину, то це 72 000 підписів, Польщу –
38 250 підписів, про Ірландію – усього 8250 підписів. З одного боку дана норма виглядає досить
логічно, так як відповідає дигресивно-пропорційному принципу формування самого Парламенту,
а з іншого – вказує на складність відстежування
громадянства підписантів, можливість затягування процесу збору підписів через цю умову.
Крім цього, до початку розповсюдження ініціативи важко спрогнозувати, жителі якої країни
підтримають ЄГІ, а якої фактично проігнорують.
Так як в Європейському Союзі діє інститут громадянства ЄС, то на нашу думку, взагалі неважливо, з території якої держави надійдуть підписи
щодо підтримання ініціативи.
Не менш проблемним аспектом є фінансування такої громадської ініціативи. Без достатньої
кількості грошових коштів на рекламу, поширення відомостей про громадську ініціативу через
соціальні мережі з використанням таргету неможливо привернути увагу громадян та зібрати
потрібну кількість підписів. Таким чином, приходимо до висновку, що кожній ініціативі потрібні спонсори, які за загальним правилом досить
рідко переслідують безкорисливу мету, можуть
використовувати інститут громадської ініціативи у власних інтересах. Хоча можливий інший
варіант: здійснення фінансування громадських
ініціатив фондами, організаціями, які відстоюють подібні цілі, мають схожі інтереси.
Якщо перші дві проблеми можна вирішити
шляхом внесення відповідних змін у законодавство, впровадивши певний контроль за фінансуванням громадських ініціатив, то з формальністю відповідей Європейської Комісії впоратися
майже неможливо. Розглянемо дану проблему на
прикладі першої громадської ініціативи «Water
and sanitation are a human right! Water is a public
good, not a commodity!» та відповіді, яка була надана Європейською Комісією.
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Громадська ініціатива «Вода та санітарія –
права людини! Вода – суспільне благо, а не товар!» була спрямована на досягнення трьох цілей:
– Інститути Європейського Союзу та держави-члени ЄС повинні забезпечити усім жителям
право на воду та санітарію.
– Водопостачання та управління водними ресурсами не повинні підпадати під регулювання
внутрішнього ринку, а послуги водопостачання
повинні бути виключені із лібералізації.
– Європейський Союз повинен збільшити
власні зусилля щодо надання загального доступу до води та санітарії.
Оцінюючи відповідь Європейської Комісії від
19.03.2014, потрібно зазначити, що документ має
певну структуру, складається зі вступу, ходу справи (state of play), дій відносно ЄГІ та висновків.
При цьому у ході справи можна у загальних рисах
дізнатися про подану громадську ініціативу.
На нашу думку, дана відповідь Європейської
Комісії є лише формальністю, яка при цьому не
містить жодної конкретики. У висновках зазначено, що Комісія посилить реалізацію вже прийнятого законодавства щодо якості, доступності
води, проведе консультації в рамках прийнятої
раніше Директиви про питну воду, сприятиме
виникненню структурованого діалогу між заінтересованими сторонами з проблем прозорості
водного сектору [4, с. 13].
Усі дії, про які зазначає Європейська Комісія,
не містять ні строків реалізації, ні даних про відповідальних за виконання завдань, ні інформації
про акти, які планується прийняти. У відповіді
Комісії увага акцентується на вже прийнятих актах, зокрема, на Директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС 2000/60/ЄС від 23 жовтня
2000 року, Директиві Ради 98/83/ЄС від 03 листопада 2000 року про якість води, яка призна-

чена для споживання людиною, Директиві Ради
91/271/ЄЄС від 21 травня 19991 року, присвяченій питанням очистки стічних вод у містах.
Саме тому, вважаємо, що інститут громадської ініціативи не можна назвати ефективним
способом боротьби з дефіцитом демократії в Європейському Союзі. ЄГІ – це скоріше можливість
привернути увагу громадян до актуальних проблем, пов’язаних з екологією, правами людини,
захистом ембріонів, проведенням вівісекції тощо.
Можливо, головне призначення таких ініціатив
саме у формуванні правосвідомості громадян ЄС,
забезпечення становлення певної громадської
позиції та її відстоювання, але точно не у тому,
аби вплинути на Європейський Союз загалом
та Європейську Комісію зокрема.
Висновки і пропозиції. Європейський
Союз – наднаціональне утворення нового типу,
основними напрямками діяльності якого є сприяння миру, гарантування громадянам свободи,
безпеки, правосуддя, покращення добробуту народів, загальна демократизація. Проблема дефіциту демократії дійсно існує та проявляється
в обмеженому доступі громадян до вирішення
питань, які обговорюються у Європейському Союзі. Однак, на нашу думку, більш дієвими кроками для вирішення даної проблеми є розширення
повноважень Європарламенту, участь у законодавчому процесі національних парламентів держав-членів, діяльність Комітету Регіонів та Економічно-соціального комітету.
ЄГІ – досить прогресивна ідея, яка була створена
та запроваджена на майбутнє. При внесенні змін
до документів, спрощення процесу подання ініціатив (шляхом відміни правила щодо мінімальної
кількості підписантів із семи держав) та при зміні
підходу до відповідей Європейської Комісії, даний
інститут може отримати власний розвиток.
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Правове регулювання відтворення природних рослинних ресурсів
Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання правового регулювання відтворення природних рослинних ресурсів в Україні. Автор аналізує чинне законодавство, яке стосується досліджуваної теми, звертає увагу на його недоліки та прогалини, окрім цього досліджує співвідношення понять «об’єкти рослинного світу» та «природні рослинні ресурси», а також пояснює в чому полягає різниця між «відновленням»
та «відтворенням» природних рослинних ресурсів. Наприкінці роботи надається визначення поняття «відтворення природних рослинних ресурсів», яке варто закріпити на законодавчому рівні задля ефективного
правового регулювання, а також пропонується класифікація природних рослинних ресурсів за різними
критеріями. Законодавче закріплення зазначеної класифікації відіграватиме важливе значення в правовому регулюванні екологічних відносин, адже до кожної категорії будуть застосовуватися свої способи
відтворення, які сприятимуть дієвості відтворення природних рослинних ресурсів в цілому.
Ключові слова: відтворення, природні рослинні ресурси, природні об’єкти, класифікація природних
рослинних ресурсів.
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остановка проблеми. Одним із голоП
вних завдань держави у сфері правового
регулювання екологічних відносин є забезпе-

чення раціонального використання природних
ресурсів, яке потребує їх відтворення. Проблема
полягає у відсутності належного правового регулювання відносин з відтворення природних
ресурсів. Так як, Закон України «Про охорону
навколишнього природнього середовища» визначає правові, економічні та соціальні основи
організації охорони навколишнього природного
середовища в інтересах нинішнього і майбутніх
поколінь [4], отже, в ньому повинні міститися
положення, які дотепер, на жаль, відсутні, присвячені конкретним діям, які варто проводити
стосовно раціонального використання природних ресурсів. Подібну ситуацію можна відмітити й стосовно регулювання суспільних відносин
у сфері охорони, використання та відтворення
дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин відповідно

до Закону України «Про рослинний світ», який
прийнятий у 1999 році, і протягом 20 років особливих змін, які б стосувалися відтворення природних рослинних ресурсів він не зазнав, отже
проблема існує і наразі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичними засадами цього дослідження стали наукові праці фахівців екологічного права
та земельного права: А.П. Гетьмана, М.В. Шульги [16], В.М. Комарницького [13], які частково
розглядали питання відтворення природних
об’єктів; окрім цього можна відмітити низку правознавців, що досліджували певні аспекти відтворення рослинного світу: О.В. Басай (досліджував поняття та складові відтворення природних
рослинних ресурсів) [15], А.К. Соколова (дослід
жувала правове регулювання суспільних відносин з приводу відтворення рослинного світу) [5],
Кім Г.А. (розглядала особливості відтворення
об’єктів рослинного світу занесених до Зеленої
книги України) [17], Туліна Е.Є. (досліджувала
© Ярмак А.Д., 2019
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Summary. One of the main tasks of the state in the sphere of legal regulation of ecological relations is to ensure the rational use of natural resources, which requires their reproduction. The lack of proper legal regulation of environmental relations in the field of reproduction of natural resources is connected with the problem
of impossibility to fulfill certain legislative requirements. According to Article 2 of the Law of Ukraine «About
Plant World», the task of the legislation of Ukraine on the plant world is to regulate public relations in the
field of protection, use and reproduction of wild and other non-agricultural vascular plants, bryophytes, algae,
lichens, as well as mushrooms, their groups and localities . However, this Law does not define "reproduction
of natural plant resources", does not specify specific methods and methods of reproduction of natural plant resources, and there is no mechanism for the realization of reproduction of natural plant resources, depending on
their division into species by different criteria. The article is devoted to the research of the legal regulation of
reproduction of natural plant resources in Ukraine. The author analyzes the current legislation related to the
topic under study, draws attention to its shortcomings and gaps, in addition investigates the relation between
the concepts of "plant life" and "natural plant resources", and explains the difference between "restoration" and
" reproduction » of the natural plant resources. The end of the article provides a definition of "reproduction of
natural plant resources", which should be fixed at the legislative level for effective legal regulation, also proposes the classification of natural plant resources by different criteria, namely by the category of land within which
they are located, by the entities that perform the reproduction of natural plant resources on land, by the method of reproduction of natural plant resources and others. Legislative consolidation of this classification will be
important in the legal regulation of ecological relations, because each category will apply their own reproduction methods, which will contribute to the effectiveness of reproduction of natural plant resources as a whole.
Keywords: reproduction, natural plant resources, natural objects, classification of the natural plant resources.

ЮРИДИЧНІ науки

426

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

особливості рослинного світу як об’єкта екологічних правовідносин у сфері використання) [6].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Із відсутністю належного правового регулювання екологічних відносин у сфері відтворення природних ресурсів,
пов'язана проблема неможливості виконання
певних законодавчих вимог. Відповідно до статті 2 Закон України «Про рослинний світ» завданням законодавства України про рослинний світ
є регулювання суспільних відносин у сфері охорони, використання та відтворення дикорослих
та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей,
лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцезростань [1]. Проте, у цьому Законі відсутнє
визначення «відтворення природних рослинних
ресурсів», не зазначені конкретні методи та способи відтворення природних рослинних ресурсів,
а також немає механізму реалізації відтворення
природних рослинних ресурсів в залежності від
їх поділу на види за різними критеріями.
Мета статті. Полягає в аналізі законодавства
України у сфері відтворення природних рослинних ресурсів, виявленні прогалин та визначенні
напрямків його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Для кращого
розуміння мети дослідження варто визначитися
з основними дефініціями, що будуть використовуватися у статті. По-перше, надамо визначення
природним рослинним ресурсам. Відповідно до
статті 3 Закону України «Про рослинний світ»
ними є об'єкти рослинного світу, що використовуються або можуть бути використані населенням, для потреб виробництва та інших потреб
[1]. Далі, перейдемо безпосередньо до надання
їм характеристики, адже зрозумілим є той факт,
що лише законодавчої дефініції не вистачає для
дослідження зазначеної теми. До природних
рослинних ресурсів за думкою Туліної Е.Є. слід
віднести: а) дикорослі рослини, гриби й утворені
ними природні угруповання; б) їх частини (наземна й підземна – квіти, кора, корені, стебла,
плоди – горіхи та ягоди); в) залежно від життєвої форми – дерева, чагарники, трав’яний рослинний покрив, лісова підстилка, очерет та ін.;
г) залежно від мети використання – технічні,
лікарські, пряно-ароматичні, харчові дикорослі
рослини тощо [6, с. 91].
В свою чергу, згідно зі статтею 3 Закону України «Про рослинний світ», об'єктами рослинного
світу є дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні,
водорості, лишайники, а також гриби на всіх стадіях розвитку та утворені ними природні угруповання [1]. За думкою А.К. Соколової, зазначена
в Законі класифікація об’єктів рослинного світу
надана, виходячи із систематизації рослин, прийнятої в біології [5, с. 31]. Так, вчена проводить
правову класифікацію, яка збігається з законодавчою. Наприклад, об’єкти рослинного світу
можна диференціювати, виходячи із середовища
місцезростання – на наземні, водні (навколоводні), повітряні, ґрунтові та ін.; в залежності від категорії земель, у межах яких природні об’єкти перебувають (зростають), це: а) на землях водного
фонду; б) в межах природно-заповідного фонду;
в) на землях лісогосподарського призначення;

г) на землях транспорту та д) на території інших
категорій земель, визначених відповідною статтею Земельного кодексу України [5, с. 31–32].
Також вбачаємо необхідним надати класифікацію природних рослинних ресурсів використовуючи вищезазначені критерії задля майбутнього належного правового регулювання відносин
з відтворення природних рослинних ресурсів.
По-перше, відповідно до статті 4 Закону України «Про рослинний світ», природні рослинні
ресурси за своєю екологічною, господарською,
науковою, оздоровчою, рекреаційною цінністю
та іншими ознаками поділяються на природні
рослинні ресурси загальнодержавного та місцевого значення.
До природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення належать:
а) об'єкти рослинного світу у межах: внутрішніх морських вод і територіального моря, континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України; поверхневих вод
(озер, водосховищ, річок, каналів), що розташовані і використовуються на території більш ніж
однієї області, а також їх приток усіх порядків;
природних та біосферних заповідників, національних природних парків, а також заказників,
пам'яток природи, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків-пам'яток
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;
б) лісові ресурси державного значення;
в) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою
зникнення, судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також гриби, види яких занесені до Червоної книги України;
г) рідкісні і такі, що перебувають під загрозою
зникнення, та типові природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України.
До природних рослинних ресурсів місцевого
значення відносяться дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, мохоподібні, водорості, лишайники, а також
гриби, не віднесені до природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення [1].
По-друге, за категорією земель, у межах яких
природні рослинні ресурси перебувають (зростають): а) на землях водного фонду; б) в межах природно-заповідного фонду; в) на землях лісогосподарського призначення; г) на землях транспорту
та д) на території інших категорій земель, визначених відповідною статтею Земельного кодексу
України [3].
По-третє, правовідносини з відтворення
об'єктів рослинного світу занесених до Зеленої
книги України [2], можна поділити на: відтворювальні правовідносини щодо флори; відтворювальні правовідносини щодо рослинності
[17, с. 93]. Вважаємо за необхідне класифікувати правовідносини з відтворення природних
рослинних ресурсів, занесених до Зеленої книги
України на: а) відтворювальні правовідносини
щодо флори; б) відтворювальні правовідносини
щодо рослинності.
По-четверте, за суб'єктами, які здійснюють
відтворення природних рослинних ресурсів на
земельних ділянках: а) відтворення власниками
земельних ділянок; б) відтворення користувачами (в тому числі орендарями) земельних ділянок.

По-пя'те, за способом відтворення природних
рослинних ресурсів: а) суспільні відносини із
природного відтворення природних рослинних
ресурсів (регульованого та нерегульованого);
б) суспільні відносини зі штучного відновлення природних рослинних ресурсів; в) суспільні
відносини із відтворення природних рослинних
ресурсів, що здійснюється комбінованими способами [15, с. 654].
Наступним питанням, на яке варто звернути
увагу в процесі нашого дослідження, є співвідношення понять «об’єкти рослинного світу» і «природні рослинні ресурси». Прихильники першої
теорії стверджують, що об’єкти рослинного світу
є невід’ємними компонентами навколишнього
природнього середовища, а природні рослинні
ресурси утворюють частину цього природного
об’єкта, що використовуються як джерела задоволення різних потреб людини [18, с. 97–98]. Основ
на відмінність між цими поняттями полягає
в тому, що природні рослинні ресурси є тією частиною рослинного світу, яка використовується.
При визначенні природних рослинних ресурсів
як джерела споживання людиною благ природи,
як природнього компонента й використовувану
властивість традиційно йому надається більш
майнове забарвлення, ніж категорії «природний
об’єкт», яка несе в собі більше природоохоронне
навантаження, тобто природні рослинні ресурси
виступають безпосереднім об’єктом рослинного
світу, що використовується або може бути використаний населенням для власних потреб.
Друга теорія ототожнює поняття «природних
рослинних ресурсів» і «об’єктів рослинного світу» з урахуванням того, що всі об’єкти можуть
бути використані населенням для потреб виробництва та з іншою метою [6, с. 80]. Більш того
з теорії випливає, неможливість виокремлення
тих з них, які не тільки не використовуються
сьогодні, а й використання яких у майбутньому
з якихось причин буде неможливе, що зумовлено розширенням можливостей людства – технікою, наукою, тощо [7, с. 641–642]. На нашу думку, більш логічне пояснення мають вчені першої
групи, що підтверджується й законодавчою думкою Верховної Ради (наприклад, у Законі України «Про рослинний світ» [1]).
Продовжуючи наше дослідження, варто пояснити чому ми досліджуємо саме «відтворення»
природних рослинних ресурсів, а не «відновлення», яке теж закріплено в законодавстві стосовно
природних рослинних ресурсів [1] та зазначити як ці поняття співвідносяться один з одним.
Термін «відновлення» у тлумачних словниках
розглядають як дію за дієсловом «відновлювати», що означає «надавати попереднього вигляду
чому-небудь пошкодженому, зіпсованому; зруйнованому; приводити до попереднього стану;
поновлювати» [8, с. 134]. Так, під відновленням
природних ресурсів розуміють комплекс заходів,
спрямованих на отримання природних ресурсів
у кількостях, близьких до природних, після їх
повного та часткового виснаження. Воно передбачає повне або часткове самовідновлення природних ресурсів, що відбувається природним
шляхом або за участю людини [19, с. 10].
Природні ресурси поділяються на відновлювальні та невідновлювальні. В основі такого
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розподілу природних ресурсів – здатність природи і природних об'єктів до збереження, підтримання їх у первинному кількісному та якісному
складі [19, с. 28]. Природні ресурси можуть відновлюватися як за сприяння людини, так і в ході
природного кругообігу речовин у природі. Критерієм віднесення ресурсів до невідновлювальних
є неможливість їх відновлення за час, що відповідає часу господарської діяльності людини (наприклад, мінеральні ресурси) [15, с. 653].
У Законі України «Про рослинний світ»
(ч. 2 ст. 23) зазначено, що відтворення природних
рослинних ресурсів забезпечується сприянням
природному відновленню рослинного покриву
[1]. Таким чином, відновлення потрібно розглядати як одну з основних форм відтворення природних рослинних ресурсів, що передбачає приведення об’єктів рослинного світу та рослинних
угрупувань до їх природного стану. Співвідношення між поняттями «відтворення» та «відновлення» при характеристиці відповідної діяльності стосовно природних рослинних ресурсів можна
охарактеризувати як співвідношення загального
та часткового [15, с. 653].
Переходячи безпосередньо до визначення поняття «відтворення», варто зазначити, що в тлумачній літературі воно трактується як дія та її
результат у значенні дієслова «відтворювати»,
тобто «створювати, виробляти те саме, постійно
повторювати, безперервно відновляти процес»
[8, с. 141]. У сучасній енциклопедичній літературі «відтворення» вживається на позначення
відтворення витрачених факторів виробництва
за допомогою їх подальшого виробництва, безперервного руху і відновлення процесу виробництва якої-небудь системи – біологічної чи соціальної, що включає відтворювання елементів
системи, відносин між ними і взаємодій із зовнішнім середовищем [9]. В.І. Даль від «відтворенням» розумів оновлення, відновлення старого, так «відтворювати», означає «виробляти
заново, оновляти чи створювати те, що існувало»
[10, с. 250–251]. За своїми видами відтворення
поділяється на: 1) просте відтворення, якщо обсяг виробництва не змінюється; 2) розширене
відтворення, коли масштаби суспільного виробництва збільшуються; 3) звужене відтворення,
коли обсяг виробництва зменшується [11, с. 275].
Відтворення природних ресурсів розглядають
як природний (регульований і нерегульований)
та штучний процес приросту запасів природних
ресурсів, відновлення їх якісних характеристик.
Таке відтворення включає різні види: рекультивацію та меліорацію земель, агротехнічні заходи
із поліпшення ґрунтів, лісовідновлювальні роботи, вирощування рибного матеріалу, біотехнічні
заходи щодо збереження та відтворення диких
звірів і птахів, охорону водних ресурсів і повітряного басейну тощо [9].
Слід зазначити, що вчені-правники наголошують на тому, що відтворення природних ресурсів є об’єктивною необхідністю, обумовленою
постійно зростаючим їх споживанням, а також
деякими наслідками господарської та іншої діяльності, наприклад, забрудненням навколишнього природнього середовища [12].
Виходячи з вищенаведеного, можна дійти висновку, що не існує уніфікованого підходу до ви-
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значення ознак цього явища. Проте, вважаємо
за необхідне не тільки сформулювати зазначене
поняття, а й законодавчо його закріпити.
У питаннях відтворення рослинного світу існують свої особливості. Виходячи з аналізу наукової літератури, можемо зробити висновок,
що науковці здебільшого розглядають природне
відтворення об’єктів рослинного світу, за якого
без особливого втручання людини активізуються
сили самої природи, що й забезпечує природнє
зростання, зокрема лісового молодняка. Якщо
ж нові об’єкти рослинного світу не відповідають
конкретним господарським цілям, виникає потреба втручання людської праці – посів або посадка необхідних пород або видів рослин. У цьому випадку йдеться вже про штучне відтворення
об’єктів рослинного світу [5, с. 76].
У Законі України «Про рослинний світ» було
передбачено прийняття спеціального нормативного акта щодо відтворення об’єктів рослинного
світу – Правил відтворення природних рослинних ресурсів, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади (ч. 2 ст. 24 Закону України «Про рослинний
світ» [1]), але, на жаль, цього й дотепер не зроблено. Між тим такі правила передбачені в наказі Міністерства екології та природних ресурсів
України від 23 травня 2018 року № 6173, яким затверджено Положення про Шацький національний природний парк [14], проте, слід зауважити,
що сфера дії цього Положення стосується лише
Шацького національного природного парку.
Досліджуючи правове регулювання відносин відтворення природних рослинних ресурсів
О.В. Басай дійшов до висновку, що під відтворенням природних рослинних ресурсів можна розглядати врегульовані нормами «флористичного»
права суспільні відносини, учасники яких наділені специфічними правами та обов'язками у сфері
здійснення заходів, спрямованих на поліпшення
кількісних та якісних характеристик природних
рослинних ресурсів [15, с. 654]. Погоджуючись
з науковцем, варто додати, що відтворення – це
завжди цілеспрямовані активні дії довгострокового характеру уповноважених суб'єктів.
Аналізуючи статтю 23 Закону України «Про
рослинний світ», яка регулює суспільно-правові
відносини відтворення природних рослинних ресурсів, можемо зазначити, що поділу природних
рослинних ресурсів на види (групи) залежно від
різних критеріїв, про які зазначалося вище ми не
знаходимо, так само в цій статті відсутнє визначення поняття «відтворення природних рослинних ресурсів». Стаття в чинній редакції сформульована так: відтворення природних рослинних
ресурсів здійснюється власниками та користувачами (в тому числі орендарями) земельних
ділянок, на яких знаходяться об'єкти рослинного світу. Відтворення природних рослинних ресурсів забезпечується: сприянням природному
відновленню рослинного покриву; штучним поновленням природних рослинних ресурсів; запобіганням небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них
господарської діяльності; зупиненням (тимчасово) господарської діяльності з метою створення
умов для відновлення деградованих природних
рослинних угруповань [1].

Аналізуючи чинне законодавство, варто відзначити, що його недостатньо для врегулювання
відносин щодо відтворення природних рослинних
ресурсів, проте є праці вчених, які досліджували
цю проблематику та пропонували шляхи вирішення ситуації, яка існує у правовому полі зараз:
1) закріпити у Законі України «Про рослинний світ» поняття «відтворення природних рослинних ресурсів», впровадити у практичну діяльність органів державної влади методичні
рекомендації щодо порядку відтворення природних рослинних ресурсів (Басай О.В.) [15, с. 655].
2) прийняти Кодекс про рослинний світ (Флористичний кодекс) України на першому етапі кодифікації, а на другому етапі прийняти Екологічний
кодекс України, де знайшли б своє місце правові
норми Флористичного кодексу (Кодексу про рослинний світ) України (Соколова А.К.) [5, с. 117].
Висновки і пропозиції. Для належного
правового регулювання відтворення природних
рослинних ресурсів слід законодавчо закріпити
поняття «відтворення природних рослинних ресурсів» та викласти його в такій редакції: «відтворення природних рослинних ресурсів – це
постійний, цілеспрямований комплекс дій уповноважених суб'єктів на поліпшення кількісних
та якісних характеристик природних рослинних
ресурсів». Для ефективного регулювання зазначених відносин на законодавчому рівні також
варто закріпити класифікацію природних рослинних ресурсів, враховуючи суспільну необхідність відтворення того чи іншого природного
рослинного ресурсу, дбаючи про екологічну рівновагу в співвідношенні природних ресурсів для
майбутніх поколінь. Таким чином, поділ зазначених відносин варто здійснити за допомогою наступних критеріїв:
1) за категорією земель, у межах яких природні рослинні ресурси перебувають (зростають):
а) на землях водного фонду; б) в межах природно-заповідного фонду; в) на землях лісогосподарського призначення; г) на землях транспорту
та д) на території інших категорій земель, визначених відповідною статтею Земельного кодексу
України;
2) за правовідносинами з відтворення природних рослинних ресурсів, занесених до Зеленої
книги України на: а) відтворювальні правовідносини щодо флори; б) відтворювальні правовідносини щодо рослинності;
3) за суб'єктами, які здійснюють відтворення
природних рослинних ресурсів на земельних ділянках: а) відтворення власниками земельних
ділянок; б) відтворення користувачами (в тому
числі орендарями) земельних ділянок;
4) за способом відтворення природних рослинних ресурсів: а) суспільні відносини із природного відтворення природних рослинних ресурсів
(регульованого та нерегульованого), б) суспільні
відносини зі штучного відновлення природних
рослинних ресурсів; в) суспільні відносини із
відтворення природних рослинних ресурсів, що
здійснюється комбінованими способами.
Отже, на нашу думку, зазначена класифікація сприятиме визначенню способу відтворення
природних рослинних ресурсів, та як наслідок –
ефективному правовому регулюванню відносин
з їх відтворення.
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Щодо вдосконалення кримінальної відповідальності
за забруднення або псування земель в Україні
Анотація. У даній статті комплексно проаналізовано питання кримінальної відповідальності за
ст. 239 «забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. Розглянуто проблемні питання формулювання диспозиції статті за забруднення або псування земель, саме щодо відмежування
діяння і наслідків, а також можливості вдосконалення даної статті. Також тут було вивчено проблему визначення предмета злочину. Розглянуто питання про те, хто є суб’єктом злочину – загальний чи спеціальний. Автор пропонує внести зміни до призначення покарання у частині штрафу. Автором проаналізовано
судову практику щодо призначення покарання за злочин, передбачений ст. 239 КК України. Недосконалість законодавства та невідповідність висновків різних авторів з цього питання викликає певні труднощі
у застосуванні відповідної норми на практиці та перешкоджає ефективній протидії таким діям.
Ключові слова: земля, відповідальність, шкода, забруднення, псування земель.

Yaroshenko Viktoriia

Yaroslav Mydryi National Law University

Improvement of criminal liability
for pollution or damage of lands in Ukraine
Summary. Land according to Art. 14 of the Constitution of Ukraine is classified as the main national wealth,
which is under special protection of the state. This article comprehensively analyzes the issue of criminal
liability under Art. 239 “pollution and damage of lands” of the Criminal Code of Ukraine. The problems of formulating the disposition of the article for pollution or damage to the land, and the possibility of improvement
of this article are considered. The author analyzes the case law on sentencing under Art. 239 of the Criminal
Code of Ukraine. Pollution or damage of lands is a crime which causes considerable material damage, both
to the environment and to individuals, the state therefore, it is necessary to consider the effectiveness of the
punishment imposed for these socially dangerous acts. In addition, this scientific article proposes the improvement of Art. 239 of the Criminal Code of Ukraine, namely the definition of socially dangerous act and socially
dangerous consequence. Also here was explore the problem of definition of crime`s subject. The question of who
is the subject of the crime – general or special subject on the example of the legal act of Ukraine is considered.
The author proposes to make changes in the imposition of punishment in part of the fine, due to the level of
public danger of crime, long-term land restoration, significant damage. Despite the urgency of the problem of
protecting land from negative anthropogenic impact and the fact that some aspects of this problem have been
the subject of scientific debate, there is a need for an expanded boundary of scientific research on the problem
of criminal protection of land from pollution or damage. The imperfection of the legislation and the inconsistency of the various authors' conclusions on the subject raises some difficulties in applying the relevant norm in
practice and hinders the effective counteraction to such actions.
Keywords: land, liability, damage, pollution, damage to land.
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остановка проблеми. Відповідальність
П
встановлена в ст. 239 Кримінального кодексу (далі – КК) України за забруднення або

псування земель покликана забезпечити охорону
земель України, що криміналізація такого діяння показує ступінь суспільної небезпеки та важливість збереження та охорони земель, крім
того є норми, що закріплені в іншому кодифікованому акті – Кодексі про адміністративні правопорушення України (далі – КУпАП), котрий
наприклад в ст. 52, закріплює відповідальність
за псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами,
неочищеними стічними водами, виробничими
та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами. Дане правопорушення встановлене без похідних наслідків, котрі
є в кримінальному законі. Важливим є питання,
щодо змісту об’єктивних та суб’єктивних ознак
забруднення та псування земель даного діяння
з можливістю вдосконалення даної норми. Забруднення або псування земель – злочин, яким
© Ярошенко В.М., 2019

завдається значна матеріальна шкода, як довкіллю, так і окремим особам, державі та іншим
суб‘єктам земельних правовідносин, які виникають з приводу їх використання та охорони, тому
необхідно розглянути питання ефективності покарання встановленого за вказані суспільно небезпечні діяння. Проблема полягає також в тому,
що за злочин в ст. 239 КК України встановлено
недостатньо суворе покарання. Крім того вказана стаття потребує вдосконалення, а саме визначення суспільно небезпечного діяння та суспільно небезпечного наслідку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти кримінально-правової охорони природних ресурсів, і зокрема землі, в загальному плані розглядалися В.І. Андрейцевим,
С.Б. Гавришем, О.В. Дубовик, Є.Н. Жевлаковим,
П.Ф. Кулиничем, Н.О. Лопашенко, Н.М. Ляпуновим, П.С. Матишевським, В.О. Навроцьким,
В.В. Петровою, Б.Г. Розовським, Н.І. Титовою,
Н.Г. Шимбаревою та іншими фахівцями з кримінального права, екологічного права та кримінології [1]. Досліджуваній проблематиці при-

свячено дисертаційне дослідження А.М. Шульги
[2]. Та на даний момент в Україні існує лише
дві монографії присвячені кримінальній відповідальність за забруднення або псування земель
в Україні: Крайника Г.С. та Шульги А.М. [5; 13].
Мета. Метою статті є розгляд питання вдосконалення кримінальної відповідальності за
забруднення або псування земель в Україні.
Виділення раніше не вирішених питань.
Вирішення потребують питання щодо: по-перше
збільшення санкцій вказаної статті, враховуючи
суспільну небезпечність даного злочину, тривалість відновлення земель, масштабність завдання
шкоди. По-друге, питання формулювання діяння
та наслідків у відповідній диспозиції. По-третє,
ставлення особи до похідного наслідку (ч. 1 ст. 239
КК України). По-четверте, визначення суб’єкта зазначеного злочину – загальний чи спеціальний.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливий статус землі як основного
національного багатства, що нам гарантує ст.
14 Конституції України передбачає необхідність
розробки та впровадження механізмів охорони
землі та відновлення її якісного і кількісного
стану, в тому числі шляхом застосування юридичної відповідальності, зокрема кримінальної.
Основним безпосереднім об'єктом злочину є встановлений порядок використання земель, екологічно безпечний стан земель, який визначає придатність для їх використання за призначенням,
додатковим – життя і здоров'я особи. Предметом
злочину є землі відповідно до ст. 239 КК України.
Законодавче визначення поняття «земля» закріплено в Законі України «Про охорону земель» [3].
А.М. Шульга предметом злочину, передбаченого
ст. 239 КК України, визнає поверхневий шар землі, тобто він вважає, що у диспозиції даної статті
не конкретизується категорія земель, які можуть
бути забруднені або зіпсовані, і це невиправдано
розширює тлумачення цієї норми [8, с. 113]. Поверхневим шаром землі відповідно до Земельного кодексу визнається ґрунт (ч. 2 ст. 72 Земельного кодексу України). Разом із тим, вбачається,
якщо відсутня конкретна вказівка на окрему категорію земель, то із цього випливає можливість
визнавати будь-яку з перелічених категорій земель забрудненою або зіпсованою. Таким чином,
якщо прирівняти поняття земля та ґрунт, то на
практиці можлива ситуація, що злочинці можуть
зняти шар ґрунту і вивезти, щоб уникнути кримінальної відповідальності за ст. 239 КК України, або є території земель, де ґрунти відсутні, то
з цього випливає, що особа не підпадає під відповідальність даної статті. У даному випадку слід
погодитися з думкою Крайника Г.С., який зазначає, що не слід ототожнювати поняття земля
та ґрунт так, як землею є поверхня суші як з ґрунтами так і без них, оскільки ґрунти наявні переважно лише на землях сільськогосподарського
призначення, а для належної охорони земель
таке ототожнення суттєво обмежує предмет злочину. Якщо ж вважати, що земля без ґрунтів чи
корисних копалин не є землею, тоді слід було б
прийти до хибного висновку, що коли на поверхні
відсутній ґрунт чи корисні копалини – то можна
забруднювати поверхню суші, бо ще не земля,
та до осіб які вчинили таке забруднення ухвалювати обвинувальний вирок [5, с. 39].

431

Що стосується кваліфікації об'єктивної сторони злочину, то з тексту ст. 239 КК України
важко зрозуміти «забруднення або псування земель» вказано як діяння чи як наслідки. Діяння
і наслідки, що зазначені в диспозиції ст. 239 КК
України сформульовані без належної логічної
послідовності «забруднення або псування земель
речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або
довкілля, внаслідок порушення спеціальних
правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля». Шульга А.М.
у своїй дисертації зазначив, що забруднення або
псування земель може тлумачитись як діяння
та як суспільно небезпечні наслідки, але з цим
важко погодитись, адже це різні категорії, але
вже в своїй монографій автор відрізняє такі поняття [8, с. 138]. У диспозиції зазначено діяння
у вигляді порушення спеціальних правил, а первинні суспільно небезпечні наслідки у вигляді:
1) забруднення земель (відповідно до Закону
України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» це накопичення
в ґрунтах і ґрунтових водах внаслідок діяльності
людини пестицидів, важких металів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких значно перевищує природний фон на даних землях, що
призводить до їх кількісних або якісних змін)
або 2) псування земель (це порушення природного стану земель без обґрунтованих проектних
пропозицій, погоджених та затверджених у встановленому порядку; забруднення їх хімічними,
біологічними та радіоактивними речовинами,
в тому числі тими, що викидаються в атмосферне
повітря, засмічення промисловими, побутовими
та іншими відходами, неочищеними стічними
водами, порушення родючого шару ґрунту, невиконання вимог встановленого режиму використання земель, а також використання земель
у спосіб, що погіршує їх природну родючість)
будь-якого цільового призначення [4]. Ці два поняття не охоплюються один одним, тому доречно
згадувати їх в диспозиції як два окремих.
Відповідно до ч. 2 ст. 239 КК України, суспільно небезпечні додаткові (похідні) наслідки
є створення небезпеки для: 1) життя (небезпека для життя людей – створення реальної можливості загибелі хоча б однієї людини, масових
захворювань людей, зараження хоча б однієї
людини епідемічним або інфекційним захворюванням, зниження тривалості життя чи імунного
захисту людей, відхилень у розвитку дітей тощо);
2) здоров'я людей (а небезпека для здоров'я – це
вплив чинників середовища життєдіяльності,
що створює загрозу здоров’ю або працездатності людини чи здоров’ю майбутніх поколінь (поширення захворювання внаслідок використання продуктів, вирощених на забрудненій землі;
зменшення тривалості життя в регіоні; поява
каліцтв чи видимих відхилень у розвитку дітей
та ін.); 3) довкілля (це загроза настання таких
наслідків, як: загибель тварин, рослин, лісопосадок; деградація земель; зменшення земельного
покрову, що впливає на забезпечення населення
сільськогосподарськими продуктами; настання
інших змін біологічного, хімічного і фізичного складу ґрунту; забруднення водних об’єктів
і загибель водних біоресурсів внаслідок зливу
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шкідливих речовин, відходів чи інших матеріалів, привнесених у землю тощо) [9, с. 410]. Необхідною умовою кваліфікації таких діянь є встановлення причинного зв'язку між порушенням
спеціальних правил і настанням суспільно небезпечних наслідків
Злочин, передбачений ч. 1 ст. 239 КК, визнається закінченим з того моменту, коли забруднення або псування земель створило небезпеку
для життя, здоров'я людей, або для довкілля. Як
слушно зазначає С.Б. Гавриш, загроза завдання
шкоди має бути реальною, очевидною, а негативні наслідки не настають лише завдяки своєчасно
вжитим заходам або через інші обставини, які
не залежать від волі винної особи [9, с. 407–411].
Створення вказаної небезпеки слід розглядати як
своєрідний різновид суспільно небезпечних наслідків, які хоч і тісно пов'язані з діянням, однак
мають самостійний характер. Якщо реальної загрози заподіяння шкоди охоронюваним соціальним цінностям внаслідок порушення спеціальних
правил не виникло, вчинене має тягнути адміністративну відповідальність (ст. 52 КУпАП).
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 239 КК
України, є фізична, осудна особа, вік якої є віком
загальної кримінальної відповідальності, тобто
16 років. Вказівки на конкретного суб’єкта злочину немає в жодній з частин ст. 239 КК України,
але в ч. 1 вказано, що таке забруднення або псування земель відбувається внаслідок порушення
спеціальних правил. Шульга А.М. вважає, що
суб’єкт є спеціальним [13], відповідно в Науково-практичному коментарі науковці також визнають його спеціальним [9]. В свою чергу Крайник Г.С. зазначає його як загального суб’єкта
[5]. Тому категорії суб’єктів зазначеного злочину
можна визначити дослідивши нормативно – правові акти, в яких зазначені спеціальні правила
та особи, які повинні їх дотримуватися (наприклад, відповідно до ст. 9 Закону України «Про
відходи» суб'єктами права власності на відходи
є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи та організації усіх форм власності, територіальні громади,
Автономна Республіка Крим і держава), тобто зі
змісту таких правил можна стверджувати, що їх
порушити може загальний суб’єкт.
Суб’єктивна сторона даного злочину характеризується лише однією обов’язковою ознакою –
виною. Форма вини щодо забруднення або псування земель може бути умисною (наприклад,
з метою помсти власникові землі) або необережною. До факту порушення спеціальних правил
особа ставиться умисно або необережно, до наслідків – переважно необережно, а лише до створення небезпеки для довкілля (ч. 1 ст. 239 КК) та до
заподіяння шкоди довкіллю (ч. 2 ст. 239 КК) не
виключається прямий умисел. А Крайник Г.С.,
дослідивши вказану ст. 239 КК України, зазначає, що до наслідків «завдання шкоди довкіллю»
та «створення небезпеки для довкілля» може бути
умисел, наприклад, фермер бажав заподіяти шкоду врожаю та земельній ділянці іншого фермера – конкурента [5, с. 154]. До основних і похідних
наслідків науковці пишуть, що переважно до наслідків вина у формі необережності. Якщо умисел
винного охоплювався настанням наслідків, був би
спрямований на спричинення загибелі людей, їх

масового захворювання або інших тяжких наслідків, і тоді це може розцінюватись як екоцид або
як злочин проти національної безпеки України
(ст. 113 КК України) чи проти життя і здоров’я особи (п.п. 1 або 5 ч. 2 ст. 115 КК України).
Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2
ст. 239 КК) є спричинення загибелі людей, їх масового захворювання або інших тяжких наслідків.
Вказані наслідки були проаналізовані вище, а
що стосується тяжких наслідків, то відповідно до
ППВСУ 10.12.2004 р. від під тяжкими наслідками
слід розуміти: загибель чи масове захворювання
людей; істотне погіршення екологічної обстановки в тому чи іншому регіоні (місцевості); зникнення, масові загибель чи тяжкі захворювання
об'єктів тваринного і рослинного світу; тощо. При
кваліфікації шкода, завдана забрудненням земель, визначається на підставі Методики визначення розмірів шкоди зумовленої забрудненням
і засмічення земельних ресурсів через порушення
природоохоронного законодавства [7].
Покарання за ч. 1 ст. 239 КК України законодавець встановлює штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавлення права обіймати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох
років; за ч. 2 ст. 239 – обмеження волі на строк
від двох до п'яти років або позбавлення волі на
той самий строк, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого. На мою думку, штраф є ефективним заходом попередження
вчинення злочинів, крім того він має економічний ефект, але в даній статті зі шкодою, котру
завдає особа він є порівняно маленьким. Наприклад, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області вироком від 08 вересня 2014 року
засудив ОСОБА 1 та призначив покарання у виді
штрафу в розмірі тисяча сімсот гривень, але відповідно до вироку в результаті умисних дій ОСОБА 1 створив небезпеку для довкілля, що виражається у порушенні природного стану земель,
хімічного забруднення ґрунтів, а також заподіяв
шкоду довкіллю, яка відповідно до "Методики
визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через
порушення природоохоронного законодавства",
затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України від 27.10.1997 № 171, становить
4771737,60 грн [11; 12]. Питання щодо відшкодування шкоди завданої довкіллю в рішенні суду
не зазначається і відповідно в санкції статті такої вимоги немає. Отже, доречним є збільшення
розміру штрафу, передбаченого для ст. 239 КК
України як пропонує Крайник Г.С. збільшити
штраф в ч. 1 від 200 до 500 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян (далі – нмдг) та додати вид покарання як обмеження волі на строк
до двох років з позбавленням права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю
на строк до двох років або без такого, в ч. 2 обмеження волі на строк від двох до п’яти років зі
штрафом від 300 до 1 тис. та в ч. 3 позбавлення волі від трьох до восьми років. З цим можна
погодитися, але в частині призначення штрафу
пропоную збільшити ще в ч. 1 вказаної статті до
10 тис. нмдг, а в ч. 2 до 30 тис. нмдг [5, с. 195].
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Ст. 52 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель» та
ст. 73 КУпАП «Засмічення лісів відходами» [10]
містять лише вказівку на наслідки – «псування
і забруднення земель» та «засмічення лісів», а визначення діяння, яке приводить до таких наслідків, у них відсутнє. Якщо взяти діяння в ст. 239 КК
(«порушення спеціальних правил») та основний
наслідок («забруднення або псування земель»), то
вони без похідного наслідку («створення загрози
для життя та здоров’я потерпілих») не містять суспільної небезпечності, притаманної злочину, і на
даний час слушно належать до адміністративних
правопорушень. Вважаю, що таке вирішення
питання щодо кримінальної відповідальності за
забруднення або псування земель заслуговує на
підтримку, оскільки про суспільну небезпечність,
притаманну злочину, з об’єктивного боку, свідчить наявність діяння (порушення спеціальних
правил) та наслідків: основного – забруднення
або псування земель, похідного – створення загрози для життя та здоров’я людей, шкоди довкіллю.
Висновки і пропозиції. Отже, зважаючи
на вищевикладене, можна сказати, що суспільна небезпечність забруднення або псування земель полягає в тому, що ці дії завдають шкоди
навколишньому природному середовищу в цілому та земельним ресурсам держави зокрема,
крім того, можуть негативно впливати на життя та здоров’я людей. Для вирішення виділених
раніше питань необхідно: по-перше, вважаю
за необхідне посилити покарання за вчинення
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України
до 10 тис. нмдг, а ч. 2 ст. 239 КК України – до
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30 тисяч нмдг. Така необхідність викликана суспільною небезпечністю наслідків, що можуть негативно впливати на життя та здоров’я людей,
тривалим відновленням земель, важливістю
збереженням земельних ресурсів, для майбутніх
поколінь. По-друге, погоджуюся з пропозицією
Крайника Г.С. викласти диспозицію ч. 1 ст. 239
КК України в такій редакції «Порушення спеціальних правил, що спричинило забруднення
або псування земель речовинами, відходами чи
іншими матеріалами, шкідливими для життя,
здоров’я людей або довкілля, якщо це заподіяло
легкі тілесні ушкодження або середньої тяжкості тілесні ушкодження одній особі», щодо ч. 2
«Те саме діяння, що спричинило забруднення
або псування земель на територіях та об’єктах
природно-заповідного фонду, в курортних, лікувально-оздоровчих або рекреаційних зонах,
або у зоні надзвичайно екологічної ситуації, або
що спричинило загибель однієї людини, масове
захворювання людей або інші тяжкі наслідки»
та ввести додатково ч. 3, котра передбачає більшу суспільну небезпечність діяння «те саме діяння, що спричинило загибель двох або більше
людей» [5, с. 194–195], що дало б змогу конкретно
виділити діяння та наслідки. По-третє, правозастосовці не повинні виключати умисне ставлення
особи до похідного наслідку (ч. 1 ст. 239 КК України), а саме «завдання шкоди довкіллю» та «створення небезпеки для довкілля». По-четверте,
визначення суб’єкта зазначеного злочину як загального. Зважаючи на чинні нормативно правові акти України, в котрих зазначаються особи,
котрі зобов’язані дотримуватися спеціальних
правил – вони є загальними суб’єктами.
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Формування конкурентної стратегії розвитку підприємства
Анотація. Досліджено теоретичні питання формування конкурентної стратегії розвитку підприємства.
Сьогодні стратегічне управління для українського підприємства – це новий і незвичний підхід забезпечення його розвитку, адже без нього сучасне підприємство не зможе існувати на ринку тривалий час,
тому стратегічне управління передбачає певні зміни та набирає сили. Для формування стратегії розвитку сучасного підприємства особливо важливим є виявлення та обґрунтування кола підприємницьких можливостей, їх структурування та виділення ефективних організаційних форм для забезпечення
стабільного функціонування. Мова йде про оцінку потенціалу розвитку підприємства, коли всі елементи
взаємопов’язані між собою, водночас це об’єктивно пов’язано з функціонуванням та розвитком підприємства та зовнішнього середовища.
Ключові слова: стратегічне управління, підхід до системного аналізу, навколишнє середовище,
показники, забезпечення, розвиток, підприємство, забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
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Summary. Theoretical issues are investigated formation of competitive enterprise development strategy. Theoretical questions of forming of competition strategy of development of enterprise are investigational. Today a
strategic management for the Ukrainian enterprise is new and unusual approach of providing of his development, in fact without him a modern enterprise will not be able to exist at the market long time, that is why a
strategic management envisages certain changes and collects forces. For forming of strategy of development of
modern enterprise especially important are an exposure and ground of circle of enterprise possibilities, their
selection of effective organizational forms for providing of the stable functioning. Practically, the question is
about the estimation of potential of development of enterprise, when all elements inter, at the same time it is
objectively related to functioning and development of enterprise and environment. One of problems, any enterprises run into that, is a problem of safety of permanent development. The gradual revival of social responsibility, as to beginning of steady development, began. The gradual revival of social responsibility, as to beginning
of steady development, began in the world in 70th past century. But, almost for half a century, radical changes
in relation to embodiment in business of the real, veritable social responsibility and steady development of
society, including labour collectives, it did not take place. Humanizing of society and him stable (life-giving
lasting) development possible only at the terms of revival of ethic-moral culture of vital functions and menage
our people, as it was in the days of our glorious of unheard of in the world of the Trypillia culture, "golden"
age of development of Kyivska Rus. To qualificatory – the aim of enterprise is creation of harmonious relations
between the members of labour collective on principles of all-round development of ethic-moral culture of vital
functions, on that social, ecological and economic development of enterprise depends and him territorial association. By law basic – the constitution of Ukraine, basic value and source of welfare, is Man. For realization of
this constitutional norm it follows to work out in Ukraine, legislatively to decree and realize socialresponsible
politics of the state, including, passing to the classic (from lat. "primary, correct, exemplary") – socialoriented
economy. The primary objective of vital functions of people and power, consumers and subjects of economic
activity (senders of blessing) – all-round development of ethic-moral culture that envisages the equilibrium of
necessities of vital functions of mass consumer and suggestion of enterprises must be observed.
Keywords: strategic management, approach to system analysis, environment, indicators, software,
development, enterprise, ensuring the competitiveness of enterprises.

остановка проблеми. За 28 років трансП
формації соціально-економічної системи
України переважна більшість галузей господа-

рювання залишалася збитковою, багато підприємств знаходиться у перманентній полісистемній
кризі, а то й збанкрутували, що свідчить про нагальну необхідність докорінного оновлення системи управління суб’єктами господарської діяльності. Тобто, основною соціально-економічною
проблемою на макро- та мікрорівнях залишається проблема забезпечення розвитку (оновлення)
за кількісним та якісним вимірами. Перехід же
до сталого (довговічного) розвитку підприємства

у сучасних умовах господарювання практично не
можливий. Потребується розробка і впровадження нової системи організаційно-управлінських
новацій: призначення підприємницької діяльності, мети та способів її досягнення через перспективне довгострокове планування. Сьогодні
стратегічне управління для українського підприємства – це новий і незвичний підхід забезпечення його розвитку, адже без нього сучасне
підприємство не зможе існувати на ринку тривалий час, тому стратегічне управління передбачає певні зміни та набирає сили. Для формування стратегії розвитку сучасного підприємства
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особливо важливим є виявлення та обґрунтування кола підприємницьких можливостей, їх
структурування та виділення ефективних організаційних форм для забезпечення стабільного
функціонування. Практично, мова йде про оцінку потенціалу розвитку підприємства, коли всі
елементи взаємопов'язані між собою, водночас
це об'єктивно пов'язано з функціонуванням і розвитком підприємства та зовнішнього середовища. Однією з проблем, з якою стикаються будьякі підприємства, є проблема безпеки постійного
розвитку.
Чотири стратегічні альтернативи – обмежене
зростання, зростання, скорочення та поєднання
цих варіантів завжди є у розпорядженні керівництва підприємства. Підприємство обирає стратегію лише після аналізу зовнішніх можливостей
і небезпек, внутрішніх сильних і слабких сторін
та оцінки всіх альтернатив і варіантів, що є класикою стратегічного управління, але в сучасних
економічних і політичних умовах його може виявитися замало.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тенденції розвитку та впливу науково-технічного прогресу на результативність підприємства
свідчать про актуальність застосування стратегічного управління. «Будь-яка стратегія – це
зміни, і будь-які зміни, спрямовані на вдосконалення будь-якого процесу, є інноваціями» [3].
На сьогоднішній день нововведення є запорукою
успішного розвитку підприємства. Це визнає
більшість вчених. Так, Коробейніков А., Трифілова А. [5] порівнюють інноваційне та стратегічне планування, відзначаючи різні аспекти
їх взаємозв'язку. Вони вважають, що насправді
завдання щодо розробки та усунення інноваційної продукції та/або розробки нових технологій
стоїть на чолі кожного стратегічного плану.
Зміни сучасної економіки тягнуть за собою
зміни в системі стратегічного управління підприємством. Для того щоб стратегічний менеджмент набув нової форми і виступав як сучасний
підхід до забезпечення розвитку підприємства,
необхідно виявити деякі його показники, провести систематичний аналіз усіх середовищ, в яких
працює підприємство. Характеристикою цих показників є потенціал розвитку компанії, використання основних конкурентних переваг або
балів для забезпечення зростання та правильного вибору основної чи конкурентної стратегії, ну
і в кінці аналізу на макро / мікро ринку – умови,
які систематично аналізують фактори обох середовищ.
Стратегія – сьогодні трактує загальне управління. Дослідження вітчизняних та зарубіжних
вчених значно розробили теорію стратегічного
управління підприємством. Зокрема, різні проблемні питання формування стратегії розвитку
суб'єктів, вплив науково-технічного прогресу на
розвиток суб'єктів господарювання були описані
такими відомими вченими, як: Ніжинська Н.,
Останькова Л., Фролов І., Геєць В., Кузьмін І.,
Сади А., Шваб Л., Федонін А., Войнаренко М.
Істотний внесок у розвиток теорії стратегічного управління з урахуванням змін факторів
зовнішнього середовища внесли іноземні вчені
Гарет Б., Гібсон Дж., Го Сібао, Джейкобс Р., Каплан В., Кунц, Сі Чунтао та ін.

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Дослідники стратегії розвитку підприємництва вважають, що найбільш
важливою частиною роботи над формуванням
підприємницької стратегії на середньостроковий
та довгостроковий періоди є стратегія розвитку потенціалу підприємства. З цим можна погодитися, але лише частково. Також серед них
ніхто не пропонує міркувань сучасного стійкого
управління як саме основного підходу до розробки стратегії розвитку підприємства. Це також
обумовлює актуальність формування стійкого
управління як сучасного підходу забезпечення
розвитку підприємства на сьогоднішній день.
Метою роботи є пошук та розробка теоретичних підходів до формування конкурентної
стратегії підприємства, що досягається шляхом
перетворення підприємства на конкурентоспроможний, складний, ефективний, високотехнологічний та сприйнятливий до інновацій суб’єкт
господарювання, який динамічно розвивається
та інтегрується в систему розподілу праці. Тому
визначення пріоритетів, механізмів та умов, які
забезпечать прискорений, перспективний та стабільний розвиток українських підприємств, мають стати стратегічними завданнями на національному рівні. І головна мета реалізації
стратегії – забезпечення технологічного рівня,
що відповідає рівню підприємництва сучасних
розвинених країн.
Виклад основного матеріалу. Стратегія як
явище має суть і форму. Фактично, це комплекс
взаємопов’язаних дій, які постійно коригуються
і спрямовані на досягнення мети, поставленої
учасниками процесу формування стратегії, одночасно забезпечуючи в довгостроковій перспективі ефективне функціонування та розвиток підприємства. І за формою це узагальнена модель
дій, необхідних для досягнення цих цілей. Цивільний кодекс України підкреслює, що мета –
отримання прибутку є головним критерієм роботи будь-якого підприємства. Тому в цивільному
законодавстві поняття «прибуток» застосовується
як мета, яка дозволяє диференціювати підприємництво від інших видів діяльності учасників
господарської діяльності.
«Сучасне стратегічне управління на підприємстві – це процес, зокрема, динамічного набору
взаємопов’язаних елементів:
– визначення місії та цілей підприємства;
– аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;
– аналіз потенціалу розвитку підприємства;
– визначення етапу життєвого циклу підприємства;
– коригування місії та цілей;
– формування конкурентних переваг;
– визначення стратегічних альтернатив розвитку;
– вибір стратегії або декількох стратегій розвитку;
– визначення перспективних напрямків розвитку підприємства;
– розподілення ресурсів;
– реалізація стратегічних управлінських рішень;
– контроль результатів та оцінка ефективності обраної стратегії розвитку» [6].

Формування стратегічного управління системою на підприємстві завжди ґрунтується, головним чином, на виборі певного варіанту стратегії
з декількох альтернатив. Тому методи, що застосовуються при формуванні стратегії розвитку підприємства, найчастіше покладаються на сценарійний підхід, який базується на виборі сценарію
стратегії розвитку підприємства з декількох, запропонованих за певним критерієм вибору. Крім
того, використовуються методи типових рішень
для поширених ситуацій. За класифікацією Котлера середовище підприємства підрозділяється
на зовнішнє та внутрішнє. Зовнішнє середовище
поділяється на макро- та мікросередовище. Прийняття довгострокових або оперативних рішень
у бізнесі базується на кон’юнктурі ринку. Основна
мета вивчення кон’юнктури ринку – визначення
характеру та ступеня її збалансованості, насамперед співвідношення попиту та пропозиції. Аналіз
можливих диспропорцій попиту та пропозиції попереджає про зміну ринкової ситуації. У ринкових
умовах головне – не економічне зростання, а якісне
підвищення, яке розширює можливості та сприйнятливість підприємств до інновацій та реагування на вплив факторів зовнішнього середовища.
Первинні ознаки розвитку підприємства можна
виділити за двома групами. Це дозволяє розглядати координацію управління двома процесами: фіксований приріст потенціалу розвитку підприємств
та ефективне використання потенціалу як найважливішої продуктивної ознаки раціонального
вибору стратегії розвитку підприємства.
Мова йде не про стратегію розвитку для конкурентного потенціалу підприємства, а про його
частини або блоки стратегічного плану, як диференціацію стратегічної мети на місцеві цілі.
Розглянемо механізм управління процесами
безперервного нарощування якісних та кількісних змін соціально-економічного потенціалу підприємства [1].
Знакові характеристики та сутність розвитку
підприємства можна зазначити так:
1. Розвиток економічного потенціалу підприємства, який характеризує його конкурентоспроможність як процес розвитку якісних та кількісних змін:
– задоволення попиту інвестора або покупців продукції чи послуг, визначення собівартості та строку виконання замовлення, виконання
певних договірних та контрактних зобов’язань;
– задоволення бажання організації забезпечити працездатність та її розвиток у майбутньому;
– задоволення суспільних бажань (розвиток
регіону чи галузі та зростання економіки України в цілому).
2. Управління потенційною економічною
спроможністю підприємства, яка характеризується як процес управління постійним нарощуванням якісних та кількісних змін.
«На думку декількох дослідників, вибір стратегії певної організації як сучасний підхід забезпечення її розвитку з метою підтримки фіксованого зростання стратегічного потенціалу стає
вибором найбільш прийнятного варіанту» [2].
З цих варіантів можна виділити два найважливіші:
1. Суть першого варіанту є постійне збільшення стратегічного потенціалу розвитку підпри-
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ємства та забезпечення можливості адаптації до
зовнішнього середовища. Цей варіант зводиться
до того, що такі компоненти, як організаційний,
технологічний, інвестиційний, інноваційний
та соціальний, можуть входити до потенціалу
стратегічного розвитку.
2. Суть другого варіанту – це повністю припинення зростання та підтримка стратегічного потенціалу розвитку підприємства, одночасно продовження забезпечення постійного припливу доходу
за рахунок використання всіх існуючих ресурсів.
Тому аналіз точок зростання стратегії розвитку підприємства повинен спрямовуватися на посилення внутрішніх та зовнішніх точок зростання, таким чином, при паралельному зростанні
динамічних можливостей та забезпеченні розвитку підприємства. «Коли розвиток дій, спрямованих на формування системи стратегічного
управління, стає найважливішим завданням
управління, внутрішні стратегічні резерви підприємства починають зростати».
Два етапи аналізу зовнішнього середовища
підприємства (оцінка можливостей та визначення загроз) дозволяють оцінити стратегічні умови,
створені зовнішнім середовищем.
Третій етап полягає у спільному дослідженні
потенціалу та умов, коли їх робота надає значення стратегічній позиції підприємства. «Реальна
сила цієї позиції буде визначена лише у випадку
певного рівня стратегічної активності працівників підприємства. Помноження стратегічної позиції на стратегічну діяльність дає стратегічну
готовність, яку часто називають конкурентною
перевагою» [9].
Основними елементами стратегії є пакет заходів, орієнтований на ефективну адаптацію до
зовнішніх змін та використання основних конкурентних переваг або точок зростання, що належать підприємству:
1. Здатність адаптуватися до зовнішніх умов.
2. Необхідна величина потенціалу для стратегічного розвитку.
3. Саморегуляція, яка відповідає динаміці
внутрішнього середовища.
Необхідна кількість потенціалу інформує про
наявність на підприємстві первинних можливостей для розвитку та зростання. «З набору можливих стратегій підприємство, як правило, вибирає
лише одну, основну стратегію, яку називають
конкурентоспроможною» [10].
Тепер розглянемо точку зростання – ресурси
забезпечення розвитку:
1. Внутрішні точки зростання визначаються
як ресурси, які підприємство використовує для
досягнення конкурентних переваг, і вони не копіюються:
– новітні, спеціальні технології, Hi-Tech;
– ефективні бізнес-процеси (складання бюджету, управління проектами, система розподілу);
– наявність висококваліфікованого персоналу.
2. Зовнішні точки – визначаються як ресурси, які
надають підприємству істотні конкурентні переваги
та дають можливість отримати зовнішню підтримку
для забезпечення розвитку підприємства:
– постачальники недорогої сировини та запасів;
– можливість забезпечити необхідне фінансування (стосунки з інвестором, венчурними фондами та бізнес-ангелами);
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– успішне управління персоналом (університети, агентська праця, центри роботи);
– можливості лобіювання (спілкування з державними органами) [5].
Зупинимося на визначенні конкурентної
стратегії забезпечення розвитку підприємства,
характеристиці конкурентної переваги та відповідної стратегії:
l. Організаційні – низькі витрати на реалізацію; гнучкість; стратегія лідерства у витратах;
стратегія розширення кордонів ринку.
2. Виробничо-технологічна – якість; дотримання строків угод; стратегія диференціації; наступальна стратегія; удосконалення продукту;
інтенсифікація виробничого процесу.
3. Соціально-трудові – висока продуктивність
праці.
4. Фінансово-економічні – «дешеві» фінансові
ресурси – стратегія вдосконалення діяльності;
стратегія розвитку нових товарів.
5. Репродукційний потенціал – нові технології; удосконалення продукту; стратегія лідерства
в продуктах.
6. Адаптивна – адаптація підприємства до
впливів зовнішнього середовища; інтеграція ресурсів; інноваційний розвиток. Стратегія лідерства в інноваційних технологіях.
У сучасних економічних умовах зміна зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства
відбувається дуже швидко. Тому формування резерву гнучкості стає важливим, але інформація,
необхідна для оцінки можливого впливу змін на
процес формування стратегії розвитку підприємства, подається сумнівною через невизначеність
їх прояву та через усвідомлення. Існує п’ять рівнів
обізнаності, з яких п’ятий – найвищий. Цей рівень
містить дуже великий обсяг інформації, яка дуже
потрібна для здійснення стратегічного планування та подальшого розвитку підприємства [7].
Інформації, отриманої з цього рівня, зазвичай достатньо для розрахунку можливих негативних економічних результатів певних подій або позитивної
послідовності подій як прорахунку результатів.

Розглядаючи перший рівень на відміну від
п’ятого рівня, ми отримаємо мінімальну кількість корисної інформації, яку може отримати
організація. Можна відзначити, що сьогодні
в умовах фіксованої невизначеності багато підприємств перебувають на цьому рівні.
Реакція системи управління підприємством
або його діями керівного персоналу в умовах різних силових сигналів є різною:
– в умовах сильних сигналів певна система зазвичай поділяється на чотири групи: пасивність,
контроль, стратегічне планування, своєчасне реагування відповідно до пріоритетних програм;
– в умовах слабких сигналів можливі поступові капітальні вкладення, прийняття рішень поетапно – в процесі покращення обізнаності підприємств [6].
У разі прийняття рішення щодо стратегічних
питань, перш за все, необхідно встановити ступінь їхньої терміновості.
У 2013-2015 роках відродилася нова хвиля
збитковості підприємств України. За цей період
практично за всіма видами економічної діяльності, окрім сільськогосподарської, чистий прибуток
суб’єктів господарювання залишався від’ємним.
Середньо тривалий малий цикл склав 6 років, але
сумарний збиток української економіки у 2014 р.
у 14,2 рази перевищив від’ємний чистий прибуток
у 2008 р. (-583785,9 та -41025,1 млн. грн. відповідно, табл. 1). Розвиток соціально-економічної системи здебільшого перетворився на занепад.
Національні потреби у більшості випадків залишаються не задоволеними вітчизняними виробниками. Забруднюючи наше довкілля, продукція в основному направляється за кордон.
Британське видання «The Guardian» повідомило,
що «Забруднення повітря в Україні викликало
вчетверо більше смертей на душу населення, ніж
у п’яти найчистіших країнах разом» [1].
Аналіз показує, що в умовах ринкової економіки зростання прибутків бізнес в основному забезпечує через намагання перманентного підвищення цін на національному ринку, а

економічні науки

Таблиця 1
Формування чистого прибутку (збитку) великих та середніх підприємств України
за видами економічної діяльності, млн. грн.
Усього, у тому числі
сільське, лісове
господарство
промисловість
будівництво
торгівля
транспорт
Усього, у тому числі
сільське, лісове
господарство
промисловість
будівництво
торгівля
транспорт

2008
-41025,1

2009
-37131,1

2010
13906,1

2011
67797,9

2012
35067,3

2013
-22839,7

2014*
-258794,2 (44,9)

5789,2

7584,8

17170,5

25383,5

26787,2

14984,5

-982,6 (12,1)

5542,5
-7975,4
-34093,2
234,5
2014
-583785,9

-14192,5
-4439,0
-13903,7
4889,5
2015
-373516,0

11594,7
–5095,7
7547,4
1348,7
2016
29705,0

32229,9
–2466,7
12046,7
6500,0
2017*
158849,8

2592,4
-1012,7
210,6
3127,7

-4181,1
-5893,2
-13248,5
-1423,4

-87731,6 (6,6)
-3702,7 (47,5)
-46799,0 (42,6)
-8037,5 (48,6)

20325,9

102849,1

90613,2

382,9

-174488,3
-29067,4
-134356,5
-26307,3

-188267,9
-25861,9
-88161,0
-17847,8

-24724,7
-10553,0
-4841,8
7408,7

72065,5
782,6
25599,6
5589,6

* за січень-вересень: у дужках – частка збиткових підприємств, %

Джерело: розробка за «Держстат України» 1998-2017. http://www.ukrstat.gov.ua/
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Таблиця 2

Індекси цін виробників промислової продукції
(до відповідного періоду попереднього року)
Промисловість,
у тому числі
добування нафти та
природного газу
виробництво коксу та
продуктів нафтопереробки

2012
103,7
(80,1-113,0)

2013
2014
2015
2016
2017*
99,9
117,1
136,0
120,5
127,5
(88,5-107,5) (105,0-137,7) (108,7-156,9) (97,8-156,3) (106,1-163,1)

112.8

107,5

111,2

211,7

156,3

134,5

96,0

93,3

128,4

130,8

111,6

163,1

* за січень-вересень.

здебільшого – за рахунок експорту, шукаючи
все нові закордонні ринки збуту. Тенденція забезпечення максимізації прибутків за рахунок
підвищення цін підтверджується таким прикладом: у 2013 році ціни на основні види промислової продукції знизилися (табл. 2) і негайно з’явився збиток у промисловості, відповідно
і в національній економіці. Але наступне суттєве зростання цін у 2014-2015 рр., перш за все
на енергоносії (відповідно індекси 111,2-211,7),
викликало зворотній ефект – спричинило до падіння попиту на промислову продукцію особливо на національному ринку, що призвело до найбільших збитків як у промисловості (188,3 млрд.
грн. у 2015 році), так і в національному господарстві (583,8 млрд. у 2014). Урозумівши це, починаючи з 2016 року, бізнес змушений був піти
на зниження цін, першочергово на енергоносії,
що сприяло зменшенню збитків у цьому році
та зростанню прибутків у 2017 році. Отже, життя корегує всі наші стратегічні амбітні плани.
Аналіз господарської діяльності показує, що
тільки сільськогосподарська галузь ніколи не
була збитковою, адже це пріоритетна галузь
народного господарства, від розвитку якої залежить життєдіяльність людини та успішне функціонування інших галузей з виробництва органічної, корисної для життєдіяльності продукції.
На сьогодні, коли більшість галузей збиткові,
90% сільськогосподарських підприємств прибуткові, особливо в рослинництві, яке забезпечує життєдіяльність людей. Промисловість
же, особливо важка, майже весь час збиткова,
у тому числі, через велику шкоду, яку завдає
людям від:
– непомірного «науково» технічного «прогресу» (розщеплення атому, безперервного удосконалення зброї, психотропна зброя, прояви генної
інженерії, нано-технології, генно-модифікована
продукція: харчі, харчові добавки, лікарські препарати, вакцини, біорозмаїття: рослинний і тваринний світ та, навіть, спроба створити бездушну, фактично мертву кібер-людину – робота);
– забруднення довкілля (радіаційне, електромагнітне, хімічне; відходами, сміттям);
– спокуси основною цінністю життя вважати егоїзм, жорстоку конкуренцію, неперервний
кар’єрний ріст, пристрасть до грошей, матеріального збагачення, красивого (безтурботного, безглуздого) способу життя, що в кінці кінців може
завершитися кризами та банкрутствами.
Усе це гіркий результат занепаду моральноетичної культури життєдіяльності та господарювання людей.

Висновки і пропозиції. Зміни в сучасній
економіці тягнуть за собою зміни в системі стратегічного управління підприємством. Однією з проблем, з якими стикається будь-який бізнес, є питання забезпечення безперервності його розвитку
та стійкості. У розпорядженні його управління
завжди є чотири стратегічні альтернативи – обмежений ріст, зростання, скорочення та поєднання
цих варіантів. Зараз стратегія обрана лише після
аналізу зовнішніх можливостей та загроз, внутрішніх сильних та слабких сторін і оцінки всіх
альтернатив та варіантів. Це класичне стратегічне управління, але в сучасних економічних та політичних умовах цього замало [14].
Актуальною сьогодні є сукупність стратегій,
що враховує потенціал розвитку підприємства,
мікро-макро-аналіз та кон’юнктуру ринку, що
систематично впливає на фактори обох середовищ.
Для того, щоб стратегічний менеджмент набув нової форми, і він виступав як сучасний підхід до забезпечення розвитку підприємства, необхідно виявити деякі його показники, провести
систематичний аналіз усіх середовищ, де працює
підприємство.
Показниками сталого розвитку підприємств
є такі:
– економічні (рівень безкризовості бізнесу,
коли власний капітал покриває отримані збитки, рівень беззбитковості бізнесу – наявність років збиткової чи беззбиткової діяльності);
– соціальні (випереджаючий ріст продуктивності праці – виробітку по відношенню до росту
заробітної платні; зростання питомої ваги зарплати робітників у собівартості продукції залежно від кількісного та якісного росту продукції,
рівня небезпеки й погіршених умов праці; ріст
соціального капіталу – довіри співробітників
підприємства до апарату управління, довіри
споживачів, покупців та мешканців території до
продукції (послуг) підприємства та його діяльності; удосконалення структури витрат з поступовою мінімізацією умовно постійних витрат до
оптимального рівня 30%; зростання рівня культурно-професійного навчання, підвищення кваліфікації, наставництва – до постійно діючого;
поступове впровадження безстрокового та довічного працевлаштування; покращення безпеки
й умов праці; покращення культури господарювання тощо);
– екологічні (зростання обсягу екологічно чистої продукції; дотримання допустимих існуючих
норм забруднення повітряного, водного й ґрунтового басейну та їх зменшення в перспективі).
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Джерело: розробка за «Держстат України» 1998-2017. http://www.ukrstat.gov.ua/

440

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

Список літератури:

1. Бурденюк Т.Г. Стратегічний аналіз критеріїв конкурентоспроможності підприємств. Проблеми теорії та
методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : матеріали наук.-практ. конф. (12 квітня 2014 р.).
Київ, 2014. С. 39–50.
2. Вагнер І. Роль стратегічного аналізу у виборі та розробці стратегії управління підприємством. Економічний
аналіз : матеріали наук.-практ. конф. (23 травня 2010 р.). Львів, 2010. С. 98–104.
3. Держстат України 1998-2017. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 15.10.2019).
4. Новікова О.Ф. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні
оцінки) : монографія / О.Ф. Новікова, М.Є. Дейч, О.В. Панькова та ін.; НАН України. Донецьк, 2013. 296 с.
5. Кантаєва О.В. Проблеми інформаційного забезпечення інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах України. Вісник Університету банківської справи НБУ. 2012. № 3. С. 130–134.
6. Куценко В.Й. Напрями розвитку соціально-орієнтованої економіки України. Управління розвитком
суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи : колект. монографія / за заг. ред. Т.В. Гринько.
Дніпро, 2018. С. 220–229.
7. Куценко В.Й. Оцінка рівня розвитку соціальної відповідальності суб’єкта господарювання : матеріали наук.практ. конф. / Іnnovative economy and problems of its formation in post-communist countries. Proceedings of
Materials of International Scientific-Practical Conference Dedicated to the Foundation of the Institute. Tbilisi,
2016. Р. 479–484.
8. Місько Г.А. Оцінювання економічної стратегії підприємств харчової промисловості. Київ, 2016.
URL: http://www.liber.onu.edu.ua (дата звернення: 19.09.2019).
9. Порохня В.М., Безземельна Т.О., Кравченко Т.А. Стратегічне управління : навч. посібник. Київ : Центр
навч. л-ри, 2012. 224 с.
10. Смольянинова Е.Н. Генезис форм і методів стратегічного управління: електронний науковий журнал. 2011.
№ 4. С. 35–40. URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2011/4/smolyaninova.pdf (дата звернення: 01.07.2019).
11. Саух І.В. Передумови виникнення та особливості стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств.
Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. 2014. № 4. С. 179–186.
12. Шваб Л. Актуальністъ трудового потенцiалу вiтчизняних шдприємств в сучасних умовах господарювання.
Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. 2011. № 2. С. 303–308.
13. Біла Ю.Ю. Перспективи розвитку стратегічного управління на вітчизняних підприємствах. Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : зб. наук. праць студ. наук.-практ. конф. (Дніпро, 20 березня 2019 р.). Дніпро, 2019. Том 1. С. 19–23.
14. Біла Ю.Ю. Управління конкурентоспроможністю підприємства сфери послуг. Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : зб. наук. праць студ. наук-практ. конф. (Дніпро, 20 березня 2019 р.).
Дніпро, 2019. Том 2. С. 31–34.

економічні науки

References:

1. Burdeniuk, T.H. (2014). Stratehichnyi analiz kryteriiv konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Strategic analysis
of enterprise competitiveness criteria]. Proceedings of the Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku,
kontroliu i analizu (Kiev, April 12, 2014). Kyiv, pp. 39–50.
2. Vahner, I. (2010). Rol stratehichnoho analizu u vybori ta rozrobtsi stratehii upravlinnia pidpryiemstvom [The
role of strategic analysis in selection and development of enterprise management strategy]. Proceedings of the
Ekonomichnyi analiz (Lviv, May 23, 2010). Lviv, pp. 98–104.
3. Derzhstat Ukrainy 1998-2017. URL: http://www.ukrstat.hov.ua/ (accessed: 15.10.2019).
4. Novikova, O.F. (2013). Diahnostyka stanu ta perspektyv rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini (ekspertni
otsinky) [Diagnosing the status and prospects of social responsibility in Ukraine (expert assessments)]. Donetsk, 2013.
5. Kantaieva, O.V. (2012). Problemy informatsiinoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti na vitchyznianykh
pidpryiemstvakh Ukrainy [Problems of information support of innovation activity at domestic enterprises of
Ukraine]. Bulletin of the NBU University of Banking, vol. 1, no. 3, pp. 130–134.
6. Kutsenko, V.Y. (2018). Napriamy rozvytku sotsialno-oriientovanoi ekonomiky Ukrainy [Directions of development
of socially-oriented economy of Ukraine]. Upravlinnia rozvytkom subiektiv pidpryiemnytstva [Management of
business entities: mechanisms, realities, perspectives]. Dnipro, pp. 220–229.
7. Kutsenko, V.Y. (2016). Otsinka rivnia rozvytku sotsialnoi vidpovidalnosti subiekta hospodariuvannia [Assessment
of the level of social responsibility of economic entity]. Proceedings of Materials of International Scientific-Practical
Conference Dedicated to the Foundation of the Institute. Tbilisi, pp. 479–484.
8. Misko, H.A. (2016). Otsiniuvannia ekonomichnoi stratehii pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti [Evaluation of
the economic strategy of food industry enterprises]. Kyiv. URL: http://www.liber.onu.edu.ua. (accessed: 19.09.2019).
9. Porokhnia, V.M., Bezzemelna, T.O., & Kravchenko, T.A. (2012). Stratehichne upravlinnia [Strategic management].
Kyiv: Tsentr navch. l-ry, 224 р.
10. Smolianynova, E.N. (2011). Henezys form i metodiv stratehichnoho upravlinnia [Genesis of forms and methods
of strategic management]. Elektronnyi naukovyi zhurnal, vol. 2, no. 4, pp. 35–40. URL: http://sisp.nkras.ru/
issues/2011/4/smolyaninova.pdf (accessed: 01.07.2019).
11. Saukh, I.V. (2014). Peredumovy vynyknennia ta osoblyvosti stratehichnoho menedzhmentu vitchyznianykh
pidpryiemstv [Preconditions of the emergence and peculiarities of strategic management of domestic enterprises].
Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 5, no. 4, pp. 179–186.
12. Shvab, L. (2011). Aktualnist trudovoho potentsialu vitchyznianykh shdpryiemstv v suchasnykh umovakh
hospodariuvannia [Actual labor potential of the enterprises in the modern conditions of management]. Visnyk
ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 7, no. 2, pp. 303–308.
13. Bila, Yu.Yu. (2019). Perspektyvy rozvytku stratehichnoho upravlinnia na vitchyznianykh pidpryiemstvakh
[Prospects for the development of strategic management at domestic enterprises]. Proceedings of the Aktualni
aspekty rozvytku ekonomichnykh protsesiv v Ukraini [Actual aspects of economic processes development in
Ukraine]. (Dnipro, March 20, 2019). Dnipro, T. 1, pp. 19–23.
14. Bila, Yu.Yu. (2019). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva sfery posluh [Service Competitiveness
Management]. Proceedings of the Aktualni aspekty rozvytku ekonomichnykh protsesiv v Ukraini [Actual aspects of
economic processes development in Ukraine]. (Dnipro, March 20, 2019). Dnipro, T. 1, pp. 31–34.

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-97
УДК 336.71

441

Блащук-Дев'яткіна Н.З., Швець В.М.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Дослідження вітчизняного ринку
житлового банківського іпотечного кредитування
Анотація. Стаття зосереджена на аналізі тенденції ринку банківського іпотечного кредитування в Україні, зокрема: досліджено роль розвитку іпотечного ринку, як важливої складовою розбудови національного
господарства країни; проведено аналіз сучасного стану системи банківського іпотечного кредитування
фізичних осіб; проаналізовано зв’язок між обсягами банківських іпотечних кредитів та загальним об’ємом
виданих цими установами позик населенню; проаналізовано портфель іпотечних кредитів банків, які
були видані населенню, за видами валюти; проведено аналіз виданих банками населенню іпотечних кредитів у залежності від терміну позик; розглянуто види ризиків надання іпотечних кредитів для позичальників та кредиторів; досліджено співвідношення обсягу іпотечних кредитів до ВВП країни; досліджуючи
розвиток іпотечного кредитування зроблено висновок.
Ключові слова: іпотечне житлове кредитування, механізм активізації іпотечного житлового
кредитування, кредитний портфель, кредитор, позичальник.
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остановка проблеми. Розвиток іпотечП
ного кредитування в Україні стримується
існуванням таких проблем: політична та економічна нестабільність у державі; правові проблеми
у сфері створення житлово-інвестиційного законодавства; відсутність належного досвіду зі страхування ризиків, що виникають при становленні
іпотечних кредитних відносин; відсутність у населення стабільних моделей ощадної та кредитної поведінки; висока вартість позик; проблема
формування в українських банків необхідних
грошових ресурсів для здійснення іпотечного кредитування, оскільки іпотечний кредит неможливий без наявності необхідної маси довгострокових
ресурсів (довгих грошей) у банків і відсутність дієвих інструментів їх залучення на внутрішньому
вторинному ринку; відсутність середнього класу,
порівняно низькі доходи в основної маси населення України; нерозвиненість іпотечної інфраструктури на регіональних рівнях; неврегульована процедура звернення стягнення на предмет

іпотеки, тобто виселення мешканців і повернення
заставлених житлових приміщень; високі ціни на
нерухомість; відсутність національних «іпотечних» традицій тощо [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У дослідження питань іпотеки нерухомості вагомий внесок зробили такі вчені-економісти як:
Абакуменко О.В., Войтюк А.В., Гамкало О.Б.,
Гарбузова В.С., Гнатківський Б.М., Григорук І.О.,
Д’яченко А.В., Завидівська О.І., Запорожець Р.А.,
Калівошко О.М., Касьяненко Т.Г., Криховецька З.М. [1] та інші. Однак питання іпотечного
кредитування потребує подальшого глибокого вивчення чому і присвячується дана стаття.
Метою статті є виявлення проблем та обґрунтування перспектив розвитку іпотечного кредитування в Україні на основі аналізу вітчизняного ринку
житлового банківського іпотечного кредитування.
Виклад основного матеріалу. Розвиток
іпотечного ринку є важливою складовою розбудови національного господарства країни. Цей
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Summary. The article focuses on the analysis of the tendency of the market of bank mortgage lending in
Ukraine, in particular: the role of development of the mortgage market as an important component of development of the national economy of the country has been investigated, that is a market that has significant
potential for positive influence on the increase of the functioning of the construction industry and other sectors
of the state economy; the role of banking institutions in the development of the housing mortgage lending has
been considered; analysis of the current state of the system of bank mortgage lending to individuals has been
conducted; the amount of bank mortgage lending, as well as the increase in the amount of bank mortgage loans
to individuals in Ukraine for the analyzed period have been considered; the relation between the amount of
bank mortgages and the total amount of loans issued by these institutions to the population has been analyzed,
showing the role played by mortgages in the total amount of loans to individuals; the mortgage loan portfolio of
banks that were issued to the population by currency types has been analyzed through the prism of permanent
crises in the financial services market in Ukraine, which is always accompanied by a significant devaluation
of the national currency; it has been shown that the largest number of banks' mortgage loans to individuals
today is in foreign currency, in particular by US dollars; the analysis of mortgage loans issued by banks to
the population has been conducted depending on the term of the loans; the risks of providing mortgage loans
to borrowers and lenders have been considered, which in particular are related to the long-term nature of
mortgage lending, that complicates the ability of borrowers to adequately and correctly assess the state of the
macroeconomic situation in the country; the relation of the amount of mortgage loans to the GDP of the country
has been investigated; the conclusion has been made while researching the development of mortgage lending.
Keywords: mortgage housing lending, mechanism for activation of mortgage housing lending, loan portfolio,
lender, borrower.
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ринок має значний потенціал до позитивного
впливу на підвищення темпів функціонування
будівельної галузі та інших секторів економіки
держави. Однією з головних передумов розбудови такого ринку є наявність вільних фінансових
ресурсів у майбутніх власників житла. Проте,
ж показує історичний досвід, громадян, які мають можливість самостійно придбати у власність
житло, небагато. Саме тому іпотека стала одним
з варіантів виходу з проблеми відсутності фінансових ресурсів для придбання нерухомості,
оскільки з одного боку дозволяла купувати житло, задовольняючи потреби покупців, з іншого –
давала можливість отримувати додатковий дохід
позикодавцям.
Історично так склалося, що одними з найбільших кредиторів ринку іпотеки стали банківські
установи. їх діяльність у даній сфері у різних
країнах має національну специфіку, проте, загальною тенденцією є вагома роль банківських
установ у розвитку такого ринку. В Україні спостерігаємо подібну ситуацію. Фактично в нашій
державі на сьогодні банки є монополістами серед комерційних структур у сфері надання позик
для придбання економічними суб’єктами об’єктів
нерухомості. Окреслене і обумовлює підвищений
інтерес до діяльності цих установ на ринку іпотечного кредитування, визначення специфічних
рис та існуючих умов надання позик фізичним
особам. Отже, проведемо аналіз сучасного стану
системи банківського іпотечного кредитування
фізичних осіб. На рис. 1 наведено відповідні дані
про надання позик банками на придбання власного житла громадянами.
Відповідно, на кінець 2018 р. в Україні було
надано таких послуг на загальну суму 42,31 млрд.
грн. [2]. Зауважимо, що це найменший показник
за виключенням 2017 року за останні десять років.
Рис. 1. підтверджує складність ситуації на даному ринку та поступове зниження його обсягів.
Навіть у найбільш складних економічних умовах 2013-2014 років ринок розвивався більш динамічніше і демонстрував у 2014 році позитивну
динаміку.
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Фактично, порівнюючи дані 2018 року з докризовими показниками 2008 року – період найбільш активного розвитку системи банківського
іпотечного кредитування фізичних осіб, зауважимо, що зниження обсягів в абсолютній величині даного показника складає 101,11 млрд.
грн., що у більше ніж 3,39 разів менше. Фінансово-економічна криза 2008-2009 років призвела
до значних диспропорцій розвитку окресленої
системи, мала руйнівний характер для її подальшого функціонування і після цього періоду дана
система не відновила темпи свого розвитку.
Таким чином, дані рис. 1 свідчать про існування глибокої кризи в Україні взагалі на ринку
іпотечного кредитування, що впливає і на спроможність громадян купувати житло та підвищувати власний рівень соціально-економічного
забезпечення. Такий висновок підтверджується
і відносними показниками приросту обсягів банківських іпотечних кредитів населенню (рис. 2).
Приріст обсягів банківських іпотечних кредитів
фізичним особам на кінець 2018 р. склав 3,71%.
Отже, рис. 2 наглядно демонструє ті періоди,
в яких відбувалися позитивні тренди в системі
банківського іпотечного кредитування фізичних
осіб. Як бачимо, період 2012-2018 років може бути
охарактеризований як стрімке падіння обсягів
такого виду кредитування без зміни його тренду
і сьогодні. Навіть ті позитивні зміни, що відбувалися у окресленому періоді можна пояснити тим,
що база порівняння була низькою і тому певна
активізація банків у даній сфері кредитування
одразу призводила до зростання показника загального обсягу цього виду іпотечних кредитів.
Проаналізуємо зв’язок між обсягами банківських іпотечних кредитів та загальним об’ємом
виданих цими установами позик населенню.
Обсяг виданих банками кредитів фізичним
особам у 2018 р. склав 201,1 млрд. грн., обсяг
банківського іпотечного кредитування фізичних
осіб в Україні 42,31 млрд. грн. З 2012 року відбувалися процеси відновлення надання позик банками, які протягом 2012 р. змогли стабілізувати
ситуацію з власною фінансовою стійкістю, під-

63,16

60,22

56,27

60

60,27

50

38,6

40

42,31

30
20
10
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рис. 1. Обсяги банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні, млрд. грн.
Джерело: складено автором за даними [2]
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Рис. 2. Приріст обсягів банківських іпотечних кредитів фізичним особам, %
Джерело: складено автором за даними [2]
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Рис. 3. Обсяг виданих банками кредитів фізичним особам та банківського
іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні, млрд. грн.

вищити рівень капіталізації, провести серйозну роботу з боргами за кредитами та розробити,
з урахуванням власного досвіду, нові кредитні
продукти.
На рис. 3 наведено дані взагалі про обсяги
кредитування фізичних осіб комерційними банками у 2012-2018 роках.
Криза 2014 року знову призвела до спаду
рівня кредитування фізичних осіб до показника 2007 року. За десять років його значення не
опускалося до такого рівня. Невелике зростання обсягів виданих позик фізичним особам спостерігаємо у 2015-2018 роках. Дані рис. 3 також
дозволяють зробити висновок про схожі тренди
обсягів виданих банками іпотечних кредитів фізичним особам та загалом об’ємів виданих цим
економічним суб’єктам позик. Це свідчить, що до
2012 року у кредитному портфелі фізичних осіб
у банків значна питома вага належала іпотечним позикам. Підтвердженням цьому є інформація рис. 3.

Зокрема, дані рис. 4 показують, яку роль
іпотечні кредити відігравали у загальному обсязі виданих позик фізичним особам. До
2012 року їх питома вага була дійсно значною.
Фактично у цей період у загальному портфелі
кредитів, що були видані банками населенню,
позики на придбання житла займали майже
50,0%. До 2012 року ринок кредитних послуг у
2008-2009 роках почав значний спад за обсягами
виданих позик, оскільки світова криза почалася
саме на іпотечних ринках [2].
Девальвація національної валюти до 8,0 грн.
за один долар призвела до масового неповернення позик, а, відповідно, і деструктивного впливу на функціонування всієї банківської системи
та різкого згортання іпотечного кредитування
в Україні. Відповідно, на фоні повної зупинки
видачі таких кредитів та поступового повернення громадянами вже отриманих позик, їх портфель почав скорочуватися і відбувався процес
зниження ролі у формуванні загального обсягу
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Джерело: складено автором за даними [2]

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

444
0,4
0,35
0,3

0,37

0,34
0,34

0,34
0,29

0,25

0,22

0,2

0,21

0,15
0,1
0,05
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рис. 4. Питома вага банківських іпотечних кредитів у загальному обсязі позик фізичним особам
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Джерело: складено автором за даними [2]

кредитів, що видавалися банками фізичним особам. У 2013 році – питома частка склала вже
29,%, тобто, починаючи з 2009 року, і за 4 роки
зниження відбулося майже у два рази. Починаючи з 2014 року частка іпотечних кредитів почала збільшуватися. Проте, це відбувалося скоріше
ситуативно, оскільки у 2018 році вона склала
21%, що є найнижчим показником за весь період,
який аналізується. Отже, можна зробити висновок, що загальний стан системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб на сьогодні
залишається в Україні дуже складним [2].
Зауважимо також, що якщо тренд загально обсягу банківських кредитів фізичним особам після 2008 року знижувався поступово
і у 2014 році зростав з періодичним збільшенням
у 2015-2018 роках, то на цьому фоні обсяг іпотечних кредитів знижувався стрімкими темпами.
Така ситуація свідчить, що банки після глибокої
іпотечної кризи, почали розробляти нові банківські продукти в інших сферах ринку кредитних
послуг і переорієнтували власну діяльність на
видачу споживчих позик населенню, надання
кредитних карт, позик готівкою. Завдяки цьому
зниження обсягу виданих кредитів фізичним
особам відбулося не так катастрофічно в порівнянні із ситуацією з іпотечними позиками.
Проаналізуємо портфель іпотечних кредитів
банків, які були видані населенню, за видами
валюти. Одразу зауважимо, що перманентні
кризи на ринку фінансових послуг в Україні,
які завжди супроводжуються значною девальвацією національної валюти, катастрофічно позначається на розвитку системи банківського
іпотечного кредитування фізичних осіб, особливо на реальних показниках її функціонування.
Таким чином, у 2018 році в Україні було видано
іпотечних кредитів на загальну суму 1,53 млрд.
дол. США, що у Таким чином за останні тринадцять років в Україні реальні обсяги банківського іпотечного кредитування суттєво знизилися,
враховуючи, що у переважній більшості випадків населення при продажу, купівлі житла
орієнтується на курс дол., а ціна нерухомості
завжди прив’язується до цієї валюти [2]. Обсяг
виданих банківських іпотечних кредитів фізичним особам у дол. США на кінець 2018 р. склав
1,53 млрд. дол. США, що на 11,68% більше за
попередній період (рис. 5).

Надалі, вже при низьких темпах росту, спостерігаємо поступове і подальше зниження обсягів
іпотечних кредитів, номінованих у дол. США. Навіть при незначному ситуативному пожвавленні
ринку іпотечного кредитування у 2013-2018 роках, висновки про що можна зробити, оперуючи
статистичними даними, обсяги іпотечних кредитів постійно знижувалися і навіть швидшими
темпами, ніж зменшувалися об’єми виданих кредитів банківських установ. Це пов’язано з тим, що
на зростаючому іпотечному ринку, при незначних
обсягах банківського іпотечного кредитування
при високій девальвації національної валюти
отримуємо дуже низький показник реальних обсягів отриманих фізичними особами позик від
банківських установ на придбання житла [2].
Отже, дані рис. 5 дають змогу зрозуміти, що
навіть при позитивному розвитку системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб
при низькій паритетній можливості гривні, досягти дійсно активного розвитку такої системі не
можливо. Наявність тісної кореляції між цими
показниками є об’єктивно існуючим чинником.
Особливо така ситуація є характерною і для вітчизняного іпотечного ринку і загалом банківської системи України. Це обумовлено тим, що
в докризовий період банки з іноземним капіталом активно кредитували іпотечні позики фізичним особам, оскільки вони мали можливість
залучати кошти від власних материнських компаній на дуже привабливих умовах і під низьку
відсоткову ставку (що є притаманним банківським системам розвинутих країн), а надавали
ці позики українцям під підвищені відсотки.
Відсутність тривалого періоду будь-яких потрясінь у межах світової фінансової системи призвело до того, що значна кількість фінансових
установ також зменшила власні вимоги до позичальників і сформувався тренд серед менеджерів
банків – досягнути виключно максимальних обсягів продажу іпотечних кредитів. У подальшому
така ситуація і призвела до серйозної і складної
іпотечної кризи в Україні. Відповідно, фізичним
особам кредити надавалися у дол. США та інших
валютах, і у подальшому при зростанні курсу
гривні з 5,05 до майже 8,0 грн. [2], тобто на 60%,
значна кількість громадян, які не мали надходжень у валюті, змушені були вже у гривнях сплачувати значно більші щомісячні платежі. Для
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Рис. 5. Обсяг виданих банківських іпотечних кредитів
фізичним особам у різних валютах (грн. та дол. США)
Джерело: складено автором за даними [2]
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Рис. 6. Тренди обсягу виданих банківських іпотечних кредитів фізичним особам
та курсу гривні по відношенню до дол. США

багатьох така ситуація стала критичною. Масове
неповернення позик змусило банки витратити
значні обсяги фінансових ресурсів на подолання
цієї ситуації, створити нові департаменти боротьби з проблемною заборгованістю, списати безнадійні кредити, докапіталізувати обсяги власного
капіталу. На рис. 6 наведено дані про обсяг виданих іпотечних позик фізичним особам банківськими установами у 2012-2018 роках та про вартість
національної валюти у порівнянні з дол. США.
З інформації рис. 6 можемо зробити висновок,
що у 2012-2013 роках в Україні при незначній
девальвації (порівняно) національної валюти
(з 5,05 до 7,99 грн. за 1 дол. США) відбулося стрімке згортання ринку іпотечного кредитування фізичних осіб. У підсумку стагнація цього ринку
призвела до того, що при дуже значній девальвації гривні у 2013-2018 роках (з 7,99 до 27,69 грн.
за 1 дол. США), розвиток окресленого ринку продовжував спадати, але темпи такого процесу були
набагато нижчими. І хоча у відносному значенні
показники дуже схожі, у 2013 році у порівнян-

ня з даними 2008 року обсяг іпотечних кредитів
знизився у 2,4 рази, а у 2018 році в порівнянні
з даними 2013 року – у 1,7 разів. Проте, в абсолютних значеннях це взагалі різні показники:
2018-2013 роки – спад на 29,85 млрд. грн. [2].
Також зазначимо, що після кризи банки у переважній більшості випадків валютні кредити
почали надавати лише тим фізичним особам, могли довести, що вони дійсно мають можливість
отримувати дохід у валюті, для решти клієнтів
було прийнято заборону.
У 2011 році вже Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання
відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг», вніс зміни до закону України
«Про захист прав споживачів», у жому було заборонено надавати банкам валютні позики взагалі.
Проте фізичні особи отримували іпотечні позики від банківських установ ще до заборони
операцій на валютне кредитування. У табл. 1 наведено відповідну інформацію.

економічні науки

Джерело: складено автором за даними [2]
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Таблиця 1
Структура іпотечного портфеля банківських кредитів фізичним особам, млрд. грн.
Види валют
1
гривня
долар США
євро
російський рубль
інші валюти
Загальна сума іпотечних
кредитів, млрд. грн.

2013
2
13,64
35,69
0,85
0,00
1,08

2014
3
16,17
53,31
1,20
0,00
1,47

2015
4
14,88
42,80
0,97
0,00
1,57

2016
5
13,26
44,27
0,92
0,00
1,81

2017
6
9,90
26,93
0,87
0,00
0,90

2018
7
11,68
28,88
0,30
0,00
0,94

73,08

143,42

132,76

110,73

97,43

63,16

Джерело: складено автором за даними [2]

Отже, з даних табл. 1 можна зробити висновки, що найбільше банками на сьогодні іпотечних кредитів фізичним особам видано у іноземній валюті, а, зокрема, у дол. США. У 2018 році
такий обсяг склав 28,88 у гривневому еквіваленті по курсу НБУ. Обсяг кредитів у гривні за цей
період становив 11,68 млрд. грн.
На рис. 7 наведено інформацію про зміну питомих часток іпотечних позик, що номіновані
у грн. та дол. США і видані банками населенню. Представлені тренди підтверджують високий рівень сформованих іпотечних кредитів, які
видавалися у дол. США. Незважаючи нате, що
після заборони на валютні операції, з 2011 року
стабільно відбулося зростання обсягів банківських іпотечних кредитів у гривні. Проте, така
ситуація тривала всього до 2013 року, після якого знову спостерігалося зростання іпотечних позик, були номіновані в іноземній валюті. Таку
ситуацію можна пояснити наступним чином.
З 2014 року загальні обсяги, виданих іпотечних
позик фізичним особам банками були перераховані по курсу НБУ і відображені на їх балансах.
Відповідно, враховуючи, що до цього вже 3 роки
існувала заборона на кредитування у валюті, проте, девальвація гривні більше ніж у 3 рази призвела до того, що перерахунок старих валютних
кредитів призвів до штучного зростання портфе0,8

економічні науки

0,7

0,74

0,74

лю таких позик у перерахунок в гривню. В реальності, ж вище зазначалося, обсяги іпотечних
кредитів, якщо їх перевести в дол. США, постійно знижуються. Відповідно, якщо більша частка
кредитів в іноземній валюті, то більше зниження
відбувається за рахунок зниження обсягів саме
таких кредитів. Це ще раз підтверджує, що в першу чергу знижується обсяг тієї частки портфеля
банківського іпотечного кредитування фізичних
осіб, що були видані у валюті, не списані, перераховані по новому курсу, реструктуризовав й погашаються клієнтами відповідно до умов кредитних
договорів. Проведемо аналіз виданих банками
населенню іпотечних кредитів у залежності від
терміну таких позик. У табл. 2 представлені відповідні результати.
Отже, дані табл. 2 свідчать, що більша частина іпотечних кредитів, що була видана фізичним
особам банками, є довгостроковими, дуже незначний відсоток короткострокових позик. Така ситуація пояснюється самою сутністю іпотечного
кредиту, який і у переважній більшості випадків
є позикою, надає фінансова установа на тривалий час. Окреслена її особливість обумовлює
також значні ризики таких кредитів ж для позичальників, так і для кредиторів. Зокрема, довгостроковий характер іпотечного кредитування
пов’язаний з неспроможністю учасників таких
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Рис. 7. Питома вага гривні та дол. США у структурі портфеля
банківського іпотечного кредитування фізичних осіб
Джерело: складено автором за даними [2]
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Інформація про обсяги банківських іпотечних кредитів,
що видані фізичним особам за термінами у 2012-2018 роках
Рік

до 1 року

1
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2
2910
2564
3806
3546
3212
1659
1418

від 1 року до
5 років
3
8269
6095
6428
4502
4374
2611
2517

Таблиця 2

більше 5 років

Всього

4
51980
47611
61922
52167
52679
34330
38373

5
63158
56270
72156
60215
60265
38601
42308

Джерело: складено автором за даними [2]
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Таким чином, довгострокове кредитування залишається найбільш популярним серед фізичних
осіб видом кредитування купівлі житла. Відмітимо також, що значне зниження рівня соціальноекономічного забезпечення населення України
після 2014 року, зменшення реальних доходів на
фоні складної макроекономічної нестабільності
привели, відповідно, і до спаду попиту на нові
іпотечні кредити, а ті з громадян, які все ж таки
вирішили купити власне житло за допомогою позик банківських установ, обирали довгострокові
програми іпотечного кредитування.
Вже наприкінці 2017 року НБУ прозвітував,
що [2] про відновлення іпотечного кредитування,
наголошував на тому, що у 2018 році нова іпотека стане більш доступнішою для населення, а
також визначає, що єдиною перепоною на шляху
до такої іпотеки в середньостроковій перспективі
є недосконалість процедур стягнення застави за
кредитом у разі невиконання боржником своїх
зобов’язань. Це підтверджується і статистичними даними. Зокрема, протягом 2013-2018 років
відбувається поступове збільшення частки довгострокових іпотечних кредитів у загальному їх обсязі. На кінець 2018 року такий показник складав 90,7% (рис. 8).
В Україні у 2010 р. на іпотечному ринку працювало близько 90 банків. Основними лідерами були:
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», АКБ «Укрсоц-
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Рис. 8. Розподіл обсягу виданих банками іпотечних кредитів
фізичним особам за терміном позики
Джерело: складено автором за даними [2]

5,95
3,35

2018

економічні науки

позикових відносин адекватно та правильно оцінити стан макроекономічної ситуації в країні,
передбачити зміну курсу національної валюти
тощо. Також для кредитора ризики видачі іпотечних кредитів полягають у можливості виїзду
платника за кордон, значним погіршенням його
фінансового стану і неспроможністю виплачувати позику, виникненням проблем із здоров’ям.
Для позичальника безпосередньо іпотечні ризики полягають у виникненні складної політичної, економічної ситуації в країні, яка негативно
вплине на його фінансовий стан та спроможність
здійснювати виплати за позиками. Проте, незважаючи на високий рівень виникнення криз
у довгостроковій перспективі, складну прогнозованість економічної ситуації в державі, комерційні банки в Україні здійснюють надання позик
фізичним особам на придбання житла, однак
обсяги такого кредитування є дуже незначними
у порівнянні з попередніми роками масового іпотечного кредитування. Також варто зауважити,
що для банків надавати іпотечні кредити вигідно у зв’язку з тим, що такі позики завжди є значними за обсягами і вимагають менших витрат
на процес обслуговування клієнтів, ніж, наприклад видача споживчих кредитів, які надаються
незначними сумами різним клієнтам і, відповідно, вимагають побудови іншого механізму обслуговування (рис. 8).
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Таблиця 3
Пропозиції банків щодо отримання іпотечного кредиту на купівлю житла
Банк
1

% річних
2

– первинний ринок, 20,9% – вторинний
Приватбанк 17,9%
ринок
Первинний ринок: процентна ставка
змінна:перший рік кредитування в залежності
від участі власними коштами (від 40% включно
і більше18,00%, від 20% включно до 40%19,00%);
другий та третій роки кредитування в
залежності від участі власними коштами (від
40% включно і більше18,00%, від 20% включно
до 40%-19,00%);Змінна ставка з четвертого року
кредитування (UIRD 3M + 6,00% (при участі
власними коштами від 20% до 40%) UIRD 3M +
5,00% (при участі власними коштами від 40%)
Кредобанк Вторинний ринок:
процентна ставка змінна:перший рік
кредитування в залежності від участі власними
коштами (від 40% включно і більше17,00%, від
20% включно до 40%-18,00%);
другий та третій роки кредитування в
залежності від участі власними коштами (від
40% включно і більше17,00%, від 20% включно
до 40%-18,00%);
Змінна ставка з четвертого року кредитування
(UIRD 3M + 5,00% (при участі власними
коштами від 20% до 40%); UIRD 3M + 4,5% (при
участі власними коштами від 40%)
Процентна ставка по кредиту:
– 17,54% річних для клієнтів, які отримують
заробітну плату або дохід від підприємницької
діяльності на поточний або картковий рахунок
CREDIT AGRICOLE;
Сума кредиту від 10 000 до 150 000 дол. США
Credit
в гривневому еквіваленті (200 000 дол. США –
Agricole
для Києва та Київської обл.)
– плаваюча – залежить від розміру
українського індексу ставок за депозитами
фізичних осіб в гривні на 12 місяців (UIRD
(12 m), що оприлюднюється Національним
банком України
В перший рік користування кредитом –
Піреус Банк фіксована, починаючи з другого року –
змінювана UIRD* + 5% річних

Сума кредиту Комісія банку
3
4
Сума кредиту
від 100 тис.
–
до 2 млн. грн.

Сума
кредиту до
3 000 000 грн.

–

Разова комісія
-1,0%

20 років

від 300000 до
3000000 грн.

1% + 500 грн.
(одноразово)

Термін
5
20 років

20 років

До 15 років
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Джерело: складено автором за даними [3, 4, 5, 6].

банк», АКІБ «УкрСиббанк», ЗАТ «Комерційний
Банк ПриватБанк» та ВАТ «ВіЕйБі Банк». Виділяють декількох лідерів активності на іпотечному
ринку: Укрсиббанк 16,43%, Укрсоцбанк 12,22%,
ОТП банк 11,43%, Райффайзен Банк Аваль
11,01%, Приватбанк 5,82%. Станом на жовтень
2012 р. в Україні на первинному іпотечному ринку
працюють близько 20 банків з 50-ти найбільших,
які мають достатній розмір довгострокових ресурсів та рівень капіталізації. На максимальний термін до 20 років кредити надають 11 установ.
Співвідношення обсягу іпотечних кредитів до
ВВП для країн світу досягає 35-80%, тоді як для
України даний показник становить близько 5%.
Станом на 01.01.2017 р. іпотечні кредити надавали такі банки, як: АТ «Ощадбанк» – 13% ринку,
АТ «Укрексімбанк» – 10%, АКБ «Аркада» – 6%,
АКБ «Правексбанк» – 5%, ПАТ КБ «Приватбанк» –
4%, АКБ «Укрсоцбанк» – 3%, ПАТ «Райффайзен
Банк Аваль» – 3% та ін. [2]. Розглянемо пропозиції банків, які надають іпотечні кредити на первинному і вторинному ринку житла, інформація

по яких надана відповідно до даних розміщених
на офіційних сайтах банків, в табл. 3.
Втім слід відзначити, що отримати кредит на
покупку квартири в 2019 році стало складніше:
позичальникам потрібно довести ще більший
розмір доходів. Діюча методика банків враховує
жорсткі вимоги НБУ щодо видачі довгострокових
кредитів. У 2018 році позичальники відзначали,
що банки при оформленні іпотеки і видачі кредитів на придбання квартири в Києві орієнтувалися на мінімальну планку доходів в 20-22 тис.
гривень на кожного члена сім’ї. Тільки такий
рівень доходів дозволяє виплачувати іпотечний
кредит протягом 5 років на загальну суму позики
в 500 тисяч – 1 мільйон гривень. При такій сумі
кредиту щомісячна плата за іпотекою мінімум
8-16 тисяч гривень в залежності від форми позики (класика або ануїтет) [7].
НБУ має намір підтримати «законодавче врегулювання питання розвитку вторинного ринку проблемної заборгованості та посилення прав кредиторів і інвесторів на ринку первинної нерухомості».
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Висновки і пропозиції. Отже, проведений
детальний аналіз сучасного стану функціонування системи банківського іпотечного кредитування фізичних осіб засвідчує, що Україні на
сьогодні спостерігається кризова ситуація у даній сфері, комерційні банки не надають позики населенню на придбання житла, а фізичні
особи переважно не володіють необхідним запасом фінансової стійкості для обслуговування
таких позик. Досліджуючи розвиток іпотечного
кредитування, дійшли висновку, що станови-
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ще іпотечного кредитування в Україні цілком
залежить від економічної та політичної ситуації, яка існує в країні. На сучасному етапі дуже
важливим є проведення банківської реформи
для усунення першочергових проблем розвитку
іпотечного кредиту, тому головним виділяємо
саме допомогу з боку держави в розрізі державних програм фінансування на розвиток житлового банківського іпотечного кредитування, про
що буде йти мова у наступному розділі дипломної роботи.
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Соціально-економічний аналіз безробіття та зайнятості
на ринку праці в Україні
Анотація. У даній статті розглянуто безробіття, як макроекономічну проблему, як невіддільний складник ринкової економіки. Наведено результати аналізу стану безробіття та зайнятості в Україні й розкрито
причини, що впливають на його сучасну динаміку. Стан ринку праці та тенденція до зростання числа
безробітних свідчать про потребу прийняття термінових заходів, необхідних для вирішення проблеми
зайнятості та створення робочих місць. На основі статистичних даних проаналізовано динаміку рівня
безробіття в Україні за причинами незайнятості населення за останні роки та визначено основні напрями
подолання проблеми. Сформульовано дві основні пропозиції, які сприяють розв’язанню порушеного питання: вивчення і адаптація зарубіжного досвіду з виявленням можливостей використання його кращих
ідей у вітчизняній економіці та розвиток системи професійного навчання безробітних.
Ключові слова: безробіття, ринок праці, трудові ресурси, зайнятість, причини незайнятості.
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Summary. This article considers unemployment as a macroeconomic problem as an integral component of a
market economy. In the article the results of the analysis of unemployment in Ukraine and reasons influencing
its current dynamics have been presented. The state of the labor market and the tendency for an increase in
the number of unemployed indicate the need to take urgent measures necessary to solve the problem of employment and job creation. Particular attention should be paid to respecting the principles of decent work, guaranteeing social protection, respect for universal human rights in the social and labor sphere, and streamlining
international migration flows. On the one hand, unemployment is considered to be an important stimulus to
the activity of the working population, and on the other – a major social problem. In spite of all the negative
consequences, unemployment has its positive aspects as well: increasing the social value of the workplace;
increase of personal leisure time and freedom to choose a place of work; increase of social importance and value of work; increased competition between employees, etc. In Ukraine, the unemployment rate is determined
according to the methodology of the international labor organization, as well as the registered unemployment
rate. The article describes the dynamics of the number of unemployed and the unemployment rate in Ukraine
for 2010 – 2018. Investment is an indicator of the development of the national economy and has a significant
impact on the functioning of the labor market in Ukraine. Since foreign investment is a decisive prerequisite
for the development of the national economy and an important indicator of business conditions, in turn, it allows for an increase in jobs and, consequently, a decrease in unemployment. The article highlights the main
directions of overcoming the unemployment of the population at the expense of personal labor contribution,
entrepreneurship and business activity; providing appropriate unemployment assistance, job retention and
retraining for jobless persons; thorough pension reform; promotion of comprehensive state protection of the
intellectual potential of society and the like.
Keywords: unemployment, labor-market, labor resources, employment, reasons of unemployment.

остановка проблеми. Дослідження пробП
леми безробіття в Україні є досить актуальним на сьогоднішній день, оскільки воно створює

низку проблем як в економічному, так і в соціальному плані, а саме: скорочення купівельної спроможності населення, утрата платників податків
для бюджету і персоналу для підприємств та призводить до виникнення додаткових витрат на підтримку безробітних. Також безробіття є однією
з причин міграції робочої сили.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання регулювання зайнятості та безробіття знайшли відображення у працях вітчизняних
та зарубіжних науковців С.І. Бандура, В.В. Близнюк, Д.П. Богині, І.К. Бондар, Е.М. Лібанової,
Ю.М. Маршавіна, О.М. Мойсюра, Л.В. Транченко, А. Оукена, Ж.Б. Сея та ін. Проте, незважаючи
на значні наукові дослідження названих учених
© Богацька Н.М., Бондаренко О.А., 2019

проблема безробіття не в повній мірі висвітлена
і потребує подальших досліджень [1, c. 118].
Виділення раніше не вирішених частин
загальної проблеми. Вивчення наукової літератури свідчить про недооцінення проблем зайнятості та безробіття на ринку праці в Україні
та потребують подальшого дослідження в сучасному середовищі, яке є непостійним та потенційно несприятливим.
Мета статті. Головною метою даної роботи
є проведення соціально-економічного аналізу
безробіття в Україні з метою визначення динаміки рівня безробіття за останні роки, стану ринку
праці та напрямів подолання поставленої проблеми у вітчизняній економіці.
Виклад основного матеріалу. Безробіття –
це таке соціально-економічне явище, коли частина економічно активного населення не може
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Таблиця 1
Динаміка кількості безробітних та показників безробіття в Україні (2010-2018 роки)

Роки

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Безробітне населення
у віці 15-70 років
працездатного віку
у % до економічно
у % до економічно
в середньому,
активного населення
в середньому,
активного населення
тис. осіб
відповідної вікової
тис. осіб
відповідної вікової
групи
групи
1713,9
8,2
1712,5
8,9
1661,9
8
1660,9
8,7
1589,8
7,6
1589,2
8,2
1510,4
7,3
1510,3
7,8
1847,6
9,3
1847,1
9,7
1654,7
9,1
1654
9,5
1678,2
9,3
1677,5
9,7
1698
9,5
1697,3
9,9
1 578,6
8,8
1577,6
9,1

знайти застосування своїй робочій силі й стає
«зайвою». Причиною такого явища є неефективність використання робочої сили в минулому
і відсутність економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату. Саме тому це
явище є як економічною, так і соціальною проблемою [2, с. 60].
Особливої уваги потребують питання щодо дотримання принципів гідної праці, гарантування
соціального захисту, дотримання загальних
прав людини в соціально-трудовій сфері, упорядкування міжнародних міграційних потоків.
З одного боку, безробіття вважається важливим
стимулятором активності працюючого населення, а з іншого – великою суспільною проблемою.
Стан ринку праці та тенденція до зростання
числа безробітних свідчать про потребу прийняття термінових заходів, необхідних для вирішення проблеми зайнятості та створення робочих
місць. Як свідчать дані Державної служби статистики України, ситуація на ринку залишається напруженою та супроводжується скороченням
попиту на робочу силу [1, c. 118].
Попри всі негативні наслідки, безробіття має
й позитивні свої сторони: підвищення соціальної
цінності робочого місця; збільшення особистого
вільного часу та свободи вибору місця роботи;
зростання соціальної значимості й цінності праці; зростання конкуренції між працівниками;
стимулювання підвищення інтенсивності і продуктивності праці; можливість для безробітного
використати перерву в зайнятості для перенавчання, підвищення рівня освіти [3, с. 32].
В Україні рівень безробіття визначають за
методологією міжнародної організації праці
(МОП), а також рівень зареєстрованого безробіття. Наведемо динаміку кількості безробітних
та рівня безробіття в Україні за 2010-2018 рр. в таблиці 1 (за даними [4]).
Згідно з даними таблиці 1, в Україні рівень
безробіття спадав до 2013 року і склав 1510,4 тис.
осіб. У 2014 році порівняно з 2013 рівень безробіття зріс на 337,2 тис. осіб, або на 22,3%. Станом на 2015 рік рівень безробіття знизився на
192,9 тис. осіб, тобто на 10,4%. У 2016 році тенденція знову змінилася у негативний бік і до-

сліджуваний показник зріс на 23,5 тис. осіб порівняно з попереднім роком, що у відсотковому
відношенні складає 1,4%. У 2017 році рівень безробіття продовжував зростати і складає 19,8 тис.
осіб або 1,2%. Станом на 2018 рік рівень безробіття знизився у порівнянні з 2017 роком на 119 тис.
осіб або на 7%.
Для того щоб краще прослідкувати динаміку
кількості безробітних в Україні (віком від 15 до
70 років), відобразимо дані на графіку (рис. 1).
Існує багато проблем щодо статистики безробіття в Україні, які не дозволяють об'єктивно оцінювати реалії його рівня в Україні:
– неможливо врахувати осіб, які втратили надію отримати робоче місце і не стоять на обліку
в службі зайнятості;
– статистика не враховує часткову зайнятість,
тобто ті, хто примусово знаходяться у відпустках
з ініціативи керівництва, вважаються зайнятими;
– неправдива інформація з боку безробітних.
Велика кількість працівників працює без офіційного оформлення, тому майже неможливо перевірити тих, хто отримує виплати по безробіттю
й задіяний в тіньовій економіці [1, с. 119–120].
При аналізі безробіття населення також
є важливим врахування причин безробіття. Наведемо структуру безробітного населення України у 2018 році (рис. 2).
Згідно до рис. 2 можна зробити висновки, що
у 2018 році населення найбільше було безробітним через звільнення за власним бажанням
(38% від загальної кількості безробітних). Друге
місце посідає безробіття через вивільнення з економічних причин і складає 20,7% від загальної
кількості безробітних. Наступними причинами
є не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, звільнені у зв’язку з закінченням строку контракту
або договору найму, а також безробіття через сезонний характер роботи, (9,8%, 9,5% і 9,4% безробітних відповідно). Найменше безробітними ставали через звільнення за станом здоров'я, через
оформлення пенсії та через демобілізацію з військової строкової служби (1,1% і 0,9% безробітних
відповідно).
Основним джерелом створення робочих місць
у зарубіжних країнах є інвестиції. Інвестиційні
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Джерело: розробка автора за джерелом [4]
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Рис. 1. Динаміка кількості безробітних у 2010-2018 рр.
Джерело: розробка автора за [4]
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Рис. 2. Структура безробітного населення України за причинами незайнятості у 2018 році
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Джерело: розробка автора за [4]

вкладення є індикатором розвитку національної
економіки та мають значний вплив на функціонування ринку праці в Україні. Оскільки іноземні
інвестиції є визначальною передумовою розвитку
національної економіки та важливим індикатором
умов підприємницької діяльності, то, у свою чергу,
дають можливість на збільшення робочих місць, а
отже, зменшення рівня безробіття. Чим масштабнішим буде обсяг інвестиції та ефективність їх використання, тим перспективи економічного зростання будуть вищими. Це забезпечить: створення
нових робочих місць на підприємствах різних форм
власності; покращення характеристик робочої сили
та підвищення кваліфікації працівників; розвиток
малого та середнього бізнесу, що є осередком для
формування робочих місць; соціальну підтримку
безробітних із подальшим влаштуванням на роботу.
Виокремлено десять напрямів подолання
проблеми:
1) намагатися забезпечити кожного робочим
місцем, у поєднанні з перепідготовкою та за підтримки державного фінансування (у тому числі
з Європейського соціального фонду);

2) заохочувати підприємництво та створювати робочих місць, наприклад, шляхом зниження
пов'язаних із заробітною платою витрат на робочу силу і надання гарантій;
3) покращувати ефективності національних
служб зайнятості шляхом надання інтенсивного консультування, навчання та пошуку роботи
в перші тижні безробіття, особливо для молодих
безробітних;
4) підвищувати якість навчання і стажування;
5) сприяти більшій відкритості ринків праці
шляхом забезпечення стимулів до праці, ефективної активної політики на ринку праці та модернізації системи соціального захисту, що також
призведе до більш повної інтеграції знедолених
груп, включаючи інвалідів, низькокваліфікованих і мігрантів;
6) покращувати навички на всіх рівнях
у навчанні, зокрема, надавати всім випускникам
шкіл необхідні знання, щоб знайти роботу;
7) використовувати мобільність робочої сили
у відповідності з попитом та пропозицією робочої
сили;
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Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю,
віковими групами та місцем проживання у 2018 році
Категорія
населення
Усе населення
Жінки
Чоловіки
Міське населення
Сільське населення

Таблиця 2

Рівень безробіття (у середньому за період, у % до кількості
економічно активного населення відповідної вікової групи)
у тому числі за віковими групами, років
Усього
15-24
25-29
30-34
35-39
40-49
50-59
8,8
17,9
9,8
8,9
9,5
7,7
7,4
7,4
19,3
6,4
7,6
8,1
6,2
6,8
10
16,9
12,2
9,9
10,7
9,2
8,1
8,6
16,5
8,9
9,9
9,4
8,4
8,2
9,2
16,5
8,9
9,9
9,4
8,4
8,2

60-70
0,2
0,2
0,1
0
0

Джерело: розробка автора за [4]

Японія
Мальта
Угорщина
Польща
Нідерланди
Росія
Австрія
Болгарія
Ірландія

2,4
2,5
2,9
3,4
3,6
3,9
4
4,2
4,3
4,4
4,7
5,1
5,1
5,3
5,5
5,6
5,6
5,7

Швеція
Словаччина
Латвія
Франція
Хорватія
Греція

6,4
6,6
7,2
7,6
8
8,2
8,8

віком 15-24 роки і складає 17,9%, а саме в чоловіків цей показник складає 16,9%, а в жінок 19,3%.
Населення даної вікової структури – це молоді
спеціалісти, які тільки закінчили навчальні заклади і перебувають у пошуках роботи. Проблема молодіжного безробіття зумовлена тим, що
значна частина молодих людей у такому віці не
має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, котрі відповідають вимогам роботодавців.
Шляхами подолання молодіжного безробіття
можуть бути оптимізація роботи центрів зайнятості, зокрема через співпрацю з приватним бізнесом, подальше удосконалення освітніх програм
з метою наближення знань та навичок, які отримує молодь під час навчання, до кваліфікаційних
вимог роботодавців, розширення програм стажування і практики для студентів до отримання
диплома тощо. Безперечно, кожна людина має

9,6
9,7

економічні науки

8) визначати можливості для працевлаштування та покращувати навички прогнозування;
9) надавати безробітним і молодим людям
змогу відкрити власний бізнес, наприклад, шляхом впровадження бізнес-навчання та підтримки стартового капіталу, або шляхом зниження чи
усунення оподаткування;
10) передбачати та управляти реструктуризацією на основі взаємного навчання та обміну позитивним досвідом.
При аналізі важливо розглянути рівень безробіття населення за статтю, віковими групами та місцем проживання, тож наведемо цю інформацію по
Україні у 2018 році (за даними [4]) в таблиці 2.
Проаналізуємо таблицю 2, спостерігаємо, що
у чоловічої частини населення рівень безробіття
вищий (10%), ніж у жіночої частини (7,4%). Особ
ливо високий рівень безробіття серед населення

11

16,8

Рис. 3. Рівень безробіття в Україні та окремих країнах світу у І кварталі 2018 року, у %
Джерело: розробка автора за [4]

21,2
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потребу в змістовній, цікавій, корисній роботі,
пристойних умовах праці. Вона прагне до визначеності перспектив свого зростання. Кваліфікований працівник відчуває самоповагу, самоствердження, коли результати його роботи оцінюються
високо як ним самим, так і суспільством [5].
Рівень безробіття в сільській місцевості вищий
(9,2%), ніж в міських поселеннях (8,6%). Економісти виділяють багато причин виникнення безробіття в сільській місцевості. Однією з основних
є те, що у процесі реформування аграрного сектору багато колективних господарств розпалися,
а нових на їхньому місці не сформувалось. Внаслідок цього значна частина робочої сили залишилась незадіяною у виробництві.
Порівнюючи рівень безробіття в Україні за
І квартал 2018 року (9,7%) з окремими країнами світу, спостерігаємо, що Україна посідає 4 місце серед
країн ЄС. Найвищий рівень безробіття зафіксовано
у Греції – 21,2%, а найнижчий у Чехії – 2,4%.
Висновки та пропозиції. Отже, проаналізувавши сучасний стан безро-біття, можна зробити висновки, що проблема безробіття є не лише
в Україні, а й в усьому сучасному світі. На жаль,

Україна входить в п’ятірку країн ЄС з найвищим рівнем безробіття. Тому необхідно боротися
з цією проблемою, щоб налагодити ефективну
діяльність економіки та підвищити соціальний
розвиток населення України. Можна виділити
основні напрямки подолання безробіття в Україні: підвищення добробуту населення за рахунок
особистого трудового внеску, підприємництва
та ділової активності; надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць
та перепідготовка осіб, які втратили роботу; проведення ґрунтовної пенсійної реформи; сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства; проведення
спеціальних ярмарків праці для навчальних
закладів з метою працевлаштування випускників; розширення досвіду організації зустрічей
з роботодавцями та колишніми безробітними,
які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес; посилення координації міжнародної діяльності в частині інформаційного обміну
з питань зайнятості; забезпечення стабільного
фінансування та державної підт-римки розвитку
духовної сфери, освіти, науки і культури.
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Оцінка конкурентоспроможність підприємства
Анотація. У статті розглянуто підходи, що дозволяють віднести підприємство до одного з класів станів
підприємств в просторі конкурентоспроможності. Проведено групування чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства. Запропонована схема вибору сучасних конкурентних стратегій розвитку і функціонування підприємств в залежності від конкретного стану і позиціонування в ринковому
середовищі. Зазначено, що на сучасному етапі наявність конкурентних переваг у підприємства є передумовою його виживання на ринку. Виявлено, що високий рівень конкурентоспроможності підприємства
повинен свідчити про ефективність його функціонування, гнучкість в адаптуванні до змін середовища
функціонування, високу якість продукції та адекватну цінову політику, позитивність сприйняття споживачами бренду, торговельної марки компанії, високий рівень кваліфікації персоналу тощо.
Ключові слова: конкурентоспроможність, логістика, витрати, стратегія, комплекс, оцінка.
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Competitiveness assessment of the enterprise

остановка проблеми. На сучасному
П
етапі наявність конкурентних переваг
у підприємства є передумовою його виживан-

ня на ринку. Високий рівень конкурентоспроможності підприємства повинен свідчити про
ефективність його функціонування, гнучкість
в адаптуванні до змін середовища функціонування, високу якість продукції та адекватну цінову політику, позитивність сприйняття
споживачами бренду, торговельної марки компанії, високий рівень кваліфікації персоналу
тощо. Це робить проблему теоретичного обґрунтування конкурентної стратегії, вдосконалення методичних рекомендацій до оцінювання
рівня конкурентоспроможності підприємства
в умовах транзитивної економіки надзвичайно
актуальною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання конкурентоспроможності підприємств та методичних підходів до їх оцінки
досліджували такі зарубіжні дослідники, як:

Дж. Гелбрейт, Л. Гелловей, Р. Дафт, Б. Карлофф,
Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, М. Портер, В. Синько,
Р. Фатхуддінов та ін. Наукову проблему оцінки
конкурентоспроможності підприємства, обґрунтування методів її забезпечення вивчали і вітчизняні економісти: А. Воронкова, Ю. Іванов,
І. Маркіна, В. Іванюта, О. Затильна, М. Лепа,
Р.Лупак, А. Мазаракі, А. Онисько, В. Павлова,
В. Реутов, Г. Ротанов, І.Сахно, О. Маслюк, І. Франів, Р. Русин-Гриник, А. Череп, В. Швед та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проте багато питань щодо
розробки системи показників та складових конкурентоспроможної стратегії є невирішеними.
У процесі оцінювання конкурентоспроможності
підприємства слід також оцінити й економічний
потенціал підприємства.
Мета статті полягає у теоретичному дослідження складових конкурентоспроможної стратегії підприємства при оцінці економічного потенціалу підприємства.
© Богацька Н.М., Христич С.Г., 2019
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Summary. At the present stage, the presence of competitive advantages in the enterprise is a prerequisite for
its survival in the market. High level of competitiveness of the enterprise should testify to its efficiency, flexibility in adaptation to changes in the operating environment, high quality of products and adequate pricing
policy, positive perception of brand consumers, company brand, high level of personnel qualification, etc. This
makes the problem of theoretical substantiation of the competitive strategy, improvement of methodological
recommendations for estimation of the level of competitiveness of the enterprise in the conditions of a transitive economy extremely urgent. The problems of this topic are inherently complex, combined in nature, since
the study of the theoretical aspects of the development and implementation of programs to improve competitiveness, as well as issues related to the management of these processes, should be carried out on the basis of
general methodological approaches to program and project management, and mastering the applied aspects
(composition, elements, methods of implementation of specific programs of enhancement of competitiveness)
should be carried out by the study of specialized literature (periods relevant publications, monographs, scientific and practical conferences, etc.), which outlines the experience of solving these problems, acquired by
enterprises today. The proposed approach to choosing a competitive enterprise strategy is an important initial
step in the development of long-term strategic development programs. The next stage of implementation of the
chosen development strategy is its detailed elaboration. In particular, strategic decisions on innovation and
investment management, risk management, foreign economic activity management, budgetary management,
strategic positioning, etc., should be made at this stage. Thus, the competitiveness of the enterprise is a summary of its sustainable performance, which absorbs the results of the activities of various production, support
and management units, subsystems and resources involved.
Keywords: competitiveness, logistics, cost strategy, complex, evaluation.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність промислового підприємства є сукупністю взаємопов’язаних
елементів, спрямованих на забезпечення його
сильних конкурентних позицій, підтримання
і розвиток існуючих та створення нових конкурентних переваг.
Конкурентоспроможність – порівняльна характеристика підприємства, яка відбиває різницю
між рівнем ефективності використання всіх видів
ресурсів порівняно з аналогічними показниками
інших підприємств певної однорідної групи.
На конкурентоспроможність підприємств
торгівлі суттєво впливають науково-технічний
рівень і ступінь удосконалення торговельно-технологічного процесу, впровадження і використання новітніх технологій та сучасних засобів
автоматизації. У цьому контексті доречно розглянути погляди різних науковців на конкурентоспроможність підприємства.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства є складним і багатофакторним завданням,
яке зводиться до інтерпретації і оцінки системи
показників, які характеризують різні сторони діяльності підприємства, що формують його конкурентоспроможність [3, с. 94].
Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства дає змогу:
– сформувати управлінські завдання (визначення підходів до виробництва, технології, збуту,
найму трудових ресурсів, фінансування матеріального, інформаційного та організаційного забезпечення);
– прийняти управлінське рішення (зменшити
витрати, зосередити увагу на конкретному сегменті ринку, укласти відповідні контракти);
– розробити заходи, спрямовані на роз¬виток
і підтримку конкурентних переваг (здійснити інновації, підтримати довгострокові переваги, упередити дії учасників, розробити заходи освоєння
нових ринків і залучення коштів інвестора);
– адаптувати підприємство до ринкових умов
господарювання, здатних забезпечити перемогу
в конкурентній боротьбі за споживача та ринки
збуту тощо [2, с. 140–141].
Оцінка розвитку підприємства з точки зору
оцінки конкурентоспроможності підприємства
здійснюється відповідно до найбільш загальних
підходів – структурного та функціонального [3].
В основі структурного підходу до оцінки конкурентоспроможності підприємства лежить аналіз
його позиції на ринку з урахування рівня монополізації галузі, тобто концентрації виробництва
і капіталу, наявності вхідних бар'єрів для нових
підприємств, що вступають до галузевого ринку,
ступеня диференціації продук¬ції, можливості
технологічних нововведень та економії на масштабах виробництва. Функціональний підхід полягає у визначенні конкурен¬тоспроможності
підприємства за показниками ефективності виробництва, фінансового стану, збуту та конкурентоспроможності товару. Перевагою функціонального підходу є використання тих груп показників,
які дають змогу більш об'єктивно оцінити найважливіші сфери діяльності підприємства, зокрема
фінансово-господарську діяльність підприємства
(продуктивність праці та фондовіддача, показники ліквідності та платоспроможності підприєм-

ства, рентабельності продажу тощо), та визначити
його місце на галузевому ринку. Однак цей підхід не дає змогу врахувати такі характеристики
конкурентоспроможності підприємства, як імідж
та потенціал підприємства.
Визначення шляхів і стратегії розвитку підприємства має спиратися на об’єктивні й достовірні оцінки його стану як у справжньому, так
і в майбутньому. Найважливішою складовою такої оцінки є рівень конкурентоспроможності підприємства на існуючих ринках, що розвиваються.
До основних критеріїв, які висуваються до
якості методик комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємств, слід віднести можливість порівняння окремих показників розвитку,
співвіднесення даних показників із середніми
(нормативними) параметрами та виявлення відхилень, що дозволить в кінцевому підсумку виробити стратегію проведення необхідних економіко-організаційних заходів для усунення
виявлених відхилень [1, c. 8].
Для проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності рівня підприємства потрібно
визначити й проаналізувати чинники, які надають на нього найбільш істотний вплив. Дані
фактори можуть слугувати вихідною базою для
кількісної оцінки конкурентоспроможності підприємства. З метою оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства необхідно виділити
ті групи факторів, які чинять на нього найбільший вплив.
Як пропонується в [2, c. 132], фактори (характеристики, показники), що впливають на рівень
конкурентоспроможності підприємств і позиціонування в ринковому середовищі, можна класифікувати і аналізувати з різних точок зору.
В [2, c. 133], наприклад, ці показники (фактори)
пропонується групувати за трьома блоками: блок
показників «ОВ», що характеризують швидкість
розвитку основних і допоміжних процесів; блок показників «Ж», що характеризують швидкість розвитку процесів життєзабезпечення, і блок показників «С», що характеризують швидкість процесів,
стагнуючих розвиток конкурентоспроможності підприємств. Залежно від конкретного співвідношення між блоками «ОВ», «Ж», «С» можна виділити
класи станів підприємств і далі, з огляду на факт
потрапляння підприємства в той чи інший клас,
запропонувати найбільш прийнятні стратегії розвитку з тим або іншим ступенем деталізації.
Типологізація класів стану підприємств з точки зору конкурентоспроможності, розроблена
відповідно до запропонованого в [3, c. 55] підходом, представлена в таблиці 1.
Склад показників, включених в кожен з трьох
блоків, може уточнюватися і конкретизуватися.
Відзначимо, що необхідно спиратися на базовий
варіант набору показників, який повинен найбільш ґрунтовно відображати процеси життєдіяльності й розвитку підприємства. У свою чергу
описаний базовий варіант набору показників
і структура динамічного стану підприємства можуть служити основою для подальшого вибору
стратегії розвитку підприємства.
Низький рівень конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств є однією із головних причин кризових явищ, які спостерігаються
в економічному житті країни [4, c. 599–603].
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Типологізація класів станів конкурентоспроможності підприємств

Таблиця 1

Типологічна номінація
підприємства

Тип розвитку

Динамічна структура
соціально-економічного
розвитку підприємства

Благополучний I

Стійкий ріст

ОВ > Ж > С

Благополучний II

Нестійкий ріст

ОВ > С > Ж

Депресивний I

Нестійкий ріст

Ж > ОВ > С

Депресивний II

Нестійкий спад

Ж > С > ОВ

Відсталий I

Нестійкий спад

С > ОВ > Ж

Відсталий II

Стійкий спад

С > Ж > ОВ

Життєвий цикл формування й реалізації
стратегії розвитку підприємства повинен враховувати чотири стадії (рівня) розвитку: розвиток
на основі чинників виробництва; розвиток на
основі інвестицій; розвиток на основі інновацій;
розвиток на основі досягнутого благополуччя.
Перші три стадії в тій чи іншій мірі забезпечують
зростання та розвиток, остання стадія обумовлює
зупинку розвитку й подальший спад.
Від цих стадій безпосередньо залежатиме вибір стратегії зростання для підприємства:
– на першій стадії – акцент у розвитку спрямований на максимальне використання факторів виробництва: ресурсів; сприятливих умов для
виробництва товарів; підвищення частки кваліфікованої робочої сили і т. д.;
– на другій стадії – акцент спрямований на
агресивне інвестування в тех-нології, ліцензії,
основне виробництво;
– на третій стадії – акцент зосереджений на
створення нових видів продукції, нових виробничих процесів, нових організаційних рішень, ноухау та інших інновацій;
– на четвертій стадії – за рахунок досягнутого
благополуччя акцент спрямований на використання (іноді часткове) тих можливостей і факторів, які були досягнуті раніше [5, c. 312].
Стратегія зростання й функціонування підприємства повинна спиратися на місію та цілі
підприємства (якісні / кількісні). Місія є свого
роду філософією підприємства. Цілі на відміну
від місії повинні бути чітко сформульовані. Для
цього рекомендується побудова детального «дерева цілей» і роботи з ним.
«Дерево цілей» може бути основною для побудови ієрархії цілей для кожного підприємства
з урахуванням його специфіки та динамічного
стану. При формуванні стратегії розвитку підприємства на основі «дерева цілей» можна рекомендувати розробляти матрицю цілей. У свою
чергу матрицю можна формувати шляхом використання методів експертної оцінки.
Визначення загального коефіцієнта важливості кожної цілі для досягнення головної мети
здійснюється шляхом використання відповідних коефіцієнтів відносної важливості. Розраховані і пронормовані загальні коефіцієнти важливості будуть характеризувати оцінку впливу
факторів на конкурентоспроможність підприємства [6, c. 87].

Отримані оцінки можуть бути використані
для розподілу ресурсів, розвитку факторів і умов
виробництва, оцінки впливу різних чинників на
конкурентоспроможність підприємства, проведення структурної та кадрової політики, розробки програм, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності підприємства, і, що особливо
важливо, ранжирування стратегічних завдань
у відповідно до поставлених цілей.
Розробка стратегії розвитку повинна залежати і від того, в якому класі стану конкурентоспроможності знаходиться підприємство [7, c. 154].
Таким чином, слід зауважити, що «лобове» використання запропонованої схеми має коригуватися з урахуванням аналізу реальних ситуацій
і умов, які склалися на підприємстві. Наприклад,
з урахуванням певних складнощів у фінансовій
сфері (нестача обігових активів і т. п.) підприємство потрапляє в клас станів II або навіть в клас
станів III, але практично готове до виходу на
ринки з новим «революційним» інноваційним
продуктом. У подібних випадках стратегії підприємства необхідно приймати та коригувати
з урахуванням існуючих реалій і перспектив [8].
Запропонований підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства (або комбінації
декількох стратегій для великих підприємств)
представляє з себе важливий початковий крок
при розробці довгострокових стратегічних програм розвитку. Наступним етапом реалізації
обраної стратегії розвитку є її детальна конкретизація. Зокрема, на цьому етапі повинні бути
прийняті стратегічні рішення щодо інноваційного та інвестиційного менеджменту, ризик-менеджменту, управління зовнішньоекономічною
діяльністю, бюджетного управління, стратегічного позиціонування і т. п.
Висновки та пропозиції. При вирішенні
конкретних стратегічних за-вдань можуть бути
використані різні методології. На наш погляд,
найбільш перспективною методологією тут
може служити загальноприйнята й багаторазово апробована методологія систем збалансованих показників ефективності. Таким чином,
конкурентоспроможність підприємства становить узагальнюючий підсумковий показник
його стійкої роботи, який вбирає в себе результати діяльності самих різних виробничих, допоміжних і управлінських підрозділів, підсистем
і залучених ресурсів.
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Стратегії розвитку високотехнологічного підприємства
Анотація. У статті розглянуті проблемні питання існуючої стратегії розвитку державного підприємства
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля». Визначено ключові й критичні проблеми створення
конкурентної продукції ракетно-космічної галузі. Сформовані цілі та завдання для подальшого розвитку
підприємства в майбутньому. Запропоновані напрями стратегії розвитку, які дозволять підприємству
досягнути конкурентних переваг продукції галузі, створити нові унікальні зразки техніки, орієнтуючись
на умови ринку. Запропоновані орієнтири для досягнення високого ринкового попиту на замовлення
закордонних комерційних і державних замовників. Наведено необхідні заходи державного підприємства
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» для створення ефективної та дієвої кооперації
розробників ракето-космічної техніки. Прогнозовано очікувані результати, які може отримати підприємство
внаслідок досягнення головної цілі підприємства – забезпечення його загальної конкурентоспроможності
за рахунок спрямування частини зростаючих надходжень на розвиток підприємства та реалізації
запропонованих заходів.
Ключові слова: стратегія розвитку підприємства, конкуренція, стратегічні проблеми, цілі, завдання
стратегії.
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остановка проблеми. Розвиток науки
П
та базових технологій визначає можливості та технічний рівень задоволення еконо-

мічних та національних потреб. Для України
має велике значення розвиток космічних технологій, оскільки ключові космічні технології є засобом забезпечення обороноздатності держави
та можливості стримування противника. Завдяки потенціалу ракетно-космічної галузі Україна наразі виступає як космічна держава, здатна
створювати та експлуатувати космічні системи
та засоби виведення у космос, що дає потенційні
можливості для ефективного забезпечення військово-стратегічних інтересів України та збільшує її вагу на міжнародній арені, дозволяє
зайняти вигідні позиції у міжнародному розподілі праці. Наявність та постійне вдоскона-

лення власних космічних технологій відкриває
можливості для незалежного доступу країни до
стратегічно важливої інформації, створює базис
для всебічного розвитку науки та промисловості, дає змогу отримання фінансових та матеріальних надходжень зі світового ринку, зайняття
достойного місця серед космічних країн-лідерів.
Тому дослідження стратегій розвитку підприємства космічних технологій набуває особливої
актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематикою питання стратегії та розробки стратегії розвитку для подальшого втілення її підприємством задля досягнення своєї мети
та місії досліджувалися багатьма вітчизняними
і закордонними вченими. Серед яких слід згадати Альберта М., Ансоффа І. [1], Большенко С.Ф.,
© Борисенко О.В., 2019
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Summary. The article deals with the problematic issues of the existing strategy of development of the state
enterprise «M.K. Yangel Design Bureau «Pivdenne». The key and critical problems of creating competitive
products of the rocket and space industry are identified. Formed goals and objectives for further development
of the enterprise in the future. The proposed directions of the development strategy that will allow the company
to achieve the competitive advantages of the products of the industry, to create new unique models of technology, focusing on market conditions. Guidelines for achieving high market demand for the order of foreign
commercial and government customers are offered. The necessary measures of the state enterprise «M.K. Yangel Design Bureau «Pivdenne» for creation of effective and effective cooperation of developers of rocket and
space technology. The expected results that the enterprise can obtain as a result of achieving the main goal of
the enterprise are predicted – ensuring its overall competitiveness by directing part of the growing revenues
to the development of the enterprise, as well as by implementing the proposed measures. The results of the
expected growth of the long-term activity profitability are shown. The mechanism of optimization of business
processes management of the enterprise has been developed, which envisages, on the one hand, the introduction of modern information management technologies, and on the other hand, the construction of an internal
economic model, focused on achieving results. The most important factors of successful operation of the rocket
and space industry enterprise in the modern world are offered, and the most optimal approach to substantiation and construction of an internal economic mechanism based on the essence of the management system
and management approaches is selected. Taking into account the main task of effective management, a set of
indicators characterizing the economic results of the enterprise's activity is defined. Suggested: marketing and
marketing strategy of restructuring in the respective areas and strategy of effective personnel policy of the
enterprise. The expected results from the implementation of effective marketing and foreign economic activity
of the entity are determined.
Keywords: enterprise development strategy, competition, strategic problems, goals, strategy objectives.
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Горєлов Д.О. [2], Дорошук Г.А. [3], Калінеску Т.В.
[5], Карлофа Б. [6], Князєву О.А. [7], Мінцберга Г. [8] та ін. У їхніх наукових дослідженнях не
розглядалися питання впливу на стратегію розвитку різного мінливого середовища через нестабільність економіки держави.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми: доцільність та вибір необхідної стратегії розвитку для підприємства наукоємного виробництва космічних технологій,
яка дозволить уникнути такі питання, як технологічне відставання від передового рівня, старіння обладнання, недостатність кваліфікованого
персоналу, низку втрачених технологій, високий
ринковий попит продукції.
Метою роботи є визначення проблем, мети
та завдань для розробки стратегії розвитку підприємства космічних технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Космічна діяльність – це високотехнологічна
діяльність, що потребує високого рівня розвитку
людського потенціалу, розвинених науки та багатьох галузей промисловості, міжнародного розподілу праці. Таким чином, космічна діяльність
залежить від розробки та злагодженої реалізації
стратегій розвитку держави в цілому, від її ролі
на міжнародній арені. Слід враховувати, що космічна діяльність на світовому рівні останніми
роками стала високо конкурентною. Збереження
цих тенденцій прогнозується і на довгострокову
перспективу. В той же час існують підприємства
космічної направленості, в яких зростає технологічне відставання від передового рівня, через
старіння обладнання і недостатність кваліфікованого персоналу, які нажаль повністю втрачають низку технологій.
Ситуація, що склалася на сьогодні у діяльності
основних підприємств галузі та в економіці України, в умовах виникнення проблем з постачанням
матеріалів та комплектуючих із традиційних джерел, проблем з діяльністю проектів, жорсткої конкуренції на світовому космічному ринку, де лідирують великі вертикально інтегровані корпорації,
які підтримуються своїми державами, зумовлює
необхідність кардинального перегляду підходів
до управління та формування загальної політики діяльності взаємозалежних підприємств, що
відповідають за розробку та створення космічних
систем та ракетно-реактивних озброєнь, системну
інтеграцію та управління масштабними національними і міжнародними проектами на рівні
кооперації підприємств галузі, з метою збереження та підвищення рівня конкурентоздатності національної космічної продукції та забезпечення
необхідних умов для подальшого стабільного розвитку галузі в цілому.
Для створення конкурентної продукції ракетно-космічної галузі існують наступні проблеми:
– відсутність погодженості й оперативності
в прийнятті поточних і ключових рішень та відсутність єдиної цінової політики між суміжниками під час розробки та створення спільної
продукції, що негативно впливає на терміни реалізації договірних зобов’язань перед державою
та іноземними замовниками;
– відсутність необхідних потужностей дослідного виробництва, що не дозволяє скорочувати
час на відпрацювання та адаптацію нових до-

слідних вузлів та агрегатів, нових технічних
та технологічних рішень, що, в свою чергу, впливає на час впровадження передових технологій,
створення перспективних зразків ракетно-космічної техніки та можливості підприємств адекватно реагувати на ринковий попит;
– не адаптованість виробничих потужностей
до дрібносерійного виробництва та разових замовлень, що також призводить до втрати низки
потенційних замовлень;
– надмірні накладні витрати та значний загальний обсяг поточних виробничих витрат (через використання застарілих технологій) під
час створення космічної продукції, що зумовлює
зростання цін на космічну продукцію та, як наслідок, призводить до втрати конкурентних переваг підприємств галузі.
Суттєвими проблемами, що стали критичними останнім часом, є залежність підприємств
галузі від імпорту закордонних комплектуючих
та матеріалів та незначна диверсифікація джерел постачань і напрямів збуту.
Для вирішення питань впровадження новітніх технологій, що необхідно для забезпечення
конкурентоспроможності кооперації української
ракетно-космічної галузі, державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»» за кошти замовників та власні кошти планомірно
проводить, відповідно до стратегії підприємства,
технологічну реструктуризацію, спрямовану
на створення власного дослідного виробництва
та впровадження передових технологій і програмного забезпечення.
Виходячи з цього, необхідне залучення законодавчої підтримки галузі – організаційної,
фіскальної підтримки стратегічних для держави
оборонних та космічних проектів, переведення фінансування цих проектів у ранг обов’язкових до
виконання; забезпечити галузь стратегічними заходами, які необхідні для вирішення стратегічних
проблем галузі і створення низки нових імпортозаміщуючих виробництв, залучивши інвесторів.
Для створення ефективної та дієвої кооперації розробників ракето-космічної техніки (РКТ)
ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» необхідно
здійснити наступні заходи:
– диверсифікація;
– підвищення частки власних робіт за кожною
темою для мінімізації залежності від співвиконавців, зниження витрат на розробки і збільшення грошових надходжень на підприємство;
– чітке дотримання графіка виплат суміжникам-виконавцям робіт, чіткий контроль за виконанням договірних обов’язків підприємствами
кооперації, дотримання інтересів суміжників
для збереження і розвитку кооперації.
В умовах високо конкурентного ринкового середовища, в якому наразі працює підприємство,
і яке прогнозується на майбутнє, актуальним
є досягнення конкурентних переваг та високого
ринкового попиту на існуючу та перспективну
продукцію підприємства та космічної галузі.
Головними завданнями за напрямком впровадження у виробництво РКТ новітніх матеріалів та технологій є: впровадження державних
програм з імпортозаміщення матеріалів; впровадження адитивних технологій виробництва;
впровадження економічно ефективних техноло-

гій та універсального багатофункціонального обладнання, яке спроможне об’єднати декілька технологічних операцій; модернізація устаткування
виробничої та дослідно-експериментальної бази.
Досягнення конкурентних переваг продукції
підприємства та галузі, створення нових унікальних зразків ракетно-космічної техніки з урахуванням ринкових умов дасть змогу досягти
високого ринкового попиту на неї, розширення
пускової діяльності існуючих та створення нових ракет української розробки та виробництва,
створити та запустити космічні системи, наукові
супутники, рідинні та твердопаливні двигуни на
замовлення закордонних комерційних і державних замовників.
Запропоновані заходи дозволять:
– досягти головної цілі підприємства – забезпечення його загальної конкурентоспроможності за рахунок спрямування частини зростаючих
надходжень на розвиток підприємства [4];
– забезпечити валютні надходження у державу;
– використати при розробці РКТ для України
науково-технічний, технологічний та кадровий
потенціал, розвинений при проведенні розробок
для закордонних замовників;
– забезпечити підприємства української кооперації роботою та надходженнями;
– надати споживачам унікальні зразки РКТ,
вирішити їх проблеми та завдання;
– забезпечити роботою та заробітною платнею
персонал підприємства, зберегти та примножити
кадровий потенціал, виконати соціальні програми за рахунок зростаючих надходжень.
Ефективний маркетинг та зовнішньоекономічна діяльність дозволять при прийнятних для
підприємства витратах збільшувати обсяги залучених із світового ринку замовлень, зберігаючи
високу частку від цих надходжень у структурі доходів підприємства. Маркетингова та зовнішньоекономічна діяльність підприємства дозволить:
– досягти головної цілі підприємства – забезпечення його загальної конкурентоспроможності
та економічної ефективності за рахунок більшої
обізнаності споживачів з продукцією підприємства
та підприємством в цілому, вигравати конкурентну боротьбу без значних витрат на маркетинг;
– Україні стати більш відомою у світі у якості високотехнологічної, розвиненої космічної держави;
– сприяти виходу підприємств галузі на світовий ринок;
– донести до перспективних споживачів інформацію про можливість вирішення їх проблем
та завдань;
– укладати вигідні для підприємства та держави угоди на високому фаховому рівні;
– забезпечувати обмін науковими результатами на міждержавному та світовому рівні;
– персоналу підприємства залучатись до розробок РКТ та наукової діяльності на світовому
технологічному рівні.
Ефективна поточна фінансово-економічна
діяльність створить для підприємства ресурси,
необхідні для підтримки та розвитку конкурентоспроможності за рахунок отримання прибутку та його спрямування на науково-технічний
та технологічний розвиток підприємства.
Зростання прибутковості діяльності дозволить
у довгостроковій перспективі державі зменшити
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обсяги фіскальних преференцій підприємству.
Прибутковість дозволить розвивати інвестиційну
та інноваційну складові діяльності підприємства.
Оптимізація управління бізнес-процесами підприємства, що передбачає, з одного боку, впровадження сучасних інформаційних управлінських
технологій, а з другого боку, побудову внутрішньої
економічної моделі, орієнтованої на досягнення
результату, а не на процес, дозволить:
– досягти підвищення конкурентоспроможності
підприємства за рахунок скорочення часу прийняття та підвищення якості управлінських рішень;
– досягти підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок скорочення часу
проведення розробок;
– реалізувати принципи справедливості та прозорості при розподілі коштів серед виконавців робіт;
– мотивувати підрозділи підприємства на досягнення спільної мети – успішне виконання роботи;
– підвищити надійність підприємства як
партнера для замовників та суміжників.
Успішне
функціонування
підприємства
в сучасному світі обумовлює низка різноманітних факторів. Найважливішими з них є: наявність оптимальної організаційної структури
управління, налагодженого і якісного внутрішньогосподарського механізму.
Вибір найбільш оптимального підходу до обґрунтування і побудування внутрішньогосподарського механізму базується на сутності системи
управління і підходах до управління. Взагалі,
використовуються три підходи до управління:
підхід до управління, як до процесу; системний
підхід; ситуаційний підхід, які різні за своєю
суттю, і використовуються в залежності від тих
задач, що ставляться перед підприємством у конкретних умовах діяльності.
Для ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля», підприємства державної форми власності, що функціонує в галузі досліджень і розробок, оптимальним є системний підхід, який дозволяє обійняти
всі рівні управління, направити процес управління на досягнення поставлених цілей. На цей
час підприємство реалізує саме такий підхід до
управління. Організаційна структура підприємства призначена, перед усім, для встановлення
чітких взаємовідносин між його підрозділами,
розподілу між ними прав та обов’язків. Вона визначає склад підприємства і систему підпорядкування в загальній ієрархії підприємства.
Основною задачею ефективного управління
є визначення набору показників, що характеризують економічні результати діяльності підприємства. Це вартість робіт, які воно виконує і витрати
на виконання цих робіт (оплату праці співробітників, оплату праці співвиконавців, матеріальні
та порівняні з ними затрати і накладні витрати).
В умовах наявності жорсткого конкурентного
середовища, вимог ринку до скорочення строків виконання НДДКР і утримання необхідного рівня якості продукції, нагальною потребою
є оперативне реагування на постійно виникаючі проблеми у вигляді прийняття тих чи інших
управлінських рішень. Для цього потрібно:
максимальне скорочення ланцюжка «первинні
дані – вихідний документ», якісне виконання
процесу трансформації первинних даних у вихідний документ.
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У сучасних жорстких умовах роботи на ринку жодне підприємство не зможе ефективно
працювати без грамотної маркетингово-збутової
політики, яка визначає місце підприємства на
цьому ринку, обґрунтовує цінову, асортиментну
та кількісну політику. Відповідно до цих умов
на підприємстві назріла нагальна необхідність
впровадження маркетингово-збутової стратегії
реструктуризації за такими напрямками:
– здійснення постійного моніторингу ринку
для розроблення оптимальної виробничої політики діяльності підприємства;
– систематичне проведення на основі маркетингових досліджень порівняльного аналізу цін
різних виробників, що присутні на українському
ринку як вітчизняних так і закордонних, для
підтримання конкурентної ціни;
– формування ефективно діючого маркетингово-збутового підрозділу для забезпечення стійких обсягів реалізації продукції підприємства.
З урахуванням вищенаведеного, одним із
пріоритетних питань в ході реформування підприємства є створення сильного маркетингового
підрозділу з ефективною аналітичною функцією,
що підвищить ефективність маркетингово-збутової діяльності.
Стратегія ефективної кадрової політики дозволить зберегти висококваліфіковані кадри
підприємства, передати надбані компетенції
молодому поколінню працівників, забезпечити
розвиток та реалізацію кадрового потенціалу
підприємства як основи його конкурентоспроможності, а також підвищення ефективності використання кадрового потенціалу.
Реалізація соціальної програми будівництва
житла та забезпечення персоналу підприємства
житлом сприятиме полегшенню ситуації з житловим забезпеченням у м. Дніпро.
Поліпшення результативності науково-дослідної роботи та підвищення кваліфікації працівників підприємства сприятиме як зростанню рівня
творчої реалізації персоналу, так і підвищенню
загального рівня людського потенціалу в Україні. Збільшення заробітної плати та реалізація со-

ціальних програм створить для персоналу кращі
умови життя, порівняно з середнім у місті рівнем,
що дозволить залучати з ринку праці найкращих
фахівців та співпрацювати з ними довгий час,
оновлювати кадровий склад підприємства, запобігаючи «старінню» персоналу.
Висновки і пропозиції. Для сучасного етапу формування ринкових відносин в Україні
характерне посилення інтенсивності розвитку
конкуренції між виробниками товарів та послуг.
Конкурентну стратегію розвитку можна розглядати як засіб, завдяки якому фірма переміщається з поточної ринкової позиції до бажаної. Це
здійснюється шляхом адаптації до зовнішніх сил:
конкуренції, ринкових змін, розвитку технології,
а також за допомогою визначення і приведення
ресурсів компанії відповідно до можливостей, які
відкриваються перед підприємствами.
ДП «КБ «Південне» – стратегічно важливе для
держави головне підприємство космічної галузі
України, яке забезпечує реалізацію повного циклу створення та експлуатації РКТ та ракетнореактивних озброєнь, очолює роботи у кооперації,
є максимально незалежним від іноземних суміжників, займає одне з провідних місць на світовому
космічному ринку, плідно працює на світовому
ринку озброєнь, визначене серед пріоритетних
для держави підприємств галузі та користується
дієвою законодавчою підтримкою та сприянням
з боку виконавчої влади на усіх рівнях. Запропоновані: маркетингово-збутова стратегія реструктуризації за відповідними напрямками та стратегія ефективної кадрової політики підприємства.
Стратегія підприємства у поточних умовах
має базуватись на використанні наявного потенціалу галузі та залученні державної підтримки
для досягнення максимального економічного
ефекту на світовому космічному та оборонному
ринку, та передбачати спрямування залучених
коштів на всебічну модернізацію, технологічне
оновлення, створення інновацій задля збереження конкурентоспроможності всієї української
кооперації у довгостроковій перспективі, та вирішення нагальних оборонних проблем держави.
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Теоретико-організаційні основи фінансової політики
Анотація. Досліджено та проаналізовано стан фінансової політики України на сучасному етапі, а також запропоновано заходи по оздоровленню фінансової ситуації в Україні. Визначено сутність фінансової
політики у розумінні різних науковців, що пояснюється певними відмінностями, що наведено у порівняльній таблиці у даній статті. Також визначено поняття фінансової політики як пріоритетної складової
ланки економічної політики, яка включає певну сукупність заходів, що провадить держава у межах усіх
рівнів управління, задля організації й використання фінансів з метою провадження своїх функцій та вирішення термінових чітко визначених задач. Проаналізовано функціональну структуру фінансової політики з врахуванням існуючих наукових засад. Також виявлено, що вчені виокремлюють складову часу як
одну з ключових ознак в класифікації. Визначено, що залежно від часового фактору фінансова політика
держави може бути як поточна, так і перспективна. А за способом розробки – науково обґрунтована та
волюнтаристська. Розглянуто фінансову політику зі сторони результативності та регулювання, та виявлено, що науковці поділяють її на такі види як: конструктивний та деструктивний, а також рефляційний
і дефляційний. Виявлено закономірність, що економічна нестабільність і спад виробництва негативно
впливають на формування доходів та фінансування видатків бюджету. Також постановлено, що важливою проблемою залишається визначення оптимальних меж функціонування бюджетів усіх рівнів і забезпечення їх якісного і ритмічного виконання при збереженні провідної ролі Державного бюджету України.
Ключові слова: фінансова політика, фінансові ресурси, економічна активність.
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Theoretical-organizational basis of financial policy
Summary. The state of financial policy of Ukraine at the present stage is investigated and analyzed, as well
as measures to improve the financial situation in Ukraine are proposed. The essence of financial policy in the
understanding of different scholars is determined, which is explained by certain differences, which is presented
in the comparative table in this article. It also defines the concept of financial policy as a priority component
of economic policy, which includes a set of measures undertaken by the state at all levels of government for
the purpose of organizing and using finances for the purpose of carrying out their functions and solving urgent
clearly defined tasks. The functional structure of financial policy is analyzed taking into account the existing
scientific principles. It has also been found that scientists identify a component of time as one of the key features in classification. It is determined that, depending on the time factor, the financial policy of the state can
be both current and promising. And by the method of development – scientifically grounded and voluntary.
The financial policy of efficiency and regulation has been considered, and it has been found out that scientists
divide it into such types as constructive and destructive, as well as reflexive and deflationary ones. It is revealed that economic instability and decline in production have a negative impact on revenue generation and
financing of budget expenditures. It is also revealed that scientists allocate the constituent of time as one of
the key features in the classification. Depending on the time factor, the financial policy of the state can be both
current and promising. And by the method of development – scientifically grounded and voluntary. If we look
at the financial policy in terms of efficiency and regulation, we see that scientists divide it into the following
types: constructive and destructive, as well as reflation and deflation. It was also decided that determining the
optimal limits of functioning of budgets of all levels and ensuring their quality and rhythmic implementation
while maintaining the leading role of the State Budget of Ukraine remains an important problem. It should be
noted that the basis of financial policy is the budget policy, which is primarily related to the formation and implementation of budgets at all levels. Economic instability and decline in production have a negative impact on
revenue generation and the financing of budget expenditures. An important problem remains to determine the
optimal limits for the functioning of budgets of all levels and ensure their quality and rhythmic implementation
while maintaining the leading role of the State Budget of Ukraine. Therefore, effective public financial policy
should create favorable conditions for sustainable state development by implementing modern effective mechanisms of functioning of the financial system of the state. When creating and implementing public financial
policies, the current conditions in the country should be taken into account, as they affect the appropriateness
of using certain instruments and may accelerate or suspend implementation of certain measures.
Keywords: financial policy, financial resources, economic activity.

остановка проблеми. Фінансова політиП
ка утворюється державою з врахуванням
ключових напрямків для економічного розвитку
та її реалізації задля досягнення своєї мети.
Так як провадження фінансової політики виконують за умов соціальних, політичних та економічних перетворень, які у сучасному становищі уповільнюються різноманітними чинниками,
© Гнатюк Т.А., Долженко І.І., 2019

дослідження теоретико-організаційних основ фінансової політики набуває гострої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематику теорій та практик здійснення фінансової політики досліджували велика когорта
вітчизняних і зарубіжних вчених вчені. Теоретичні та практичні засади фінансової політики
досліджували у своїх працях такі українські вче-
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рантована тільки за умов, коли у правовому аспекті буде спільність зацікавленості як держави
так і суспільства. Крім цього потрібно не забувати про важливість ролі фінансової політики для
господарюючих суб’єктів, адже саме вона великою мірою показує рівень їх інвестиційно-інноваційної діяльності [1]. Якщо враховувати існуючі
наукові засади, то функціональна структура фінансової політики держави буде мати наступний
вигляд [2; 4; 6].
Отож можемо підсумувати, що узагальнена
ефективність фінансової політики держави у багатьох аспектах проявляється крізь узгодженість
її ланок. Задля цілісного тлумачення суті фінансової політики держави необхідно зобразити покращену класифікацію у комплексі, яка в свою
чергу буде містити існуючі в економічному тлумаченні засади [5].
У табл. 2 наведено класифікацію фінансової
політики держави за ключовими факторами.
Вчені виокремлюють складову часу як одну
з ключових ознак в класифікації. Адже залежно
від часового фактору фінансова політика держави може бути як поточна, так і перспективна.
А за способом розробки – науково обґрунтована
та волюнтаристська. Якщо розглянути фінансову політику зі сторони результативності та регулювання, то бачимо, що науковці поділяють її на
наступні види: конструктивний та деструктивний, а також рефляційний і дефляційний.
Також, слід зауважити, що поетапність державного розвитку є вагомим аспектом, бо ж саме
вона визначає та формує завдання державної
фінансової політики. У зв’язку з цим, науковці виділяють певну типологію політики, а саме
стабілізацію, зростання й стримування активностей. Слід пам’ятати й про вказані раніше
складові державної фінансової політики, серед
яких виокремлюють митну, фінансову, інвестиційну, монетарну й боргову підсистему, яка теж
має роль класифікаційної умови. Також державну фінансову політику піддають структуризації
за ступенями адміністративної й законодавчої
регламентації відносин [4]. Тому, у відповідності з цим, виокремлюють жорстку та помірну політичну регламентацію, а також регламентацію
мінімальних обмежень. Проте крім вказаних напрямків вагоме значення у тлумаченні та розу-

Визначення суті фінансової політики держави
Науковець

Таблиця 1

Суть поняття
Непроста галузь виконавчої і законодавчої влади, що містить методи та форми, заходи
В. Зимовець групування й використання фінансів задля створення умов для розвитку як економічного,
так і соціального.
Довготерміновий напрям руху державних органів й інституцій, що направлені на створення
Ю. Радіонов доходів та раціональне використання фінансових ресурсів задля створення стабільного
соціально-економічного розвитку держави.
Досить складна галузь виконавчої та законодавчої влади, що включає форми й методи,
О. Василик а також заходи організації і використання фінансів задля гарантування економічного та
соціального росту.
Набір дій держави щодо генерації фінансових ресурсів та їх розподілу і подальшого
М. Грідчіна використання задля виконання чітких економічних, міжнародних й соціальних цілей,
що в підпорядкуванні задоволенню інтересів суспільства
Певна частка соціально-економічної політики з приводу гарантування раціонального
О. Данілов збільшення фінансових ресурсів, що має на увазі ріст на усіх рівнях фінансової системи,
що в загальному підсумку буде покращувати соціальне та матеріальне благо суспільства
Джерело: [3]
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ні: І. Адаменко, О. Василик, С. Задворних, І. Запатріна, І. Лютий, Н. Танклевська та інші. Проте
досить велика кількість методологічних, прикладних та теоретичних складових української
фінансової політики у розрізі сучасних суспільних змін є невирішеними.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Тож росте потреба більш
глибокого теоретико-організаційного вивчення
механізму провадження фінансової політики за
умов фінансово-економічних нестабільностей,
інтеграційних та глобалізаційних рухів, вирішення науково-практичних проблематик фінансового забезпечення, знаходження максимально дієвих механізмів фінансового регулювання
та оцінювання їх ефективності.
Метою статті є дослідження та аналіз фінансової політики України на сучасному етапі, а також запропонування заходів щодо оздоровленню
фінансової ситуації в Україні.
Виклад основного матеріалу. Фінансова
політика – динамічне явище. Проте, як зазначив П. Юхименко, з позицій сучасних критеріїв
аналізу, весь історичний процес її формування
і зміни не можна подавати однозначно – як розвиток по висхідній або як розвиток циклічного
характеру.
Він має складніший характер, що викликано
змінами цілей економічної політики, впливом
зовнішніх умов і чинників, які загрожують зміною геополітичного становища України [5].
Визначення сутності фінансової політики
у розумінні різних науковців пояснюється з певними відмінностями, що наведено у порівняльній таблиці 1 [3].
Узагальнено можна визначити поняття фінансової політики як пріоритетну складову ланку економічної політики, яка включає певну сукупність заходів, що провадить держава у межах
усіх рівнів управління, задля організації й використання фінансів з метою провадження своїх
функцій та вирішення термінових чітко визначених задач.
Фінансова політика виявляє себе в структурі
державних надходжень та витрат, в межах фінансового законодавства.
В свою чергу, важливо зазначити, що ефективність державної фінансової системи буде га-
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Фінансова політика
Фінансова стратегія

Фінансова тактика

Елементи фінансової політики держави
Фіскальна політика
Митна політика
Боргова політика
Монетарна політика
Інвестиційна політика
Рис. 1. Структура фінансової політики держави
Джерело: [4]

Фінансова політика держави
За способом регулювання
За часовими межами
За способом розробки
За завданнями на етапі розвитку держави
За результативністю
За ступенем регламентації відносин
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За характером централізації
За рівнями реалізації заходів

Джерело: [1]

Таблиця 2

– Дефляційна
– Рефляційна
– Перспективна
– Поточна
– Науково-обґрунтована
– Волонтаристська
– Політика економічного зростання
– Політика стабілізації
– Політика стримування ділової активності
– Конструктивна
– Деструктивна
– Помірної регламентації
– Жорсткої регламентації
– Мінімальних обмежень
– Централізована
– Децентралізована
– Загальнодержавного рівня
– Регіонального рівня
– Місцевого рівня

мінні особливостей у процесі розгляду й втілення
у життя державою фінансової політики має централізація чи децентралізація.
Слід не забувати про ступені реалізації, які за
умов децентралізації набувають досить вагомого
значення. Зокрема, посеред них завжди виділяють
місцевий, регіональний та загальнодержавний
рівні. У відповідності до вищесказаного, створення перспективної й поточної державної фінансової
політики варто впроваджувати у взаємодії з функціональними напрямками (митним, фіскальним,
монетарним, борговим, інвестиційним) з певним
рівнем обґрунтування з наукової точки зору, що
в свою чергу, дасть змогу їм набути, за результатами втілення у життя, конструктивний характер[3].

Поточний процес повинен включати тенденції
щодо державного розвитку, що зі своєї сторони
формує завдання за допомогою яких будуть досягнені поставлені цілі, а з іншої сторони – вагомість
регламентації політики у процесі її впровадження.
Також в розробці й реалізації стратегії фінансової політики, досить вагомим питанням постає
децентралізація, яка буде визначати особливості
передбачених заходів на наступних рівнях: місцевому, регіональному та загальнодержавному.
А сам процес впровадження здійснюється при
створення умов, які б забезпечили ефективність
фінансового механізму.
Робота механізму фінансової політики потребує використання комплексного підходу фінан-

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
сових методів і всіх важелів у відповідності з діючим нормативно-правовим забезпеченням [2].
Зазначимо, що основу фінансової політики
становить бюджетна політика, яка пов’язана
насамперед із формуванням та виконанням бюджетів усіх рівнів. Економічна нестабільність
і спад виробництва негативно впливають на
формування доходів та фінансування видатків
бюджету. Важливою проблемою залишається
визначення оптимальних меж функціонування
бюджетів усіх рівнів і забезпечення їх якісного
і ритмічного виконання при збереженні провідної ролі Державного бюджету України [1].
Реалізація фінансової політики характеризується тягарем не зовсім тривкої стабілізації
в країні, помірним пожвавленням економіки,
стабілізації матеріально-фінансового балансу
та поступовою ліквідацією заборгованості перед
внутрішніми та зовнішніми кредиторами. В Конституції України окреслені основні напрями фінансової стратегії, а саме:
− сприяння завершенню роздержавлення
і приватизації;
− демонополізація економіки; − забезпечення
соціального захисту населення; − удосконалення
зовнішньоекономічної діяльності з метою зміцнення позиції України на світовому ринку; − вступ
України до світової організації торгівлі; − захист
і оздоровлення екологічного середовища; − проведення адміністративної та пенсійної реформ [3].
Отже, мета, яку необхідно досягти в Україні
на основі оптимізації фінансової політики, має
бути окреслена максимально чітко. Це – комплексний вплив всіх її складових на розвиток реального сектора національної економіки.
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Висновки і пропозиції. Тож, дієва державна
фінансова політика повинна сформувати сприятливі умови задля сталого державного розвитку
за рахунок провадження сучасних ефективних
механізмів функціонування фінансової системи
держави. Під час створення та реалізації у життя державної фінансової політики потрібно враховувати поточні умови, які виникають в країні,
адже вони впливають на доцільність використання тих чи інших інструментів і можуть пришвидшувати або ж призупиняти реалізацію певних заходів.
Фінансова політика держави вивчається науковцями під призмою сфери діяльності влади,
складової державної економічної політики, виокремленого владою держави напряму фінансової
активності держави, і також сукупності певних
заходів загальнодержавного рівня у сфері фінансів країни. Якщо узагальнити, то вона виступає
загальною сукупністю заходів у сфері фінансів
держави, які в свою чергу, спрямовані на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл та подальший перерозподіл і використання з метою
виконання необхідних функцій.
За сучасних умов, фінансову політику держави
можна класифікувати за наступними критеріями,
а саме: спосіб розробки й реалізації, часові межі,
задачами на початковому етапі розвитку держави й ефективністю, ступенем регламентації відносин, функціональною спрямованістю, характером
централізації та рівнями. А саме децентралізована структуризація дає змогу поліпшити наше
сприйняття ролі фінансової політики в державі
та й в економіці загалом, а також повністю показує всю специфіку розробки та впровадження.
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Нелінійні моделі оптимізації виробничої програми підприємства
в умовах кон'юнктурних коливань ринку
Анотація. Синергетична парадигма нелінійного природознавства припускає новий нелінійний погляд
на світ та сприяє поширенню нетрадиційних методів дослідження у сучасному науковому пізнанні. Пропонується формувати оптимальну виробничу програму підприємства за допомогою моделей нелінійного динамічного програмування. Використання економіко-математичного моделювання, а саме, моделей
оптимізації виробничої програми, дає можливість підприємствам враховувати кон'юнктурні коливання
та забезпечувати умови оперативної синхронізації структури споживчого ринкового попиту по номенклатурі продукції і об'ємам її реалізації зі структурою виробничих потужностей та ресурсів. Запропонована
нелінійна модель розрахунку оптимальної виробничої програми виявляє високу адекватність реальним
ситуаціям виробництва та дозволяє реалізувати основні положення, що містяться у понятті ефективної
виробничої потужності підприємства.
Ключові слова: кон’юнктура ринку, парадигма, синергетика, виробнича програма підприємства,
математичне моделювання, оптимізація виробничої програми, нелінійні моделі програмування,
виробнича потужність.
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Nonlinear models of optimization of the production program
of the enterprise under conditions of the market
Summary. The liberation of modern economics and other applied sciences from the concepts of linear-plane
perception of the world implies the use of new non-linear methods of research in modern scientific knowledge
and is combined with the processes of qualitative updating of scientific research tools, in particular, the sphere
of mathematical models of nonlinear dynamics, information and telecommunication technology. High dynamics of modern market conditions require industrial enterprises to respond promptly to fluctuations in market
activity and consumer demand structure, which usually does not coincide with the nomenclature and sales
volumes, and with the structure of the production program and available material resources. In this regard, it
is proposed to formulate and calculate the optimal production program of the enterprise using non-traditional
models of nonlinear dynamic programming. This calculation most completely satisfies the demand and provides maximum profit from the sale of products due to changes in prices depending on the volume of its production. The development of an optimal production program allows to realize the basic ideas and conformity to the
natural laws of the science development and the post-neoclassical (modern) paradigm in accordance with the
principles of synergetics with a nonlinear nature – unlike the science of classical and nonclassical type with a
linear nature of these laws. The proposed model of nonlinear programming allows to optimize the production
program of the enterprise, using as discrete dependence of the price of production on the volume of sales, and
at the same time to provide higher accuracy than using well-known linear models. The enterprise has new
qualitatively new opportunities to quickly calculate the production program, find the optimal quantitative and
nomenclature connections for profit and timely rapid response to conditions changes in consumer demand.
The given model of nonlinear programming can be used not only for solving problems of production program
optimization, but also in the sphere of logistical support and marketing activity of the enterprise.
Keywords: market conditions, paradigm, synergetics, enterprise production program, mathematical modelling,
production program optimization, nonlinear programming models, production capacity.

остановка проблеми. Визначальною тенП
денцією розвитку сучасних наукових поглядів на принципи і закономірності функціонування
організаційно-економічних систем та на процеси
формування факторів конкурентоспроможності
промислових підприємств є широке застосування
математичних методів і моделей у економічних
дослідженнях. Математичні моделі майже два століття використовують для дослідження окремих
аспектів діяльності господарюючих суб'єктів. Найбільший інтерес до таких моделей спостерігається
з кінця 80-х рр. ХХ ст., а в останні десятиліття математичні моделі знаходять все більш широке застосування в економічній науці [3].
Найбільш великий клас моделей, що застосовуються на практиці, – це оптимізаційні, які
© Горобинська М.В., Гіль С.Є., 2019

засновані на методах математичного програмування. Дані моделі призначені для вибору
найкращого варіанта з певного числа варіантів
виробництва, розподілу чи споживання. Прикладом побудови таких моделей у виробництві
є оптимізаційна модель виробничої програми
підприємства, яка спрямована на досягнення максимального прибутку при оптимальній
структурі виробництва.
Висока динаміка сучасної ринкової кон'юн
ктури вимагає від промислових підприємств
швидкої окупності витрат, своєчасного оперативного реагування на коливання ринкової активності і структури споживчого попиту, що, як
правило, не збігається за номенклатурою і обсягами реалізації зі структурою виробничої потуж-

ності і матеріальних ресурсів. Проблема вибору
номенклатури та асортименту продукції, що випускається при певному рівні використання виробничої потужності, висувається дослідниками
як одна з актуальних і складних.
Диверсифікація виробничої структури і забезпечення гнучкості виробництва обумовлює переорієнтацію підприємств з виробничих – на маркетингові цілі, тобто, з пропозиції – на попит, що
припускає вибір стратегії на основі прогнозів обсягу, номенклатури продукції, а в теоретичному
плані – переорієнтацію підприємств з інженерної
на економічну виробничу потужність. Все це обумовлює необхідність формування оптимальної
виробничої програми підприємства з урахуванням ефективної виробничої потужності, що забезпечує максимальний прибуток шляхом найбільш
повного задоволення попиту та визначення оптимальних цін і обсягів випуску продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичні проблеми ефективного використання
основного капіталу, виробничої потужності та формування оптимальної виробничої програми підприємств розглядалися такими вченими, як: Т. Хачатуров, Я. Кваша, П. Бунич, В. Кудров, В. Федоренко,
К. Вальтух, С. Глазьєв, Д. Львов, А. Федотов, В. Коломойцев, М. Хохлов, И. Лукінов, Б. Кваснюк, З. Борисенко, Н. Чумаченко, М. Чухно та ін.
Вивченню питань економіко-математичного
моделювання, розгляду основних математичних
методів та моделей, а також рішенню оптимізаційних задач присвячені праці таких вчених, як:
В. Крелле, А. Ястремський, В. Хацевич, В. Степанюк, Т. Терещенко, Дж. Нейман, Р. Белман,
Л. Абрамов, Дж. Хедли, М. Войтенко, У. Зангвилл, С. Наконечний, В. Михалевич, А. Гупал,
Д. Кобицький, В. Вітлінський, Т. Терещенко,
Н. Новікова, А. Янковой та ін.
Незважаючи на велику різноманітність наукових досліджень в даному напрямку проблема вибору номенклатури та асортименту продукції при
певному рівні використання виробничої потужності і окремі питання впровадження нелінійних
методів оптимізації виробничої програми підприємства вимагають більш глибокого вивчення.
Метою роботи є розробка оптимальної виробничої програми підприємства за допомогою
моделі нелінійного динамічного програмування,
яка дає можливість підприємствам враховувати
кон'юнктурні коливання та забезпечувати умови
оперативної синхронізації структури споживчого ринкового попиту по номенклатурі продукції
і об'ємам її реалізації зі структурою виробничих
потужностей та ресурсів на підставі критерію
максимізації прибутку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з базових елементів теоретичних основ
і методів теорії управління і прийняття рішень
в соціально-економічних системах є розробка проблемно-орієнтованого математичного забезпечення. Математичні методи є найважливішим інструментом аналізу економічних явищ і процесів,
побудови теоретичних моделей, що дозволяють
відобразити існуючі зв'язки в економічному житті, прогнозувати поведінку економічних суб'єктів
і економічну динаміку. Математичне моделювання стає мовою сучасної економічної теорії, однаково зрозумілим для вчених всіх країн світу.
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Використання математичних моделей дозволяє, по-перше, виділяти і формально описувати
найбільш важливі, істотні зв'язки економічних
змінних і об'єктів. По-друге, математичні методи дослідження складних керованих і замкнутих
соціально-економічних систем дозволяють отримувати нові знання про об'єкт, тобто, оцінювати
форму і параметри залежностей його змінних,
стабільність або нестабільність поведінки системи, вибирати оптимальні параметри управління.
Перехідні процеси в економічних системах виникають під впливом внутрішніх або зовнішніх
впливів. Це, насамперед, перехід від одного технологічного укладу до іншого, зміна кон'юнктури
внутрішнього або зовнішнього ринків, нові правила регулювання поведінки суб'єктів економіки і так далі. Такі процеси еволюції поведінки
складних економічних систем у часі адекватно
описуються нелінійними моделями [7].
Соціально-економічні процеси в більшості не
є лінійними. Окремі підприємства функціонують
і розвиваються за умов невизначеності, а тому
описуються нелінійними, стохастичними, динамічними процесами. Отже, для управління окремими об’єктами господарювання потрібне застосування нелінійних економіко-математичних
моделей і методів. Зауважимо, що сучасний рівень розвитку комп’ютерної техніки і методів математичного моделювання створює передумови
для використання нелінійних методів, а це може
значною мірою підвищити якість розроблюваних
планів, надійність та ефективність рішень, які
приймаються [1, с. 229].
Функціонування сучасних підприємств, особливо в період економічної кризи, вимагає від їх
керівництва особливої концентрації зусиль на
«виживання» в непростих ринкових умовах. Це,
в свою чергу, вимагає зваженого підходу до формування виробничої програми і вибору ринкових
пріоритетів. Очевидно, що одним з факторів успіху в конкурентній боротьбі є розробка виробничої програми, яка, з одного боку, базувалася б на
ефективному використанні всіх наявних у розпорядженні підприємства матеріальних, фінансових, трудових та ін. ресурсів, а, з іншого боку,
забезпечувала б максимальний розмір прибутку
або виручки від реалізації продукції. Тому істотне значення набуває аналіз основних передумов
виробничого планування, а також вибір методів
і моделей оптимізації фінансово-економічних результатів діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів [8, с. 225].
В даний час сформувати оптимальну виробничу програму підприємства можна використовуючи модель нелінійного програмування. Однак, слід зазначити, що сам перехід від лінійних
до нелінійних моделей програмування має глибокий філософський зміст. Сьогодні очевидно,
що нова синергетична парадигма нелінійного
природознавства припускає новий нелінійний
погляд на світ, заснований на ідеях еволюції,
розмаїтості і необоротності часу. Закономірності
розвитку науки постнеокласичного (сучасного)
природознавства носить відповідно до принципів синергетики нелінійний характер на відміну
від науки класичного і некласичного типу – з лінійним характером цих закономірностей. У рамках попередніх парадигм класичної і некласич-
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ної науки нелінійність розглядалося як джерело
подібних зневажливо малих відхилень головним
чином від лінійного способу існування матеріальної картини світу, і були засновані на розумінні лінійних детермінованих, симетричних
у часі законів [2].
Найважливіший
філософсько-методологічний принцип нелінійності в методології синергізма формує новий стиль наукового мислення,
стимулює активну експансію ідей синергізма
у всілякі області прикладних наук, дозволяє
адекватно відбивати реалії нової картини світу,
до чого в сутності прагне сучасне наукове знання
[6]. Як принцип філософської науки нелінійність
відбиває об'єктивну реальність у виді безлічі співіснуючих можливостей. Принципово важливо,
що до нелінійних систем відносять такі властивості, що визначаються процесами, що відбуваються в них, так, що результат кожного з впливів
у присутності іншого виявляється іншим, чим
у випадку відсутності останнього. Так, при визначеній зміні середовища і параметрів нелінійних рівнянь система радикально не змінює своїх
характеристик. Однак, якщо зовнішній вплив на
нелінійну систему перейде деяке критичне значення параметра, то режим розвитку системи міняється якісним образом. Тут варто очікувати появи нових підходів до аналізу глибинної сутності
комунікативних процесів, у тому числі процесів
передачі знань, що є також нелінійними [5].
Процеси забезпечення конкурентоспроможності підприємств у країнах Заходу відбувалися
в 90-і роки при домінуванні диверсифікованості
виробничої структури і забезпечення гнучкості виробництва. Ця тенденція обумовила переорієнтацію підприємств із виробничих на маркетингові цілі, тобто – із пропонування – на попит,
що припускає вибір стратегії на основі прогнозів
обсягу, номенклатури продукції, структури запитів платоспроможних клієнтів, а в теоретичному
плані – переорієнтацію з інженерної на економічну виробничу потужність. Розрахунок виробничої програми підприємства у визначеній мірі
припускає реалізацію основних ідей та принципів, що містяться в запропонованому понятті – ефективної виробничої потужності підприємства, яка об'єднує чисто виробничі, ринкові,
маркетингові аспекти підвищення виробничого
потенціалу підприємства та забезпечує максимальний прибуток, шляхом найбільш повного
задоволення попиту, оптимальних цін і обсягів
випуску продукції [2].
Це пов'язано, насамперед, з технологічною
доцільністю вибору пропорцій з'єднання особистих і речовинних факторів, визначенням ступеня сумісності ефективної виробничої потужності
з ринковими умовами господарювання реальної
економіки та рішенням цілого комплексу проблем, від яких залежать кінцеві результати формування і використання техніко-економічного
потенціалу підприємства [2].
В реальних умовах змінюється структура споживчого попиту з урахуванням складу номенклатури та обсягів її реалізації підприємством
може не збігатися зі структурою виробничих потужностей і наявних ресурсів. У зв'язку з цим
виникає завдання формування оптимальної виробничої програми, яка найбільш повно задо-

вольняє попит і забезпечує максимальний прибуток від реалізації продукції за рахунок зміни
цін на продукцію, що випускається, в залежності від обсягу її випуску. При побудові цільової
функції необхідно враховувати середні ціни (c j )
та собівартість �(s j ) продукції. Відомо, що собівартість продукції залежить від обсягів випуску ( x j ).
Цю залежність можна апроксимувати дрібно-лінійним виразом s j = ( g j + h j x j ) / (1 + d j x j ), де g j – собівартість дослідного зразка, а h j / d j – собівартість при масовому виробництві.
Існуючі методи вирішення оптимізаційних задач, а також можливості сучасного програмного
забезпечення дозволяють реалізовувати економіко-математичні моделі нелінійного характеру.
Однак, для успіху збіжності ітераційних обчислювальних процедур необхідно, щоб область
планів була опуклою і при пошуку максимуму
функція мети була опуклою вгору (або хоча б
неопуклою вниз). При обраної апроксимації собівартості дрібно-лінійною функцією друга вимога
дотримується. Перша вимога завжди задовольняється при лінійній системі обмежень.
Метою діяльності підприємства є одержання
максимального прибутку, тому в економіко-математичній моделі з розрахунку виробничої програми можна прийняти показник прибутку як
критерій оптимальності [4].
Таким чином, за цільову функцію приймається прибуток, що одержує підприємство від реалізації продукції:
Z =

n

∑ (C
j =1

j

)

− S j ( x j ) x j → max

де C j – середня ціна по кожній позиції номенклатури;
S j – фактична собівартість j -й одиниці продукції;
x j – обсяг випуску j -й продукції, j = 1 … n .
Система обмежень щодо визначення виробничої програми в даному випадку повинна враховувати виробничі ресурси, специфічні умови
роботи підприємства и потреби ринку в його продукції. Формальна (математична) запис системи
обмежень для даної задачі визначається наступними лінійними співвідношеннями.
n
∑aij xij ≤ bi
 j =1

 i = 1, p
n
∑tij xij ≤ Ti
 j =1

 i = 1, q
де aij – норма витрат i -го виду сировини (матеріалів) на один j -й виріб;
bi – запас i -го виду сировини (матеріалів);
p – кількість видів сировини (матеріалів);
tij – норма часу роботи i -ої групи обладнання
по j -му виробу;
q – кількість груп обладнання;
Ti – дійсний фонд часу роботи обладнання

у планованому періоді.
Обмеження щодо попиту на продукцію, яка
випускається, задаємо у вигляді двосторонніх нерівностей 0 ≤ xij ≤ m j (ñ j ), де m j (ñ j ) – це величина
попиту. Оскільки попит на продукцію суттєво за-
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лежить від ціни, то слід задати функцію попиту:
m j ( ñ j ) = f ( ñ j ) = M j − k j ñ j . В даному випадку прийнята лінійна форма функції попиту, де M j – це
максимальний попит на даний вид продукції, а
k j – це темпи зниження попиту при збільшенні
відпускних цін. Просте підвищення цін може не
привести до очікуваного збільшення прибутку,
оскільки при цьому знижується попит і частина продукції виявляється нереалізованою. Крім
того, при зниженні попиту виробничі потужності
підприємства та наявні запаси ресурсів будуть
недовикористані, що також може призвести до
непередбачуваних витрат.
Загальне формулювання завдання тепер
полягає не тільки у визначенні плану виробництва продукції, який в принципі можливий
при наявних ресурсах сировини та устаткування, але також у призначенні розумних цін, що
забезпечують максимум прибутку без істотного
зниження попиту. У такій постановці (невідомі величини – x j і c j ) завдання ускладнюється,
а перераховані вище вимоги опуклості функції
мети – порушуються. Однак, можна звести задачу до допустимої, якщо зміну відпускних цін моделювати параметрами, тобто представити як задачу нелінійного програмування з параметрами,
які впливають на функцію мети і на обмеження
щодо попиту [2].
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Таким чином, розрахунок оптимальної виробничої програми підприємства за допомогою нетрадиційних моделей нелінійного динамічного
програмування оптимізує виробничу програму,
використовуючи в якості вихідних даних дискретні залежності ціни продукції від обсягу реалізації.
Висновки. Найбільш радикальний шлях
підвищення адаптивності математичних моделей до сучасного виробництва – це перехід від
лінійних моделей до моделей нелінійного програмування. Запропонована модель нелінійного
програмування дозволяє проводити оптимізацію
виробничої програми підприємства та забезпечувати при цьому більш високу точність, чим
при використанні відомих лінійних моделей.
Оптимальна модель виробничої програми відображає ідеї та закономірності розвитку науки
та постнеокласичної (сучасної) парадигми відповідно до принципів синергетики з нелінійним
характером на відміну від науки класичного
і некласичного типу з лінійним характером цих
закономірностей. Нелінійні моделі розрахунку
оптимальної виробничої програми реалізують
основні положення, що містяться у понятті ефективної виробничої потужності підприємства, а
провадження нелінійних моделей у практику
роботи підприємств з використанням сучасних
цифрових технологій має великий сенс.
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Ідентифікації фінансового стану на основі балансових моделей
Анотація. У статті проведено аналіз динаміки фінансових результатів діяльності об’єкта дослідження,
оцінено динаміку і структуру операційних витрат. Зазначено, що важливою складовою частиною методики аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання є аналіз фінансової стійкості. Окреслено сутність
фінансового стану та фінансової стійкості, визначено її типи та агрегати. Систематизовано типи фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємства. Проведено аналіз та типізацію фінансової
стійкості досліджуваного підприємства. Результат показав, що досліджуване підприємство має абсолютну
фінансову стійкість та як власні оборотні кошти більші за запаси та витрат. Це говорить про спроможність
підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних),
що впливають на його фінансовий стан.
Ключові слова: фінансовий стан, фінансова стійкість, фінансові результати, агрегати, моделі.
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Summary. The article analyzes the dynamics of financial results of the object of research, evaluated dynamics
and structure of operating expenses. It is pointed out that financial sustainability analysis is an important component of the analysis of financial condition of a business entity. It is found out that the clause of financial stability
is understood by the Enterprise's ability to implement and develop its activities in conditions of competition and
market instability, preserving the satisfactory structure of capital and dynamic financial balance of assets and
liabilities, which ensures normal liquidity, current and promising solvency. The necessary precondition for ensuring financial stability of the enterprise is its cost-effective work and efficient use of resources in the process of
economic activity. The financial status and financial sustainability entity Are outlined, its types and aggregates
are defined. Aggregates are absolute evaluable values, calculated in a special way on the basis of statements of
enterprises, that make it possible to conclude with respect to financial and property status in another, then the
ratio, the form. Using aggregates financial stability of a business entity can be classified by four types, in particular, absolute, normal, unstable financial state, crisis financial condition systematized types of financial stability,
liquidity and solvency of the enterprise. Financial stability of the enterprise is the highest when it is able to
develop mainly due to own sources of funding. The analysis and typing of financial stability of the investigated
enterprise Is analyzed. The result showed that the investigated company has absolute financial stability and as
its own current funds are greater than stocks and costs. It means about the capacity of the company to confront
negative actions of various factors (external, internal and non-cooperative) that affect its financial position.
Keywords: financial condition, financial stability, financial results, aggregates, models.

остановка проблеми. У сучасних диП
намічних умовах економічного розвитку,
глобалізації економічних процесів, складності

прогнозування майбутніх тенденцій дослідження фінансового стану суб’єкта господарювання
та визначення шляхів його поліпшення набуває
особливого значення. Стійкий фінансовий стан
підприємства є передумовою добробуту працівників підприємства, своєчасного і в повному обсязі виконання бюджету, стабілізації економіки
країни загалом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційними джерелами даного дослідження слугували праці вітчизняних вчених, що
стосуються об’єкта дослідження, зокрема, Ковалевської А.В., Асєєва С.І. [5], Ковальчук Т.М.,
Вергун А.І. [6], Юнацького М.О. [7]; фінансова
звітність Приватного акціонерного товариства
«Готель «Харків» [1; 2; 3; 4].
© Демченко О.П., Філіпова Н.В., 2019

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки залишається актуальною, оскільки, з одного боку,
фінансовий стан є результатом діяльності підприємства, а з іншого – визначає передумови
розвитку підприємства.
Метою статті є дослідження фінансового стану підприємства, що дозволяє визначити рівень
його конкурентоспроможності і місце підприємства в економічному середовищі, а також зробити
висновки щодо ефективності та безризиковості ділових відносин суб’єкта з банками, постачальниками, інвесторами, позичальниками тощо.
Виклад основного матеріалу. На фінансовий стан підприємства впливають усі види його
діяльності – комерційна, виробнича, фінансовогосподарська. Ключових факторами забезпечення належного фінансового стану є безперебійний
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ход вiд здавання в оренду – 9653,6 доход вiд автостоянки – 45,8 що бiльше в 2017 році на 2005,0.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) 10003,0 що бiльше попереднього
року на – 2541,0. Iншi операцiйнi доходи, всього – 33,0 що менше попереднього року на – 67,0.
Адмiнiстративнi витрати, всього – 1396,0, що
більше попереднього року на 199,0. Витрати на
збут – всього – 64,0, що менше попереднього року
на 19,0. Iншi операцiйнi витрати – 47,0 що бiльше
попереднього року на 9,0. Iншi витрати усього –
34,0 що бiльше попереднього року на 32,0.
Вихідні дані для оцінки операційних витрат
відображено у таблиці 2, структуру операційних
витрат відображено у таблиці 3. Операційні витрати з реалізованої продукції, робіт, послуг –
витрати підприємства з виготовлення продукції
(робіт, послуг), реалізованої у звітному періоді.
Цей показник формується за складовими: матеріальні витрати, вартість товарів та послуг,
придбаних для перепродажу та реалізованих
без додаткової обробки, амортизація, витрати на
оплату праці, витрати на соціальні заходи, інші
операційні витрати.
Таблиця 1

Динаміка фінансових результатів діяльності
Приватного акціонерного товариства «Готель «Харків»
Абсолютне
відхилення, +,2017/
2017/
2016
2018

Відносне
відхилення, %
2017/
2018/
2016
2017

Показник

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий: прибуток
Збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від
операційної діяльності: Збиток
Інші витрати
Фінансовий результат до
оподаткування: Збиток
Витрати (дохід) з податку
на прибуток
Чистий фінансовий результат:

6753

7695

9700

942

2005

13,95

26,06

-6460

-7463

-10004

-1003

-2541

15,53

34,05

293
0
39
-941
-55
-59

232
0
100
-1197
-83
-38

0
-304
33
-1396
-64
-47

-61
0
61
-256
-28
21

-232
-304
-67
-199
19
-9

-2 0,82
–
156,41
27,21
50,91
-35,59

-100,0
–
-67,0
16,62
-22,89
23,68

-723

-986

-1778

-263

-792

36,38

80,32

-22

-2

-34

20

-32

-90,91

1600,0

-745

-988

-1812

-243

-824

32,62

83,40

-2

0

0

2

0

-100,00

–

-747

-988

-1812

-241

-824

32,26

83,40

Джерело: обраховано автором на основі [1; 2; 3; 4]

Таблиця 2
Динаміка операційних витрат Приватного акціонерного товариства «Готель «Харків»
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

3717
1263
383
1101
1051
7515

4424
1662
299
1060
1336
8781

6323
1950
319
1085
1834
11511

Джерело: обраховано автором на основі [1; 2; 3; 4]

Абсолютне
відхилення, +,2017/
2018/
2016
2017
707
1899
399
288
-84
20
-41
25
285
498
1266
2730

Відносне
відхилення, %
2017/
2018/
2016
2017
19,02
42,92
31,59
17,33
-21,93
6,69
-3,72
2,36
27,12
37,28
16,85
31,09

економічні науки

випуск і реалізація високоякісної конкурентоспроможної продукції, забезпечення систематичного надходження й ефективного використання
фінансових ресурсів, дотримання розрахункової
і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів
та фінансової стійкості загалом. Основною базою
для оцінки фінансового стану суб’єкта господарювання є дані фінансової звітності. Для наочності
аналізу представимо дані про фінансові результати досліджуваного підприємства у таблиці 1.
У 2017 р. чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) становив 7695,0, в т.ч.
доход вiд здавання в оренду – 7661,9 доход вiд
автостоянки – 33,1 що бiльше попереднього року на – 942,0. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становила
7463,0 що бiльше попереднього року на – 1003,0.
Адмiнiстративнi витрати , всього – 1197,0 що
бiльше 2016 року на – 256,0. Витрати на збут
всього – 83,0, що бiльше в 2016 року на 28,0. Iншi
витрати – усього 2,0.
У 2018 р. чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) становив 9700,0 в т.ч. до-
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Структура операційних витрат ПрАТ «Готель «Харків»
Оперційні витрати
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні
заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Таблиця 3

2016 р.
3717
1263

%
49,5
16,8

2017 р.
4424
1662

%
50,4
18,9

2018 р.
6323
1950

%
54,9
16,9

383

5,1

299

3,4

319

2,8

1101
1051
7515

14,7
14,0
100,0

1060
1336
8781

12,1
15,2
100,0

1085
1834
11511

9,4
15,9
100,0

Джерело: обраховано автором на основі [1; 2; 3; 4]
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Дані рисунку 1 наочно відображають тенденцію переважання питомої ваги матеріальних затрат у структурі операційних витрат. У 2016 році
вони становили 3717 тис. грн., в 2017 році зросли
на 707 тис. грн., а 2018 році зросли на 1899 тис.
грн.., витрати на оплату праці в 2016 році становили 1263 тис. грн., в 2017 році збільшилися на
399 тис. грн., а в 2018 році зросли на 288 тис. грн.
Всі інші складові операційних витрат, займають
незначні величини.
Важливою складовою частиною методики аналізу фінансового стану суб'єкта господарювання
є аналіз фінансової стійкості. Основне його завдання – вивчення системи показників фінансової стійкості з метою її оцінки та регулювання.
Під фінансовою стійкістю розуміють здатність
підприємства здійснювати і розвивати свою діяльність в умовах конкуренції та ринкової нестабільності, зберігаючи задовільну структуру капіталу та динамічну фінансову рівновагу активів
і пасивів, що забезпечує нормальну ліквідність,
поточну і перспективну платоспроможність.
Фінансова стійкість підприємства насамперед
залежить від співвідношення власного капіталу
і зобов'язань, темпів нагромадження власного
капіталу і резервів, співвідношення довгострокових і поточних зобов'язань, достатності забезпечення матеріальних оборотних активів власним
капіталом.
Необхідною передумовою забезпечення фінансової стійкості підприємства є його рентабельна робота і ефективне використання ресур-

сів у процесі господарської діяльності. Важливо
також, щоб стан власного і позикового капіталу
відповідав стратегічній меті розвитку підприємства, тобто щоб плани його розвитку мали достатнє фінансове забезпечення.
Іншою формою використання інформації балансу та інших форм фінансової звітності для
оцінки кризового стану та загрози банкрутства
підприємства є використання агрегатних (балансових) моделей. Ідентифікації фінансового стану
на основі балансових моделей здійснюється на
основі агрегатів, що використовуються для підготовки діагностичного висновку, зокрема, оцінки власних обігових коштів, оцінки нормальних
джерел формування запасів, оцінки запасів
та витрат.
Агрегати – це абсолютні оціночні показники, розраховані у спеціальний спосіб на підставі
звітності підприємств, що дають змогу зробити
висновок стосовно фінансово-майнового стану
в іншій, ніж коефіцієнтна, формі. Реалізація
цього методичного підходу до проведення діагностики передбачає визначення зазначених
вище агрегатів.
Використовуючи вказані агрегати фінансову
стійкість суб’єкта господарювання можна класифікувати за чотирма типами, зокрема, абсолютна, нормальна, нестійкий фінансовий стан, кризовий фінансовий стан (рис. 1).
Фінансова стійкість підприємства найвищою
є тоді, коли воно здатне розвиватися переважно
за рахунок власних джерел фінансування. Таке
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Рис. 1. Структура Операційних витрат ПрАТ «Готель «Харків»
Джерело: обраховано автором на основі [1; 2; 3; 4]
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Рис. 2. Типи фінансової стійкості ліквідності і платоспроможності підприємства

підприємство повинно мати достатньо фінансових ресурсів, структура яких є досить гнучкою.
За необхідності воно повинно мати змогу для
отримання кредитів та їх повернення.
Для визначення типу фінансової стійкості досліджуваного підприємства визначимо відповідні агрегати. По-перше, оцінимо обсяги власних
обігових коштів для конкретного досліджуваного
підприємства за 2016-2018 рр. Позначимо цей
агрегований показник як ВОК. Обігові кошти –
це сукупність грошових коштів, авансованих для
створення і використання оборотних виробничих
фондів та фондів обігу з метою забезпечення безперервного процесу виробництва й реалізації
продукції.
ВОК = ВК + ДП – ПА,
(1)
де ВК – власний капітал;
ДП – довгострокові зобов’язання;
ПА – поза обігові активи.
Для досліджуваного підприємства власні обігові кошти становили:
ВОК (2016) = 16758 + 4986 – 17975 = 3769 тис. грн.
ВОК (2017) = 15770 + 5816 – 17002 = 4584 тис. грн.
ВОК (2018) = 13958 + 4993 – 16115 = 2836 тис. грн.
Найбільш узагальненим показником фінансової стійкості є надлишок або недостача джерел
засобів для формування запасів, яку визначають
як різницю величини джерел засобів і величини
запасів. При цьому мають на увазі забезпеченість
певними видами джерел (власними, кредитними й іншими позиченими), оскільки достатність
суми всіх можливих видів джерел (враховуючи кредиторську заборгованість та інші поточні
зобов'язання) гарантує тотожність підсумків активу і пасиву балансу. Наступним кроком оцінимо нормальні джерела формування запасів за
2016-2018 рр. для досліджуваного підприємства
і позначимо цей показник як НДФЗ.
НДФЗ = ВОК + БКрОК + ТКрЗ,
(2)
де ВОК – власні обігові кошти;
БКрОК – банківські кредити для формування
обігових коштів;
ТКрЗ – кредиторська заборгованість товарного характеру.
НДФЗ (2016) = 3769 тис. грн.

НДФЗ (2017) = 4584 тис. грн.
НДФЗ (2018) = 2836 тис. грн.
Для завершення оцінки фінансової стійкості проаналізуємо запаси та витрати за
2016-2018 рр. і позначимо показник як ЗВ.
ЗВ (2016) = 101 тис. грн.
ЗВ (2017) = 106 тис. грн.
ЗВ (2018) = 120 тис. грн.
Типізація стану фінансової стійкості досліджуваного підприємства:
– абсолютна фінансова стійкість;
– нормальна фінансова стійкість
– нестійке фінансове становище;
– кризовий або критичний фінансовий стан.
Фінансова стійкість підприємства вважається абсолютною (І тип) тоді, коли його поточна діяльність
фінансується переважно за рахунок ВОК, а тому,
воно не залежить від банківських кредитів, має
абсолютну ліквідність і забезпечує поточну та перспективну платоспроможність. При цьому має дотримуватися таке співвідношення показників, розрахованих за даними бухгалтерського балансу:
ЗВ < ВОК
(3)
(2016) 101 < 3769
(2017) 106 < 4584
(2018) 120 < 2836
Отже, ми можемо зробити висновок, що досліджуване підприємство має абсолютну фінансову
стійкість та як власні оборотні кошти більші за
запаси та витрат.
Фінансова стійкість підприємства вважається
нормальною (ІІ тип) тоді, коли його операційна
діяльність фінансується за рахунок нормальних
джерел фінансування запасів (НДФЗ). До них належать: ВОК; непрострочені банківські кредити,
отримані для фінансування запасів, а також непрострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги. При цьому підприємство має
нормальну ліквідність і платоспроможність, а також достатньо рентабельною є його операційна діяльність. За другого типу фінансової стійкості має
дотримуватися таке співвідношення показників:
ВОК < ЗВ < НДЗФ
(4)
(2016) 3769 > 101 < 3769
(2017) 4584 > 106 < 4584
(2018) 2836 > 120 < 2836
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Фінансовий стан підприємства вважається
нестійким (ІІІ тип), якщо нормальних джерел не
вистачає для фінансування поточної діяльності,
є недостатньою ліквідність, виникає періодична
неплатоспроможність, сповільнюється оборотність оборотних активів, а тому є потреба у залученні додаткових джерел фінансування. Однак
при цьому є можливість відновлення платоспроможності. Тоді спостерігається таке співвідношення запасів матеріальних оборотних активів
і нормальних джерел їх фінансування:
ЗВ > НДФЗ
(5)
(2016) 101 < 3769
(2017) 106 < 4584
(2018) 120 < 2836
Кризовий або критичний фінансовий стан
(IV тип стійкості) є тоді, коли підприємство має
високий рівень недостатку ліквідності та критичну чи надкритичну платоспроможність. Воно

фактично є банкрутом або перебуває на грані
банкрутства. У доповнення до нерівності підприємство має хронічну прострочену заборгованість
перед кредиторами, а відновлення платоспроможності без санації є майже неможливим.
Висновки і пропозиції. Отже, на основі
агрегованих показників визначено тип фінансової стійкості досліджуваного підприємства, яке
має абсолютну фінансову стійкість. Це говорить
про спроможність підприємства протистояти негативній дії різних факторів (зовнішніх, внутрішніх та непередбачуваних), що впливають на
його фінансовий стан. Окрім цього, вказує на
спроможність здійснювати господарську діяльність, отримувати прибуток в умовах економічної
самостійності, а також вірогідність збереження
такого стану підприємства. Даний інструмент
дозволяє швидко визначати вузькі місця і вживати відповідних управлінських заходів.
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Підвищення ефективності менеджменту при створенні
та виведенні на світовий ринок наукоємної продукції
Анотація. Проаналізовані заходи щодо підвищення ефективності менеджменту при реалізації проектів
створення та виведення на ринок наукоємної продукції військового призначення та пошуку шляхів підвищення ефективності менеджменту на різних етапах реалізації проекту. Проаналізований світовий досвід
реалізації програми Joint Strike Fighter (JSF). Для цього була складена комплексна система оцінювання
менеджменту, проведений аналіз функціонування реально існуючої системи управління створенням та
виводом на світовий ринок наукоємної продукції, знайдені недоліки системи менеджменту та сформувані
рекомендації щодо їх вирішення та недопущення в майбутньому. Був досліджений світовий досвід ведучих компаній Європи і світу по створенню у себе цілостних систем менеджменту, що базуєтся на сучасних
принципах проектування таких систем та ведучих ділових практиках. Представлена комплексна схема
підвищення ефективності менеджменту при створенні та виведенні на світовий ринок наукоємної продукції військового призначення.
Ключові слова: система менеджменту організації, наукоємна продукція, наукоємні підприємства,
міжнародний ринок, ефективність менеджменту.

Didenko Mykola, Dzhur Olha

Oles Honchar Dnipro National University

Summary. The article is devoted to increasing the efficiency of management in creating and launching on the
world market of knowledge-intensive products, which is an integral part of innovative development of the economic system in the conditions of globalization and aggravation of economic competition. In the conditions of
globalization of economy, modern development of world science and technologies, in the period of revolutionary
technological changes, generated by the fourth industrial revolution and digitization of economy, the success,
efficiency and competitiveness of enterprises is determined not so much by the quality of products that the
consumer expects, but by the models and systems of management, systems and systems used. management
of manufacturers. The leading companies in the aerospace industry now have a complex organizational structure, have different business groups and business units, work on large-scale projects of civilian and military
purpose. Therefore, it becomes urgent to develop a comprehensive scheme for improving the effectiveness of
management in the creation and launch of high-tech military-grade products on the world market. The article
analyzes essence of experience of the leading companies developing their own systems of management, which
are based on the most current approaches to the design of such systems and short practices. The problem of
increasing the efficiency of management in the creation and launch of high-tech products on the world market
was considered on the example of the Joint Strike Fighter (JSF) program. Therefore, the following measures
were undertaken to investigate the improvement of management effectiveness in the creation and launch on
the international market of knowledge-intensive military products: 1) a comprehensive management evaluation system; 2) conducted the analysis of the functioning of the real existing system of managing the creation
and launching of knowledge-intensive products on the world market; 3) identifіed the shortcomings of the management system and formed recommendations for their solution and prevention in the future. The experience
of implementing an international science-intensive military conscription project were analyzed and found ways
to improve the effectiveness of project management.
Keywords: management system of organization, high technology products, high technology enterprises,
international market, management effectiveness.

остановка проблеми. Одним із голоП
вних критеріїв ефективності національної економіки, що в значній мірі визначає місце

країни в світовому розподілі праці, є можливість
створення наукоємної продукції із значною часткою доданої вартості. Створення такої продукції
вимагає високого науково-технічного потенціалу
та потребує значних капіталовкладень. Натомість, проектування та виробництво наукоємної
продукції стимулює зростання технологічного
рівня, вищої спеціальної освіти, формує загальну макроекономічну виробничу базу, несе інші
економічні та соціальні вигоди.
В умовах глобалізації та загострення економічної конкуренції підвищення ефективності

менеджменту при створенні та виведенні на світовий ринок наукоємної продукції є невід’ємною
складовою інноваційного розвитку економічної
системи та має величезне практичне значення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемою підвищення ефективності менеджменту наукоємної продукції займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені як Воронов Н.А.,
Дьоміна Ю.В., Тен В.В., Карамулдіна А.А., Каліта П.Я., Кужева С.М., Павловский Марек, Мотишина М.С., Глащенко М.Е., Татичи Паоло,
Мамонова О.А., Хантер Дж.E., Тимашова Л.А.,
Козлова В.П., Лещенко В.А. та інші. В своїх працях дослідники приділили значну увагу детальній оцінці та пошуку шляхів підвищення ефек© Діденко М.В., Джур О.Є., 2019
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тивності менеджменту окремих організацій, їх
підрозділів та проектів, які вони реалізують.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. В умовах глобалізації
економіки, сучасного розвитку світової науки
і технологій, в період революційних технологічних змін, породжуваних четвертою промисловою
революцією та цифровізацією економіки, успішність, ефективність і конкурентоспроможність
підприємств визначається не стільки якістю продукції, яку очікує споживач, скільки застосовуваними моделями і системами управління, системами менеджменту підприємств виробників.
Підприємства-лідери аерокосмічної галузі
в теперішній час відрізняються складною організаційною структурою, містять у своєму складі різні бізнес-групи та бізнес-одиниці, працюють по
масштабним наукоємним проектам цивільного
та військового призначення. Отже, актуальним
стає питання розробки комплексної схеми підвищення ефективності менеджменту при створенні
та виведенні на світовий ринок наукоємної продукції військового призначення.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз досвіду реалізації наукоємного проекту військового призачення та пошук шляхів підвищення ефективності менеджменту при створенні
та виведенні на міжнародний ринок наукоємної
продукції військового призачення.
Виклад основного матеріалу. В XXI cт. підприємства космічної галузі реалізують свої рішення за допомогою однієї з двох концептуальних
моделей: 1) модель діяльності та розвитку підприємства як самостійного суб'єкта господарювання (не інтегрована форма); 2) модель діяльності
та розвитку підприємства в складі інтегрованої
форми господарювання (корпоративна і мережева). Крім того, підприємства-лідери аерокосмічної
галузі, виконують масштабні наукоємні проекти
в цивільній та оборонній сфері. Отже, питання
ефективності менеджменту при створенні та виведенні на міжнародний ринок наукоємної продукції військового призачення потрібно розглядати
комплексно у взаємодії чинників, що характеризують ефективність системи менеджменту організації та ефективність управління проектом.
Заслуговує на увагу досвід провідних компаній світу зі створення у себе цілісних систем менеджменту, що базуються на сучасних підходах
до проектування таких систем і кращих ділових
практиках.
Наведемо концепції досконалості (КС), що
відображають ділову (організаційну) культуру
в версії EFQM (Європейського фонду менеджменту якості) – лідера науково-практичної думки
в частині досконалих організацій на континенті
[1]. Це: лідерство через бачення, натхнення і чесність (КС1); досягнення успіху через таланти
людей (КС2); додавання цінності для споживачів
(КС3); побудова стійкого майбутнього (КС4); розвиток організаційних здібностей (КС5); використання творчості та інновацій (КС6); адаптивне
управління (КС7); стійке досягнення видатних
результатів (КС8).
Моделі досконалості. Моделі досконалості
це конкретизовані концепції, викладені «іншою
мовою». У світі відомі cім основних моделей: австралійська, іберо-американська, індійська, сін-

гапурська, США, японська і європейська (модель
EFQM). Порівняння конкретної організації з моделлю дозволяє визначити її сильні і слабкі сторони (області для удосконалення) [1].
Логіка RADAR. В рамках кожного підкритерія Моделі організації, виходячи зі своєї специфіки, стратегії і т.д., можуть використовувати
найрізноманітніші ділові практики. Визначити
їх ефективність допомагає логіка RADAR, що
описує схему управління будь-якою діяльністю.
RADAR – це абревіатура, що розшифровується як Results (результати), Approach (підходи),
Deployment (поширення), Assessment (оцінювання), Refinement (поліпшення). Ця логіка є циклом вдосконалення, який можна застосувати до
всієї організації.
Цільові функції і стандарти на цільові системи управління. Виходячи з рівня зрілості
і розвитку, кожна організація приймає для себе
базові цінності, цілі і відповідні їм цільові функції, які в найбільшій мірі ідентифікують організацію і є основою для проектування організаційних і виробничих процесів. До базових цільових
функцій (ЦФ) сучасної організації відносять, наприклад: забезпечення високої якості продукції
(ЦФ1); забезпечення збереження навколишнього середовища (ЦФ2); забезпечення професійної
безпеки (ЦФ3); забезпечення енергозбереження
(ЦФ4); забезпечення захисту інформації (ЦФ5);
забезпечення мінімальної собівартості продукції
(ЦФ6); забезпечення максимальної продуктивності праці (ЦФ7); інші цільові функції (ЦФП).
Набір цільових функцій і їх пріоритетність у різних компаній можуть бути різними.
Ділові практики. Це напрямок вдосконалення
пов'язаний з «перенесенням» з одних організацій
в інші апробованих ділових практик. Особливою
популярністю користується «бенчмаркінг» – процес вивчення та обміну кращими практиками.
З числа найбільш відомих «комплексних підходів» до вдосконалення організацій, що представляють кращу ділову практику (в ряді випадків
вже поєднують в собі також і деякі цільові функції, і культуру) можна відзначити такі, як: «6 сигма»; «ощадливе виробництво»; «5S» тощо.
Каліта П.Я. в своїй праці [1] пропонує розширену 3D-модель системи менеджменту організації, що визначає її успішність на основі досвіду
фахівців в сфері управління якістю на аерокосмічних підприємствах. Обгрунтовано, що сьогодні систему менеджменту організації потрібно
розглядати, як сукупність трьох компонентів:
організаційної культури, цільових функцій і ділових практик.
Здійснюючи аналіз факторів досягнення успіху при створенні нового виробу у наукоємному
виробництві Хрустальов Є.Ю. відзначає, що це
залежить від оптимізації строків, витрат і питань підвищення якості. Це стосується не тільки «проектування, але і виготовлення дослідних
зразків, випробування, доопрацювання за результатами випробувань, підготовки серійного
виробництва». Американські корпорації випередили європейців на десятиліття у виробництва
винищувачів, завдяки тому, що одночасно з запуском у серію базової моделі вони відразу почали НДДКР по її модернізації, за рахунок більш
значних інвестицій в ІТ рішення [2].

При досліженні катастрофи шаттла «Челленджер», що сталася 28 січня 1986 р. і призвела до
загибелі всіх 7 членів екіпажу були виділені визначальні фактори, що призвели до катастрофи, а
саме: «недоліки корпоративної культури і процедури прийняття рішень NASA. Керівникам NASA
з 1977 р. було відомо про потенційно небезпечні
дефекти твердопаливних прискорювачів, що поставляються підрядником «Morton Thiokol», однак
вони не звертали на це належної уваги. Вони також знехтували попередженнями конструкторів
про небезпеку запуску корабля в умовах низьких
температур того ранку і не доповіли вищестоящому начальству про ці побоювання» [3].
Отже, для підвищення ефективності менеджменту при створенні та виведенні на міжнародний ринок наукоємної продукції військового
призачення пропонуємо:
1. Скласти комплексну систему оцінювання
менеджменту.
2. Провести аналіз функціонування реально
існуючої системи управління створенням та виводом на світовий ринок наукоємної продукції.
3. Знайти недоліки системи менеджменту
та сформувати рекомендації щодо їх вирішення
та недопущення в майбутньому.
Проблему підвищення ефективності менеджменту при створенні та виводі на світовий ринок
наукоємної продукції пропонуємо розглянути на
прикладі реалізації програми Joint Strike Fighter
(JSF) program. Вона являє собою проект розробки, виробництва, обслуговування та створення
інфраструктури для 3200 надсучасних військових літаків 5-го покоління. Загальний бюджет
програми оцінюється в 1,5 трлн. дол. до 2070 р.
Свій початок програма JSF бере в 1994 р. після
злиття двох американських масштабних військових програм:
1. Common Affordable Lightweight Fighter
(CALF) – програма DARPA зі створення ударного винищувача вертикального/скороченого зльоту та приземлення для корпусу морської піхоти
США та ВМФ Великобританії (1992-1994 рр.).
2.
Joint
Advanced
Strike
Technology
(JAST) – програма Військово-повітряних та Військово-морських сил США зі створення наступного покоління ударної зброї (1993-1994 рр.).
В 1994 р. CALF та JAST були об’єднані в нову
програму Joint Strike Fighter program. На час створення програми військово-повітряні сили США
у строю мали близько 3200 літаків трьох основних
класів, що розподілялись на 5 різних підтипів.
Кожен підтип мав власну технологічну виробничу лінію, потребував унікальних запасних частин
та комплектуючих, окремої програми підготовки
пілотів та технічного персоналу, унікальної програми модернізації в подальшому та використовував різне озброєння. Перераховані фактори робили витрати на утримання та розвиток військового
авіапарку занадто значними для умов мирного
часу. Необхідність програми JSF була обумовлена
прагненням досягти наступних цілей:
1. створення надсучасного та високоефективного авіаційного комплексу для заміни морально застарілих військових літаків США.
2. заміна одним планером трьох найбільш розповсюджених військових літаків США: винищувача, літака штурмової авіації та палубного літака.
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3. зменшення вартості та часу на переозброєння військово-повітряних сил за рахунок використання уніфікованого планера та вузлів літака.
4. значна економія витрат на експлуатацію,
ремонт та подальшу модернізацію технічного
парку військово-повітряних сил.
Актуальність JSF program була обумовлена
тим, що на момент отримання перших результатів програми, відповідно до аналітичних довгострокових прогнозів, в світовому ВПК повинна
була скластися ситуація, що характеризується
наступними обставинами:
1. Стрімкий розвиток отримають системи протиповітряної оборони, що зробить неможливим
нанесення повітряних ударів без значних втрат
в військовій авіаційній техніці та особовому складі.
2. Значна частина військового авіапарку
США вичерпає свій технічний ресурс, буде піддана матеріальному та моральному старінню.
3. Військово-промислові комплекси основних
країн-конкурентів в сфері розробки військової
техніки перейдуть до створення авіаційного комплексу наступного покоління.
На момент реалізації JSF program мала різні
альтернативи. Перш за все – це розширення уже
існуючої програми літака F-22 «Raptor», перший
політ прототипу якого відбувся в 1990 р. і який
є першим прийнятим на озброєння у світі літаком
5-го покоління. Вибір вже технологічно опрацьованої моделі дозволив би значно скоротити часові
та фінансові витрати на створення авіаційного
комплексу. Проте, F-22 за своїми характеристиками – багатофункціональний винищувач, його
конфігурація не дозволяла з прийнятною якістю, навіть з доопрацюванням, використовувати F-22 для заміни декількох типів авіаційних
комплексів, на відміну від F-35, який належить
до класу винищувача-бомбардувальника. В процесі технічного опрацювання програми перед
американським керівництвом постала проблема аналогічна проблемі радянських конструкторів під час створення зенітної ракетної системи
С-300: широке коло технічних вимог до кожного
типу комплексу, що планувались до заміни, робила неможливим або малоефективним заміщення
трьох абсолютно різних типів літаків одним. Так,
основними технічними вимогами до винищувача
є операційна дальність та швидкість; для літака
штурмової авіації – маса корисного навантаження; для палубного літака – щонайменша довжина
необхідної злітно-посадкової смуги, можливості
вертикального зльоту та посадки. Перед менеджментом проекту постала проблема вибору: один
універсальний літак із характеристиками, що рівні/гірші від уже прийнятих на озброєння аналогів,
або три максимально уніфіковані версії одного
авіаційного комплексу із провідними технічними
характеристиками. Після техніко-економічного
опрацювання було прийняте рішення про створення майбутнього авіаційного комплексу в трьох
максимально уніфікованих конфігураціях, що
відповідають специфіці виконуваних завдань.
В конкурсі на розробку перспективного авіаційного комплексу взяли участь 4 найбільші в секторі ВПК американські корпорації: McDonnell
Douglas, Northrop Grumman, Lockheed Martin
та Boeing. Використання конкурсної основи дозволило без зайвих фінансових витрат відібрати
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двох головних кандидатів на виконання програми та опрацювати конфігурацію майбутнього
авіаційного комплексу. Напрацювання компаній, що не пройшли вказаного етапу конкурсу,
також надалі використовувались при проведенні
програми. Таким чином Пентагону вдалось провести по суті «мозковий штурм» з ціллю визначення конфігурації майбутнього виробу без значних додаткових фінансових витрат.
В 1996 р. було заключено контракти із Lockheed
Martin та Boeing. Використання двох підрядних
організацій внесло фактор конкуренції при розробці перспективного авіаційного комплексу,
скоротило часові та фінансові витрати на розробку та виробництво. Необхідність використання
двох компаній була обумовлена тим фактом, що
на той час не була в повній мірі відома концепція та весь об’єм необхідних технічних рішень
для авіаційного комплексу. Керівництвом було
прийнято рішення вести 2 паралельні проекти по
розробці, а потім обрати технічно та економічно
більш прийнятний варіант із можливим використанням напрацювань та технічних рішень іншого
конкурента. Кожна компанії отримала 750 млн.
дол. та завдання виготовити 2 льотні прототипи для демонстрації звичайного зльоту та посадки (STOVL), зльоту та посадки для авіаносця
(CV), короткого зльоту та вертикальної посадки
(STOVL), а також визначити перспективні системи озброєння для авіаційного комплексу.
Під час льотних випробувань прототип
Lockheed Martin Х-35В STOVL злетів із зльотної
полоси довжиною 150 м., досяг надзвукової швидкості та приземлився вертикально. В 2001 р.
корпорація Lockheed Martin була обрана в якості основного підрядника для продовження програми JSF. Новий авіаційний комплекс отримав
назву F-35 та повинен був мати 3 модифікації:
F-35A, F-35B та F-35C. Рівень уніфікації вказаних моделей досягає 70-90%.
Управління реалізацією програми проводиться двома підрозділами Міністерства оборони
США: Департаментом Військово-повітряних сил
(ВПС) та Департаментом Військово-морських сил

(ВМС). Персональне керівництво програмою виконується Менеджером програми та Головним
директором із закупівель. Кожен департамент
має право на заняття лише однієї посади. Якщо
менеджер програми призначається із Департаменту ВПС, то Головний директор із закупівель
повинен бути назначений зі штату Департаменту ВМС чи навпаки. В обов’язки Менеджеру програми входить загальна координація виконанням
програми, до обов’язків Головного директора із
закупівель входить організація та розподілення
робіт та грошових коштів між субпідрядниками.
Менеджмент програми JSF розподілений між
двома структурами та має вигляд, представлений на рис. 1.
Наразі така система обумовлена необхідністю різних підходів до модифікацій F-35 для
ВПС та ВМС. Недоліком такої системи є те, що
в процесі переходу від стадії створення до масових закупівель процес управління закупівлями
необхідно перевести до відповідних військових
відомств. Також, недоліком є відсутність єдиного
центру управління програмою, що призводить до
конфлікту управління під час реалізації програми та дублювання управлінських функцій [4; 5].
Ефективним управлінським рішенням було
проведення інтернаціоналізації програми. Це
дозволило досягти наступних цілей:
– залучити додаткові фінансові кошти (уряд
Великобританії зробив внесок у розробку авіаційного комплексу в розмірі 2,5 млрд. дол., Італії –
1 млрд. дол., Нідерландів – 800 млн. дол., Канади – 440 млн. дол., Туреччини – 175 млн. дол.,
Австралії – 144 млн. дол., Норвегії – 122 млн. дол.,
Данії – 110 млн. дол.);
– створити гарантований ринок збуту продукції (всі країни-учасники програми гарантовано
стають майбутніми покупцями та операторами
F-35). Зазначимо, що експлуатація такого складного виду озброєння як авіаційний комплекс
вимагає регулярного технічного обслуговування, ремонту, модернізації, професійної підготовки пілотів та технічного персоналу. Також, сам
факт ведення програми провідними країнами
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Рис. 1. Схема менеджменту програми F-35

Обслуговування

був використаний під час рекламної кампанії
авіаційного комплексу;
– переозброєння збройних сил союзних країн
на аналогічні вітчизняним авіаційні комплекси
(значно полегшує ведення військово-технічного
співробітництва між країнами, проведення військових навчань, обмін досвідом в т.ч. бойового
використання комплексу).
Зазначимо, що окрім економічних та технічних вигід інтернаціоналізація програми принесла деякі додаткові військово-політичні переваги, що є особливістю саме військово-технічного
співробітництва.
Перш за все, це військово-технічна експансія.
Такий складний високотехнологічний комплекс
як F-35 потребує постійного технічного обслуговування, регулярного ремонту та періодичної модернізації. Продаючи авіаційний комплекс експортер
продає також і вказані послуги, що будуть необхідні в майбутньому. Вони є обов’язковими, їх невиконання призводить до швидкої втрати боєздатності чи морального старіння техніки. Будь-який
продаж озброєння створює особливі політико-економічні зв’язки між імпортером та експортером.
Вказана технологічна залежність є потенційним
важелем політико-економічного впливу на країниімпортери. Так, 25 червня 2019 р. намагаючись відмовити уряд Туреччини від закупівлі російських
систем протиповітряної оборони С-400, постійний
представник США в НАТО Кей Бейли попередила про можливість виключення Туреччини з програми F-35 в разі закупівлі вказаних російських
систем ППО [6]. 17 липня 2019 р. США виключили Туреччину із програми F-35 [7]. Тобто, участь
у програмі може бути використана як важіль впливу на інших учасників.
Також, сучасні авіаційні комплекси у своєму
складі мають значну кількість комп’ютерного обладнання. Це дозволяю запам’ятовувати, обробляти та передавати інформацію. 20 листопада
2017 р. старший консультант Міністерства оборони Норвегії Ларс Г’ямбл оголосив, що недавно закуплені в компанії Lockheed Martin літаки
F-35 таємно передають на сервери виробника
секретну інформацію [8]. На авіаційному комплексі F-35 встановлена активна фазована антенна решітка, що здатна паралельно працювати
в декількох режимах, таких як активна локація,
здійснення зв’язку, розповсюдження сигналів
радіолектронної боротьби та картографування.
Більш того, вказана РЛС здатна здійснювати
радіолокаційну розвідку, в пасивному режимі
накопичувати дані про електромагнітне випромінювання наземних об’єктів і кораблів. Вказані особливості роблять можливим збирання
та передачу широкого спектру військово-технічної інформації таємного характеру до виробників
вказаного авіаційного комплексу. Більш того,
в міжнародній практиці відомі випадки, коли
виробники військової техніки за дистанційно поданою командою вимикали експортовану в зарубіжні країни техніку та обладнання (наприклад,
в Іраку). Тобто, експортер такої техніки має технічну можливість в будь-який момент фактично
вивести з ладу ВПС країни, якій була продана
вказана техніка.
На етапі інтернаціоналізації програми вищим менеджментом було прийнято рішення
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ввести систему ранжування для учасників програми. В залежності від участі в програмі та рівня її фінансування учасники програми мають
наступний статус: США – головний замовник
та фінансовий спонсор програми; Великобританія – партнер «рівня-1»; Італія та Нідерланди –
партнери «рівня-2»; Канада, Австралія, Норвегія,
Данія та Туреччина (наразі виключена із програми) партнери «рівня-3»: Японія та Ізраїль –
«учасники співпраці з безпеки» (SCP). Кожен рівень відображає фінансову участь в програмі,
об’єми передачі технологій та субпідрядних робіт
відкритим для участі в тендерах національним
компаніям. Власником ключової частини технологій є Сполучені Штати Америки.
Планування. Слабким місцем програми є неналежна якість планування як функції менеджменту. Результатом цього недоліку є постійний
характер перевищень запланованих бюджетів
та часових графіків робіт. Завдяки цій особливості
програма в американських та світових ЗМІ отримала назву «фінансової чорної діри». Регулярні
перевищення відведених бюджетів ведуть до значної критики програми, обговорень її доцільності
в Конгресі, перманентних державних акцій санкційного характеру, коливань акцій компаній-підрядників, зокрема – Lockheed Martin.
Більше того, постійне порушення та зміщення
часових рамок виконання програми призводить
до ситуації, коли конструкція фюзеляжу літака,
його комплектація, компонування та використані
технічні рішення піддаються моральному старінню. Відповідно до експертних оцінок, наразі існує
приблизно 7-річне відставання програми від початкових планів. Має місце і значна недооцінка
виробничих потужностей та обсягу попиту на продукцію: початково було заплановано виготовлення та прийняття на озброєння до 2019 р. 1966 літаків. Виробничі плани багаторазово змінювались
і, відповідно до останнього плану, кількість прийнятих на озброєння літаків F-35 до 2019 р. повинна складати 506 шт. Відповідно до даних
The Military Balance 2018, на початок 2019 р.
кількість літаків F-35 на озброєнні США складає
210 шт., що становить 41,5% від запланованого, що в достатній мірі характеризує можливості
з планування вищого менеджменту проекту.
Відповідно до експертних розрахунків, наведені темпи реалізації програми взагалі ставлять
під загрозу можливість її окупності.
Контроль. Значні недоліки програми створення F-35 витікають із неналежної якості системи
контролю. Так, на січень 2018 р. у літака F-35 виявлено 966 критичних недоліків, із яких 111 дефектів відносяться до першої категорії складності
(можуть призвести до загибелі, тяжкої травми,
професійного захворювання) та 855 дефектів другої категорії складності (несправності окремих
елементів конструкції та бортових систем).
Фінансовий менеджмент програми JSF в цілому оцінюється як критично негативний. Загальний бюджет складає приблизно $1,5 трлн.
дол. Після багаторазових втручань державних
органів та адміністрації президента вартість одного літака, порівнюючи із основним конкурентом, складає:
– F-35 на початок малосерійного виробництва
без урахування вартості двигуна – 221,9 млн. дол.;
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– F-35 в процесі серійного виробництва після
проведення комплексних заходів щодо зменшення ціни – $ 89 млн. дол.;
– Су-57 (російський аналог) на початок малосерійного виробництва – 34,4 млн. дол.
Вартість програми розробки F-35 склала
59,6 млрд. дол., в той час як вартість розробки
його головного конкурента Су-57 склала 2,8 млрд.
дол., що майже в 20 разів менше. Очевидно, що
подібна фінансова політика значно ускладнює
ведення цінової конкуренції на міжнародних
ринках авіаційної техніки. Беручи до уваги факт
нещодавнього зниження ціни літака на 25% під
натиском уряду та президента США, можна зробити висновок про значно завищену початкову
норму прибутку в структурі ціни нового літака,
що складала більше 25% на одного літака.
Маркетинг. Невід’ємною складовою програми F-35 є широкомасштабна маркетингова кампанія, що була розпочата на початку двохтисячних років і активно проводиться до теперішнього
часу. Процес розробки авіаційного комплексу
детально висвітлювався в американських та світових ЗМІ, роз’яснювались його переваги над
конкурентами, комплекс позиціонується як високотехнологічний «літак майбутнього», що не має
аналогів в світі.
F-35 – перший та єдиний у світі літак 5-го покоління, що пропонується для експорту в країни
зарубіжжя. Для його просування на міжнародних ринках особлива увага надавалась демонстраціям F-35 на провідних світових авіасалонах, авіашоу, виставках військової продукції, як,
наприклад, Le Bourget та Dubai Air Show. Для
цього менеджментом було прийнято рішення про
створення спеціальної демонстраційної команди,
що заздалегідь відпрацьовувала демонстраційні
польоти та фігури вищого пілотажу. Ефективним рішенням було проведення інтернаціоналізації програми. Участь інших країн у програмі
та завчасне укладення контрактів із поставки
F-35 країнам-учасникам дозволило створити гарантований ринок для ще не виготовленого продукту та широко розповсюдити географію його
використання.
Процес продажу F-35 на міжнародному ринку активно підтримували державні структури
США, в тому числі й Державний департамент,
що за своїми функціями є аналогом МЗС. Систему маркетингу JSF в цілому можна визнати як
ефективну та гнучку. Так, у відповідь на часті
та широкомасштабні кампанії критики F-35 в засобах масової інформації, що стосувались ціни,
недотримання часових меж програми, великої
кількість технічних недоліків літака оперативно
проводяться продуктивні контр-компанії. Маркетингова компанія програми має багатоплановий характер. Програма F-35 також позиціонується як створення 220000 нових робочих місць
та значні вкладення коштів в науково-промисловий сектор США. На офіційному сайті Lockheed
Martin в вигляді інтерактивної карти представлена структура фінансових надходжень від реалізації програми кожним штатом США.
Досягнення технічних характеристик. Головною ціллю програми JSF було створення
літака 5-го покоління для заміни поточного
старіючого авіаційного парку США. На організа-

ційно-підготовчому етапі менеджментом проекту
була проведена оцінка поточного та прогнозування майбутнього стану військових технологій
та ВПК основних країн-конкурентів. За результатами аналізу було виділено основні технічні
напрямки, на розвитку яких потрібно було зосередити основні зусилля: 1) кардинальне зменшення помітності літака в радіолокаційному
та інфрачервоному діапазонах в поєднанні із
переходом бортових датчиків на пасивні методи
збору інформації та режими зменшеної помітності; 2) багатофункціональність, висока бойова
ефективність при ураженні повітряних, наземних та надводних цілей; 3) наявність кругової
інформаційної системи; 4) політ на надзвуковій
швидкості без використання форсажу; 5) надманевреність; 6) здатність проводити всеракурсний обстріл цілей в ближньому повітряному бою;
7) можливість вести багатоканальну ракетну
стрільбу при веденні бою на значних дистанціях;
8) автоматизація управління бортовими інформаційними системами та системою постановки
перешкод; 9) підвищення бойової автономності за
рахунок встановлення в кабіні пілота індикатора
тактичної обстановки із можливістю одночасного
виводу та накладення в єдиному масштабі зображень від різних датчиків, а також використання
системи телекодового обміну інформацією із зовнішніми джерелами; 10) аеродинаміка та бортові системи повинні забезпечувати можливість
зміни кутової орієнтації та траєкторії руху літака без затримок і без використання чіткої координації та узгодження руху керуючих органів;
11)ºсистема управління повинна «вибачати» грубі помилки пілота; 12) літак повинен бути оснащений автоматизованою системою пілотування
на рівні рішення тактичних завдань.
Виокремлення основних технічних вимог до
майбутнього літака дозволило зосередити зусилля на вирішенні ключових проблем та створити
унікальний авіаційний комплекс, що на рівень
відрізняється від головних конкурентів.
Технології та виробництво. Основні промислові потужності для виготовлення та збирання
F-35 знаходяться в США, лінії кінцевого збирання та налагодження також знаходяться в Італії
та Японії. Один літак складається більш ніж
з 300000 деталей. У виробництві деталей та вузлів задіяні більше 1400 компаній, в т.ч. такі корпорації як Lockheed Martin, Northrop Grumman,
BAE Systems и Pratt & Whitney. Виробнича стратегія організована за принципом «flow-to-takt»
(потік-такт), що передбачає переміщення вузлів
та агрегатів, таких як крила чи фюзеляж, від однієї збиральної станції до іншої зі швидкістю, що
рівна швидкості доставки. Вказана виробнича
стратегія підвищує ефективність, зменшує витрати та зменшує час виконання робіт, одночасно синхронізуючи доставку деталей, часові рамки виконання завдань і розміщення персоналу
для організації робіт на кожній дільниці виробничого ланцюга.
Іншою технічною особливістю літака є інформаційна система автономної логістики ALIS, що
являє собою ефективне технічне рішення. Система дозволяє в режимі онлайн проводити діагностику літака, направляти звіти про технічне
становище, формувати перелік необхідних захо-
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Результати: забезпечення обороноздатності країни
(групи країн), вихід на міжнародні ринки, підвищення
рентабельності, збільшення долі ринку, облік обсягів
робіт, фінансова стабільність
Підвищення ефективності менеджменту при створенні та виведенні
на міжнародний ринок наукоємної продукції

Рис. 2. Схема підвищення ефективності менеджменту при створенні та виведенні
на міжнародний ринок наукоємної продукції військового призначення
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Визначення організаційноекономічного механізму реалізації
проекту

Цільові і міжцільові функції

(це дозволяє пілоту завдяки інноваційному шолому та передовому інтерфейсу та системі датчиків
вести 360-градусний огляд навколо літака і навіть
«бачити» через його непрозорі частини), в режимі
реального часу обмінюватись та проводити аналіз
інформації з космічних засобів розвідки, інших
літаків, кораблів та командних центрів; 5) наявність наднадійного комунікаційного центру, що
включає в себе радар AESA, систему наведення
EOTS, систему з розподіленою апертурою (DAS),
дисплей на шоломі (HMD) та авіоніку зв’язку, навігації та ідентифікації (CNI).
Аналоги. Наразі в світі існує лише один прямий конкурент американському літаку F-35 – це
російський літак 5-го покоління Су-57, що схожий за своїми тактико-технічним характеристиками та знаходиться на стадії дрібносерійного
виробництва. Китайський літак J-20, відповідно до відкритих інформаційних джерел, володіє недостатніми технічними характеристиками
для отримання статусу літака 5-го покоління, а
J-30 знаходиться на стадії випробувань. Японський літак Х-2 знаходиться на стадії випробувань, індійсько-російський HAL AMCA, південнокорейсько-індонезійський KAI KF-X, швецький
SAAB Flygsystem 2020, турецький TF-X та іранський IAIO Qaher-313 – знаходяться на стадії

3-D модель менеджменту підприємства

дів технічного обслуговування та запасних частин до заміни. Програма F-35 на десятиріччя завантажила замовленнями ВПК, профінансувала
програми створення багатьох ключових технологій, що можуть надалі використовуватись в суміжних сферах.
Так, ключовою складовою нового авіаційного
комплексу є його інноваційність, використання
проривних технологій та багатофункціональність. Головними технологічними перевагами,
що значно виокремлюють F-35 від літаків 4-го
покоління є наступні: 1) використання стелстехнології, що значно знижує ефективну площу
розсіювання (RCS) та, відповідно, можливості
щодо виявлення та обстрілу літака противником, підвищуючи його бойову живучість та даючи можливість функціонування в глибині захищених протиповітряною обороною районів
противника; 2) використання активної фазованої антенної решітки (AESA), що має можливість паралельно працювати в декількох
режимах та збирати величезну кількість інформації щодо радіолектронної ситуації на полі бою;
3) наявність надсучасної системи радіолектронної
боротьби (РЕБ), що дозволяє визначати місцезнаходження та блокувати радари супротивника; 4)
володіння ефективною інформаційною системою
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проектування. В найближчий час не очікується
появи на світовому ринку нових літаків 5-го покоління серійного виготовлення. Порівнюючи
об’єми виробництва F-35 (більше 450 шт.) та його
найближчого аналогу – Су 57 (10 шт.), а також
плани щодо майбутніх об’ємів виробництва
й беручи до уваги стадії виконання інших аналогічних програм, можна зробити висновок про
відсутність конкуренції F-35 на міжнародному
ринку в найближчий час.
Узагальнена оцінка програми створення
F-35 як прикладу реалізації проекту зі створення
та виведення на міжнародний ринок наукоємної
продукції. Необхідність програми обумовлена
потребою комплексного вирішення проблеми
подальшого розвитку авіапарку Збройних сил
США, уніфікації парку техніки, зменшення витрат на її оновлення, експлуатацію та модернізацію. На момент початку своєї реалізації JSF не
була життєво необхідною, але вона завчасно, наперед вирішувала проблеми майбутнього.
Отже, менеджмент проекту по створенню продукції військового призначення має наступні особливості: 1) два органи управління програмою,
що в цілому негативно впливає на її реалізації;
2) інтернаціональний характер програми, що
дозволило залучити додаткові фінансові та інтелектуальні ресурси, сформувати ринок гарантованих покупців до моменту випуску перших
літаків; 3) недостатньо ефективна систему економічного планування, про що свідчать значні
прорахунки в оцінці майбутніх показників програми та регулярне значне невиконання планів;
4) недостатньо ефективна система технічного контролю, про що свідчить наявність 966 дефектів
літака, із яких 111 відносяться до першої категорії; 5) недоліки організації фінансового супроводу
програми, що призвели в тому числі до значно за-

вищеної вартості програми та ціни кінцевого продукту; 6) ефективна маркетингова політика, що
підтримує високий імідж товару та дає змогу реалізувати на міжнародних ринках такий надмірно
дорогий та «сирий» з технічної точки зору літак
як F-35; 7) досягнення запланованих технічних
характеристик в цілому; 8) наявність глобальної
науково-виробничої системи та ліній збирання
літака, 9) відсутність в теперішній час будь-якої
значної конкуренції на даному сегменті ринку
з боку аналогів. Виявлена специфіка реалізації
наукоємного проекту військового призначення
дозволила розробити схему підвищення ефективності менеджменту при створенні та виведенні
на міжнародний ринок наукоємної продукції військового призачення (див. рис. 2).
Висновки з даного дослідження. Аналіз
виконання складного наукоємного проекту JSF
військового призначення засвідчив необхідність
використання потенціалу потужних аерокосмічних компаній, субпідрядних організацій для
досягнення поставленої мети. Дослідження позитивних та негативних фактів при реалізації
JSF було здійснено через аналіз функцій управління проектом, менеджмент проекту і систему
менеджменту організацій. Показаний вплив
системи менеджменту організації через складові організаційної культури, ділових практик,
цільових і міжцільових функцій на менеджмент
проекту. Потребує чіткого контролю досягнення
цілей і обмежень проекту при реалізації завдання підвищення ефективності менеджменту при
створенні та виведенні на міжнародний ринок
наукоємної продукції військового призначення.
Подальшого розвитку потребує розробка ключових показників цих складових для оцінки виконання складних наукоємних проектів на різних
етапах життєвого циклу продукції.
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Дослідження ефективності виконання бюджетних завдань
митними інституціями
Анотація. В статті проаналізовані особливості роботи митних інституцій в Україні. Визначено, що основ
ною метою процесів аналізу та оцінки діяльності митної служби є підвищення об’єктивності та раціональності прийнятих управлінських рішень. Встановлено, що найбільша частка в митних платежах припадає
на ПДВ, що підтверджує його фіскальну зорієнтованість. Митні платежі в Україні складають 2/3 доходів
державного бюджету замість 1/3 і підтверджує структурну нерівномірність розподілу навантаження. Доведено, що високі темпи приросту надходжень від митних інституцій України залежать від ефективних
заходів, спрямованих на здійснення належної організації митного контролю, ефективної протидії митним
правопорушенням, забезпечення повноти оподаткування товарів, достовірності декларування товарів,
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, посилення роботи з контролю за
правильністю визначення митної вартості товарів, класифікації країни походження.
Ключові слова: митна служба, митна територія, митні платежі, акцизний збір, податок на додану
вартість, державний бюджет України.
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Summary. In the article analyzed the peculiarities of the work the customs institutions in Ukraine. It is determined that the main purpose of the processes of analysis and evaluation of the customs service is to increase
the objectivity and rationality of management decisions. The activity of the customs authorities of Ukraine is a
specific type of state activity related to ensuring compliance with the customs legislation and creating conditions
for expansion of foreign trade, and which is closely related to the activity of other state authorities. An analysis
of the dynamics of customs payments to the State Budget of Ukraine shows that customs revenues are increasing every year. It is established that the largest share in customs payments is VAT, which confirms its fiscal
orientation. On the status of making additional customs payments in Ukraine by adjusting the customs value
influenced such facts as: changes in the structure of imports of goods; losses due to the situation in the Eastern
region; replacement of more expensive goods by cheaper counterparts and changes in prices on foreign markets;
exchange rates; application of the economic part of the Association Agreement between Ukraine and the European Union. It should to concider that the customs authorities are not a regulator of foreign trade, their task is the
customs clearance of goods and appropriate response to those trends that are happening in the world, including
in the direction of pricing. Thus, customs payments in Ukraine account for 2/3 of the state budget revenues
instead of 1/3, and this is confirms the structural uneven distribution of the load. It is proved that high growth
rates of receipts from customs institutions of Ukraine depend on: effective measures aimed at the proper organization of customs control; an effective prevention to customs offenses; ensuring the completeness of taxation of
goods; the reliability of declaring goods, vehicles moving across the customs border of Ukraine; strengthening to
control the correct determination of the customs value of goods du to classification of country of origin.
Keywords: customs service, customs territory, customs payments, excise duty, value added tax, state budget
of Ukraine.

остановка проблеми. Функціонування
П
митної служби у Україні визначає особливості та характер діяльності митних органів. Сис-

тема митних органів виконує своє призначення
за рахунок перетворення вхідних впливів у вихідний результат. До вхідних характеристик відносять сукупність ресурсів, що виділяються керуючою системою в рамках встановлених обмежень.
Вихід із системи характеризує зовнішній аспект її
поведінки і являє собою відображення стану системи в обмежену множину вихідних параметрів.
В митних органах вихід із системи виражається
у вигляді параметризованих результатів діяльності, тобто в обсязі наданих митних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вирішення проблем вдосконалення митної діяльності та якості митного обслуговування, підвищення ефективності
митної служби України внесли такі вітчизняні
© Дубик В.Я., Грицак С.А., 2019

вчені, як Г.А. Антонов, В.Г. Версан, Н.В. Войтоловський, М.Ю. Голошубов, Н.І. Гусєв, А.А. Демченко, О.В. Калініна, Є.М. Карлик, В.П. Косенко, А.В. Кулешов, В.М. Ларін, В.В. Макрусєв,
В.В. Окрепілов, Л.І. Опішнян.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Структурно-функціональна цілісність виступає одним з головних
системоутворюючих факторів в багаторівневих
системах управління. Більш того, чітке дотримання принципу єдності функції і структури
є однією з умов ефективного управління митними органами. Незважаючи на значну кількість
різноманітних наукових публікацій, присвячених питанням оцінки ефективності діяльності
в галузі митної справи, оптимальна методика
оцінки ефективності діяльності митних органів
досі не розроблена. При цьому слід погодитися
з думкою про те, що безглуздо оцінювати діяль-

ність митних органів за аналогією з господарюючими суб’єктами, оскільки метод порівняння
витрат і результатів для оцінки ефективності
застосовується лише тоді, коли між витратами
і результатами існує залежність, яка може бути
кількісно визначена.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження ефективності виконання бюджетних
завдань митними інституціями України.
Виклад основного матеріалу. Діяльність
митних органів України є специфічним видом
державної діяльності, що пов’язана із забезпеченням дотримання митного законодавства та створенням умов для розширення зовнішньої торгівлі,
і яка тісно пов’язана з діяльністю інших органів
державної влади. До специфічних особливостей
діяльності митних органів слід віднести:
– здійснення діяльності за рахунок бюджетних коштів;
– співвідношення між результатом діяльності
та кількістю митних послуг;
– монополію на надання митних послуг;
– слабку адаптивність і динамічність;
– сувору регламентацію діяльності;
– недостатню мотивацію працівників та їх бюрократизація;
– опосередковану оцінку надання державних
митних послуг споживачем.
З позицій системного підходу діяльність митного органу, незалежно від рівня ієрархії, характеризується наступними властивостями:
1. Складна система, за рахунок якої формується структура митного органу, цілі і завдання
діяльності, визначається сукупністю методів і засобів їх виконання.
2. Організаційна система, що передбачає взаємодію трудових, фінансових, технічних, матеріальних та інформаційних ресурсів.
3. Відкрита система, схильна до впливу факторів зовнішнього середовища.
4. Динамічна система, в якій надання послуг,
виконання процедур і операцій вимагають витрат.
5. Замкнута система, що передбачає наявність
зворотного зв’язку.
6. Система з імовірнісним характером протікаючих процесів.
В ході своєї діяльності, митна служба оцінюється за досягнутими результатами затверджених показників. Досягнуті результати з того чи

іншого митного органу є основою для аналізу
та оцінки його діяльності. Основною метою процесів аналізу та оцінки діяльності митної служби є підвищення об’єктивності та раціональності
прийнятих управлінських рішень. Як правило,
аналізу та оцінці підлягає цільова діяльність
митного органу та конкретні напрями в її складі.
В даний час аналіз і оцінка діяльності митної служби проводиться за допомогою спеціально
розробленою системою контрольних показників
для оцінки ефективності діяльності. До недоліків існуючої системи оцінки можна віднести:
– надмірне розростання і ускладнення комплексу показників;
– некоректна спроба служити універсальним
інструментом оцінки на всіх рівнях ієрархії;
– ряд показників, що не відображають власне
ефективності діяльності митних органів;
– незбалансованість комплексу показників.
Проблеми оцінювання ефективності діяльності митних органів досліджувались у роботах
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених.
Більшість авторів обмежуються тільки визначенням критеріїв і загальним описом компонентів методики оцінки, а також роздумами про необхідність проведення подальших поглиблених
досліджень. Багато дослідників розглядають
проблему визначення ефективності діяльності
митних органів, використовуючи методи і критерії, які вважають пріоритетними.
Аналіз
динаміки
надходжень
митних
платежів до Державного бюджету України
(табл. 1) свідчить, що надходження митних платежів з кожним роком зростають. У 2016 році – це
235,3 млрд грн, а вже у 2018 – 338,8 млрд грн.
Таким чином, по митних платежах до загального фонду державного бюджету у 2018 р. надійшло 338,8 млрд грн, що на 35,0 млрд грн, або на
11,5% більше 2017 року.
Згідно приведених результатів діяльності митних органів за 2014–2018 рр. із таблиці 1 індикативні показники Міністерства фінансів України
виконано на 99,1%, у т. ч. по податкових платежах
на 99,5%, по митних на 98,6%. Недонадходження за 2018 р. для митних органів України склали 6,7 млрд гривень. У доларовому еквіваленті
від митних інституцій у 2017 р. до Державного
бюджету України надійшло 10,2249 млрд дол, а
в 2018 році – 8,9809 млрд дол. Отже, хоча у грив-

Надходження митних платежів до Державного бюджету України
за 2014–2018 рр. (млрд. грн.)

Роки

Акцизний
податок
з ввезених
на митну
територію
України

Ввізне
мито

Вивізне
мито

ПДВ

2014
2015
2016
2017
2018

14,587
22,756
32,938
38,341
40,230

12,388
39,881
20,001
21,650
22,315

0,220
0,419
0,369
0,412
0,418

107,287
138,764
181,453
210,670
230,140

Джерело: [1]
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Плата за
Єдиний
виконання митних
збір, що
формальностей
справляється
митними
у пунктах
органами
пропуску через
поза місцем
державний
розташування
кордон України
митних органів
0,208
0,038
0,272
0,051
0,349
0,065
0,367
0,072
0,390
0,082

Таблиця 1

Всього

135,388
202,3
235,3
303,0
338,8
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нях дохідна частина Державного бюджету України зросла, проте в еквівалентному відношенні до
долара вона зменшилась на 1,244 млрд дол.
Щодо ПДВ, то він складає 80–90% щорічних
надходжень митних платежів до Державного бюджету України, тобто на всі інші податки і збори
припадає тільки 10–20%. Звідси можна зробити
висновки, що всі митні платежі, окрім ПДВ, несуть не фіскальне навантаження, а скоріше відображають регулятивний, контролюючий та захисний потенціал.
Якщо аналізувати темпи приросту надходжень
від митних інституцій України, то особливий
«стрибок» зафіксовано у 2015 році завдяки вжиттю ефективних заходів, спрямованих на здійснення належної організації митного контролю,
ефективної протидії митним правопорушенням,
забезпечення повноти оподаткування товарів, достовірності декларування товарів, транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон
України, посилення роботи з контролю за правильністю визначення митної вартості товарів,
класифікації країни походження. В 2015 р. митницями ДФС зібрано до бюджету 202,3 млрд грн,
або 102,6% до встановлених завдань, в абсолютних показниках приріст +5,1 млрд гривень.
У цілому показники надходжень до державного бюджету у 2017 році порівняно з 2016 роком
зросли на 49,1%, або на 66,6 млрд гривень. Приріст надходжень забезпечено з: податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів на 29,3%, або на 31,5 млрд грн, акцизного
податку з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів на 56,0% або на 8,2 млрд грн,
ввізного мита на 221,9% або на 27,5 млрд грн, вивізного мита на 90,5% або на 199,4 млн гривень
[3, с. 964].
Митницями ДФС забезпечено виконання заходів щодо контролю правильності визначення
митної вартості товарів. Сума додаткових надходжень коштів від корегування митної вартості
у 2018 році склала 5,8 млрд грн, що на 1,8 млрд
грн, або на 43,1%, більше показника 2017 року
(4,1 млрд гривень) [2, с. 112]. У 2016 році надходження від мита зменшились у зв’язку із зниженням обсягу імпорту в Україну та повільними
темпами виходу на зовнішні ринки.

У табл. 3 на основі показників загальних
надходжень до Державного бюджету України
і окремо надходжень від митних платежів розрахована частка митних платежів у Державному
бюджеті України. Як свідчать дані, найбільша
частка митних платежів у бюджеті припадає на
2017 рік, незважаючи, навіть, що це рік економічної кризи. В цілому, питома вага в структурі
доходної частини державного бюджету митних
платежів за досліджуваний період сягає 40%.
В сучасному світі склалася тенденція, коли митні платежі складають 1/3 частину державного
бюджету, а податкові платежі – 2/3 його частини. В Україні митні платежі, формують майже
2/3 Державного бюджету України.
За оперативними даними митної статистики, загальний зовнішньоторговельний обіг за
2018 рік склав 104,2 млрд дол. США. До державного бюджету у 2018 році забезпечено надходження митних платежів у сумі 369,5 млрд
грн, виконання індикативного показника становить 99,38%, зокрема до: загального фонду –
338,8 млрд грн, що становить 98,6%; спеціального фонду – 30,6 млрд грн, що становить 108,7%.
Фактичні надходження від митних інституцій
у 2018 р. порівняно з 2017 роком зросли на 16,8%
або на 53,2 млрд гривень.
До загального фонду протягом звітного періоду спрямовано:
– акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 19,5 млрд грн, що становить 107,9% виконання індикативу;
– ПДВ із ввезених на територію України товарів – 295,1 млрд грн, що становить 98,4% виконання індикативу;
– ввізного мита – 23,3 млрд грн, що становить
94,2% виконання індикативу;
– вивізного мита – 516,2 мли грн, що становить 79,3% виконання індикативу;
– плати за виконання митних формальностей
органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установлених для них – 74,5 млн грн, що становить
77,6% виконання індикативу.
Митницями ДФС забезпечено виконання заходів щодо контролю правильності визначення

Таблиця 2
Динаміка коефіцієнта збираності митних платежів у 2017–2018 роках (млрд. грн.)
Митні платежі
ПДВ
Акцизний податок
Ввізне мито
Вивізне мито

2017 рік
План

Факт

138 996,1
20 229,7
37 422,0
245,0

138 764,3
22 756,2
39 881,0
419,8

Коеф.
збираності
0,9983
1,1248
1,0657
1,7134

2018 рік
План

Факт

171 200,0
25 890,0
19 276,0
366,0

181 453,3
32 938,9
20 001,3
369,7

Коеф.
збираності
1,0598
1,2722
1,0376
1,0101

Джерело: [1]

Таблиця 3
Частка митних платежів у Державному бюджеті України (сальдо), млрд. грн.
Державний бюджет України
Митні платежі
Частка МП у ДБУ
Джерело: [1]

2014
346,54
123,291
35,57%

2015
339,2269
117,260
34,56%

2016
357,842
135,388
37,91%

2017
531,551
202,3
37,83%

2018
612,103
235,3
38,16%
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– значні обсяги імпорту сировинних товарів,
питома вага яких у загальних обсягах імпорту
становить 78,2% (зменшилась на 0,8 відсоткові пункти), при цьому частка товарів 27 групи
за УКТ ЗЕД становить 60,8% (усього обсяги мінеральних продуктів та енергетичних товарів
(25–27 груп за УКТ ЗЕД) становлять 71,5% від
загального обсягу імпорту);
– значні обсяги вугілля, які становлять 33%
обсягів імпорту або 22,2 млн т, (обсяги імпорту
вугілля збільшились на 0,9 млн т або на 4,2%
при сталому рівні вартості);
– значні обсяги газу природного, які становлять 11,5% від загального обсягу імпорту, або
7,7 млн т;
– зміна біржових котирувань значної кількості товарів (нафти, металів, полімерів, каучуку
тощо), та відповідно зміна ціни на їх похідні;
– оформлення у митному режимі імпорту значних обсягів флюсу вапнякового, вапняку (ввозиться для використання в металургійному виробництві, обсяги займають 3,8% або 2,54 млн
т, рівень митної вартості – 0,03 $/кг) та шлаку
і золи, у т. ч. відходів металургійного виробництва, обсяги займають 1,7% або 1,153 млн т, рівень митної вартості – 0,01 $/кг та 0,001 $/кг);
– зміна структури імпорту. У 2018 році порівняно із 2017 роком питома вага митного оформлення товарів із застосуванням 1 методу визначення митної вартості товарів збільшилась на
2,5 відсоткові пункти та становить 94,3%.
Найбільш високим є рівень застосування 1 методу при митному оформленні металів та виробів
з них (97,0%), продукції хімічної промисловості,
каучуку (96,6%), паливо-енергетичних товарів
(96,5%), мінеральних продуктів (95,4%), виробів
із каміння, скла, кераміки (93,2%).
Митницями ДФС використовується така форма митного контролю, як направлення запитів
до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав
для встановлення автентичності документів, поданих митному органу (стаття 336 Митного кодексу України).
ДФС з метою встановлення достовірної і повної інформації про рівень вартості імпортованих в Україну товарів здійснювались заходи із
підготовки та направлення запитів до митних
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митної вартості товарів. За результатами вжитих
заходів сума додаткових надходжень коштів від
коригування митної вартості за 2018 рік склала
4,65 млрд грн, що на 0,43 млрд грн, або на 10,3%
більше показника 2017 року. В основному додаткові надходження до держбюджету у 2018 році
забезпечено від коригування митної вартості:
– машин, устаткування та транспорту
(84–90 групи за УКТ ЗЕД) – 46,5% додаткових
надходжень;
– продовольчих товарів та сільгосппродукції
(1–24 групи за УКТ ЗЕД) – 19,2% додаткових
надходжень;
– продукції хімічної промисловості, каучуку
(28–40 групи за УКТ ЗЕД) – 12,7% додаткових
надходжень;
– текстилю, текстильних виробів, взуття
(50–67 групи за УКТ ЗЕД) – 7,1% додаткових
надходжень;
– паливо-енергетичних товарів (27 група за
УКТ ЗЕД) – 6,1% додаткових надходжень;
– металів та виробів з них (72–83 групи за
УКТ ЗЕД) – 3,0% додаткових надходжень.
У цілому за рахунок коригування митної вартості зазначених товарів у 2018 році забезпечено
близько 94,5% додаткових надходжень до державного бюджету.
На стан виконання додаткових митних платежів в Україні за рахунок коригування митної
вартості мали вплив зміна структури імпорту товарів, втрати внаслідок ситуації у Східному регіоні, заміна більш дорогих товарів їх дешевшими аналогами та зміна цін на зовнішніх ринках,
курс валют, застосування економічної частини
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угода про
асоціацію). При цьому необхідно враховувати,
що митні органи не є регулятором здійснення зовнішньої торгівлі, її завданням є митне оформлення товарів та відповідне реагування на ті
тенденції, що відбуваються у світі, у тому числі
і за напрямом ціноутворення.
На додаткові надходження за рахунок коригування митної вартості товарів у 2018 році порівняно з попереднім роком мали вплив в основному такі чинники:
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Рис. 1. Результати діяльності митних органів згідно оцінки їх ефективності діяльності
Джерело: [1]
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Рис. 2. Результати діяльності митних органів за 2018 р. при оцінці їх ефективності діяльності
Джерело: [1]

адміністрацій зарубіжних країн щодо перевірки
автентичності документів, поданих для підтвердження заявленої митної вартості товарів.
Висновки і пропозиції. Дослідивши рівень митних надходжень до Державного бюджету України встановлено, що найбільша частка
в митних платежах припадає на ПДВ, що підтверджує його фіскальну зорієнтованість. На відміну від світових практик, митні платежі в Укра-

їні складають 2/3 доходів державного бюджету
замість 1/3 і підтверджує структурну нерівномірність розподілу навантаження. Реально оцінити ефективність роботи митної служби досить
складно адже не існує єдина методика і вимагає
від науковців проводити подальші дослідження
для розробки такої методики на державному рівні, що сприятиме прозорості діяльності митних
органів.
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Аналіз фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
Анотація. В статті розглянуто сутність бюджетного фінансування та його особливості при проведенні фінансування бюджетних установ та організацій в Україні. Охарактеризовано принципи фінансування бюджетних установ, серед яких – безповоротність, цільовий характер бюджетного фінансування, ефективне і
повне використання коштів, справедливість і неупередженість та публічна прозорість. Визначено суб’єктів
видаткових відносин та їх завдання. Проаналізовано динаміку фінансування видатків Державного бюджету за функціональною та економічною класифікацією за останні роки. Висвітлені зміни структури
видатків Державного бюджету 2016-2018 рр. Обґрунтовано, що правильний розподіл бюджетних видатків
у різні сфери господарства країни відіграє надважливу роль у побудові міцної та стабільної економіки.
Ключові слова: бюджет, бюджетні установи, кошторис, державні асигнування, бюджетне фінансування,
державні підприємства.
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Lviv National University of Ivan Franko

Analysis of financing of budgetary institutions
and organizations in Ukraine

остановка проблеми. Потреба в існуванні
П
державного бюджету зумовлена самою природою держави, найважливішою метою якої є ви-

конання загальносуспільних функцій і завдань,
а також об'єктивно існуючим законом вартості,
наявністю товарно-грошових відносин та іншими
чинниками. Розглядаючи систему державних фінансів, можна стверджувати, що бюджет займає
центральне місце, оскільки він повинен забезпечити виконання державою її основних функцій,
таких як: управління, оборони, регулювання економіки, соціальної. Держава використовує бюджет
для здійснення територіального, внутрішнього
і міжгалузевого розподілу і перерозподілу ВВП
з метою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій
населенню. Бюджетне фінансування відіграє надзвичайно важливу роль в належному функціонуванні бюджетних установ в Україні, так як вони
практично не мають власних надходжень для
самофінансування. Суть державного бюджету полягає не в тому, що це конкретна сума грошових
коштів, що знаходяться на конкретному рахунку,
а в тому, що він формулює напрями спрямування
доходів держави на ті чи інші видатки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день питаннями фінансування бюджетних установ займаються як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, серед яких:
П.Й. Атамас, В.М. Опарін, М.С. Зякун, Л.І. Жаліло, О.Р. Західна, І.В. Розпутенко, Ю.В. Вороненко, С.В. Свірко, І.Д. Фаріон та інші.
Метою статті є з’ясування сутності бюджетного фінансування, дослідження особливостей
фінансування бюджетних установ та організацій
Україні на сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до Бюджетного кодексу України [1] бюджетні установи – органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, а також організації,
створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Важливим є те, що бюджетні організації обов’язково
мають бути неприбутковими.
Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний та місцевий бюджети. Сам процес виділення коштів на видатки називається
фінансуванням. Тому доцільно розглянути сутність бюджетного фінансування.
© Західна О.Р., Мосолова Ю.О., 2019
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Summary. This article considers the essence of budget financing and its specifics in financing of budgetary institutions and organizations in Ukraine. The principles of financing of budgetary institutions are characterized,
including irrevocability, purposeful character of budgetary financing, efficient and full use of funds, fairness and
impartiality and public transparency. The subjects of expenditure relations and their tasks are defined. The dynamics of financing of the State Budget expenditures by functional and economic classification in recent years is
analyzed. State funding may cover not only the public sector Ukraine, but also companies and organizations of
any ownership, which receive financial resources from the budgets of different levels. Changes in the structure
of expenses of the State Budget 2016-2018 are highlighted. The analysis results demonstrate both positive and
negative trends of budget expenditures in Ukraine are given. In the process of research, such general and specific scientific methods of investigation were used: a systematic approach, methods of logical generalization and
comparison, scientific abstraction, methods of synthesis, logical generalization and analogies. The methodological base of the research was made by scientific works of domestic and foreign scientists and senior specialists,
analytical materials on the research problem. It is substantiated that the correct distribution of budget expenses
to different sectors of the country's economy plays an important role in building a strong and stable economy.
The study concludes that the analysis of the implementation of its revenues and expenditures is one of the most
effective ways to control the effective and efficient use of budgetary resources, an important step in making managerial decisions on further development of the budgetary organizations and institutions.
Keywords: budget, budgetary institutions, budget, state allocations, budget financing, state enterprises.
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Сутність бюджетного фінансування полягає
в наданні на безповоротній основі коштів з державного бюджету на витрати пов’язані з виконанням державних замовлень, державних програм, на утримання державних організацій.
Кожне окреме бюджетне підприємство, організація або установа отримує асигнування лише
з одного бюджету. Це і є одним зі специфічних
принципів бюджетного фінансування поряд із
загальними принципами здійснення видаткової
політики. Фінансування незапланованих заходів, пов'язаних із стихійним лихом, епідеміями,
ліквідацією втрат від катастроф є винятком з даного принципу і відповідно кошти на покриття
витрат виділяються як з місцевих, так і з державного бюджетів.
Бюджетне фінансування має свої специфічні
принципи. Науковці виділяють різний перелік
цих принципів як за змістом, так і за кількістю.
Проте, враховуючи сутність бюджетного фінансування, можемо стверджувати, що в основу процесу фінансування бюджетних установ покладено такі основні принципи (рис. 1).
Основою ефективного функціонування будьякої організації є належне фінансове забезпечення, тому доцільно розглянути форми фінансового
забезпечення бюджетних установ, ними виступають: бюджетне фінансування, самофінансування, благодійництво та спонсорство. Суттєвим
джерелом фінансового забезпечення є кошти
державного та місцевих бюджетів, тоді як кошти,
отримані з інших джерел, – лише додатковий фінансовий ресурс. Відповідно, основною формою

фінансового забезпечення бюджетних установ
являється бюджетне фінансування. Додатковим
джерелом фінансування бюджетних установ можуть бути доходи від діяльності створених на їх
базі спеціальних структурних підрозділів, що передбачено Статутом. Також джерелом власного
фінансування може слугувати отримання допомоги від спонсорів та меценатів, проте в Україні спонсорські внески є вкрай рідко, оскільки це
стримується податковою політикою і меценати
не можуть повністю контролювати, куди витрачаються їхні кошти [7].
Відповідно до значимості та підпорядкування
здійснюється розділ установ на ті, що фінансуються безпосередньо з державного бюджету та ті,
що отримують асигнування з місцевих бюджетів. З держбюджету фінансуються національні
установи; підприємства, організації та заклади,
що підпорядковані безпосередньо міністерствам
України, державним комітетам та відомствам.
Інші ж бюджетні організації отримують фінансування з відповідних місцевих бюджетів.
У видаткових відносинах беруть участь найчастіше три суб'єкти. Основною стороною є Міністерство фінансів України, яке складає розпис видатків, і Державна казначейська служба
України, яка дозволяє користуватися бюджетними призначеннями (асигнуваннями). Останнє
може поновлювати або припиняти фінансування
бюджетних установ залежно від стану додержання фінансової дисципліни.
Посередником в даному випадку являється
банківська установа, де відкрито єдиний казна-

Безповоротність

Бюджетні кошти, надані відповідним розпорядникам та
отримувачам, використані на фінансування економіки,
соціально-культурної
сфери,
соціального
захисту
населення, управління, оборони і т.д. не потребують
повернення та прямого відшкодування.

Цільовий характер
бюджетного фінансування

Бюджетні видатки здійснюються лише за цільовим
призначенням відповідно до фінансових актів держави та
фінансових планів суб’єктів бюджетних відносин.

Ефективного і повного
використання коштів

Отримання максимального результату за рахунок
мінімального обсягу бюджетних ресурсів або досягнення
запланованих цілей за умови використання визначеної
бюджетом суми коштів.

Справедливість і
неупередженість

Бюджетне фінансування здійснюється на засадах
справедливого й неупередженого розподілу бюджетних
ресурсів між усіма без виключення розпорядниками і
отримувачами коштів.

Публічність й прозорість

Оприлюднення показників звітів про виконання
фінансових планів у частині використання бюджетних
коштів їх розпорядниками та отримувачами, а також
відкритому прийнятті відповідних рішень.

Рис. 1. Принципи фінансування бюджетних установ та організацій
Джерело: складено на основі [2; 3]
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Розпорядники бюджетних коштів – бюджетні установи в особі
керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань,
взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету
Головні розпорядники бюджетних
коштів – бюджетні установи в особі їх
керівників, які визначаються відповідно
до частини першої статті 22 Бюджетного
кодексу України і затверджуються
законом про Державний бюджет
України та рішенням про місцевий
бюджет шляхом встановлення їм
бюджетних призначень

Розпорядники
за обсягом
наданих прав

Розпорядники бюджетних коштів
нижчого рівня – розпорядник, який у
своїй
діяльності
підпорядкований
відповідному головному розпорядникові
та діяльність якого координується через
нього
Рис. 2. Розпорядники за обсягом наданих прав

чейський рахунок бюджетної установи. Банк повинен контролювати витрачання готівки, порядок
сплати податків і обов’язкових зборів, порядок списання коштів з рахунку. Третім учасником видаткових відносин виступає розпорядник бюджетних
коштів, або ж отримувач бюджетних коштів. Ніхто
з суб'єктів не має права оперативної самостійності.
Розрізняють головних та нижчого рівня розпорядників бюджетних коштів. Головні затверджуються Законом про Державний бюджет України
або рішенням про місцевий бюджет, залежно від
того чи вони розпорядники коштів Державного
бюджету чи місцевих бюджетів (рис. 2).
Головний розпорядник бюджетних коштів
в межах своїх повноважень:
1. Розробляє план своєї діяльності відповідно
до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності
досягнення конкретних результатів за рахунок
бюджетних коштів.
2. Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органові.
3. Отримує бюджетні призначення шляхом їх
затвердження у Законі про Державний бюджет
України чи рішенні про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників
бюджетних коштів нижчого рівня відомості про
обсяги асигнувань.
4. Затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачено законодавством.
5. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками
бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням
ними коштів.

6. Отримує звіти про використання коштів від
розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня й одержувачів бюджетних коштів і аналізує
ефективність використання ними коштів.
Фінансування бюджетних установ та організацій здійснюється на основі затвердженого кошторису – основного планового документу, відповідно,
до якого визначається об’єм й скерованість коштів
для виконання функцій установою та який надає
право бюджетній організації щодо отримання доходів і здійснення видатків. Саме надходження
і витрати бюджету є складовими елементами загального та спеціального фонду бюджету.
Доцільно розглянути реальні показники планового та фактичного виконаного Державного
бюджету України протягом 2016-2018 рр. в розрізі загального та спеціального фонду (табл. 1).
Рівень виконання річного плану видатків Державного бюджету України з урахуванням міжбюджетних трансфертів зменшився на 1,1 в.п.
відповідно щодо минулорічного показника і становив 95,3%. При цьому загальний обсяг видатків збільшився порівняно з 2017 роком на 17,4%
і становив 985 851,8 млн грн (див. табл. 1). Видатки Державного бюджету України без урахування
міжбюджетних трансфертів склали 686 912,2 млн.
грн., що більше минулорічного показника на
122 955,1 млн грн, або на 21,8%. Рівень виконання річного плану становив 94,1%, що на 1,3 в. п.
вище минулорічного. Із загального фонду було
профінансовано 599 133,5 млн грн, що на 20,7%
більше відповідного показника 2017 року і становить 97,0% річних планових призначень, з спеціального фонду – 87 778,7 млн грн, що більше
показника попереднього року на 24,3%. Рівень
виконання річного плану за спеціальним фондом
становить 78,3% (за 2017 рік – 79,4%).
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Джерело: [2]
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Таблиця 1

Видатки Державного бюджету за 2016-2018 рр.

Державний бюджет
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів), у т. ч.:
– загальний фонд
– спеціальний фонд
Державний бюджет
(з урахування
міжбюджетних
трансфертів), у т. ч.:
– загальний фонд
– спеціальний фонд
Міжбюджетні
трансферти, разом

Виконання,
%

Річний план,
млн грн

2018 рік
Виконання,
%

Факт, млн
грн

Річний план,
млн грн

2017 рік
Виконання,
%

Факт, млн
грн

Видатки

2016 рік
Річний план,
млн грн

Роки

Факт, млн
грн

494

511 835,4 489 488,5

95,6

591 265,9 563 957,1 95,4

729 754,1

686 912,2 94,1

451 555,1 447 898,5
60 280,3 41 590,0

99,2
69,0

502 349,9 496 349,9 98,8
88 916,0
70 607,2 79,4

617 666,9
112 087,2

599 133,5 97
87 778,7 78,3

462542,6

430108,8

93,0

870 490,0 839 453,1 96,4 1 034 426,4 985 851,8 95,3

647 222,3 642 604,7
61 356,4 42 279,0

99,3
68,9

767 983,6 757 521,4 98,6
102 506,4 81 931,7 80,0

905 893,0
128 533,4

884 166,1 97,6
101 685,7 79,0

196 743,3 195 395,3

99,3

279 224,2 272 602,9 97,6

304 472,2

286 423,4 94,0

Джерело: складено автором на основі [4]

Доволі важливим моментом є те, що всі без
виключення видатки бюджетних установ, які
фінансуються згідно кошторису, поділяються на
капітальні видатки і поточні видатки. До капітальних видатків відносять придбання основного капіталу та капітальні трансферти, а до поточних – оплата праці та нарахування на заробітну
плату, використання товарів та послуг, обслуговування боргових зобов’язань, поточні трансферти, соціальне забезпечення та інші поточні
7,10%

капітальні
видатки
поточні видатки

економічні науки

92,90%

Рис. 3. Видатки державного бюджету
за економічною класифікацією у 2018 р.
Джерело: складено автором на основі [4]

видатки. Згідно статистичних даних, в Україні
видатки бюджету за економічною класифікацією за 2018 р. становлять 985,9 млрд грн., з них
поточні видатки – 916,0 млрд грн., що становить
92,9% а капітальні – 69,8 млрд грн., відповідно
7,1%. 985,9 млрд грн. (рис. 3).
Для більш детального аналізу поточних
і капітальних видатків державного бюджету слід
розглянути їх структуру і зміни в ній протягом
останніх років, адже тут відбулися певні зміни
щодо фінансування (табл. 2, табл. 4).
Аналізуючи дані табл. 2, бачимо, що поточні видатки Державного бюджету 2018р. склали
916 046,4 млн. грн., що на 14,7% більше ніж у 2017р.
Частка видатків на оплату праці з нарахуванням
була найбільшою серед усіх видатків Державного
бюджету. Порівняно з минулим роком вона зросла
на 27,1 відсотка. Це пов’язано із збільшенням рівня мінімальної заробітної плати у 2018 р. Відповідно найменша частка поточних видатків державного бюджету припадає на інші поточні видатки, які
становлять лише 0,7 відсотка.
Водночас прослідковуємо (табл. 3), що капітальні видатки державного бюджету за 2018 р.
профінансовано у розмірі 69 805,5 млн. грн., їх обсяги порівняно з минулим роком зросли на 70,9%.

Поточні видатки Державного бюджету за 2016-2018 рр.
Поточні видатки
Оплата праці та нарахування
на заробітну плату
Використання товарів і послуг
Обслуговування боргових
зобов'язань
Поточні трансферти
Соціальне забезпечення
Інші поточні видатки
Разом поточні видатки

Таблиця 2

2016 рік, млн. грн.

2017 рік, млн. грн.

2018 рік, млн. грн.

105 351,4

134 779,9

171 258,5

95 827,7

122 111,9

157 552,4

97 374,5

111 480,2

116 297,3

199 606,4
153 282,5
6 806,1
658 248,6

274 740,7
148 982,1
6 503,1
798 597,7

297 695,2
166 624,8
6 618,2
916 046,4

Джерело: складено автором на основі [4]
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Капітальні видатки Державного бюджету за 2016-2018 рр.
Капітальні видатки
Придбання основного капіталу
Капітальні трансферти
Разом капітальні видатки

2016 рік, млн. грн.
15 044,4
11 590,7
26 635,1

2017 рік, млн. грн.
18 532,7
22 322,6
40 855,3

Таблиця 3

2018 рік, млн. грн.
32 673,2
37 132,3
69 805,5

Джерело: складено автором на основі [4]

Тобто у 2018 р. відбулося суттєве зростання капітальних видатків, тобто бюджетні кошти інвестували в основні фонди і нематеріальні активи.
Цілком впевнено можна стверджувати, що
збільшення фінансування бюджетних організацій можливе не лише завдяки пошуку додаткових джерел фінансування, але й за рахунок
ефективного використання наявних. Для забезпечення цього, формування та використання
фінансових ресурсів має підлягати достатньому
фінансовому контролю. Відповідно, щоб забезпечити контроль за цільовим, повним та раціональним використанням коштів бюджетними
установами необхідна повна інформація, яку
отримують за допомогою даних бухгалтерського
обліку. Ці показники є основою для проведення
всебічного аналізу з метою вибору ефективних
методів бюджетного фінансування, уникнувши
при цьому можливих ризиків.
Висновки і пропозиції. За результатами
проведеного аналізу, можна стверджувати, що
бюджетне фінансування виконує провідну роль
у соціально-економічному розвитку суспільства,
адже бюджетні установи та організації фактично не мають додаткових надходжень коштів для
розвитку. Кошти надані бюджетним установам
з державного бюджету є обов’язковими для того,

щоб вони існували, тому ефективне функціонування таких установ можливе лише за налагодженого фінансового механізму.
Зараз, використання бюджетних коштів бюджетними організаціями властиві певні обмеження, обумовлені нестачею коштів у державі.
Тому, установи повинні шукати нові джерела
фінансування для їх ефективного функціонування. Проте, фінансове забезпечення бюджетних
установ також можна покращити шляхом запобігання зловживань з наявними фінансовими
ресурсами, а для цього потребує вдосконалення
контроль за їх формуванням та використанням.
Державний бюджет вiдiграє важливу роль
в перерозподiлi ресурсiв вiдповiдно до суспiльних
iнтересiв. У сучасних умовах для більш ефективного розміщення ресурсів найчастіше застосовується високий ступінь перерозподілу коштів, тоді
як у більш досконалій ринковій системі зазвичай
практикується зменшення рівня оподаткування
підприємств і передача приватним інститутам
функцій соціального захисту населення.
Сьогодні, держава окрім виконання своїх безпосередніх владних та соціальних функцій, несе
відповідальність за ефективне функціонування
ринкової економіки країни, що, зрештою, забезпечує національну конкурентоспроможність.
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Інформаційні технології управлінської звітності
Анотація. У статті досліджено проблемні питання щодо ведення управлінського обліку на підприємстві та обґрунтовано актуальність застосування інформаційних систем в даному обліку, який є основою
ефективного бізнесу. Наведено перелік програмних продуктів для автоматизації управлінського обліку
на підприємствах України. Проаналізовано переваги і недоліки спеціалізованих програмних продуктів,
які призначені для обліку і формування інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Детально проаналізовано ERP-системи, як конкретний програмний пакет, який реалізує стратегію ERP
(англ. Enterprise Resource Planning). Розглянуто переваги застосування програмного продукту BAS ERP
та SAP ERP з метою оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень.
Ключові слова: інформаційна система підприємства, спеціалізовані програмні продукти, ERP-система,
BAS ERP, SAP ERP, управлінський облік, автоматизація управлінського обліку, бізнес-процеси.
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Summary. The article examines the problematic issues of management accounting at the enterprise and
substantiates the relevance of information systems in accounting, which is the basis of effective business. The
purpose of preparation of the management reporting at the enterprise and what tasks of the management reporting are specified. The list of software products for automation of management accounting at the enterprises
of Ukraine is given. The advantages and disadvantages of specialized software products that are designed for
accounting and information formation for making informed management decisions are analyzed. Detailed analysis of ERP-system as a specific software package that implements the strategy of ERP (eng. Enterprise Resource Planning). It is analyzed which software products occupy an important place for management accounting. The advantages are considered, namely: flexible adaptation; providing reliable information; the ability to
analyze information; the ability to control factors; the use of a single integrated solution; improving business
efficiency; increasing transparency; storage of large amounts of information; reduction of paper documentation
and disadvantages of using the software product BAS ERP and SAP ERP in order to optimize the financial and
economic activities of the enterprise and making effective management decisions. In the course of the study,
a number of features of the implementation and use of systems were described. The main disadvantage of the
systems was their high cost, which makes it impossible to implement it in small businesses. The study allows
to assess the prospects for the implementation of the information system in the activities of the enterprise on
the example of BAS ERP and SAP ERP. The comparison between these two perspective software products for
optimization of management accounting at the enterprises of Ukraine is carried out, and the conclusion about
introduction of an optimum variant is made.
Keywords: enterprise information system, specialized software products, ERP system, BAS ERP, SAP ERP,
management accounting, management accounting automation, business processes.

остановка проблеми. В умовах ринкоП
вої економіки інформаційною основою
ефективності діяльності підприємства є управ-

лінський облік і звітність. Оскільки саме управлінський облік забезпечує менеджерів оперативною інформацією, яка використовується для
управління, планування, контролю і оцінки
ефективності функціонування як структурних
підрозділів підприємства, так і підприємства
в цілому. Це пояснюється тим, що саме в системі
управлінського обліку здійснюється збір та опрацювання фінансових та нефінансових даних про
діяльність суб’єкта господарювання, проводиться аналіз і на цій основі складаються управлінські звіти, що містять інформацію, яка дозволяє
сформувати максимально обґрунтовані управлінські рішення та оптимально використовувати
обмежені ресурси. Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно застосовувати сучасні інформаційні технології і, зокрема,
спеціалізовані програмні продукти для ведення
управлінського обліку.
© Знамеровська А.О., Король С.Я., 2019

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню питань застосування інформаційних технологій в управлінському обліку присвячено багато наукових праць вітчизняних науковців, зокрема: М.М. Бенько, Я.А. Гончарук,
Н.С. Марушко, Д.С. Лозовицький, Г.М. Воляник,
С.В. Івахненков, С.О. Левицька, В.Д. Шківр,
Н.В. Антоненко. За кордоном дослідженню питання автоматизації управлінського обліку приділяли увагу Д. Баррі, У. Бек, С. Діпіаза, Р. Екклз,
Б. Лева, Д. Уітні, Л. Лесков, Н. Наумов та інші.
Вивчення та оцінка сучасного стану досліджень в сфері використання інформаційних
технологій підтримки управлінського обліку
підприємств свідчить, що на сьогодні дана проблематика викликає значний інтерес серед науковців і практиків.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на значну
кількість публікацій як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, дослідження питань автоматизації управлінського обліку на підприємствах

України та вибір оптимального програмного
продукту у сучасних умовах розвитку економіки
для ведення даного виду обліку відзначаються
фрагментарністю в частині використання інформаційних технологій для управлінського обліку.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз
спеціалізованих програмних продуктів, що представлені на ринку України та дозволяють вести
управлінський облік, дослідження їх особливостей щодо ефективності інформаційного забезпечення управління бізнес-процесами та прийняття ефективних управлінських рішень.
Виклад основного матеріалу. Вирішення
актуальних проблем в економіці неможливе без
прискорення науково-технічного прогресу, широкого впровадження інноваційних інформаційних технологій у всі галузі людської діяльності.
Однією з найбільш трудомісткою частиною роботи на підприємствах є управлінський облік.
Чітко налагоджена система обліку забезпечує
управлінські потреби необхідною та достовірною
інформацією [1, с. 5].
Розвиток управлінського обліку на сучасному етапі полягає в поєднанні таких функцій, як
планування, облік, контроль i аналіз. Результатом такого поєднання має бути система інформаційного забезпечення прийняття управлінських
рішень, обслуговувати яку повинен управлінський облік [2, с. 8].
Сучасній інформаційній технології (IT) притаманні деякі нетехнічні особливості, а саме:
врахування людського чинника у процесах
управління та колективне використання інформаційних ресурсів. Крім широкого застосування
комп'ютерної техніки, вона базується на трьох
основних принципах: інтегрованості, гнучкості
та інформативності.
Перевагою інформаційних технології є формування в електронному вигляді облікових даних,
які характеризують фінансово господарську діяльність підприємства в режимі реального часу.
Ефективний управлінський облік на підприємстві вимагає наступних умов для побудови
та автоматизації:
– розробки управлінського плану рахунків
і управлінської облікової політики (закріплення
норм таких регламентних процедур, як нарахування амортизації, закриття рахунків та розподіл витрат);
– визначення аналітиків, необхідних для проведення коректного аналізу управлінської звітності;
– розробка спеціальних форм управлінської
звітності та визначення методів отримання даних для заповнення цих форм [3].
Метою складання управлінської звітності
є задоволення інформаційних потреб управління шляхом надання вартісних і натуральних
показників, що дозволяють оцінювати, аналізувати, контролювати, прогнозувати і планувати
діяльність як структурних підрозділів підприємства, так і підприємства в цілому, а також діяльність конкретного персоналу [4, с. 256].
Для удосконалення управлінського обліку
та складання управлінської звітності на ринку
програмних продуктів пропонують десятки пакетів програм. Сучасний стан ринку інформаційних систем в Україні представлений різно-
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манітними автоматизованими системами обліку.
Найбільш відомі та адаптовані до вітчизняної
практики програмні продукти наведені на рис. 1.
Важливо, що кількість різновидів таких систем
постійно збільшується і одночасно розширюється
діапазон функціональних можливостей.
Перед керівниками підприємств постає важливе питання, яку систему впроваджувати на
підприємстві для автоматизації управлінського
обліку, який є основою успішної діяльності бізнесу. Тільки за умови правильного вибору можна
максимізувати ефективність ведення облікової діяльності, що, безумовно, є необхідним кроком на
шляху до інноваційного розвитку підприємства.
Найбільш поширені програмні продукти на
українському ринку для ведення управлінського
обліку: 1С: Підприємство, BAS ERP та SAP BAS.
Тривалий час досить оптимальним рішенням
для ведення управлінського обліку було «1С:
Підприємство», а саме конфігурація «Управління торговим підприємством» (УТП) [6]. При відносно невеликій вартості ця програма здатна
оперативно аналізувати актуальну інформацію
по підприємству для її подальшого зручного аналізу за певними параметрами і алгоритмами. Як
наслідок, менеджери можуть здійснювати управлінський облік, аналізувати економічний стан
підприємства та прогнозувати діяльність. Незважаючи на те, що вагома частка підприємств
використовує дане прикладне рішення, воно поступово виходить з ринку.
Зі стрімким розвитком економіки України
та у світі в цілому виникла можливість впроваджувати на підприємства більш інноваційні
та унікальні рішення, завдяки яким спрощується адміністрування і управління підприємством,
оптимізуються процеси обліку та аналізу, планування розвитку бізнесу, поліпшується взаємодія
різних бізнес-структур.
Таким широким переліком інструментів володіють ERP-системи. Ця корпоративна інформаційна система для автоматизації планування,
обліку, аналізу та контролю всіх бізнес-процесів
та вирішення бізнес завдань в масштабі підприємства дозволяє також інтегрувати всі відділи
та функції підприємства в єдину систему, і як
наслідок всі департаменти працюватимуть з єдиною базою даних і це полегшує обмін інформацією між ними, та зменшує кількість можливих
помилок.
Таким чином, ERP-системи заміняють застарілі інформаційні системи з управління логістикою, фінансами та проектами.
Як і кожна інформаційна система, ERP має
як переваги, так і недоліки. Система має широкі
можливості автоматизації всіх процесів підприємства, забезпечує моделювання, планування,
аналіз, облік, контроль та консолідацію даних по
декількох підприємствах [7].
Недоліки ERP-системи полягають у її високій вартості, особливо для малого та середнього
бізнесу, проблемі адаптації під конкретні умови
та складнощі у зміні впровадженої архітектури
системи. Крім того, деталізація, яку забезпечує
масштабна ERP-система, найчастіше виявляється непотрібною та, як наслідок, обсяг економії
в цьому випадку може бути менше, ніж витрати
на впровадження.
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Програмні продукти автоматизації управлінського обліку в Україні
1С: Підприємство

BAS

Інші

Бухгалтерія, ред.2.0

BAS Бухгалтерія

UA-бюджет

Управління
торговим
підприємством

BAS ERP

MASTER:
Бухгалтерія

BAS Управління
торгівлею

Управління
виробничим
підприємством

SAP B1
IS pro

BAS Документообіг
КОРП

Зарплата і
управління
персоналом

BAS Управління
Холдингом

Рис. 1. Ринок спеціалізованих програмних продуктів автоматизації
управлінського обліку в Україні
Джерело: систематизовано автором на основі [5]

ERP-система
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Переваги

Недоліки

Охоплення всіх бізнес-процесів
підприємства та управління всіма
ресурсами.

Недостатнє інвестування у навчання
персоналу, а також у зв’язку з
недоробленістю політики занесення
та підтримки актуальності даних в
ERP.

Дозволяє керівникам підприємства
та його персоналу реально
планувати і управляти
виробництвом.

Занадто висока вартість для
впровадження на невеликих та
середніх підприємствах, та для
навчання персоналу.

Первинним є оптимізація
виробничих процесів, підвищення
ефективності виробничої
діяльності.

Складнощі з адаптуванням під
документообіг підприємства та його
специфічні бізнес-процеси.

Інтеграція із різними системами,
що дозволяє отримати інтегроване
рішення для управління бізнеспроцесами.

Рис. 2. Переваги та недоліки ERP-системи
Джерело: систематизовано автором на основі [7]
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технології, багато уваги приділили масштабованості, прозорості і безпеці. Головне – в основу закладені сучасні методики управління, теорії обмежень, що дозволяють управляти ефективністю
всього бізнесу.
Можливості програмного продукту BAS ERP,
який розроблений на новітній версії технологічної платформи наведені на рис. 4.
Основними перевагами автоматизації управлінського обліку за допомогою BAS ERP є:
– забезпечення даними про діяльність будьякого співробітника підприємства в режимі реального часу у будь-якому розрізі;
– значне підвищення ефективності роботи
підприємства, його прозорості;
– вдосконалення фінансової та виробничої
дисципліни працівників;
– складання фінансової та управлінської звітності на основі однієї і тієї ж вихідної інформації;
– наявність вбудованих функції контролю за
обліковими операціями [8, с. 218].
Безумовно в процесі впровадження нових
інформаційних систем необхідне також безперервне навчання персоналу, що зумовлене концептуальним рівнем нових знань, навичок і змін
у роботі фахівців [12, с. 369].
Навіть найсучасніша програма з найбільшим
набором варіантів функціональних можливостей
представляє собою всього лише інструмент для
роботи з інформацією, а ефективність її застосування визначається все не якістю самого продукту, а компетентністю користувача [11, с. 320].
Проаналізувавши як переваги так і недоліки програмних продуктів BAS ERP та SAP ERP,
можна зробити висновок що програми мають
багато спільного. Проте підприємствам України
доцільніше впроваджувати BAS ERP. Оскільки дане рішення новітнє, нещодавно з’явилося
на ринку та є доволі перспективним, оскільки
об’єднує в собі ведення бухгалтерського обліку,
управління персоналом, планування діяльністю,
контроль та аналіз результатів, має зрозумілий
та гнучкий інтерфейс. До того ж BAS ERP простіше впроваджувати в порівнянні з SAP ERP,
є можливість оперативного навчання персоналу
за відносно невеликою вартістю.

Велика функціональність

Підтримка різних мов

Протоколювання доступу
до системи відповідно
до прав користувачів

Формування власних
програмних продуктів
у середовищі системи
SAP ERP

Сучасні технологічні
підходи на базі клієнтсерверної архітектури

Модульний принцип
побудови

Інтеграція всіх
бізнес-процесів

Розвинена система
звітності, відкритість
Рис. 3. Ознаки системи SAP ERP

Джерело: систематизовано автором на основі [9]
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Також, існує вагома проблема при впровадженні ERP-системи – забезпечення безпеки даних. Складні налаштування права доступу окремих підрозділів і співробітників компанії часто
призводять до помилок і вимагають додаткового
часу на налагодження [7].
Постає проблема ще у тому, якщо перестає
працювати ERP-система (проблеми на сервері),
то зупиниться робота всієї компанії.
Перевага ERP-системи у тому, що вона сприяє не тільки значному підвищенню ефективності
роботи підприємства та його прозорості, а також
зростанню фінансової та виробничої дисципліни
персоналу.
На рис. 2 систематизовано переваги та недоліки впровадження ERP-систем на підприємстві.
Перше місце на ринку програмних продуктів
класу ERP-систем займає потужна система планування ресурсів підприємства компанії SAP. SAP
ERP забезпечує глобальне планування потреб
у ресурсах підприємства із застосуванням спеціалізованого управління потоками операцій. Ознаки,
що характеризують SAP ERP наведені на рис. 3.
Впровадження даного програмного комплексу для автоматизації управлінського обліку забезпечує комплексний контроль за усіма фінансовими операціями у реальному часі та повну
прозорість фінансової звітності для керівництва
та інвесторів, як наслідок – зростання економічної вартості підприємства та його інвестиційної
привабливості. До того ж, перевагою є зниження операційних витрат внаслідок більш високої
ефективності бухгалтерського та управлінського
обліку [10].
Основним недоліком такого рішення є висока
вартість купівлі, впровадження, навчання персоналу та обслуговування системи.
20 грудня 2017 року в Україні стартували продажі нового рішення ERP-системи – BAS ERP.
Дане інноваційне рішення враховує найкращі
практики автоматизації великого та середнього
бізнесу в Україні. Великою його перевагою є те,
що прикладне рішення враховує специфіку обліку в Україні, повністю адаптоване під українську законодавчу і нормативну базу. Розробники
врахували всі сучасні вимоги: мобільні і хмарні
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Можливості BAS ERP
Забезпечує високу надійність, масштабованість та продуктивність системи
Організація роботи з системою через Інтернет (режим тонкого клієнта,
веб-клієнта, «хмаровий» режим
Створення мобільних робочих місць з використанням планшетів і
смартфонів під управлінням iOS або Android
Дружній інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з
урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних
налаштувань
Наявність механізму функціональних опцій, дозволяє «вмикати» або
«вимикати» різні функціональні частини прикладного рішення без зміни
конфігурації
Рис. 4. Функціональні можливості BAS ERP

Джерело: складено автором на основі [7]

Висновки і пропозиції. На сьогодні велика
кількість українських підприємств впроваджують якісну автоматизацію управлінського обліку, і ця кількість значно зростає [11, с. 321].
Підприємства України вимагають впровадження інтегрованих систем управління бізнесом, проте їх ефективність значною мірою визначається підтримкою ІТ ведення обліку. Вони

дозволяють забезпечити інформаційну взаємодію усіх учасників бізнес-процесів, швидко обробляти й аналізувати отримані первинні дані,
складати повноцінні змістові управлінські звіти
для менеджерів різних рівнів і формувати на їх
основі правильні рішення щодо оптимізації використання обмежених ресурсів з метою реалізації стратегічних і тактичних завдань бізнесу.
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Аналіз впливу кількісних та якісних факторів
на функціонування корпоративної культури персоналу
Анотація. Досліджено проблеми формування корпоративної культури в адміністрації місцевого рівня.
Розраховано рівень корпоративної культури на основі обчислення якісних та кількісних факторів впливу.
За допомогою застосування факторного аналізу розглянуто вплив окремих індикаторів на корпоративну
культуру. Проведено опитування персоналу районної державної адміністрації з метою здійснення аналізу статистичних даних. Визначено чинники, що мають важливе значення для підвищення мотивації персоналу установи. Запропоновано шляхи підвищення мотивації персоналу та зниження рівня плинності
кадрів. Досліджено динаміку заробітної плати в адміністрації місцевого рівня, починаючи з 2016 року.
Отже, корпоративна культура складається не відразу, процес її формування складний і тривалий. Він
розвивається за своїми індивідуальними законами, у кожній структурній організації за своїми правилами та принципами.
Ключові слова: корпоративна культура, мотивація персоналу, плинність кадрів, якісний аналіз.
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Analysis of the impact of quantitative
and qualitative factors on the functioning of the corporate
culture of the personnel of the enterprise
Summary. The problems of formation of corporate culture in the administration of local level are investigated.
The level of corporate culture is calculated based on the calculation of qualitative and quantitative factors of
influence. The use of factor analysis examines the impact of individual indicators on corporate culture. Surveys
of the staff of the district state administration were conducted in order to analyze the statistics. Factors that
are important for increasing staff motivation are identified. Ways to increase staff motivation and reduce staff
turnover are suggested. The dynamics of wages in the local administration since 2016 have been investigated.
The stages of improvement of the corporate culture level in the organization are suggested and it is desirable to
create a new system of motivation for the implementation of the corporate culture formation and development
program for each employee, for successful formation of the organizational culture and reduction of staff resistance. It is proved that the newly created program should work for absolutely every employee for the purpose
of increase of efficiency. All innovations should be discussed in advance at meetings, and the most dramatic
changes at the general meeting. When forming and developing a corporate culture, it is important to take into
account the views of employees. The manager of each department should give his own example, which will confirm the necessity and correctness of innovations. This is especially important for organizations where the first
person in the organization is always highly respected among employees. It is found that all levels of employees
should be involved in the process of formation and development of corporate culture. If innovations are not
accepted at some institution, they cause resistance, they should be resisted correct again at the highest level.
Corporate culture is not immediately formed, the process of its formation is complex and lengthy. It develops
according to its individual laws, in every structural organization according to its rules and principles. Thus,
without a well-established corporate culture, the organization will not be successful and systematic in its work,
so any problems and obstacles to the implementation of corporate values should be eliminated.
Keywords: corporate culture, staff motivation, change, management, staff turnover, qualitative analysis.

остановка проблеми. Корпоративна
П
культура є основою життєвого потенціалу
організації, який виявляється у спільній роботі

людей, розвитку відносин між ними, формуванні стійких норм та принципів життєдіяльності
підприємства. Від рівня розвитку корпоративної
культури залежать продуктивність праці робітників, їх лояльність, мікроклімат у колективі, а
також прибутки компанії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням проблеми ефективності корпоративної культури присвячені наукові праці таких
відомих вчених, як Р. Ансофф, Е. Шейн, М. Богатирьов, А. Іванченко, Г. Назарова, Г. Хаєт, В. Сате.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Формуванню сильної
корпоративної культури в органах адміністра© Ізюмцева Н.В., Крамаренко Д.С., 2019

ції приділяється мало уваги. Аспекти ступеня
впливу факторів (якісних та кількісних) на корпоративну культуру у роботах вищезазначених
авторів були висвітлені недостатньо, що стало
поштовхом для детальнішого дослідження даного питання.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є розрахунок рівня корпоративної культури адміністрації та виявлення найбільш впливових
факторів, що її формують.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розробка та створення сильної корпоративної
культури є складним процесом, і не існує єдиної
технології досягнення успіху. Один з найбільш
важливих аспектів корпоративної культури – це
заохочення співробітників до змін. Бізнес-середо
вище постійно змінюється, і завдання керівни-
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Вплив якісних факторів на рівень корпоративної культури також є значним через
суб’єктивність самого поняття культури організації. Це підтверджується сутністю та набором
елементів обраних для дослідження моделей
(В. Сате та Г. Хофстеда), де більшість показників
є саме якісними.
Таблиця 1
Розрахунок та динаміка рівня плинності
кадрів на ЧРДА (2014-2018 рр.)
Середня
Кількість
Рівень
Рік/
кількість плинності
звільнених,
Показник
персоналу,
чол.
кадрів
чол.
2014*
-5
69
-7,2
2015*
-7
72
-9,7
2016
6
71
8,4
2017
3
71
4,2
2018
5
73
6,8

* – показник кількості звільнених з від’ємним значенням
означає збільшення кількості працівників за попередній
звітний період.
Джерело: розроблено авторами за [5]

За відсутності формул для розрахунку якісних
показників, з метою визначення їх рівня було проведено анкетування співробітників підприємства
ЧРДА. Було опитано 63 респондента віком від
23 до 59 років. До складу респондентів увійшли
керівники та заступники державного органу, головні та провідні спеціалісти адміністрації.
За результатами опитування було визначено
чинники, що мають першочергове значення для
підвищення мотивації персоналу установи.
Більшість опитаних (63 працівника – 84%
працюючих) назвали найбільш мотивуючим
чинником рівень заробітної плати.
Друге місце 80% опитаних або 60 працівників віддали швидкому просуванню по кар’єрній
драбині. Така тенденція є досить зрозумілою,
бо у сучасних умовах загальної економічної нестабільності працівники не мають впевненості
у майбутньому, натомість мають негативні очікування щодо подальшого розвитку економіки. На
третій позиції опинився такий показник, як робота за спеціальністю. Він є важливим для 28% або
21 працівників. Четвертою за пріоритетністю для
працівників державної адміністрації виявилася
цікава робота – 22%. Навчання за рахунок компанії 40% опитаних розмістили на 5 позиції. За наступними питаннями анкети було визначено, що
тільки 30% працівників більш-менш задоволені
рівнем оплати їхньої праці; 51% задоволені режимом роботи. Можливістю просування за кар’єрою
повністю задоволені лише 11% опитаних.
Близько 50% працівників незадоволені можливостями розвитку та отримання додаткової
освіти. 33% задоволені на достатньому рівні рівнем технічної оснащеності.
Загальний рівень задоволеністю своєю роботою (рівень мотивації персоналу) дорівнює 35%
(табл. 2).
Оскільки зацікавленість працівників у кінцевому результаті своєї діяльності не зовсім на
потрібному рівні, керівництву установи потрібно
розробити методи підвищення мотивації пер-
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цтва полягає в тому, щоб забезпечити, адаптацію
та розвиток організації, її готовності до здійснення адекватних змін.
Поєднання кількісних (на основі даних бухгалтерської та фінансової звітності підприємства)
та якісних (під час проведення анкетування) параметрів оцінки стану корпоративної культури
з метою визначення інтегрального показника
дозволяє найбільш повно та об’єктивно оцінити
реальну картину стану корпоративної культури
на підприємстві [1].
Фактори впливу на корпоративну культуру
установи можна порівняти із процесами, аналізуючи модель американського вченого В. Сате.
Низька мотивація працівника гальмує нормальну роботу та призводить до зниження ефективності, що проявляється різними способами: запізненнями, невиконання завдань, планів тощо.
Лояльність працівника оцінюється прихильністю. Якщо компанія довіряє співробітнику,
працівника можна вважати частиною великого
механізму. Доступ до інформації далеко не єдина причина появи лояльності працівника, проте
є її вагомим фактором [2].
Чим кращі відносини (мається на увазі формальні) між керівником та його підлеглими, тим
ретельніше може здійснюватися контроль за діяльністю останніх. У підлеглих немає причин
приховувати свої помилки, вони не бояться брати на себе відповідальність та вони можуть вчасно звернутися за допомогою до керівника.
Прийняття рішень має на увазі наявність лідера, у кожному відділі це керівник. Проте обранню
єдиного розв’язку певної задачі передує генерація
варіантів, обговорення та розгляд деталей групою
працівників – тобто, командна робота.
Чим кращі комунікації між працівниками,
тим менший рівень конфліктності та краще мікроклімат всередині колективу. Крім того, взаєморозуміння у колективі сприяє більшій результативності праці.
Як висновок, можна сказати, що головна причина плинності кадрів – невдоволення умовами праці: заробітна плата, графік роботи, робоче місце,
мікроклімат тощо. Останнє безпосередньо стосується сприйняття організаційного середовища [4].
Єдиним кількісним фактором серед представлених у співвідношеннях є плинність кадрів.
Для її розрахунку необхідні показники чисельності персоналу та чисельності звільнених
за звітний період працівників.
Перейдемо до обчислення рівня плинності кадрів. Для здійснення аналізу, ми обрали Чутівську районну державну адміністрацію (ЧРДА).
За 2014-2018 рр. вищезазначений показник
становить 2016 рік – 8,4 п.; 2017 рік – 4,2 п.;
2018 рік – 6,8 п. (табл. 1). Нормативне значення
для даного показника 5-7%.
Тобто плинність кадрів в ЧРДА перевищував
норматив у 2016 році, а у 2018 році становив майже 7%, тим самим показує необхідність втручання в управління персоналом з боку керівництва
шляхом підвищення рівня корпоративної культури задля збалансування інтересів керівництва
та працюючого персоналу.
За найбільш поширеною теорією матеріальної
мотивації Маслоу, щоб створити високу мотивацію,
треба створити умови для задоволення потреб.
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розміром заробітку
режимом роботи
різноманітністю роботи
Самостійністю в роботі
41
Можливістю посадового
11
просування
Можливістю розвитку,
отримання додаткової освіти
Рівнем технічної
оснащеності
Роботою взагалі

0,7 бала

0,5 бала

0,3 бала

0,1 бала

Скоріше так,
ніж ні

Важко
відповісти

Скоріше ні,
ніж так

Не
задоволений

Якою мірою працівник
задоволений (у %) /
Бали (для зручності
розрахунків)

1 бал
Повн.
задоволений

Таблиця 2
Складові показника рівня мотивації персоналу ЧРДА (за даними опитування),
у % до загальної кількості опитаних

30
51
29,5
39

30
18,5
33
20

17,7

13
32

Коефіцієнт
((% прац. *
бали)/100%)

22,3
30,5

0,44
0,48
0,48
0,78

58

18

0,54

43

25

0,38

37,5

33

11

56

0,45

35

15

50

0,47

Джерело: розроблено авторами за [5]

призвело до знецінювання праці більшості най
маних працівників, зокрема, бюджетної сфери,
тому виникла можливість виплати частини заробітної плати «у конвертах», яка «підштовхує»
до отримання неправомірної вигоди, посилює соціальну напругу в суспільстві, нерівність, неформальну та вторинну зайнятість. У зв’язку з цим,
рівень мотивації працюючих значно падає, а бажання звільнитись з кожним роком зростає.
На практиці бачимо, що рівень мотивації персоналу адміністрації – 0,35. Це означає, що співробітники мотивовані на 35% (рис. 2).
Звичайно, в питаннях мотивації повинен
бути індивідуальний підхід до кожного працівника, але мотиваційний потенціал організації
характеризує в цілому роботу керівництва в питаннях управління персоналом. Чим більша задоволеність мотиваційних потреб працюючих,
тим ефективнішою для підприємства може бути
робота таких працівників.

економічні науки

соналу, тоді і якість виконаної роботи буде кращою, і плинність кадрів також буде в нормі, або
буде взагалі відсутньою.
Для того, щоб робота виконувалася швидше та без перебоїв, потрібно звернути увагу на
рівень доступу підлеглих до інформації. Те, що
у кожного працівника є обмежене коло обов’язків
та вони не потребують доступу до усієї інформації, не приносить взагалі нічого позитивного.
Потрібно розробити відкриту систему (базу), до
якої буде доступ у всіх працівників. Це виведе на
новий рівень роботу колективу, оскільки модернізує
роботу адміністрації та допоможе змістити паперовий архів в минуле, змінивши його на електронний.
На основі статистичних даних було розраховано загальну динаміку змін заробітної плати
в Установі за останні 3 роки (рис. 1).
Так як до 2016 року заробітна плата не виконувала в повній мірі своїх функцій, зокрема,
відтворювальну, регулюючу, стимулюючу. Це

Рис. 1. Динаміка зміни заробітної плати Чутівської районної
державної адміністрації з 2016 по 2018 рр.
Джерело: розроблено авторами за [5]
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Рис. 2. Узагальнені рівні якісних показників впливу на КК ЧРДА

Отже, маючи результати обчислень рівнів усіх
якісних та кількісних показників можна перейти
до дослідження рівня корпоративної культури за
моделями В. Сате та Г. Хофстеда.
Для його розрахунку необхідно знайти середнє значення усіх елементів. У нашому випадку –
обчислених рівнів усіх показників.
Таким чином, формула для розрахунку буде
виглядати наступним чином (формула 1):
(1)
де РМП – рівень мотивації персоналу;
РЛП – рівень лояльності персоналу;
РВК – рівень відносин із керівником;
РКР – рівень командної роботи;
РК – рівень конфліктності;
РПК – рівень плинності кадрів.
За представленою формулою рівень корпоративної культури ЧРДА» буде дорівнювати (формула 2):
(2)
Тобто, рівень розвитку корпоративної культури
на аналізованому підприємстві – 43,2%. Така ситуація є незадовільною для даної компанії та потребує негайного втручання з боку керівництва та особи, відповідальної за управління персоналом.
Отже, за результатами усіх наведених вище
розрахунків, можна зробити висновок про необ-

хідність втручання з боку керівництва в існуючу
систему менеджменту персоналу та необхідність
застосування інструментів поточного контролю.
Якщо не будуть застосовані міри із утримання
провідних фахівців установи, то в сучасних умовах жорсткої конкуренції серед установ бюджетної та комерційної сегментів ринку адміністрація може втратити свої позиції.
Дослідимо вплив наступних факторів на рівень корпоративної культури: рівень мотивації персоналу, рівень лояльності, рівень відносин із керівником, рівень конфліктності, рівень
командної роботи та рівень плинності кадрів.
Дані за 2018 рік розраховані на основі анкетування, що проводилось у рамках дослідження
рівня корпоративної культури (табл. 3).
Таким чином розрахунки для 2017 року будуть мати вигляд (усі результати домножені на
коефіцієнт 1000 для зручності представлення
розрахунків) (формули 3, 4) [5].
КК= РПК*РМ*РЛ*РВК*РК*РКР = (3)
= 0,68*0,35*0,49*0,36*0,52*0,75 = 1600
КК1= 0,05*0,35*0,49*0,36*0,52*0,75 = 120
КК2= 0,05*(-0,03)*0,49* 0,36*0,52*0,75 = -10
КК3= 0,05*(-0,03)*(-0,17)*0,36*0,52*0,75 = 3
КК4= 0,05*(-0,03)*(-0,17)*(-0,03)*0,52*0,75 = -0,2
КК5= 0,05*(-0,03)*(-0,17)*(-0,03)*0,04*0,75 = -0,002
КК6= 0,05*(-0,03)*(-0,17)*(-0,03)*0,04*0,01 = -0,000306

Вхідні дані для факторного аналізу ЧРДА за 2018 рік
Показник
Рівень плинності кадрів (РПК)
Рівень мотивації (РМ)
Рівень лояльності (РЛ)
Рівень відносин із керівником (РВК)
Рівень командної роботи (РКР)
Рівень конфліктності (РК)
Джерело: розроблено авторами за [5]

Коефіцієнт 2018 р.
0,68
0,35
0,49
0,36
0,52
0,75

Коефіцієнт 2019 р.
0,73
0,32
0,32
0,33
0,56
0,76

Таблиця 3
Відхилення
0,05
-0,03
-0,17
-0,03
0,04
0,01
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Джерело: розроблено авторами за [5]
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∆1 = 120– 1600 = -1 480			
(4)
∆2 = – 10 -120 = -130
∆3 = 3+10 = 13
∆4 = – 0,02 – 3 = -3,02
∆5 = -0,002+0,2 = 0,198
∆6 =-0,000306+0,002 = 0,001694
За результатами факторного аналізу станом
на 2018 рік основними факторами є плинність
кадрів та рівень мотивації [3].
Необхідно перш за все прагнути до досягнення балансу інтересів учасників корпоративних
відносин. Запорукою стабільності соціальної
структури суспільства та ефективного розвитку економіки в цілому, а також її корпоративної
складової, повинна служити продумана, орієнтована на довгострокову перспективу стратегія
з розвитку корпоративних цінностей, у рамках
якої мета бізнесу тісно переплітається з життєвими інтересами співробітників, населення і суспільства в цілому.
Висновки і пропозиції. В умовах нестабільності розвитку ринкової економіки великої уваги
потребує проблема ефективного функціонування
державного сектору.
Проблемами неефективності корпоративної
культури адміністраціях загалом та в місцевій
адміністрації зокрема сьогодні є недостатня мотивація та лояльність персоналу, відсутність ді-

євого механізму зі зниження плинності кадрів,
погана адаптація нових співробітників тощо. Результатом є неефективне управління економічними процесами та перешкоджання розвитку.
Дослідження динаміки кількості персоналу підприємства виявило стабільне зменшення
кількості працівників за аналізований період.
Це пов’язане перш за все з пошуком більшого заробітку на тлі економічної нестабільності та незадоволенням умовами праці. Динаміка фонду
заробітної плати демонструє зріст (рис. 1), проте
він є номінальним. Дослідження впливу факторів на рівень корпоративної культури показало, що найбільш впливовим є фактор плинності
кадрів та мотивації персоналу. Необхідно знижувати рівень плинності кадрів шляхом більш
ретельного відбору персоналу, адаптації нових
працівників тощо. Підвищення рівня мотивації
персоналу підприємства є можливим за впровадження гнучкої системи оплати та преміювання
співробітників.
Отже, за збільшення ефективності управління з боку керівників середнього та нижчого рівнів і впровадження методів щодо стимулювання
мотиваційної складової та підвищення рівня лояльності персоналу можна побудувати сильний
колектив професіоналів, що буде працювати на
результат та підвищить рівень корпоративної
культури підприємства.
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Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності атестації
персоналу системи публічного управління та адміністрування
Анотація. У статті розглядаються актуальні питання щодо стратегіології розвитку й підвищення ефективності атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування. Значення й потреба в
оцінюванні персоналу є досить важливими аспектами в сучасних умовах, оскільки у вітчизняних установах має місце формалізм у проведенні атестації персоналу, нерозуміння значення цього методу оцінювання та розвитку персоналу. Тому, як показує досвід, без належного теоретико-методологічного забезпечення практичних підходів не можна досягнути максимальної ефективності в їх реалізації. Оскільки,
атестація персоналу являє собою не тільки спосіб оцінювання, а й сприяє розвитку кадрового потенціалу, формуванню потужного й дієздатного державного апарату, становленню професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби. Працівник має можливість користуватися авторитетом серед
колег як людина або як спеціаліст, як людина і спеціаліст одночасно. Ефективність атестації персоналу
підвищується в разі забезпечення її тісного взаємозв’язку зі стратегією управління організацією та стратегією розвитку персоналу.
Ключові слова: стратегіологія розвитку, ефективність, атестація персоналу, публічне управління,
оцінювання, професійна компетентність, державні службовці.

Karpinsky Borys, Dumych Iryna-Roksolana
Lviv Ivan Franko National University

Summary. Staff appraisal is the procedure required to determine the level of qualifications, business qualities, practical skills of employees and to determine whether or not they match the jobs and positions they occupy and identify their potential. The article deals with topical issues regarding the strategiology of development
and improvement of the performance appraisal of the personnel of the public administration and administration system. The value and need for staff appraisal are important enough in the current context, as formalities
in the performance of staff appraisal take place in domestic institutions, and the lack of understanding of the
value of this method of appraisal and staff development. Therefore, experience shows that without proper
theoretical and methodological support of practical approaches, it is impossible to achieve maximum efficiency
in their implementation. Since, personnel certification is not only a way of evaluation, but also contributes to
the development of human resources, the formation of a powerful and capable state apparatus, the establishment of a professional, politically neutral and authoritative civil service. The main criteria for assessing an
employee's business qualities are: professional knowledge; diligence and activity at work; attitude to managers, employees; reliability; quality of work; intensity; ability to express themselves; the pace of work; ability to
organize and plan; readiness for responsibility. Competent certification has a positive impact on all aspects of
the activities of managers and specialists. The work associated with the organization and performance of the
appraisal gives you the opportunity to better study the frames, improve their selection, placement and use.
Certification is an incentive for the development of creative activity and employee initiative, which is important in the current environment. Keep in mind that there is no best method for staff appraisal, each method
reflects the organization's mission. The best option is to combine several methods when organizing and conducting staff assessments.
Keywords: strategiology for development, efficiency, personnel certification, public administration, evaluation,
professional competence, civil servants.

остановка проблеми. Пріоритетною умоП
вою для успішної діяльності організації
є робота її персоналу, оскільки саме від його професійного розвитку, рівня кваліфікації, здібностей
та вмінь залежить розвиток й ефективність діяльності установи. Дієвим методом виявлення настільки компетентною та ефективно виконують роботу
працівники є атестація персоналу як один із інструментів його оцінювання. Зокрема, це пояснюється тим, що атестація персоналу передбачає як
виявлення і встановлення якісних характеристик
персоналу відповідно до посади, яку він займає,
так і сприяє поступовому кар’єрному переміщенні.
Тобто атестація являє собою одну із найпоширеніших форм оцінки діяльності персоналу,

а саме чи відповідає працівник займаній посаді,
тому даний вид оцінки дає змогу визначити: чи
є авторитетним керівник або спеціаліст серед персоналу; його вплив на мікроклімат колективу, де
він працює; недоліки та переваги характеру для
діяльності. Працівник має можливість користуватися авторитетом серед колег як людина або
як спеціаліст, як людина і спеціаліст одночасно.
Ефективність атестації персоналу підвищується
в разі забезпечення її тісного взаємозв’язку зі
стратегіологією управління організацією, а з тим
й стратегією розвитку персоналу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Значну увагу проблемі атестації персоналу й її
значення в плануванні та розвитку персоналу
© Карпінський Б.А., Думич І.-Р.І., 2019
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висвітлено в працях наступних вчених: Н. Артеменка, І. Задої, Н. Григор’євої, О. Дяків, А. Колот,
В. Літинської, О. Марцінковської, В. Савченка,
Л. Миронової, Д. Шушпанова. Окремі питання
атестації досліджувались такими вченими як
С. Соломонов, В. Красношапка, Т. Пахомова,
З. Пушкар, І. Романова, М. Безпоясна, В. Кравець, І. Комарницький, В. Малиновський та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Питання взаємозв’язку
результатів проходження атестації працівниками та подальшим просуванням їх по кар’єрних
сходинках ще не отримало однозначного відображнення в роботах науковців, а тому потребує
подальшого дослідження.
Метою статті . Метою роботи є поглиблення
теоретичних положень щодо стратегіологічних
засад атестації персоналу системи публічного
управління та адміністрування у сучасних умовах. розкрити сутність та корисність оцінювання
як стратегії державного управління, зазначити
недоліки системи оцінювання.
Виклад основного матеріалу. Стратегіологія розвитку й підвищення ефективності
атестації персоналу системи публічного управління та адміністрування – це взаємозв’язок базових завдань, які стоятимуть перед територією,
його органами управління на середньо- та довготермінову перспективу, й шляхи їхнього досягнення, виходячи з потреб його мешканців
та управлінських можливостей із орієнтованістю
на нарощування свого місця в економіці держави.
Зазначимо, що оцінювання – це дискусійна
й непроста стратегія державного управління, контролю та ухвалення рішень. Ще в стародавньому
світі вчених запрошували на судове засідання,
щоб дати пораду королю. Оцінювання передбачає
погляд назад заради кращого майбутнього.

Стратегіологічно, досягнення організаційних
та індивідуальних цілей персоналом державної установи вимагає ефективного використання всіх ресурсів і, насамперед, високої трудової
віддачі від кожного працівника. Співробітники
будь-якої державної установи істотно розрізняються за своїми діловими та особистісними якостями, трудовою поведінкою, рівнем виконаних
виробничих обов’язків, результатами діяльності
(продуктивністю) [1–17]. Для того, щоб виявити
та оцінити таку диференціацію, а потім прийняти управлінські рішення, розробляють й застосовують систему оцінювання персоналу, зокрема,
атестацію персоналу.
Атестація персоналу має широке розповсюдження як в українських, так і в зарубіжних організаціях. Особливістю даної форми є те, що вона
проводиться спеціально створеною атестаційною
комісією, до якої включають: представників керівництва, керівників структурних підрозділів
та представників кадрової служби, відділів праці
й зарплати, або підрозділу управління персоналом. Атестація є періодичною оцінкою персоналу
і проводиться, як правило, раз у 1-3 роки.
Для того щоб зрозуміти суть поняття «атестація персоналу» доцільно розглянути приклади
трактувань даного терміну (табл. 1).
Отже, атестація, на нашу думку, стає дієвою
процедурою для визначення рівня кваліфікації,
ділових якостей, практичних навиків працівників
та встановлення їхньої відповідності чи не відповідності робочим місцям та посадам, що вони займають, виявлення їх потенційних можливостей.
Атестація має на меті встановити раціональність розміщення працівників, ефективність використання їхніх знань, вмінь та навичок. Відповідно до результатів атестації керівник може
приймати рішення стосовно:

Аналіз дефініцій терміну «атестація персоналу»
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Таблиця 1

Дефініція
Атестація являється проведенням перевірки кваліфікації персоналу шляхом
Ф.П. Негру
оцінювання досвіду, знань, здібностей, навичок тобто відповідності індивідуума
займаній посаді.
являється кадровими заходами, потрібними для оцінки відповідності рівнів
М.Л. Виноградський Атестація
потенціалу та якості праці індивіда вимогам до діяльності.
Атестація являє собою встановлену державою форму перевірки працездатності певних
категорій працівників та якості виконуваних трудових функцій, задля встановлення
А.П. Жиров
відповідності працівників, котрі атестуються, їх посаді, підвищення професійноділового чи морально-політичного рівня та сприяння керівництву в підборі кадрів.
являється кадровими заходами, потрібними для оцінки відповідності рівнів
М.Л. Виноградський Атестація
потенціалу та якості праці індивіда вимогам до діяльності.
Під атестацією розуміють формалізовану оцінку персоналу, що проводиться
періодично у визначеній формі розробленої процедури, відповідно до результатів якої
В.А. Савченко
прийматимуться рішення стосовно просування працівників по посадах, зарахування
до резерву на певні посади, професійного навчання чи звільнення.
Атестація є процедурою систематичного формалізованого оцінювання діяльності
А.М. Колот
кожного працівника відповідно до норм виконання роботи на посаді.
Атестація – процедура формалізованої систематичної оцінки по заданих критеріях
К.І. Борисова
відповідності роботи конкретного працівника стандартам виконання тієї роботи на
робочому місці протягом певного часу.
являється діяльністю, під час якої атестаційна комісія виявляє ступінь
В.Я. Малиновський Атестація
відповідності працівника займаній посаді.
Атестація вбачає в собі один із елементів роботи та являється періодичним
О.В. Галаєва
засвідченням професійної придатності, а також відповідності кожного працівника
займаній посаді.
Джерело: складено авторами за даними [1–2]

509

– індивідуальний підхід і врахування громад– підвищення або пониження працівника
ської думки;
в кваліфікаційній категорії;
– об’єктивність та обґрунтованість рекоменда– підвищення або пониження його посадового
цій атестаційної комісії;
окладу;
– обов’язковість прийняття за результатами
– визначення винагород;
атестації організаційно-правових заходів щодо
– підвищення кваліфікації;
стимулювання чи відповідальності працівника.
– набуття нової спеціальності.
Атестація виконує як явні, так і латентні (приЗа допомогою атестації можна підвищити як
мотивацію кожного працівника, так і ефективність ховані) функції. До явних належить установленпраці всієї організації. Однак атестація персоналу ня факту відповідності конкретного працівника
має свої особливості, мету проведення, етапи, які вимогам посади, яку він займає. Виходячи з цього
обов’язково необхідно враховувати при її підготов- мета атестації – це прийняття офіційного рішенці та проведенні. Інакше атестація формалізуєть- ня, що зберігає (підтверджує) або змінює соціалься, і ті можливості, які з’являються при ефективній ний статус (становище, посаду) атестованого.
Латентні функції атестації досить різномаоцінці персоналу, вже не використовуються.
Результати атестаційної оцінки є мотивом, що нітні. До них належать: поглиблене знайомство
впливає на зміну поведінки працюючих. Позитивна з підлеглими, їхніми можливостями і здібностяоцінка покращує результат роботи в 79-90% випад- ми; обґрунтування прийнятих раніше кадрових
ках та формує позитивну самооцінку, а негативна рішень; усунення кругової поруки та взаємної
оцінка сприяє виникненню невпевненості у праців- невимогливості в колективі; посилення відповідальності атестаційної комісії за розстановку
ників, яка не сприяє ефективності праці [3].
Нині відчутно підвищуються вимоги стосов- кадрів; підвищення відповідальності керівників
но якості виконуваної персоналом роботи, тому і фахівців; одержання обґрунтованих підстав для
посилена увага до проведення атестації не ви- звільнення працівників, котрі не відповідають
падкова. Керівники таким чином намагаються вимогам посади, яку займають, планування труукріпити внутрішній клімат в колективі та ста- дової кар’єри персоналу, зарахування працівнибілізувати роботу організації в несприятливих ків до резерву на керівні посади [6].
Розрізняють кілька видів атестації, що подіекономічних умовах.
Атестація персоналу відбувається шляхом оці- ляються залежно від причини проведення:
1) чергова атестація – обов’язкова для всіх
нювання працівників їх керівниками, колегами,
членами атестаційної комісії. Звідси з’являється працівників та здійснюється щороку або двічі на
формалізм та суб’єктивізм результатів атеста- рік та описує виконану роботу та підбиває підції, оскільки керівники підрозділів, працівники сумки діяльності;
2) атестація у зв’язку із завершенням випрослужби управління персоналом, члени атестаційної комісії приймають рішення під час атес- бувального терміну – дає змогу одержати виснотації, зважаючи на особисту думку, враження, вки за результатами атестації, а також прийняти
симпатії, вплив інших членів комісії, незнанням рекомендації для подальшого службового використання атестованого;
характеру та особистих рис працівника тощо.
3) атестація для просування по службі – виявАтестація, на нашу думку, повинна включати
в себе оцінку проблем установи зі сторони атесто- ляє відповідність виконавця новій посаді, аналіваних, а тому її можна розглядати як форму зво- зуючи потенційні можливості працівника та ріротного зв’язку від співробітників. Працівники вень його професійної підготовки для зайняття
повинні мати можливість висловити свою думку, вищої посади.
Працівники, котрих вперше прийняли на робояка має бути вислухана, почута та врахована адміністрацією. При підготовці до атестації персо- ту, первинна атестація має проводитися через шість
нал повинен мати можливість обговорити умови місяців, а далі щороку [7]. У вітчизняній та зарубіжкар’єрного росту, адже саме у випадку зрозумі- ній практиці існує також наступна видова класифілих перспектив працівник мотивується до поліп- кація атестації персоналу організації (рис. 1).
Неперіодична атестація персоналу в органішення результатів діяльності [4, с. 176].
Атестація має на меті створення об’єктивної, зації здійснюється у разі необхідності заміщення
чітко вираженої та порівняльної картини сто- вакантної посади, оновлення списку резерву кесовно продуктивності, а також здібностей пра- рівників, впровадження нових умов оплати працівника. Такий процес являє собою основу для ці працівників тощо.
Періодична поточна атестація керівників і фаприйняття персональних чи кадрових рішень, а
також допомагає в управлінні кадрами та є під- хівців за спрощеною процедурою зорієнтована на
ставою для розвитку персоналу [5, с. 316].
АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Проведення атестації персоналу ґрунтується на таких
принципах:
– гласність;
– повнота системи показПеріодична поточна
Неперіодична
Періодична підсумкова
ників діяльності та поведінки
працівника;
атестація
персоналу
атестація персоналу
атестація персоналу
– взаємозв’язок поточної
та підсумкової в кінці міжатесРис. 1. Види атестації персоналу організації
таційного періоду оцінки праДжерело: сформ овано на основі [8]
цівника;
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поточну оцінку підсумків їх роботи. Вона в організації здійснюється, як правило, один раз на рік.
Періодична підсумкова атестація працівників проводиться у визначений час, за встановленою формою, згідно зі спеціально розробленою
процедурою один раз в три–п’ять років [8, с. 35].
Завданням атестації, на нашу думку, є оцінка відповідності рівня якості праці та потенціалу особистості відносно вимог виконуваної діяльності, що проводиться задля прийняття на її
основі правильного кадрового рішення стосовно
заохочення (покарання), навчання або переміщення працівника. Відповідно до мети атестації
вирізняють дві основні її складові: оцінку праці;
оцінку персоналу [9, с. 58].
Отже, проведення атестації є необхідним процесом, оскільки є позитивним явищем і для організації, і для персоналу. Це покращує роботу персоналу, контроль над її виконанням, зростання
продуктивності праці, підвищення ефективності
функціонування організації в цілому. Періодична атестація працівників контролюватиме їх, а
у випадку позитивної рекомендації атестаційної комісії, сприятиме просуванню в кар’єрі, що
передбачає вищу посаду, більшу заробітну плату, покращення професійних і кваліфікаційних
знань та вмінь.
Висновки. Атестація персоналу – це процедура, необхідна для визначення рівня кваліфікації,
ділових якостей, практичних навиків працівників
та встановлення їхньої відповідності чи не відповідності робочим місцям та посадам, що вони займають, виявлення їх потенційних можливостей.
Метою атестації є встановлення раціональності
розміщення працівників, ефективність використання їхніх знань, вмінь та навичок.
Основними принципами атестації персоналу є:
гласність; повнота системи показників діяльності
та поведінки працівника; взаємозв’язок поточної
та підсумкової в кінці міжатестаційного періоду
оцінки працівника; індивідуальний підхід і врахування громадської думки; об’єктивність та обґрунтованість рекомендацій атестаційної комісії;
обов’язковість прийняття за результатами атестації організаційно-правових заходів щодо стимулювання чи відповідальності працівника.
Атестація являється особливим видом оцінки
персоналу, особливість якої полягає у наступних
позиціях: використовують різні методи оцінювання всіх характеристик працівника; вбачаєть-
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ся залучення колективу або його представників
задля підготовки матеріалів та проведення атестаційної процедури. Здійснюється опитування
працівників та підготовка характеристики за
участю громадськості, створення атестаційної
комісії з провідних фахівців та представників
громадськості; хід підготовки атестації та зміст
матеріалів, що подають на атестацію, а також її
результати обговорюються в колективі.
Сучасна практика оцінювання персоналу
має в своєму арсеналі значну кількість методів оцінювання. За формою вираження кінцевого результату виділяються описові, кількісні
та комбіновані методи. При описових методах
оцінка подається в текстовій формі, при кількісних і комбінованих використовуються шкали
оцінок, які дозволяють кількісно виміряти різні
рівні виконання робіт в організації. За інструментами оцінювання розрізняють прогностичний метод, інформаційною базою якого є результат обстежень, інтерв’ю, співбесід; практичний
метод, що спирається на оцінку результатів
практичної діяльності працівника; імітаційний
метод, коли працівник оцінюється за своєю поведінкою в умовах конкретної ситуації. Найбільш
поширеними методами є: метод «ессе»; графічна
шкала оцінок; ранжування; алфавітно-числова
шкала; біхевіористична шкала; метод управління за цілями.
Основними критеріями оцінювання ділових
якостей працівника є: професійні знання; старанність та активність в роботі; ставлення до керівників, співробітників; надійність; якість роботи; інтенсивність; здатність до самовираження;
темп роботи; здатність до організації та планування; готовність до відповідальності.
Грамотно проведена атестація носить позитивний вплив на всі сторони діяльності керівників та фахівців. Робота, що пов’язана з організацією і проведенням атестації, дає можливість
краще вивчити кадри, поліпшити їх підбір, розстановку та використання. Атестація є стимулом
для розвитку творчої активності й ініціативи
працівників, що є важливим в сучасних умовах.
Варто пам’ятати, що немає найкращого методу
в проведенні атестації персоналу, кожен із методів відображає завдання конкретної організації. Найкращий варіант – це поєднати декілька
методів під час організації й проведення оцінки
персоналу.
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Вдосконалення органів виконавчої влади в умовах децентралізації
Анотація. Досліджено теоретико-методологічні аспекти організаційної структури виконавчої влади в
умовах децентралізації. Проведено аналіз роботи організаційної структури органів виконавчої влади.
Розглянуто діяльність органів виконавчої влади в сучасних умовах та стратегію їх реформування. Основну увагу зосереджено на характерних рисах децентралізації, які необхідно враховувати під час визначення змісту заходів щодо вдосконалення організації влади. Обгрунтовується необхідність припинення
дублювання повноважень, функцій та завдань різних рівнів публічної влади на місцевому рівні, зведення
до мінімуму кількісного показника делегованих повноважень, розвиток форм взаємодії територіальних
громад та їх представницьких органів, реальної можливості впливу громади на процес прийняття рішень;
зміцнення територіальної, організаційної та матеріально-фінансової основ функціонування місцевого
самоврядування в Україні. Проаналізовано шляхи удосконалення організаційної структури органів виконавчої влади та можливість запровадження світового досвіду вдосконалення в умовах становлення реформи децентралізації в Україні.
Ключові слова: децентралізація, місцеве самоврядування, органи виконавчої влади, організаційна
структура, система управління.
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Improvement of bodies of executive power
in the context of decentralization
Summary. In the article the theoretical and methodological aspects of the organizational structure of executive power, regulatory frameworks of functioning of bodies of executive power in the context of decentralization
are researched. The problems of functioning of the system of local government are analysed, certainly basic
directions of perfection of co-operation of local state administrations and organs of local self-government in
realization of imperious plenary powers. The analysis of work of organizational structure of bodies of executive
power. The activities of bodies of executive power under existing conditions and the strategy of their reforming
have been examined. With allowance for current approaches to decentralization within theory of public administration we have focused on specific features of decentralization which must be taken into account when
determining the content of measures on improving structure of public authorities. The necessity of stopping
duplication of powers, functions and tasks of different levels of public authority at the local level is substantiated, minimization of the quantitative indicator of delegated authority, development of forms of interaction
between territorial communities and their representative bodies, real possibility of community influence on
decision-making process; strengthening of the territorial, organizational and material and financial basis of
the functioning of local self - government in Ukraine. Attention on the appropriateness of centralization and
decentralization correlation into the reforming of local self-government is focused. Formulated proposals for
the improvement of the legislative framework which regulates the organization of public authorities at the
district level in the context of decentralization. The author reveals the essence of decentralization as a process
for improving the management system through its transfer to a higher level of publicity or, in other words, accessibility that contributes to its unity and integrity. The ways of improvement of the organizational structure
of bodies of executive power and the possibility of implementa the international experience of improvement in
the context of decentralization reform in Ukraine are analysed.
Keywords: decentralization, local self-government, bodies of Executive power, organizational structure,
management system.

остановка проблеми. Дeцeнтрaлiзaцiя як
П
вaжливий прoцec дeржaвoтвoрeння являє
сoбoю нe тiльки фaктичнe пeрeдaвaння влaдних

пoвнoвaжeнь вiд цeнтрaльних мiсцeвим oргaнaм
влaди тa нaдiлeння при цьoмy oргaнiв мiсцевoгo
сaмоврядyвaння ширoкими aвтoнoмними пoвнo
вaжeннями. Дeцeнтралізація влади як складова
дeржавної політики є однією з визначальних у порядку денному реформ. На етапі реформування
системи органів державного управління й органів місцевого самоврядування досить актуальною
є проблема вдосконалення місцевого управління,
зокрема взаємодії органів державного управління
та органів місцевого самоврядування.
Традиційно усталений погляд на децентралізацію як на процес, за якого в рамках централі© Комарницька Г.О., Зацінська З.Й., 2019

зованої держави утворюються самостійні одиниці,
що є носіями місцевого самоврядування , потребує
вироблення нових підходів до аналізу його змісту.
Результатом цього має стати розмежування повноважень, функцій і відповідальності щодо надання державних і громадських послуг між центральними та місцевими органами виконавчої
влади й органами місцевого самоврядування [8].
Саме місцеве самоврядування виступає одним із головних елементів і суб’єктом децентралізації державної влади у процесі надання
управлінських послуг. Однак більша частина видів державно-управлінських послуг залишається
у виключній компетенції місцевих і регіональних органів виконавчої влади. Переваги в наданні цих послуг залежать від напрямів їхньої

діяльності. Здебільшого це стосується регіональних підрозділів центральних органів виконавчої
влади, які спеціалізуються на наданні окремих
видів послуг.
Для ефективного розв’язання питань місцевого значення потрібна модель, яка б забезпечувала необхідну єдність державної влади з одночасною самостійністю територіальних громад,
сприяла ефективності взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню теоретичних засад децентралізації
присвячені роботи багатьох українських учених,
а саме В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, І.П. Бутка, В.М. Вакуленка, І.А. Грицяка, С.Д. Дубенка,
В.В. Копейчикова, Л.Т. Кривенка, Н.М. Мельтюхової, Н.М. Мироненка, Ю.В. Наврузова, П.І. Надолішнього, Н.Р. Нижника. Та аспект встановлення
взаємозв’язку між рівнем децентралізації державного управління та ступенем фінансової незалежності місцевого самоврядування потребує подальшого дослідження, що обумовлює доцільність
продовження наукового пошуку в цьому напрямі.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Дослідженню теоретичних засад децентралізації державного управління та її ролі в становленні системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування більшою
мірою приділяє увагу західна економічна думка,
представлена працями А. Бретона, К. Кайзера, Дж.Е. Кі, Дж. Ма, М. Портера, П. Селмона,
У. Тірска, Дж. Фалетті. Це пов’язано з тим, що
ідеї децентралізації вперше виникли саме в країнах заходу, де набули подальшого розвитку
й оформилися в ефективну модель державного
управління. Та на теренах вітчизняної наукової
думки аспект встановлення взаємозв’язку між
рівнем децентралізації державного управління
та ступенем фінансової незалежності місцевого
самоврядування потребує подальшого дослідження, що обумовлює доцільність продовження
наукового пошуку в цьому напрямі.
Мета статті. Головною метою статті є поглиблення теоретичних аспектів організаційної структури виконавчої влади в умовах децентралізації
та обґрунтування напрямів її удосконалення.
Виклад основного матеріалу. З 2014 року
до вказаних регуляційних інструментів було
долучено інший вагомий інституційний інструмент впливу на розвиток регіонів й управління
ними – децентралізацію влади на рівні територіальних громад. Децентралізація розглядається і як основа реформування управління регіонами та територіальними одинцями, і як основа
для розбудови місцевої демократії й поширення
принципів місцевого самоврядування відповідно
до європейських стандартів.
Нормативно-правовий каркас реформи децентралізації і далі є предметом підвищеної
уваги політичних гравців, експертів та громадських діячів. Цей фокус уваги зумовлено потребою встановлювати та коригувати механізми
децентралізації влади відповідно до актуальних
пріоритетів зміцнення державності та стимулювання демократичних перетворень в Україні.
Серед викликів упровадженню децентралізації
у цій сфері виділяється проблема узгодженості
між очікуваними та встановленими нормативно-
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правовими рамками реформи, зокрема у частині
формування спроможних територіальних громад. Політичні реалії можуть вносити свої коригування до послідовності кроків упровадження
децентралізації влади; водночас стратегічний
вектор реформи є цілісним, а корекції зазнають
тактичні кроки щодо його реалізації [4].
Цілісне бачення очікуваних змін від реформи децентралізації було закладене у Концепції реформування місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні,
що була ухвалена Кабінетом Міністрів України
1 квітня 2014 року. Цей установчий документ покликаний розв’язати низку проблем, що стоять
на заваді розвитку місцевого самоврядування
та гальмують упровадження публічних політик
у масштабах держави.
Децентралізацію, як багатоаспектне поняття,
по-різному визначають у наукових роботах залежно від зосередження уваги на тих чи інших
його аспектах та формах. Відповідно децентралізацію розглядають, як принцип, метод, властивість державного управління. Серед форм
децентралізації виділяють політичну, адміністративну, демократичну, ринкову, просторову,
фінансово-бюджетну та децентралізацію надання громадських послуг.
Розглядаючи проблеми децентралізації, дослідники підкреслюють важливість пошуку балансу централізації та децентралізації як необхідність для забезпечення ефективної діяльності
органів місцевої та центральної влади. Серед причин, які спонукають до передачі більшого обсягу
повноважень органам місцевого самоврядування,
фахівці виділяють більший рівень ефективності
та підзвітності органів місцевого самоврядування,
кращі перспективи місцевого розвитку, а також
впровадження демократії та захист прав громадян [5]. Дослідники зосереджують увагу на розвиток територій та місцевої демократії.
Зміст виконавчої влади, діяльності її органів
випливає з призначення. Найбільш розповсюдженою позицією щодо призначення виконавчої
влади є втілення в життя рішень прийнятих парламентом. Тобто, основна роль виконавчої влади
та її органів полягає у забезпеченні реалізації
законів держави, що і визначає її зміст. Діяльність виконавчих органів ґрунтується на законах
держави і спрямована на їх виконання. Покликання цієї влади полягає у виконанні управлінської організаційної діяльності, спрямованої на
виконання правових актів, прийнятих або безпосередньо народом, або його представницькими органами. Саме це представляє сутність усієї
діяльності виконавчої гілки влади й характер
повноважень її органів, визначає підзаконність
усіх рішень цієї влади [1].
Отже, виконавча влада має свою відміну від
інших гілок влад діяльність, що спрямовується
на виконання законів, втілення їх в життя. Основним же завданням виконавчої влади є управління соціальними та економічними процесами
суспільства, керуючись при цьому законодавчими актами.
Варто зазначити, що роль виконавчої влади
багато в чому полягає не тільки у виконанні законів прийнятих законодавчим органом. Діяльність цієї гілки влади охоплює різні сфери жит-
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тєдіяльності суспільства. Для більш ефективної
роботи вона має повноваження, що не пов’язані
виключно з виконанням законодавчих актів.
Помилково було б зводити роль і призначення
виконавчої лише до виконавчих функції, адже
здійснення державного управління потребує не
лише чіткого виконання, а й вміння удосконалювати нормативно-правову базу, реагувати на
суспільні потреби тобто за нею залишається можливість творчих дій. Також, органи виконавчої
влади виконують і розпорядчі функції, що проявляються при здійсненні державного управління ухвалюючи певні рішення та контролюючи
галузі, що підпорядковуються їм.
Отже, виходячи з вищевказаного, виконавчу
владу можна охарактеризувати як одну з гілок
державної влади на яку покладається реалізація нормативно-правових актів держави шляхом
забезпечення їх виконання з метою впливу на
державу та суспільство. Така оцінка характеру
діяльності виконавчої влади пов’язана в першу чергу з її функціональними особливостями
та відведеною для неї ролі серед трьох гілок влад.
Для ефективного розв’язання питань місцевого значення потрібна модель, яка б забезпечувала необхідну єдність державної влади з одночасною самостійністю територіальних громад,
сприяла ефективності взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Взаємодія органів державного управління
і представницьких органів місцевого самоврядування повинна бути логічно обґрунтована, тому
що, по-перше, це дозволяє найефективніше реалізовувати принцип поєднання державного і місцевого інтересів при здійсненні управління на
місцях; по-друге, здійснення делегованих повноважень обласними державними адміністраціями
дозволяє поліпшити якість державного управління, оскільки державні завдання вирішуються
з розумінням суті проблем населення області або
району і з урахуванням місцевих можливостей;
по-третє, таке делегування дозволяє уникнути
створення громіздких та численних виконавчих
органів обласних і районних рад при збереженні
якості здійснення повноважень [6].
При розробці проектів децентралізації та при
здійсненні відповідних реформ необхідно не допустити помилок, які можуть призвели до втрати
координації в управлінні та до виникнення конфліктів між центральними і місцевими органами
влади. Наслідком чого може бути дестабілізація
в країні; диспропорції у соціально-економічному
розвитку територій, ускладнення реалізації державних та регіональних програм.
Для того щоб забезпечити їх раціональне
співвідношення, необхідно, насамперед, дотримуватись таких принципів: компліментарності – неперервність у структурі влади,
рівномірний розподіл її функцій; департаменталізації – поєднання функціональних (галузевих)
і територіальних функцій, консолідація яких забезпечує єдину політику з обслуговування населення; демократизму – широка участь населення у прийнятті рішень та розробка програм, що
базуються на механізмах залучення населення
до поточних справ держави, виділення сфер повноважень громадських об’єднань; субсидіарності – перерозподіл повноважень: на вищому рівні

вони здійснюються за умови неможливості їх виконання на нижчому рівні [3].
В умовах децентралізація органи виконавчої
влади повинні сприяти формуванню та функціонуванню ефективної моделі публічної влади
на загальнонаціональному, регіональному і місцевому рівнях. Також повинно забезпечуватися
підвищення ефективності роботи державного механізму й активізуватися розвиток регіонів і муніципалітетів на засадах демократії. Показниками
ж такої ефективності й активізації є повноцінне
забезпечення прав, законних інтересів місцевого
населення, яке структуроване в комунально-муніципальних та регіональних громадах, а також
в органах територіальної самоорганізації [2].
Лише належний та ефективний розподіл
функцій та повноважень між рівнями органів
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на засадах субсидіарності; ефективне
та стабільне функціонування органів місцевого
самоврядування, забезпечення прозорості діяль
ності органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб, мінімізація умов для корупції;
безпосередня участь громад у вирішенні питань
місцевого значення, ефективність громадського
впливу на прийняття рішень органами місцевого самоврядування; організаційна та фінансова
самостійність територіальних громад, представницьких органів місцевого самоврядування, наближення їх можливостей та якості діяльності
до європейських стандартів може забезпечити
та гарантувати успішність.
Форми взаємодії місцевих органів державної
влади й органів місцевого самоврядування є, за
своєю суттю, формами реалізації їх повноважень.
Зокрема, вони мають бути демократичними, забезпечувати права і свободи людини та громадянина, науково обумовленими, застосовуватись
компетентно, мати правову визначеність, постійно вдосконалюватись тощо [7].
Зарубіжний досвід останніх десятирічь з питань модернізації публічного управління свідчить, що ключовим моментом у цьому процесі
був перегляд відносин між центральним, регіональним, місцевим рівнями державного управління та місцевим самоврядуванням. Крім того,
у дослідженнях відзначається значущість децентралізації для країн, які перебувають у стадії
глибинних змін у системі регулювання суспільних відносин. Загалом аналіз зарубіжного досвіду дозволяє фахівцям зробити висновок, що
децентралізація має значний потенціал та перспективи для місцевого розвитку.
Висновки і пропозиції. Отже, виконавча
влада є важливою гілкою влади на яку покладається особлива функція виконання. Саме з цією
особливістю вона виконує важливу роль особливо коли йдеться мова про ефективне втілення
нормативно-правових актів держави, контроль
за втіленням реформ. При цьому дана гілка
влади маю свою самостійність по відношенню до
інших гілок. Також, варто зауважити, що виконавча влада є основою здійснення державного
управління, а тому більшість перетворень в державі зазвичай починаються саме з реформування виконавчої гілки, що і спонукає науковців все
частіше звертатись до ролі та місця виконавчої
влади в системі державної влади.
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Результати дослідження дозволяють зробити
висновок, що децентралізація відкриває значні
перспективи для забезпечення спроможності
місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого життя, зокрема підвищення ролі громадян, їх впливу на процес прийняття
та втілення рішень щодо забезпечення умов со-
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ціального та економічного розвитку суспільства.
Подальше вивчення зазначеної проблематики
потребує уточнення та децентралізації питання
надання послуг органів місцевого самоврядування територіальним громадам, їх класифікації,
механізмів забезпечення на всіх рівнях місцевого самоврядування.
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Развитие технологий искусственного интеллекта в экономике РФ
Аннотация. В связи с активной цифровизацией всех сфер жизни общества, а также управленческих и
производственных процессов возникает объективная потребность в обработке больших массивов данных,
требующих значительные вычислительные мощности и автоматизацию типовых алгоритмических структурных элементов. С данной задачей могут справиться технологии искусственного интеллекта. Характерным положительным свойством технологий ИИ является возможность оптимизации встроенных в него
алгоритмов даже на этапе использования программных продуктов на его основе. Целью данной статьи
является обзор основных тенденций развития искусственного интеллекта в современном экономическом
пространстве. Проведен обзор состояния данной отрасли в разрезе зарубежных государств, посредством
чего доказана актуальность проработки направлений машинного обучения в современной экономике России. На примере отечественных компаний и научных учреждений, которые в настоящий момент заняты
исследованиями и разработками на основе технологий машинного искусственного интеллекта, представлено дальнейшее развитие данной сферы. Данное исследование полезно для специалистов, занимающихся вопросами разработки и моделирования автоматизированных систем ИИ, а также исследователям
и ученым, занимающихся вопросами в области обработки и анализа данных.
Ключевые слова: искусственный интеллект, социально-экономические процессы, искусственные
нейронные сети, эволюционный алгоритм, автоматизация процессов управления, big data.
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Development of artificial intelligence technologies
in the Russian federation
Summary. In connection with the active digitalization of all types of society, as well as managerial and production processes, there is an objective need for large data arrays that require significant computing power and
automated standard algorithmic structural elements. For this purpose, artificial intelligence technol-ogies can be
used. The algorithm is a one of a kind algorithm. The purpose of this article is to review the main trends in the
development of artificial intelligence in the modern economic space. The state of the industry in countries with
economies in transition is reviewed, which proves the relevance of machine learning development processes in
the modern Russian economy. On the example of domestic companies and scientific research, which are currently
engaged in research and development based on machine artificial intelligence technologies, further development
of this field is available. This study is also useful for professionals involved in the development and modeling of
automated AI systems, as well as researchers and scientists involved in data processing and analysis.
Keywords: artificial intelligence, socio-economic processes, artificial neural net-works, evolutionary algorithm,
automation of control processes, big data.
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остановка проблемы. В условиях
П
формирования и активного развития
цифровизации в мире информация выступает

в качестве доминирующего ресурса, обеспечивающего конкурентоспособность экономик целых государств. В целях решения задач, связанных с данными процессами, в июле 2017 г.
Правительство РФ утвердило программу «Цифровая экономика РФ», которая в конце декабря
2018 г. трансформировалась в национальный
проект «Цифровая экономика Российской Федерации до 2024 г.». Согласно этому документу,
информационные технологии должны активно
использоваться в процессе принятия управленческих решений на всех уровнях государственной власти и кардинально улучшить благополучие населения. Поставленные в Стратегии
задачи определяют приоритеты исследований,
к которым следует отнести:
– совершенствование систем связи и коммуникации, включающее в се-бя быстродействие, доступность и удобство их применения;

– создание средств обработки данных «неструктурированной» информации (big data);
– формирование облачных сервисов для удобного использования и хранения больших массивов данных;
– создание современной потребительской,
гражданской робототехники;
– внедрение интернет технологий в промышленные производства страны (интернет-вещей);
– создание средств, отвечающих требованиям
современной кибербез-опасности;
– создание информационно-технологической
инфраструктуры, обеспечивающей мониторинг
здоровья.
При решении данных задач на первый план выходит необходимость их оцифровки и применения
конкретных математических инструментов, связанных с обработкой и анализом данных. В качестве
примера таких задач следует выделить [1; 2]: классификация или распознавание образов; кластеризация; аппроксимация; прогнозирование; сжатие
данных; анализ данных; оптимизация и ряд других.
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При большом наборе входных данных поиск
оптимального решения затрудняется тем, что сопровождается перебором большого количества
возможных решений, что в свою очередь увеличивает количество возможных результатов на
выходе в экспоненциальной последовательности. Иначе говоря, наблюдается наличие комбинаторного взрыва, который, в свою очередь,
при усложнении алгоритмов обработки исходной
информации не позволяет быстро решить, имеющуюся проблему. Имеющиеся в настоящее время технологии и возможности вычислительных
машин позволяют в максимально короткие сроки решать задачи, на которые у человека может
уйти количество времени соразмерное продолжительности жизни нескольких поколений.
Обозначенные выше проблемы требуют значительных усилий и вычислительных мощностей, которые без надлежащей автоматизации
были недоступны ранее. В этой связи, актуализируются исследования, связанные с изучением
и разработкой методологии искусственного интеллекта и его использованием в современных
информационно-вычислительных
компьютерных программных средствах. Исходя из этого, целью статьи является обзор основных тенденций
развития искусственного интеллекта в РФ. Для
достижения цели решены следующие задачи:
1. Изучен опыт ведущих исследовательских
организаций РФ, использу-ющих искусственный
интеллект при проведении НИОКР.
3. Выявлены проблемы и недостатки искусственного интеллекта на со-временном этапе его
развития.
Развитие технологий ИИ в России
Направления развития технологий искусственного интеллекта в РФ представлены в Дорожной карте Национальной технологической
инициативы «Нейронет» (ДК НТИ «Нейронет»).
В соответствии с ней к 2035 г. в России планируется создание порядка 10 национальных организаций в области моделирования и внедрения
технологий ИИ, которые должны войти в число
компаний-лидеров по данному направлению на
международной арене [5; 6].
В разрезе конкретного финансирования по
технологиям ИИ на ресурсах ДК НТИ «Нейронет» информация отсутствует, но есть указание,
что общее бюджетное финансирование проектов
в области нейротехнологий из фонда института
развития и силами государственных органов исполнительной власти на 2013–2015 гг. составило
порядка 3,6 млрд. руб. Наибольший объем средств
выделен в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»,
который составил 1,2 млрд. руб. В данной области
одним из приоритетных направлений выделяют
использование технологий искусственного интеллекта для более точной и достоверной диагностики пациентов, а также построение интерактивной
базы знаний способной назначать в зависимости
от заболевания необходимое лечение, либо, в случае неоднозначности ситуации, связывать пациента с определенным специалистом.
На высокий потенциал российских специалистов в области разработки и моделирования
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программных продуктов, базирующихся на машинном обучении, указывают рейтинги интернетплатформы Kaggle. Данный портал объединяет
специалистов, занимающихся вопросами и проблемами обработки и анализа больших данных
(big data), построения искусственных нейронных
сетей, создании автоматизированных компьютерных программных модулей. Платформа Kaggle
проводит различного рода исследовательские
проекты и работы, где на конкурсной основе отбираются исполнители. Данный портал отмечает
высокую активность российских программистов,
вследствие чего Россия входит в топ 5 стран на
регулярной основе участвующих в ИТ проектах.
По доле участников РФ занимает 4-ую строчку.
Крупными отечественными учеными, которые добились значительных успехов в сфере
исследований и разработок по вопросам искусственного ин-теллекта и методологии машинного обучения, в настоящий момент являются Суцкевир И., Салатхудинов Р., Карпаты А. [3].
Проектами, связанными с AI в России, занимаются крупные компании, одной из которых
является Mail.Ru Group. В соответствии со своей сферой деятельности (поисковые информационные запросы, коммуникация) данная организация активно внедряет и разрабатывает
искусственные нейронные сети, направленные
на автоматизацию поиска соответствующей информации согласно потребностям и предпочтениям пользователя, а также ведет исследования,
связанные с интерактивным общением при формировании поисковых запросов.
Проектами в сфере поисковых запросов в российском интернет-пространстве активно занимается компания Яндекс. Помимо этого, в настоящий момент данной организацией ведется
проект, связанный с оптимизацией нагрузки при
формировании заказов такси, который опирается
на загружен-ность дорожной инфраструктуры,
предпочтений и пожеланий клиента, а также исполняемых в настоящий момент заказов [6].
Российская компания «КамАЗ» ведет разработки, связанные с автопилотом, позволяющим
управлять автомобилем без участия водителя,
либо при его незначительных управленческих
корректировках [7]. Данная технология базируется на системном подходе использования комплекса мер, в которые входят компьютерное зрение,
звуковая идентификация и машинное обучение.
В финансовом сегменте исследований активное развитие технологий ИИ осуществляет
Сбербанк России [8]. В настоящий момент компанией ведется активное внедрение систем, которые в перспективе должны заменить стандартизированный ручной труд, связанный с типовой
обработкой данных в финансовых документах.
Помимо этого, с 2018 г. Сбербанк стал принимать активное участие в подготовке соответствующих кадров, начиная со школьной ступени
образования. В этой связи, им была основана
AI-ACADEMY (Академия искусственного интеллекта для школьников) целью которой в течение
определенного времени было выявление 100 перспективных ребят, обладающих значительным
потенциалом в сфере разработок ИИ технологий.
Патентная активность проектов, связанных
с использованием и применением искусственно-
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го интеллекта, в РФ находится на низком уровне
[4]. По данным ВОИС, Российская Федерация
занимает шестнадцатую строчку рейтинга относительно патентования изобретений на основе ИИ. Это обусловлено сложностью проведения
данной процедуры в России (высокий уровень
бюрократизации), слабой защитой авторских
прав и низким уровнем интернационализации,
которая обуславливает медленные темпы обучения специалистов РФ в сфере ИИ (отсутствует
взаимодействие с ведущими зарубежными специалистами, занимающимися исследованиями
в области машинного обучения и построения искусственных нейронных сетей) (табл. 1).
Таблица 1
Крупные правообладатели технологий ИИ
на российском рынке
Позиция
Количество
Наименование
в рейзарегистрированкомпании
тинге
ных патентов
1
Yandex Europe
8
2
Yandex
3
3
Samsung Electronics
2
4
ЗАО «Импульс»
2
Источник: составлено по Цветкова Л.А. Технологии искусственного интеллекта как фактор цифровизации
экономики России и мира // Экономика науки. 2017. Т. 3.
№ 2. С. 126–144.
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Прочие резиденты, имеющие патенты на проекты в области искусственного интеллекта, но не представленные в таблице, обладают на данный момент
всего одним патентом в этой области. На данный
момент безусловным лидером по рассматриваемому показателю является компания Yandex, которая
с развитием машинного обучения за рубежом стала
использовать иностранные наработки в своих информационных системах поисковых запросов.
Динамика патентования разработок в сфере
ИИ в российских реалиях увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии, но,
к сожалению, находится на стадии зарождения
в связи с чем количество патентов по сравнению
с развитыми странами мира находится на низком уровне (рис. 1).

Таким образом, в России сформировался
определенный задел для развития нового научного направления, связанного с современными
информационными технологиями и программированием. В первую очередь в этих процессах
участвуют крупные отечественные компании
(Mail.Ru Group, Яндекс, Сбербанк, КамАЗ). Помимо этого, в РФ формируются научные коллективы, представленные целыми научными и образовательными учреждениями, исследования
которых непосредственно связаны с фундаментальными основами и методологической базой
ИИ. Если брать во внимание прогнозы ведущих
специалистов по вопросам долгосрочного прогнозирования и Форсайта [5; 6], у России в ближайшей перспективе есть возможность стать одним
из лидеров в исследованиях и использовании
технологий ИИ.
Проблемы и недостатки
искусственного интеллекта
на современном этапе его развития
Несмотря на значительный положительный
эффект от использования технологий искусственного интеллекта в практике, он обладает
и рядом оче-видных минусов и противников.
Основным из недостатков на данный момент
является их несовершенство, связанное с недостаточным уровнем изученности и проработанности. Кроме того, значительная часть интеллектуальных систем опирается на опыт и данные
полученные в ретроспективе и если там были
допущены ошибки или зафиксированы нормы
и правила, неприемлемые в обществе на данный
момент, то будет повторять недочеты прошлого
в настоящем, так как не обладает возможностями творчества и созидания в том виде в котором
они присущи человеку.
Еще одной глобальной проблемой современного искусственного интеллекта является ограниченность его сферы деятельности. В отличие
от людей программы на данном этапе развития
не так универсальны, как человек и ре-шают те
задачи и проблемы, под которые, собственно,
и разрабатывались.
Кроме того, из-за большого объема обрабатываемых данных программами на основе искус-
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Рис. 1. Количество патентов по направлению ИИ, зарегистрированных в России
Источник: составлено по данным Orbit Intelligence URL: https://www.orbit.com/

ственного интеллекта возникает проблема, связанная с низкой интерпретируемостью процессов
обработки и анализа информации. Искусственные нейронные сети, созданные для решения реальных прикладных задач, внутри собственной
архитектуры имеют большое количество взаимосвязанных узлов, которые могут измеряться
в количестве сотен, а то и тысяч соединений.
Данная проблема в научной среде имеет наименование «черного ящика» и указывает на то,
что обработка информации является очень сложным процессом, обусловленным большим количеством вариантов моделируемых связей [9; 10].
В начале 2019 г. группа математиков из Университета Технион опубликовала работу в которой представила задачу неподдающуюся для решения современным искусственным нейросетям
[11]. Это обусловлено тем, что некоторые из имеющихся у человечества проблем не могут быть
решены при помощи арифметики, в связи с чем
алгоритм не может найти верного ответа, так как
его попросту не существует. В подобной ситуации
человек накладывает ограничения или полагается на интуицию, но для программы такой подход недопустим в результате чего она сталкивается с парадоксальной ситуацией.
В вопросах переговоров программы, имитирующие общение, тоже пока не совершенны. На
конференции IBM в 2019 г. искусственный интеллект Project Debater сошелся в поединке с Натараджаном Х., который в 2016 г. завоевал звание
чемпиона мира по дебатам . Дискуссионной темой, которая поднималась на мероприятии, стало обоснование пользы и вреда субсидирования
дошкольного образования. В данном противостоянии программа потерпела поражение (хотя до
этого побеждала в споре с израильским ведущим
Зафиром Д., где у них шла речь о выделении субсидий на освоение космоса и развитие телемедицины). Тем не менее, победителем прошедшего
спора отмечена явное преимущество, которым
обладает ИИ – это большой поток информации
и данных, к которым компьютер может в любой
момент обратиться, тем самым проверяя или аргументируя нужную ему информацию.
В заключение стоит сказать то, что в настоящий момент технологии, сопряженные с созданием искусственного интеллекта, имеют ряд серьезных недостатков и возможно их не удастся
устранить в ближайшее время несмотря на оптимистичные прогнозы различных авторитетных
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ученых нашего времени, как это было с Маккарти Дж., Саймоном Г. или Минским М.Л. Тем не
менее, данная технология имеет значительный
потенциал во всех сферах человеческой жизнедеятельности и в настоящий момент будет активно развиваться и укрепляться в уже имеющихся
в мире научных и прикладных проектах.
Заключение. Искусственный интеллект является одним из перспектив-ных направлений,
которое в настоящее время активно развивается
и внедряется в практику. Данная технология может быть успешно использована при управлении
социально-экономическими процессами и явлениями, эффективно прогнозируя и изучая объекты и события, носящие экономический характер.
Технологии создания систем искусственного
интеллекта получили широкое распространение
за границей. Крупные зарубежные корпорации
(Amazon, Google, Microsoft) в настоящий момент
повсеместно внедряют в свою хозяйственную
деятельность средства и инструменты, связанные с машинным обучением. Власти развитых
стран также активно финансируют данные исследования и проецируют их результат на военно-промышленный комплекс и обеспечение
национальной безопасности своих государств.
Это указывает на то, что данная технология носит «подрывной» характер и в ближайшее время
может определить новые векторы политических
сил в мире.
В сфере создания систем искусственного интеллекта, базирующегося на машинном обучении Российская Федерация имеет значительный
задел, выраженный в наличии крупных компаний информационно технологического сектора, представленных подразделениями Mail.
Ru Group, Яндекса, КамАЗа и Сбербанком. Помимо этого, в России существует значительный
кадровый потенциал, а исследователи данного научного направления считаются ведущими
специалистами в разрезе создания технологий
машинного ИИ. Данные положения подтверждаются и крупными аналитическими международными центрами.
Дальнейшими направлениями исследования
станут поиск вариантов ис-пользования технологий искусственного интеллекта в прогнозировании научно-технологического развития территорий России, а также создании оптимальных
алгоритмов, используемых для приложений по
анализу и обработке данных.
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Сучасне управління професійним розвитком персоналу підприємства
Анотація. Досліджено сутність сучасного управління професійним розвитком персоналу підприємства,
проблеми та сучасні напрями і методи управління професійним розвитком персоналу на підприємстві.
Сучасний ринок праці диктує свої умови та вимагає найкращих працівників. Підприємства готові платити професіоналам, але щоб ними стати потрібно вчитися та постійно підвищувати свій кваліфікаційний
рівень та професійно розвиватися. Але на підприємствах не достатньо приділяється уваги системі управління професійним розвитком персоналу, тому що підготовка кадрів всередині підприємства, потребує
власних фінансових вкладень, до того ж, керівники не бажають витрачати кошти на розвиток працівників, через побоювання, що навчений персонал може змінити роботу. Тому зараз, задля забезпечення
підприємств високо кваліфікаційними кадрами та їх втримання, необхідно приділяти достатньо уваги
розвитку персоналу на підприємстві, який повинен бути загальним та професійним. Але, все ж таки,
найбільшу увагу необхідно приділяти професійному розвитку у загальній системі сучасного управління
розвитком персоналу.
Ключові слова: професійний розвиток персоналу, професійна підготовка, навчання, підприємство,
персонал.
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Modern managements of professional development of the enterprise

остановка проблеми. В сучасному зоП
внішньому середовищі для ефективного
функціонування підприємств необхідні швидкі

зміни та адаптація до мінливих умов ринкового
середовища. Підприємствам необхідно слідкувати не тільки за рівнем відповідності матеріальних активів випуску продукції, наданням послуг,
а й за вимогами до професійно-кваліфікаційного
рівня персоналу. Для перемоги в конкурентній
боротьбі персонал повинен мати високу професійну підготовку, уміння використовувати знання
на практиці, генерувати прогресивні нові ідеї
та втілювати їх у життя, мати творчий підхід до
вирішення проблем. Реалізація на підприємстві
перспективної стратегії розвитку, розширення
виробництва, структурної перебудови, підвищення якості продукції й продуктивності праці тощо,
можливі лише за умови безперервного навчання
працівників, підвищенні їх кваліфікаційно-про-

фесійного рівня, підготовці фахівців, які здатні
на практиці реалізовувати ці заходи. У сучасному світі необхідність перенавчатися фахівцям
становить 3-5 років. Це зумовлено швидкими
темпами науково-технічного прогресу, що диктує
свої вимоги до професійної підготовки кадрів.
Невідповідність кваліфікації персоналу потребам підприємства негативно впливає на кінцеві
результати його діяльності. Водночас, в Україні
склалася ситуація, коли ринок праці найбільше
потребує саме кваліфікованих робітників. Зараз
в Україні відчувається гостра потреба виробництва у фахівцях робітничих та інженерних професій, що зумовлено зниженням престижності
робітничих професій. Тому сьогодні важливим
та актуальним для всіх підприємств є питання
розвитку та збереження професійних кадрів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню питань, щодо розвитку персоналу,
© Кучеренко С.К., Кот І.П., 2019
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Summary. The article is devoted to essence of modern management of professional development of enterprise
personnel, problems and straightforward methods and management of professional staff development at the office. The current job market dictates the conditions and requires the best employees. It is well known that staff
is a strategically important resource of every enterprise, and its development is perhaps the most important
condition for the stability, efficiency and competitiveness of any enterprise. In order to achieve the set goals
of the enterprise, the main task of the personnel service is to plan and organize the system of personnel development management. Enterprises are willing to pay professionals, but they need to learn and constantly improve their skills and professional development. But enterprises do not pay enough attention to the system of
management of professional development of personnel, because training within the company requires its own
financial investment, and managers do not want to spend money on the development of employees, because of
fears that trained staff may change jobs. Therefore, in order to provide enterprises with high-quality personnel
and their retention, it is necessary to pay sufficient attention to the development of staff at the company, which
should be general and professional. However, professional development in the overall system of modern personnel development management should be given the highest priority. Staff development is a complex concept
that is interrelated with a wide range of economic, informational, cultural, socio-psychological and personal
issues. It is necessary to introduce innovative new methods and forms of personnel development, to change the
standards and stereotypes of traditional training, to form its own system of management of professional development of personnel, which will be acceptable and adapted to the types of activity of a particular enterprise,
taking into account both the present interests of the enterprise and long-term, depending on strategy of the
enterprise, its financial status, division of labor, the need for certain specialists, etc.
Keywords: professional development of personnel, vocational training, training, enterprise, personnel.
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різним аспектам професійного розвитку приділяли увагу видатні зарубіжні та українські науковці, такі як Маслова В.М., Гриньова В.М.,
Савченко В.А., Кибанов А.Я., Щекин Г.В., Колпаков В.М., Лук’янова Л.Б., Ничкало Н.Г.,
Збрицька Т.П., Савченко Г.О., Татаревська М.С.,
Гугул О.Я., Шекшня С.В., А. Маслоу, М. Армстронг, Х. Грехема, Н. Том та інші. Але питання
професійного розвитку персоналу на виробництві та його модернізація в сучасних умовах залишають підгрунтя для подальшого вивчення.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є висвітлення проблем та сучасних напрямів і методів управління професійним розвитком персоналу на підприємстві.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На сучасних підприємтвах, особливо великих корпораціях, які мають не
одне структурне підприємство вже є своя система
професійного розвитку персоналу, яка використовується та тиражується на багатьох підприємствах. Є певний успішний досвід використання
певних форм і методів навчання. Керівники підприємств вже зрозуміли гостру необхідність професійного розвитку своїх кадрів. Але все колись
необхідно змінювати, тому питання виділення
проблем та помилок в існуючих методах і формах
навчання персоналу, які можуть демотивувати
працівника розвиватися стають все більш актуальним. Зараз потрібно удосконалювати систему професійного розвитку персоналу поступово
змінюючи шаблонні матеріали та звичні форми навчання на нові, прогресивні, іноваційні,
з обов'язковим урахуванням потреб, побажань
та особистих інтересів самого працівника.
Викладення основного матеріалу. Професійне навчання персоналу є важливою умовою функціонування будь-якого підприємства.
Сучасні вимоги до кваліфікації працівників
швидко зростають та вимагають від працівника
володіти різноманітними якостями, такими як
широка ерудиція, стратегічне мислення, підприємливість, висока культура тощо. Сьогодні безперервний розвиток персоналу стає нагальною
необхідністю. Кадрова політика з питань управління професійним розвитком персоналу повинна формуватися у різних напрямках – як на
сьогоденні інтереси так і на довготривалі, в залежності від стратегії підприємства, його фінансового стану, поділу праці, необхідності в певних
спеціалістах та ін. Тому модернізація професійного навчання стала однією з основних функцій
системи управління професійним розвитком
персоналу.
Погоджуємося з Т.З. Гвініашвілі та В.М. Шаповал, що «…сучасні системи розвитку персоналу та механізми мотивації працівників являються недосконалими. Це обумовлено наступними
факторами:
– глобалізаційні процеси враховуються недостатньо, тоді як вимоги до кваліфікації працівників дуже швидко зростають на ринку праці;
– існує складність впровадження програм розвитку персоналу в сучасних фінансових умовах
діяльності підприємства;
– недостатньо враховується психологічний аспект у формуванні та впровадженні систем мотивації працівників з метою підвищення їх кваліфікації;

– необхідність формування тіснішого зв’язку
систем та програм розвитку персоналу з корпоративною культурою на підприємстві» [2].
За Т.З. Гвініашвілі та В.М. Шаповал: «Професійний розвиток – це процес підготовки співробітників до виконання нових виробничих функцій,
розв'язання нових існуючих задач, направлений
на розбіжності між вимогами до працівника
та його реальними якостями.» [2].
За Савченко В.А.: «Професійний розвиток
персоналу – це цілеспрямований і систематичний процес впливу на працівників за допомогою
професійного навчання протягом їхньої трудової
діяльності на підприємстві з метою досягнення
високої ефективності виробництва, підвищення
конкурентоспроможності персоналу на ринку
праці, забезпечення кар’єрного росту, а також
виконання працівниками нових складніших завдань на основі максимально можливого використання їхніх здібностей і потенційних можливостей» [7].
За Зленко А.М. і Мірошніченко Д.А.: «Професійний розвиток – це набуття працівником нових
компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників
з метою виконання нових виробничих функцій,
завдань і обов'язків нових посад. Професійний
розвиток вимагає значних зусиль відносно кандидата, тому він неможливий без зацікавленості
з його боку» [5]
Т.П. Збрицька, Г.О. Савченко, М.С. Татаревська визначають, що «…професійний розвиток
персоналу – це сфера, пов’язана з підготовкою співробітників до виконання нових функцій, зайняття
нових посад, розв’язання нових завдань» [6].
За А.М. Ткаченко і К.А. Марченко: «Професійний розвиток персоналу – цілеспрямований та систематичний вплив на працівників
шляхом професійного навчання впродовж їх
трудової діяльності з метою досягнення високої
ефективності виробництва, підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці,
забезпечення виконання працівниками нових
більш складних завдань на основі максимально
можливого використання їх здібностей» [8].
Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників»: «Професійне навчання працівників – процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток
необхідних навичок та вмінь, що дають змогу
підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки,
освоювати нові види професійної діяльності, що
включає первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва» [4].
Отже, управління професійним розвитком персоналу є невід’ємною частиною загальної системи
управління розвитком персоналу, що являє собою
системно організовані процеси, способи, методи
впливу на працівників шляхом безперервного
навчання з метою виявлення та розкриття потенційних можливостей працівників для їхньої підготовки до виконання нових складніших функцій
та робіт, освоєнню нових видів або суміжних професій, що сприятимуть підвищенню культури,

сприятимуть кар’єрному росту, підвищенню конкурентоспроможності працівника на ринку праці. Основними формами професійного навчання
є професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників.
Якщо підприємство хоче забезпечити якнайповнішу відповідність організаційної структури
до структури робочих місць, то необхідно застосовувати систему безперервного навчання.
Завданням сучасного управління безперервного професійного розвитку персоналу на підприємстві є забезпечення відповідності професійного рівня робітників до вимог робочого місця
або посади, підготовки нових працівників, які не
мають жодної професії, можливості просування
по кар’єрних сходах.
В сучасних ринкових умовах система підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на підприємстві повинна швидко
реагувати на зміни потреб в робітничих спеціальностях, та надавати працівникам можливість
підвищувати свій професійний рівень та вчитися
відповідно до їх інтересів та необхідності.
При управлінні професійним розвитком персоналу необхідно враховувати відмінність між
навчанням за професіями і загальним навчанням. Професійне навчання направлене на розвиток визначених конкретних умінь, які потрібні для даного підприємства. Загальне навчання
ж направлене на загальний інтелектуальний
рівень освіченності працівника. Виділяють основні напрями професійного розвитку персоналу:
– навчання з метою підвищення професійної
кваліфікації;
– первинне навчання відповідно до специфіки виконуваної роботи;
– навчання з метою ліквідації розриву між вимогами робочого місця, посади і діловими якостями персоналу;
– навчання новим суміжним професіям;
– навчання з метою освоєння нових операцій
(наприклад, праця на новому обладнанні).
Погоджуємося зі Зленко А.М. і Мірошніченко
Д.А. у тому, що «…сучасні програми підвищення
кваліфікації ставлять за мету навчити працівників самостійно думати, вирішувати комплексно проблеми, працювати командою. Вони дають
знання, що виходять за межі посади і формують
бажання вчитись» [5].
О.В. Баніт доволі чітко визначила складові
професійного розвитку персоналу, який може
здійснюватися в певній послідовності, неперервності та взаємодії всіх елементів, це:
«…– виробнича адаптація;
– професійне навчання, яке охоплює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;
– оцінювання й атестація;
– планування трудової кар’єри;
– професійно-кваліфікаційне просування;
– формування резерву керівників;
– службово-професійне просування керівників
і супроводжуючий їх особистісний розвиток» [1].
В свою чергу ст. 4 Закону України «Про професійний розвиток працівників» регламентує
основні напрями діяльності роботодавців у сфері
професійного розвитку працівників, це:
«…– розроблення поточних та перспективних
планів професійного навчання працівників;
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– визначення видів, форм і методів професійного навчання працівників;
– розроблення та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників;
– організація професійного навчання працівників;
– добір педагогічних кадрів та фахівців для
проведення професійного навчання працівників
безпосередньо у роботодавця;
– ведення первинного та статистичного обліку
кількості працівників, зокрема тих, які пройшли
професійне навчання;
– стимулювання професійного зростання працівників;
– забезпечення підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у роботодавця або в навчальних закладах, як правило, не рідше ніж
один раз на п’ять років;
– визначення періодичності атестації працівників та організація її проведення;
– проведення аналізу результатів атестації
та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників» [4].
Таким чином, підприємства повинні задля
отримання професійних кадрів, намагатися
втримати працівників втілюючи на підприємстві
ефективне сучасне управління професійним розвитком персоналу та мотивуючи його виходячи
з соціальних, психологічних, професійних, особистісних потреб працівника.
Сьогодні в Україні на ринку функціонує велика кількість кадрових агенцій, тренінгових
та консалтингових компаній, учбових комбінатів,
які займаються навчанням персоналу. Якщо підприємство вирішило звернутися за допомогою зі
сторони, то необхідно звернути увагу на статус,
вік, спеціалізацію компанії та на спеціалістів
(тренерів, викладачів) з практичним досвідом роботи у вибраному напрямку. Слід уникати компаній з універсальним набором навчальних пропозицій, бо це є більш недоліком ніж перевагою.
Все це відомі істини в роботі кадрової служби,
яка повністю або хоча б частково намагається виконувати покладені на неї функції в умовах сучасності.
Як вже зазначалося, на сучасному етапі значна увага приділяється професійному розвитку
працівника, але ж й вимоги до нього стали більш
широкими в плані загальної освіченості. Тому,
окрім підвищення кваліфікації та перекваліфікації, яка стосується безпосередньо займаємої
посади, підприємства залучають цих працівників до програм загального навчання.
Серед іншого потрібно акцентувати увагу на
помилках в управлінні професійним навчанням
на підприємстві, так як на навчання також існує
мода, яка швидко змінюється, враховуючи можливість застосування методів навчання на окремому підприємстві. Адже не на всіх підприємствах можна застосовувати шаблонні матеріали
та навчати персонал, так би мовити для галочки.
Потрібно, як вже зазначалося, проаналізувати
необхідність та прийнятність програм навчання,
відповідно до виробничих вимог підприємства.
Отже, вважаємо необхідним виділити наступні моменти при навчанні які можуть демотивувати співробітника до навчання.
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1. Максимум загальних тем навчання.
Найчастіше, це проведення збірних тренінгів
для збірних груп. Особливо це просліджується,
коли підприємство наймає тренера зі сторони.
Зазвичай у нього є стандартний набір матеріалу, який він не взмозі адаптувати до потреб профільного підприємства.
В даному випадку керівництво повинно спочатку з'ясувати, чи є зацікавленість персоналу у розширенні знань із запропонованої теми,
ознайомитися з матеріалами тренінгу, залучаючи до цього фахівців у цій галузі. Можливо станеться так, що фахівець і сам зможе провести
тренінг без участі зовнішнього тренера. Якщо
є внутрішній тренер, то, можливо, він також зможе розробити власну програму відповідно до потреб організації, що в свою чергу буде економічно
вигіднішим. Також, необхідно ретельно обирати
працівників до проходження навчання. Наприклад, окремо керівників вищої, середньої ланки,
майстрів, робітників та бригадирів тощо.
2. Відрив персоналу від роботи.
Це багатоденні навчання, в т.ч. виїздні з розважальним програмами. Зазвичай після такого навчання всі задоволені, але в зворотному
зв'язку відмічають, що в їх роботі нічого не змінилося.
В даному випадку керівництву необхідно відмовитися від таких заходів, а внутрішнім корпоративним тренерам перебудувати свої програми,
без включення розважальних завдань.
3. Залучення максимальної кількості персоналу, як кількісного показника.
В умовах тотальної моди на навчання, компанії почали ледве не вихвалятися тим, скільки
проведено тренінг/днів, скільки навчено персоналу, скільки матеріалу розроблено тощо. Звичайно, за цією гонитвою якість навчання різко
знизилася. В даному випадку керівництву потрібно визначити потреби та необхідність в певному навчанні кожного учасника та звернути
увагу на якість матеріалу.
4. Переважання тренінгових та лекційних
форм навчання.
На даному етапі при внутрішньокорпоративному навчанні методи доведення інформації
майже не змінюються. Тут використовуються
презентації, методичні роздавальні матеріли,
робочі зошити. Матеріал в них не змінюється роками. Співробітники передивляються матеріали
під час навчання, а виходячи з аудиторії забувають про їх існування.
В даному випадку керівництву необхідно шукати нові, більш прийнятні, для окремих груп
слухачів, методи доведення інформації. Наприклад, простий електронний курс, який працівник пройде самостійно у вільний час буде більш
ефективним, ніж коли він витратить свій робочий день на поїздку на тренінг.
5. Відсутність перспективи кар'єрного рісту
в середені компанії.
Яке підприємство не хоче отримати вже готового, освіченого спеціаліста? Багато керівників
хочуть мати в своїй команді вже професіонала,
якого не потрібно вчити і який буде задоволений
тим положенням, яке має. Звідси виникає наступне питання. Де ж знайти такого спеціаліста, якщо без певного досвіду роботи він не може

працевлаштуватися? А якщо ми його навчимо,
а він перейде до іншої компанії? Тут можна задавати ще багато питань, але керівництву в даному випадку необхідно набратися рішучості
і терплячості та ростити кадри на своєму підприємстві, готувати приємників та спеціалістів
до кадрового резерву.
Резюмуючи вищевикладене, необхідно перетворювати сучасну систему управління професійним розвитком персоналу у наступних напрямках.
1. Підвищення та контроль якості планування та матеріалу для проведення навчання – чіткий аналіз потреб та потребуючих.
2. Проводити навчання з мінімальним відривом від роботи, навчання на робочому місці.
3. Створити систему цільового та послідовного
навчання ключового персоналу.
4. Забезпечити високий рівень підготовленості внутрішніх тренерів, працівників, які можуть
навчати.
5. Обов'язкова участь профільних експертів
в процесі навчання працівників.
6. Розробка та застосування нових форм презентаційного матеріалу навчання.
7. Впровадження нових форм навчання: бізнес-сесії, електронне та дистанційне навчання,
майстер-класи, професійні експерт-класи тощо.
8. Максимальний розвиток спеціалістів всередині компанії.
9. Якісна оцінка професійності персоналу
з метою розробки подальших напрямів розвитку.
10. Співпраця з навчальними закладами з метою надання бази практики.
Висновки і пропозиції. На сучасному етапі система управління професійним розвитком
персоналу – це одна із основних найвагоміших
функцій системи управління персоналом на підприємстві. Високі результати на підприємстві
можливо досягти за умови, коли працівники, які
там працюють володіють необхідними знаннями, уміннями, культурою та мають відповідний
настрій на досягнення поставлених цілей.
Таким чином, сучасна система професійного
розвитку персоналу має бути гнучкою, здатною
швидко змінювати програми і методи навчання,
враховуючи потреби виробництва на сьогоденному ринку праці. У зв'язку з цим кадрова служба
на підприємстві повинна направляти свої зусилля на вирішення наступних проблем:
– аналіз існуючих знань та вмінь у працівників;
– визначення необхідних вимог до працівників, враховуючи перспективи розвитку;
– визначення нагальних потреб в навчанні
відповідно до потреб спеціальностей та професій
та потреб самого працівника як особистості;
– визначення пріоритетних програм і форм
професійного розвитку персоналу;
– вибір якісного методичного матеріалу та матеріально-технічного забезпечення навчання;
– фінансове забезпечення у потрібній кількості всіх видів навчання.
Адже професійний розвиток людини сприяє
її загальному, інтелектуальному, професійному
зростанню, розширює її світогляд, культуру, розуміння цілей підприємства, надає впевненості
в собі та завтрашньому дні.
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Стан розвитку будівельної галузі Хмельницької області
Анотація. У статті досліджено стан будівельної галузі Хмельницької області. Визначено основні ключові
компоненти, що характеризують розвиток будівельної галузі. Проаналізовано за даними компонентами діяльність суб’єктів господарювання будівельної галузі Хмельницької області за останні п’ять років.
Виявлено зміни, що відбулись у фінансовій, виробничій, інноваційній, інвестиційній діяльності суб’єктів
господарювання будівельної галузі. Запропоновано напрямки розвитку галузі, які полягають у створенні
сприятливого інвестиційного клімату в області, реальних фінансово-кредитних механізмів для стимулювання промислового та житлового будівництва з метою підвищення конкурентоздатності галузі, через те,
що ринкові умови господарювання вимагають формування нових засад взаємовідносин учасників процесу у капітальному будівництві.
Ключові слова: будівельна галузь, економічний розвиток, суб’єкти господарювання, будівництво,
регіональна політика.
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Condition of development of the construction industry
of the Khmelnytsky region
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Summary. The article investigates the state of construction industry in Khmelnitsky region. It was found
that the construction industry is an integral part of the economic relations system, the result of which is the
creation of fixed assets of all sectors of the national economy. The main key components that characterize the
development of the construction industry are identified. It is established that with the development of the
construction industry will develop: production of building materials and related equipment, machine building,
metallurgy and metalworking, petrochemicals, glass production, woodworking and porcelain industry, transport, energy and more. And like no other sector of the economy, construction contributes to the development of
small businesses, especially one that specializes in finishing and repair work, the production and installation
of built-in furniture. The activity of construction industry entities of Khmelnitsky region over the last five
years was analyzed by these components. The analysis showed that: 1) the financial results of the business
are improving every year and the level of profitability of the business entities is increasing; 2) the volume of
sales of construction products is increasing and the structure of production volumes is changing (the number
of construction of engineering structures is increasing); 3) there is a rapid decline in the economic entities of
the region that have innovated in their activities; 4) investment activity has little positive dynamics, but the
share of construction investments in the total value of investments has significantly decreased; 5) the number
of employees is reduced as the volume of construction increases, which indicates an increase in the number of
illegal workers. The changes that have occurred in the financial, production, innovation, investment activity
of the entities of construction industry are revealed. The directions of development of the branch, which are
to create a favorable investment climate in the region, real financial and credit mechanisms for stimulating
industrial and housing construction with the purpose of increasing the competitiveness of the industry are
offered, because the market conditions of management require the formation of new foundations of relations
between the participants in the capital process.
Keywords: construction industry, economic development, economic entities, construction, regional policy.

остановка проблеми. Будівельна гаП
лузь виступає невід’ємною частиною
системи економічних відносин, результатом ді-

яльності якої є створення основних фондів усіх
сфер народного господарства країни. Діяльність
в цій галузі пов’язана з тим, що відбувається на
ринках товарів, послуг, робочої сили, капіталу,
цінних паперів, інвестиційних ресурсів, тощо.
З іншої сторони, саме від будівельної галузі залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання в країні. Важливість цієї
галузі для економіки будь-якої країни можна
пояснити наступним чином: капітальне будівництво, напевне, як ніяка інша галузь економіки,
створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного
господарства. Економічний ефект від розвитку
цієї галузі полягає у мультиплікаційному ефекті
коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвит
© Кушнір О.К., Чаплінський В.Р., 2019

ком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного
обладнання, машинобудівна галузь, металургія
і металообробка, нафтохімія, виробництво скла,
деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловість, транспорт, енергетика тощо. І, як ніяка
інша галузь економіки, будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того,
який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, на виробництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням розвитку будівельної галузі посвячено
багато праць сучасних науковців: Аніна В., Асаули А., Верхоглядової Н., Вечерова В., Дружиніна А., Залуніна В., Іванілова О., Калугіна Ю.,
Конащука В., Крикуна К., Левіта Л., Молчанова І., Орловської Ю., Полякова І., Радкевича А.,
Рогожина П., Симіонова Ю., Шевчука О., Шутен-
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Фінансові результати діяльності суб’єктів господарювання будівельної галузі області були збитковими у 2014 році і становили -56881,9 тис. грн.
Проте, починаючи з 2015 року ситуація змінюється і суб’єкти господарювання отримують прибутки: у 2015 році – 44771,0 тис. грн., у 2016 році –
92953,5 тис. грн., у 2017 році – 57689,0 тис. грн.,
у 2018 – 193275,6 тис. грн. У 2017 році прибуток знизився на 35264,5 тис. грн. у порівнянні
з 2016 роком, але у 2018 році він уже зростає на
100322,1 тис. грн. або у 2 рази у порівнянні з тим
же 2016 роком. До відому, суб’єкти господарювання будівельної галузі на рівні країни отримували
збитки аж до 2018 року (у 2014 р. – -27948,8 млн.
грн., у 2015 р. – -25861,9 млн. грн., у 2016 р. –
-10553,0 млн. грн., у 2017 р. – -5014,3 млн. грн.),
лише у 2018 році отримали прибуток у розмірі
3785,8 млн. грн. Отже, суб’єкти господарювання
досліджуваної сфери на рівні області дають кращі результати.
У 2017 році відбулось різке зниження рентабельності операційної діяльності суб’єктів господарювання будівельної галузі з 4,3 (у 2016 році)
до 1,8. Однак, у 2018 році він майже досягає рівня 2016 року і стає на рівні 4,1.
2. Результати виробничої діяльності. Обсяг
реалізованої продукції суб’єктами будівельної
сфери в Хмельницькій області у 2018 р. займав
4,5% у загальному обсязі реалізованої продукції
області. За період 2014-2018 рр. відбувалось зростання цієї частки (рис. 1).
У 2014 році обсяг реалізованої будівельної продукції суб’єктами господарювання Хмельницької
області становив 1479515,5 тис. грн., загальний обсяг реалізованої продукції – 42348734,4 тис. грн.,
що становило 3,5%. До 2017 року ця тенденція
була незмінною, а в 2018 році обсяги реалізації будівельної продукції зросли швидше в порівнянні
із загальними обсягами і становили 4754141,1 тис.
грн. в противагу 105087054,2 тис. грн.
У структурі будівництва в Хмельницькій області за обсягами виготовлення найбільша частка у 2014 році належала будівництву будівель
74,6%, причому будівництво житлових і нежитлових будівель було практично однаковим 37,4%
та 37,2% відповідно. Проте до 2018 року ситуація
змінилася (табл. 2).
Як видно з таблиці, за досліджуваний період
у Хмельницькій області відбулось скорочення
частки будівництва будівель у загальному обсязі та у 2018 році воно становило лише 47,4%.
Натомість зросло будівництво інженерних споруд з 244926 тис. грн. (25,4%) у 2014 році до
1783503 тис. грн. (52,6%) у 2018 році. Нове бу-

Таблиця 1
Окремі фінансові показники діяльності суб’єктів господарювання будівельної галузі
Хмельницької області за 2014-2018 рр.
№

Показники

1

Обсяг реалізованої продукції
(товарів, послуг), тис. грн.
Чистий прибуток (збиток),
тис. грн.
Рівень рентабельності
(збитковості), %

2
3

2014

2015

Роки
2016

2017

2018

1479515,5

1952542,7

2139745,0

3063865,4

4754141,1

–56881,9

44771,0

92953,5

57689,0

193275,6

2,0

2,3

4,3

1,8

4,1

Джерело: сформовано автором на основі даних [1]
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ка Л. Автори приділяли значну увагу економічним аспектам функціонування галузі, проте не
менш важливим є визначення ключових компонентів сучасного стану галузі для прогнозування
перспективи та напрямів її розвитку.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Отже, ріст будівельної галузі неминуче викликає економічний ріст у країні
та виникнення необхідних умов для розв’язання
багатьох соціальних проблем. Але на сучасному
етапі її розвитку в Україні говорити про будь-яку
конкурентоспроможність цієї галузі не представляється можливим. Якщо на регіональному рівні чітко просліджується тенденція верховенства
будівельних організацій центральних районів
та великих міст-мільйонерів у зв’язку з їх значними потужностями та інвестиційною привабливістю, то на глобальному рівні будівельна
галузь України програє через брак необхідних
фінансових та організаційних перетворень.
Метою статті є дослідження особливостей
будівельної галузі Хмельницької області та визначення ключових чинників її розвитку.
Виклад основного матеріалу. Найбільш
вагомими компонентами (структурними блоками), за якими можна зробити висновки щодо
діяльності суб’єктів господарювання сфери будівництва в Україні та Хмельницької області,
зокрема, з огляду на забезпечення відповідності
системи управління цілям та завданням, є:
– фінансовий стан;
– результати виробничої діяльності;
– результати інноваційної діяльності;
– результати інвестиційної діяльності;
– кадрові аспекти.
Проаналізуємо за даними компонентами діяльність суб’єктів господарювання будівельної галузі Хмельницької області за останні п’ять років.
1. Фінансовий стан. Рівень розвитку та формування перспективи суб’єктів господарювання будівельної сфери, у першу чергу, характеризуються
(визначаються) їхнім фінансовим станом. В свою
чергу, аналіз фінансового стану дає можливість виявити потенційні можливості та загрози, що виникають на шляху розвитку будівельних підприємств.
У таблиці 1 представлено показники фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання будівельної галузі Хмельницької області.
Видно з таблиці, що обсяги реалізованої продукції будівельної галузі Хмельницької області зростають протягом досліджуваного періоду.
У 2015 році збільшення обсягів було на рівні 32%,
у 2016 році – на рівні 9,6%, у 2017 році – на 43,2%
і найбільше зростання було у 2018 році – 55,2%.
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Рис. 1. Динаміка зростання частки обсягів реалізації продукції будівельної галузі
в загальному обсязі реалізованої продукції області
Джерело: побудовано автором на основі даних [1]

Таблиця 2
Структура обсягу будівельної продукції Хмельницької області, тис. грн.
№

Показники

1

Будівництво, всього
Будівлі:
– житлові
– нежитлові
Інженерні споруди

2
3

2014
964443
719517
360823
358694
244926

Роки
2016
1571072
1084678
507945
576733
486394

2015
1336140
940385
402863
537522
395755

2017
2293412
1378003
543405
834598
915409

2018
3393456
1609953
622799
987154
1783503

економічні науки

Джерело: сформовано автором на основі даних [1]

дівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 54,0% від загального обсягу
виробленої будівельної продукції, капітальний
і поточний ремонти – 41,0% та 5,0% відповідно.
Значний та водночас найбільший вплив у будівельну галузь Хмельницької області внесли такі
суб’єкти господарювання: ТОВ «Будівельний
Альянс Груп» (Хмельницький), ПП «Діта» (Хмельницький), БК «UBC» (Хмельницький), ЖК «Нова будова» (Кам’янець-Подільський), БК «СВР» (Хмельницький), БК «SK GROUP» (Хмельницький) [2].
Протягом 2014-2018 рр. у сфері будівництва
Хмельницької області відбулось значне коливання темпів виробництва будівельної продукції
(рис. 2). Така динаміка виникла внаслідок дії
кризових явищ, які спостерігаються останніми
роками в країні та області.

У 2018 році обсяг виробленої продукції
суб’єктами господарювання будівельної сфери зріс на 29,8% у порівнянні з 2014 роком.
У 2015 році зростання до попереднього року обсягів виробленої будівельної продукції було на рівні 17,7%, у 2017 році – на рівні 19,6%. У 2016 році
відмічався спад обсягів виробництва на 1,3%
у порівнянні з 2015 роком та у 2018 році спад був
на рівні 6,2% у порівнянні з 2017 роком.
Зміна індексів за видами будівельної продукції Хмельницької області за 2014-2018 рр. представлена у таблиці 3.
Найбільший приріст обсягів виробленої продукції суб’єктами господарювання будівельної
сфери за досліджуваний період спостерігався
на будівництві інженерних споруд у 2017 році –
65,6%. Як уже відмічалося, саме будівництво ін-

130
127,2

120
108,9

110
100
90

121,0

107,6

91,2

80
2014

2015

2016

2017

2018

Роки

Рис. 2. Індекси будівельної продукції Хмельницької області за 2014-2018 рр.
(до попереднього року), %
Джерело: побудовано автором на основі даних [1]
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Індекси будівельної продукції за видами (у % до попереднього року)
Роки

Будівництво,
всього

Будівлі

2014
2015
2016
2017
2018

91,2
108,9
107,6
127,2
121,0

106,3
103,3
105,8
110,3
95,8

У тому числі
житлові
118,2
90,8
113,5
94,1
93,7

нежитлові
96,0
116,5
99,3
125,6
97,3

Таблиця 3

Інженерні
споруди
64,7
125,1
111,9
165,6
158,9

Джерело: сформовано автором на основі даних [1]

Таблиця 4
Особливості інноваційної діяльності суб’єктів господарювання будівельної галузі
Специфіка
діяльності суб’єктів
господарювання
будівельної галузі
Тривалий
операційний цикл
Значна
капіталомісткість
Складність
виробничих зв’язків
Структура
операційного циклу

Особливості інноваційної діяльності
Тривалий життєвий цикл інновацій
Довготривалий ефект від здійснення інноваційної діяльності в часі, розподіл його в часі
Підвищений ступінь ризикованості інноваційної діяльності
Залучення ресурсів сторонніх осіб для здійснення інноваційної діяльності: інвестори,
кредитори, споживачі
Масштабність та дифузійність результатів інноваційної діяльності
Формування попиту на інноваційну продукцію відбувається до її створення та реалізації
Споживач інноваційної продукції визначений до початку процесу створення та
реалізації інновації

женерних будівель в області за останні роки
лише зростало і у частці усього будівництва області досягнуло близько 50%. У 2014 році будівництво інженерних споруд області у загальному
обсязі будівництва становило лише 25%. Тобто,
у Хмельницькій області за період з 2014 р. по
2018 р. структура будівництва вирівнялася до
структури будівельної сфери по Україні, адже на
рівні країни у цей період будівництво інженерних споруд завжди було на рівні 50%.
3. Результати інноваційної діяльності. Однією
із ключових передумов успішного функціонування суб’єктів господарювання будівельної сфери
є здійснення ними інноваційної діяльності.
Будівельна галузь має свої особливості, сучасні проблеми функціонування, а також напрями
інноваційної діяльності в будівництві зумовлюють особливості здійснення інноваційної діяльності суб’єктів господарювання (табл. 4).
Ґрунтуючись на сучасних особливостях функціонування галузі будівництва, шляхах активізації інноваційної діяльності, можна виділити
основні напрямки здійснення інноваційної діяльності будівельних підприємств, що визначаються цільовим спрямуванням інновацій (рис. 3),
а саме: технологічний, економічний, соціальний
та екологічний, цільовим спрямуванням яких
є вирішення відповідних сучасних проблем.
Враховуючи функції будівельної галузі, а також сучасні умови розвитку економіки, які виявляються в обмеженості ресурсів та фінансових
можливостей як інноваторів, так і споживачів інноваційної будівельної продукції, забезпечення
додаткової маси прибутку та монопольного положення протягом певного періоду часу має дося-

гатися, в першу чергу, за рахунок максимального задоволення потреб споживачів, у тому числі
створення та реалізації інноваційної будівельної
продукції соціальної спрямованості.
Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання будівельної галузі передбачає :
1) організацію ефективних та результативних
форм взаємодії бізнесу, держави і науки;
2) формування, використання і розвиток системи заходів, які збільшують різноманітність
в інноваційній політиці;
3) створення відповідних комунікаційних зв’яз
ків, які виступають суб’єктами процесу розвитку.
В той же час, інноваційний розвиток виступає
умовою формування інноваційної політики, яка
базується на таких аспектах:
1) підвищення рівня ефективності процесу
прийняття управлінських рішень;
2) покращення процесу управління документообігом і діловодством;
3) підвищення рівня підготовки до виробничого процесу [4, с. 60].
Дослідимо впровадження інновацій суб’єктами
господарювання області у свою діяльність (табл. 5).
Так, протягом 2014-2018 рр. спостерігається стрімке скорочення суб’єктів господарювання області, які впроваджували інновації у своїй діяльності. У 2014 році зареєстровано таких
суб’єктів 34, а в 2017 році у 4,25 рази менше, а
саме – 8. Більше уваги приділялося інноваційним процесам, у 2014 році такі інновації займали 32,4%, у 2015 році – 44,4%, у 2016 році – 82,4%,
у 2017 році – 75%. Значну частину інноваційних
процесів займають маловідходні, ресурсозберігаючі процеси, що в середньому становлять 42%

економічні науки

Джерело: [3]
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Стратегічні напрямки
Технологічний

Економічний

Соціальний

Екологічний

Цільове спрямування інноваційної діяльності
Оптимізація
будівельного
процесу

Підвищення
доходності,
інвестиційної
привабливості
будівництва

Максимізація
задоволення
потреб споживачів

Підвищення
екологічної
безпеки
будівництва

Форми прояву інноваційної діяльності
- скорочення
тривалості
операційного
циклу;
- удосконалення
матеріальної та
ресурсної бази
будівництва;
- підвищення
якості будівельної
продукції

- оптимізація
витрат на
будівництво;

- збільшення
частки соціального
житла;

- збільшення
частки;

- збереження
архітектурних
цінностей;

- підвищення
конкурентоспроможності
будівельної
продукції

- підвищення
культури
здійснення
будівництва

- зменшення
шкідливого впливу
на навколишнє
середовище;
- забезпечення
екологічної
безпеки
працівників;
- підвищення
екологічності
житла

Рис. 3. Стратегічні напрями здійснення інноваційної діяльності
суб’єктами господарювання будівельної галузі [3]

економічні науки

усіх інноваційних процесів. Інноваційна продукція, яка вироблялася у досліджуваному періоді не була новою на ринку, лише у 2015 році
з’явилася продукція, що була зовсім новою.
У таблиці 6 подано частку заявок на винаходи
будівельної сфери.
Так, у 2015 році взагалі були відсутні заявки на винаходи у будівельній сфері, у 2016 році

вони становили 0,33% від усіх заявок на винаходи, у 2017 – 0,17%. З патентами на винаходи будівельної сфери ситуація протягом 2014-2018 рр.
спостерігалась теж не найкраща, починаючи
з 2014 року їх частка скорочувалась щорічно
і у 2018 році становила лише 0,08% усіх патентів. За весь період дослідження скорочення відбулось у 14 разів.

Кількість суб’єктів господарювання Хмельницької області,
що впроваджували інновації, од.
Роки

Кількість
суб’єктів
господарювання

2014
2015
2016
2017

34
18
17
8

інноваційні
види продукції
9
11
8
3

У тому числі впроваджували
інноваційні
нові для ринку
процеси
11
2
8
14
6

Таблиця 5

з них маловідходні,
ресурсозберігаючі
4
5
5
2

Джерело: сформовано автором на основі даних [5–6]

Таблиця 6
Частка заявок і патентів на винаходи будівельної сфери
у загальній кількості заявок (національні заявники-юридичні особи), %
Заявки на винаходи
Патенти на винаходи

2014
0,07
1,12

Джерело: сформовано автором на основі даних [5–6]

2015
0,26

2016
0,33
0,16

2017
0,17
0,08
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Капітальні інвестиції будівельної сфери області за 2014-2018 рр.
Освоєно (використано)
капітальних інвестицій
тис. грн.
у % до загального обсягу

Таблиця 7

Роки
2014

2015

2016

2017

2018

781139

1505746

1146576

814989

883355

20,5

23,1

13,1

8,0

8,5

Отже, основними проблемами інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання будівельної
сфери Хмельницької області є:
1) брак власних ресурсів;
2) низький рівень державної підтримки інноваційних процесів;
3) недосконале нормативно-правове забезпечення інноваційних процесів;
4) значний період окупності інновацій;
5) високий рівень ризикованості впровадження інновацій.
4. Результати інвестиційної діяльності. Не
менш важливого значення у процесі аналізу
та визначення проблем розвитку суб’єктів господарювання Хмельницької області будівельної
сфери слід приділити особливостям здійснення
інвестиційної діяльності.
У [7] авторами представлено методику вибору стратегії розвитку суб’єкта господарювання
будівельної сфери в умовах інвестиційної конкуренції. Дана методика дозволяє проаналізувати
інвестиційне конкурентне середовища, в якому
функціонує та провадить діяльність суб’єкт господарювання, передбачає аналіз інвестиційної
конкуренції зовнішнього середовища (тобто макро та мезосередовища), а також вивчення стану внутрішнього потенціалу. За таких обставин
проводиться якісна та кількісна оцінка факторів, які діють у середовищі та показників, за
якими можна визначити стан конкурентного середовища.
Основними факторами макросередовища (відображає інвестиційний клімат у державі), у зазначеній методиці, є: 1) рівень розвитку продуктивних сил і стан ринку будівельної продукції;
2) рівень нормативно-правового забезпечення
процесу ведення будівництва; 3) рівень розвитку фінансово-кредитної системи; 4) рівень інвестиційної активності іноземних та вітчизняних
інвесторів. В свою чергу, факторами мезосередовища (характеризує стан середовища діяльності
сфери будівництва), є: 1) рівень інвестиційної
конкуренції між існуючими на ринку суб’єктами
господарювання будівельної сфери; 2) рівень
наявності інших суб’єктів, які становлять загрозу перепливу капіталу; 3) кількість замовників
будівельної продукції та кількість інвесторів;
4) кількість суб’єктів будівельної сфери; 5) ступінь появи нових суб’єктів будівельної сфери на
ринку; 6) процеси державного регулювання конкурентних відносин (за методикою М. Портера).
Поряд з тим, конкурентоспроможність визначають ресурси, частка збутового ринку, рівень
власного капіталу, рівень інноваційності, розвиток персоналу.
Суб’єкти господарювання будівельної сфери
в Хмельницькій області займають значну частку
і за обсягом капітальних інвестицій (табл. 7).

Так, у 2014 році для розвитку суб’єктами господарювання будівельної сфери області було використано 781139 тис. грн. капітальних інвестицій,
що становило 20,5% усіх капітальних інвестицій
області. У наступному 2015 році відбулось стрімке зростання інвестицій в будівництво, що в два
рази було більше від попереднього року, проте
у загальному обсязі становило 23,1%. У 2016 році
відбулося скорочення будівельних інвестицій на
359170 тис. грн. і в загальному обсязі становило
13,1%. Спад продовжувався і в 2017 році на 5,1%,
а в 2018 році відбулось незначне зростання капітальних інвестицій у будівельну галузь області
на 68366 тис. грн.
Структура капітальних інвестицій у сферу будівництва області за видами активів подана на
рисунку 4.
Починаючи з 2016 року спостерігалось скорочення обсягу капітальних інвестицій за видами
активів, що належать до сфери будівництва. Так,
у 2018 році частка капітальних інвестицій у активи сфери будівництва знизилась на 18,76%,
порівняно із 2015 роком, коли вона була найвищою (63,37%). У розрізі видів активів, то найбільшу частку протягом 2014-2017 рр. займали капітальні інвестиції у житлові споруди, а у 2018 році
найбільша частка належала нежитловим будівлям (20,45%). У 2014 р. питома вага капітальних
інвестицій у житлові будівлі становила 38,71%,
у 2015 році відбулося зростання на 5,86% і, починаючи з наступного року, почала скорочуватись
щорічно.
Дещо менші капіталовкладення були здійснені у нежитлові будівлі. У 2016 р. частка капітальних інвестицій у нежитлові будівлі була
найменшою та становила 9,45%, у 2018 році найвищою – 20,45%. Протягом 2014-2016 рр. спостерігалося скорочення частки в середньому на 3%
щорічно. З 2017 р. становище капіталовкладень
у цей вид активів покращується та відбувається зростання части в середньому на 5% щорічно. Водночас найменшу, але теж значну (вагому) частку капіталовкладень було спрямовано
в інженерні споруди. У 2015 р. відбулось зменшення питомої ваги капітальних інвестицій до
6,36%, з 2016 р. відбулось зростання і в 2018 році
частка цих активів зросла у 2 рази в порівнянні
з 2015 роком.
5. Кадрові аспекти. Як засвідчує практика діяльності суб’єктів господарювання будівельної
сфери в Хмельницькій області, одним із визначальних факторів виробництва (рушійною силою) є його працівники, які забезпечують досягнення його цілей і завдань.
За досліджуваний період у Хмельницькій
області відбулося скорочення кількості штатних працівників, задіяних у будівельній сфері.
У 2017 році кількість штатних працівників ста-
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Джерело: сформовано автором на основі даних [5–6]
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Рис. 4. Частка капітальних інвестиції за видами активів,
що належать до сфери будівництва у загальному обсязі капітальних інвестицій, %

новила 4231 осіб, а у 2018 році – 5246 осіб; у загальній частці штатних працівників області це,
відповідно 2,1% та 2,6%. Така тенденція зумовлена низькою оплатою праці (рис. 5).
Найбільша заробітна плата була у 2018 році
на рівні 5475 грн. у розрахунку на одного штатного працівника, в той час по області середньомісячна заробітна плата становила 7346 грн. Причому, зафіксована найвища середньомісячна
номінальна заробітна плата в області постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря розміром 12328 грн. У будівельній сфері
зростання заробітної плати у 2018 році в порівнянні з 2014 роком відбулося у 2,6 рази.
Булат Р.Є. називає основну причину такого
стану – малоефективний HR-менеджмент та виділяє основні особливості управління кадрами
у сфері будівництва:
1) оцінка економічної ефективності прийнятих організаційно-технічних та управлінських
рішень ускладнюється значною тривалістю реалізації будівельних проектів;
2) кваліфікація персоналу;
3) велика кількість учасників, у поєднанні зі
складним процесом організації документообігу,
наслідком чого є складність визначення суб’єкта
та рівня відповідальності за неоднозначні або
помилкові рішення;
4) територіальна роз’єднаність адміністрації
будівельного підприємства та виробництва;

5) різноманітність виконуваних видів будівельних робіт [8].
Автор у своєму дослідженні робить висновок,
що структура будівельно-виробничого персоналу
в багатьох випадках формується стихійно, потреба в чисельності робітників для виконання допоміжних робіт не обґрунтовується відповідними
нормативами, недостатньо впроваджується система оперативного нормування праці робітників-погодинників.
Висновки і пропозиції. Отже, аналіз будівельної сфери Хмельницької області за ключовими п’ятьма показниками показав, що:
1) фінансові результати діяльності покращуються щороку та зростає рівень прибутковості
суб’єктів господарювання;
2) зростають обсяги реалізації будівельної
продукції та змінюється структура обсягів продукції (збільшується кількість будівництва інженерних споруд);
3) спостерігається стрімке скорочення суб’єктів
господарювання області, які впроваджували інновації у своїй діяльності;
4) інвестиційна діяльність має незначну позитивну динаміку, але частка будівельних інвестицій у сумарних значеннях інвестицій значно
скоротилася;
5) кількість найманих працівників скорочується при наростанні обсягів будівництва, що свідчить про зростання кількості нелегальних пра-
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Рис. 5. Середньомісячна номінальна заробітна плата в області будівельної галузі
Джерело: побудовано автором на основі даних [1]
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цівників. А це в свою чергу, не дозволяє зробити
якісного аналізу наявного кадрового потенціалу.
Але першочерговою проблемою, яка постає
перед будівельною галуззю на даному етапі,
є питання створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, області, реальних фінан-
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сово-кредитних механізмів для стимулювання
промислового та житлового будівництва з метою
підвищення конкурентоздатності галузі, через
те, що ринкові умови господарювання вимагають
формування нових засад взаємовідносин учасників процесу у капітальному будівництві.
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Розвиток бухгалтерської професії в Україні: сучасні тенденції
Анотація. У статті проаналізовано та визначено сутність і різноманітні нормативні та наукові підходи
до оцінки поняття «бухгалтерська професія». Сформульовано власне бачення поняття та сутності «професійний бухгалтер». Досліджено історію становлення та виникнення професії бухгалтера. Розглянуто
сучасні тенденції розвитку професії бухгалтера в Україні. Проаналізовано динаміку рівня середньої заробітної плати бухгалтера станом на 2019 рік по областях України. Відображено види бухгалтерів, кількість
вакансій професії тощо. Визначено та охарактеризовано актуальні проблеми бухгалтерської професії в
Україні. Наведено шляхи удосконалення престижності та якості професії бухгалтера. Показано перспективи розвитку бухгалтерських послугна економічному ринку.
Ключові слова: підприємство, бухгалтер, бухгалтерська професія, середня заробітна плата, вакансія.
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Accounting profession development in Ukraine: current trends
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Summary. The article analyzes and defines the essence and various normative and scientific approaches
to evaluation of the concept of «accounting profession». Formulated own vision of the concept and essence of
«professional accountant». The article defines the historical and modern prerequisites for the formation of the
profession of accountant. The history of formation and emergence of the profession of accountant is investigated. It is noted that the profession of accountant is one of the oldest. It is shown that today the profession of
accountant is popular and in demand in the labor market It is shown that today the profession of accountant is
popular and in demand in the labour market, because without an educated accountant no business or firm can
function properly. This is due to the fact that all business entities need high-quality, reliable and timely information, especially regarding financial statements. Proof of the importance of such an employee is the presence
on the job search site Work. ua 2346 accountant vacancies in Ukraine. The modern tendencies of development
of the accountant's profession in Ukraine are considered. The dynamics of the average salary of an accountant
as of 2019 by regions of Ukraine is analyzed. The types of accountants, the number of job vacancies, etc. are
displayed. The program on which accountants of firms today work – the program 1C is analyzed. The article
describes how important role an accountant plays in today's market environment. In the course of our research,
topical problems of the accounting profession in Ukraine were identified and characterized, the main ones being undoubtedly insufficient wages, which range from UAH 6,500 to UAH 16,286 depending on the regions of
Ukraine and the development of the infrastructure of the region. Also, one of the pressing problems of our time
is the lack of interest of young professionals in the field of accounting profession, which is accompanied by a
number of other problems that need urgent solution. Therefore, this article describes ways to improve the prestige and quality of the accountant's profession. Ways to improve the prestige and quality of the accountant's
profession and prospects of development of accounting services in the economic market are shown. The ways of
solving problems in the accounting services market are distinguished.
Keywords: company, accountant, accounting profession, average salary, vacancy.

остановка проблеми. Професія бухгалП
тера є найбільш давньою та престижною
сьогодні в Україні. Найбільшого піку популяр-

ності професія бухгалтера досягнула на початку 90-х років минулого століття. Без бухгалтерії
не обходиться жодне підприємство, фірма, компанія тощо. Сьогодні ця професія знаходиться
в списку найбільш затребуваних. Бухгалтер виконує роботу з різних видів бухгалтерського обліку та працює на підприємствах різних форм
власності: державної, кооперативної, приватної,
виконуючи роботу з різних видів обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематикою бухгалтерської професії займались такі провідні вітчизняні вчені, як Бутинець
Ф.Ф., Валуєв Б.І., Даньків Й.Я., Лучко М.Р.,
Куцик П.О., Малюга Н.М., Остап’юк М.Я.,
Швець В.Г., Чабанюк О.М. та інші.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Дослідити підходи для
визначення економічної сутності поняття «бухгалтер». Розкрити недоліки професії бухгалтера.
© Лобода Н.О., Ігнатишина В.М., Беднарчук В.В., 2019

Проаналізувати рівень середньої заробітної плати за 2019 рік в Україні. Визначити перспективи
розвитку бухгалтерської професії.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження теоретико-методологічних засад бухгалтерської професії та визначення сучасних тенденцій розвитку професії бухгалтера в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для ефективного функціонування будь-якої
структури в умовах ринкової економіки потрібно,
щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про майно, грошовий
та фінансовий стан, результати роботи організації,
а також особливості їх формування і на своєму підприємстві, і у партнерів. Таку інформацію надає
бухгалтер. Сьогодні бухгалтери вже перестають
бути фіксаторами здійснених подій, а стають активними учасниками системи менеджменту підприємства, приймаючи на себе додаткові функції аналітика, прогнозиста, контролера тощо. За таких умов
бухгалтер не лише стає фінансовим порадником, а
й бере участь у формуванні управлінської політики.
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керівника з прийняття усіх рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності.
Професія бухгалтера сьогодні в Україні відіграє не аби яку важливу роль, так як і в інших
країнах. Важливою особливістю бухгалтерської
професії, так як й іншої професії є заробітна плата. Так, згідно даних Work. ua середня заробітна
плата бухгалтера в Україні становить станом на
2019 рік близько 12000 грн Розглянемо рівень
середніх заробітних плат бухгалтера по областях
станом на 2019 рік (рис. 1) [7].
Таким чином, з дослідження видно що найвищий рівень зарплати бухгалтера в Київській області (16286 грн), тоді як найнижчий
в Хмельницькій (6500 грн) та Дніпропетровській
(6500 грн).
Сьогодні професія бухгалтера є популярною
та затребуваною на ринку праці. Доказом цього є наявність на сайті пошуку роботи Work. ua
2346 вакансій бухгалтера в Україні. В Україні
є велика кількість видів бухгалтерів: бухгалтер – консультант, бухгалтер по обліку основних
засобів, бухгалтер з обліку заробітної плати, бухгалтер з обліку товарно-матеріальних цінностей
тощо. Проте, найвищою є оплата праці бухгалтера зі знаннями англійської мови. Високо оплачуються послуги бухгалтера з обліку основних
засобів (1500 грн), бухгалтера з обліку заробітної
плати (12750 грн); нижчою є заробітна плата помічника бухгалтера (7100 грн).
Говорячи про сучасні тенденції розвитку бухгалтерської професії в Україні, не можна не згадати про певні недоліки (рис. 2).
Сьогодні заробітні плати головних бухгалтерів зростають, проте це зростання є не настільки
високим для того, щоб до професії долучалась молодь. Тим паче, заробітні плати професії бухгалтера не приваблюють високоосвічену молодь, яка
за своїми інтелектуальними здібностями була би
достойним представником даної професії. Крім
того, у сучасному бізнесі залишилася стара ментальність, за якою бухгалтерам платять невідомо за що – за те, що ті «переставляють папірці».
Так, молодь все ж займає професію бухгалтера, проте менше ніж тих, що йдуть з професії. На
жаль, є багато прикладів, коли молоді спеціалісти в галузі бухгалтерії, спробувавши працювати
на цій посаді, йдуть в іншу сферу, тільки б пода-

Теоретична сутність поняття професії «бухгалтер»
№
з/п
1
2
3
4
5

Вчений

Таблиця 1

Визначення поняття «бухгалтер»

Виділяє стадії процесу становлення професії бухгалтера: виникнення професійних
намірів, професійне навчання, процес входження у професію та реалізація в
професійній праці
Івашкевич В.Б., в основі мистецтва організації і ведення бухгалтерського обліку є наявність
Кулікова Л.І. професійних знань
високим професіоналом може бути той бухгалтер, який «не лише вміє вчасно скласти
а й здатний проаналізувати та зрозуміти час і ситуацію, в якій він живе,
Шнейдман Л.З. звітність,
усвідомити насущні потреби практики та, використовуючи багатий досвід своєї
професії, запропонувати оптимальне господарське рішення
бухгалтера спирається на знання, тобто на теоретичну базу, яка
Лупікова О.В. професіоналізм
дозволяє на практиці розвивати навики
професія бухгалтера сформувалася випадково, вона включала осіб, які з певних
Соколов Я.В. причин прийшли на царину обліку, – це передусім, математики, лікарі, шкільні
вчителі та юристи
Фонарьов А.С.

Джерело: розроблено авторами за даними [5; 6]
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Професія бухгалтера одна з найбільш давніх та поширених сьогодні. Вперше в письмовому вигляді слово «бухгалтер» вживалося більш
як 500 років тому. Походить слово «бухгалтер»
з німецької мови і поєднує два слова: das Buch
(книга) і halten (тримати) і буквально воно означає «книгодержатель». Тоді, 13 лютого 1498 року,
імператор Священної Римської імперії Максиміліан I підписав указ: «Наказуємо діловода нашої
палати, довіреного і старанного писаря, який
веде книги, відтепер називати бухгалтером,
яким повинен тепер бути Христоф Штехер» [1].
Сьогодні поняття «професійний бухгалтер»
застосовується до осіб, які працюють у сферах,
пов’язаних із бухгалтерським обліком, аудитом,
фінансами та оподаткуванням, та мають відповідну підтверджену кваліфікацію [2]. Проте,
по при численні дослідження вчених в сфері
бухгалтерської професії, дослідниками так і не
сформовано однозначного визначення терміну
«професії бухгалтера». Крім того, в законодавстві
також по різному трактують дане визначення.
У Законі України «Про бухгалтерський облік
та фінансова звітність в Україні» конкретного визначення професії бухгалтера немає, проте зазначається, що підприємства повинні мати в своєму
штаті бухгалтера чи бухгалтерську службу на чолі
з головним бухгалтером. Також зазначені обов’язки
головного бухгалтера на підприємстві [3].
У Кодексі етики професійних бухгалтерів,
прийнятому Міжнародною федерацією бухгалтерів наведено наступне визначення: професійні
бухгалтери – це особи, які є суб’єктами професійної бухгалтерської практики, які зайняті у промисловості, торгівлі, державному секторі чи освіті і є членами організації – члена Міжнародної
федерації бухгалтерів [4].
Щодо вчених в даній галузі, то також немає
єдиної думки щодо поняття професії «бухгалтер».
Розглянемо погляди вчених щодо сутності поняття «бухгалтер» (табл. 1).
Враховуючи вище наведені дослідження, на
нашу думку, на увагу заслуговує таке визначення поняття «професійний бухгалтер». Професійний бухгалтер – особа, яка отримала право надавати професійні бухгалтерські послуги клієнтові,
є членом однієї із професійних громадських організації бухгалтерів, а ще це друга людина після
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Рис. 1. Середня заробітна плата бухгалтера по областях 2019 рік, грн
Джерело: розроблено авторами за даними [8]
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лі від обліку. В певній мірі у цієї проблеми є причина низької якості освіти молодих бухгалтерів.
Проблема сьогодні в неефективному доборі тих
людей, які воліють стати бухгалтерами. Часто на
дану спеціальність йдуть лише зради того, що це
престижно не вникаючи в суть даної професії.
Беззаперечно, автоматизація облікових процедур важлива та корисна. Проте, проблема виникає в якості програм, які використовуються в бухгалтерському обліку. Дані програми не до кінця
узгоджені з методологією. Тому доволі часто автоматизовані програми, що використовуються бухгалтерами, ускладнюють процес обліку.
Ще однією проблемою даної професії є юридична незахищеність. Так, говорять, що бухгалтер на підприємстві друга людина після директо-

ра, але це далеко не так. Наприклад, бухгалтер
виявивши неправомірну операцію на підприємстві може відмовитись від її проведення без
шкоди для себе, проте це далеко не так на українських підприємствах. Бухгалтер реалізує всі
видумки директора, а в разі чого юридичну відповідальність несуть всі, а часто самі бухгалтери.
Ще однією проблемою бухгалтерської професії сьогодні є перенавантаження роботою. На
жаль, сучасні будні бухгалтера такі, що доводиться працювати з величезною кількістю документів, завжди виникають проблеми з програмним забезпеченням, постійно змінюється щось
в нормативних документах, а ще свої забаганки
видає керівництво та низький професійний рівень знань лінійних бухгалтерів і десятки інших
факторів – усе це призводить до неймовірної
завантаженості роботою бухгалтерів.
Не менш проблематичним для даної професії є часті зміни законодавства, які нереально від слідкувати. Крім того, проблемою
залишається і прихований ринок бухгалтерського аутсорсинсу. Так, керівникам підприємства значно простіше найняти свого
бухгалтера, який прикриватиме всі його
незаконні дії, ніж відкривати свою реальну
звітність перед професіоналами. Тому ринок аутсорсингових послуг сьогодні нерозвинутий.
Таким чином, ринок бухгалтерських послуг на сьогодні має багато проблем, які потребують негайного вирішення. Розглянемо
доречні, на нашу думку, шляхи вирішення
проблем на ринку бухгалтерських послуг
(рис. 3).
Першочерговим заходом щодо удосконалення розвитку бухгалтерської професії
є розвиток аутсорсингових компаній. Вони
залучають до себе найкращих та найосвіченіших представників професії та можуть
Рис. 2. Сучасні тенденції бухгалтерської професії
запропонувати їм гідну оплату праці, а ще
в Україні
надають можливість постійно розвиватися.
Джерело: розроблено авторами за даними [9]
Крім того, вони ж будуть основними замов-
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никами освітніх послуг, які є на ринку, що
в результаті приведе до якіснішої підготовки спеціалістів.
Також, головним для розвитку професії
бухгалтера, як і для будь якої іншої професії, є підвищення заробітної плати. Саме
цей крок підвищить зацікавленість молоді
в даній професії та буде мотивом для розвитку та отримання нових знань у галузі
бухгалтерського обліку.
Програмою, на якій сьогодні працюють
Рис. 3. Шляхи удосконалення престижності
бухгалтери фірм є програма 1С. Проте,
та якості професії бухгалтера
дане програмне забезпечення не є повністю досконалим. Тому сьогодні головним Джерело: розроблено авторами за даними [9]
завданням для програмістів є розробка дотовки студентів, гідної оплати праці бухгалтерів,
сконалішої програми, яка би повністю узгоджувалася би з методологією та взагалі з усіма можливості розвиватися та вдосконалюватися, без досконалого програмного забезпечення.
принципами роботу бухгалтерського обліку.
Висновки і пропозиції. Отже, на даному Лише вирішивши дані проблеми, професія набуетапі розвиток бухгалтерського обліку і бухгал- де розвитку та стане цікавою для молодих освічетерської професії неможливі без якісної підго- них спеціалістів.

Список літератури:

1. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [навч. посібник] / Є.М. Романів, Н.О. Лобода. Львів :
ЛДФА, 2014. 265 с.
2. Гуцалюк О.М. Сучасний бухгалтер: його місце та роль в світі / О.М. Гуцалюк. URL: http://intkonf.org/
gutsalyuk-om-suchasniy-buhgalter-yogorol-ta-mistse-v-sviti (дата звернення: 06.11.2019).
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»від 16 липня 1999 р. № 996–ХІV
(із змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14?find=1&text=%E1%F3%5%
E3%E0%EB%F2%E5%F0 (дата звернення: 01.11.2019).
4. Кодекс етики професійних бухгалтерів. Міжнародна федерація бухгалтерів. URL: https://lexinform.com.ua/
wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf (дата звернення: 01.11.2019).
5. Дячук С.М. Теоретичні засади розвитку професії бухгалтера // Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал
URL:http://magazine.faaf.org.ua/teoretichni-zasadi-rozvitku-profesii-uhgaltera.html (дата звернення: 03.11.2019).
6. Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета: [учебное пособие] / Е.В. Лупикова. М.: КНОРУС, 2006. 240 с.
7. Бухгалтер: средняя зарплата в Украине // Офіційний сайт Work.ua. URL: https://www.work.ua/ru/salaryD0%B1%D1%83%D1%85%D0% B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/ (дата звернення: 03.11.2019).
8. Огляд статистики зарплатні професії Бухгалтер в Україні // Офіційний сайт Trud.Com. URL: https://ua.trud.com/
ua/salary/2/3454.html (дата звернення: 03.11.2019).
9. Кричун П. Що сьогодні відбувається із бухгалтерською професією та ринком бухгалтерських послуг в Україні, директор ТОВ «ТіСіДжи Консалтинг». URL: https://www.buh24.com.ua/shho-sogodni-vidbuvayetsya-izbuhgalterskoyu-profesiyeyu-ta-rynkom-buhgalterskyh-poslug-v-ukrayini/ (дата звернення: 06.11.2019).
1. Romaniv, Ye.M., & Loboda, N.O. (2014). Bukhhalterskyi oblik (zahalna teoriia) [Accounting (general theory)].
Lviv: textbook. (in Ukrainian)
2. Gutsalyuk, O.M. Suchasnyi bukhhalter: yoho mistse ta rol v sviti [The modern accountant: his place and role
in the world]. URL: http://intkonf.org/gutsalyuk-om-suchasniy-buhgalter-yogorol-ta-mistse-v-sviti (accessed
6 November 2019).
3. Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» [The Law of Ukraine «On Accounting and
Financial Reporting in Ukraine»]: vid 16.07.1999 r. № 996–ХIV [zi zmin. ta dop.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/996-14?find=1&text=%E1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0 (accessed 1 November 2019).
4. Kodeks etyky profesiinykh bukhhalteriv. Mizhnarodna federatsiia bukhhalteriv. [Code of Ethics for
Professional Accountants. International Federation of Accountants.]. URL: https://lexinform.com.ua/wp-content/
uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf (accessed 1 November 2019).
5. Dyachuk, S.M. Teoretychni zasady rozvytku profesii bukhhaltera [Theoretical principles of the development of
the profession of accountant]. Accounting and Finance APC: accounting portal. URL: http://magazine.faaf.org.ua/
teoretichni-zasadi-rozvitku-profesii-buhgaltera.html (accessed 3 November 2019).
6. Lupikova, E.V. (2006). Istorija buhgalterskogo ucheta [History of accounting]. Moscow: KNORUS. (in Russian)
7. Bukhhalter: sredniaia zarplata v Ukrayne [Accountant: average salary in Ukraine]. URL: https://www.work.ua/ru/
salary-D0%B1%D1%83% D1%85%D0%B3%D0% B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80/ (accessed 3 November 2019).
8. Ohliad statystyky zarplatni profesii Bukhhalter v Ukraini [Review of statistics of the salary profession Accountant
in Ukraine]. URL: https://ua.trud.com/ua/salary/2/3454.html (accessed 3 November 2019).
9. Krychun, P. Shcho sohodni vidbuvaietsia iz bukhhalterskoiu profesiieiu ta rynkom bukhhalterskykh posluh
v Ukraini [What is happening with the accounting profession and the accounting services market in Ukraine
today]. URL: https: //www.buh24.com.ua/shho-sogodni-vidbuvayetsya-iz-buhgalterskoyu-profesiyeyu-ta-rynkombuhgalterskyh-poslug-v-ukrayini/ (accessed 6 November 2019).

економічні науки

References:

538

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-115
УДК 658.589

Маліновська О.Я., Корень Д.О.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Інноваційний менеджмент як вимога сучасності
Анотація. Досліджено поняття інноваційного менеджменту, його характерні принципи. Виділено специфічні методи здійснення інноваційної діяльності на рівні вищого керівництва організації. Досліджено
специфіку управлінської діяльності менеджерів-інноваторів, їх рольові функціональні обов’язки. В ході
дослідження ми прийшли до висновку, що менеджер-інноватор повинен стати каталізатором інноваційних змін, сполучною ланкою, яка забезпечить стимулювання нових інноваційних ідей на підприємстві та
їх реалізацію. Інноваційний менеджмент відіграє ключову роль щодо сприяння впровадження інновацій
в організаціях та отримання вигоди пов’язаної з ними. Оскільки інновації є запорукою конкурентоспроможності організації, та рушійною силою, що здатна забезпечити довготривалу перспективу економічного
процвітання підприємтсва то зростає роль інноваційного менеджменту.
Ключові слова: інноваційний менеджмент, інновації, інноваційна діяльність, організація, менеджерінноватор.
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Innovative management as a modern requirement
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Summary. The concept of innovative management, its characteristic principles were investigated. The specific
methods of innovative activity implementation at the level of top management of organizations were highlighted. The specifics of administrative activity of innovation managers and their role functional responsibilities
were investigated. In the course of the research, we came to the conclusion that the innovation manager should
become a catalyst for innovation changes, a link that will stimulate the emergence of new innovative ideas in
the enterprise, and also organize their effective implementation. Innovation management plays a key role in
promoting and benefiting from innovation in organizations. It is the key to the competitiveness of the organization, and the driving force that can provide a long-term prospect of economic prosperity of the enterprise.
Innovation management is a separate branch of management science, aimed at shaping and ensuring the conditions for innovative development of any organization. Vasilenko considers innovative management a set of
organizational and economic methods and forms of management of all stages and types of innovation processes
of enterprises and associations with maximum efficiency. In general, it can be concluded that innovation management is a complex mechanism of the management system that works to create an enabling environment
and environment for innovation development. This concept covers both managerial, economic, and socio-psychological factors. The specificity of innovative processes defines the specific nature of the work of managers in
this field, and, accordingly, new requirements for their assigned roles. The creative nature of the organization
of the team, the tendency to analytical activity, the ability to make optimal decisions in the context of high
risks associated with innovation, is not the entire list of qualities of manager-innovator. In innovation management, there are three categories of requirements for the professional competence of the manager of innovation.
In addition to general management knowledge and communication skills, they also have competence in the
field of specialization of an innovation process or an innovative enterprise.
Keywords: іnnovation management, innovation, innovation, organization, manager-innovator.

остановка проблеми. В епоху застосуванП
ня інноваційних технологій та інновацій
в усіх сферах життя, постає гостра потреба в управ-

лінні цими процесами. Завданням управління
інноваційною діяльністю займається така галузь
управлінської науки, як інноваційний менеджмент. Саме від прийняття ефективних та своєчасних управлінських рішень залежить успішність
реалізації поставлених завдань та цілей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання проблематики інноваційних методів
менеджменту організацій постійно досліджуються як зарубіжними, так і українськими вченими.
Серед доробку вітчизняних науковців особливої
уваги заслуговують роботи Касича А.О., Лизунова О.М., Вергун В.А. Зокрема, Вергун В.А. спільно із Ступницьким О.І. в своєму дослідженні сучасних інноваційних змін в системі управління
персоналом підприємства та організації приходять до висновку, що метою створення інноваційних майданчиків (і це дуже важливо для розу© Маліновська О.Я., Корень Д.О., 2019

міння керівників) є впровадження не інновації, а
інноваційної поведінки працівників, яка формує
особливу інноваційну форму організаційної культури організації, а інноваційні методи управління персоналом, у зв’язку з цим, базуються на
трьох принципах: самостійність, професіоналізм
і цілеспрямованість у відносинах між керівником
і підлеглим (робота виконується переважно за бажанням, ніж за примусом). В той час, Касич А.О.
в своїх роботах стосовно інноваційних підходів
в практиці управління персоналом конкурентоспроможного підприємства відзначає, що система
кадрового менеджменту українських підприємств
потребує покращення методів роботи з персоналом і застосуванням досягнень закордонної науки та кращого практичного досвіду провідних
світових компаній. Це вимагає кардинальних
змін у баченні ролі персоналу в розвитку сучасного підприємства, в розумінні важливості його
професійного зростання, що стає стратегічним
завданням вже підприємства, а не лише самого

працівника. А це фактично вимагає зміни філософії відносин між роботодавцями та найманими
працівниками. Відповідно, стратегічного значення набуває вивчення нових механізмів та інноваційних методів впливу на персонал з боку менед
женту організації.
Виділення не вирішених частин загальної проблеми. В даній роботі було актуалізовано представлення ролі сучасного менеджера
з управління інноваційною діяльністю, підкреслено принципи та особливості його діяльності за
вимогами сьогодення.
Метою роботи є дослідження сучасних організаційних підходів до управління персоналом
в контексті розвитку його інноваційного потенціалу на прикладі провідних світових компаній,
які уже активно застосовують інноваційні методи менедженту організацій.
Виклад основного матеріалу. Інновації
є тією рушійною силою, яка здатна сприяти економічному зростанню не лише окремої організації, а й цілої країни. Оскільки характерною рисою останніх років є високий рівень цифровізації
та компютеризації усіх процесів, то можна констатувати, що інновації сьогодні є вимогою забезпечення конкурентоспроможності організації. Саме
тому особливої актуальності набуває управління
інноваційною діяльністю, формування інноваційної культури мислення на рівні працівників, й вищого керівництва зокрема. Питанням управління
інноваціями займається інноваційний менеджмент. Інноваційний менеджмент – окрема галузь
управлінської науки, спрямована на формування та забезпечення умов інноваційного розвитку
будь-якої організації. За визначенням Г.Д. Ковальова це система управління економічним розвитком, яка охоплює не тільки економіко-технічні
проблеми, а й проблеми світогляду. Завлін Н.П.
виділяє три аспекти інноваційного менеджменту: наука та мистецтво управління інноваціями, вид діяльності і суб’єкт управління. Мистецтво як функціональний елемент інноваційного
управління забезпечує повноцінне використання
знань, ідей, досвіду, прийняття творчих рішень
керівниками і спеціалістами, розвиток ініціативи
всіх учасників інноваційної діяльності в організації. Як вид діяльності інноваційний менеджмент
представляє собою сукупність управлінських процедур на різних етапах запровадження інновацій. Суб’єктом управління можуть бути менеджери різних категрій, а також спеціалісти, залежно
від об’єкта управління. О.В. Василенко вважає інноваційний менеджмент сукупністю організаційно-економічних методів і форм управління всіма
стадіями і видами інноваційних процесів підприємств і об’єднань з максимальною ефективністю.
Загалом можна прийти до висновку, що інноваційний менеджмент – складний механізм керуючої системи, який діє з метою створення сприятливих умов і середовища для розвитку інновацій.
Дане поняття охоплює як управлінські, економічні, так і соціально-психологічні чинники.
Управління інноваційною діяльністю організації передбачає розроблення цілей розвитку,
створення інноваційних стратегій, пошук інноваційних ідей, організацію їх реалізації, аналіз
ризиків інновацій, формування інноваційної
культури серед працівників, тощо. Розробка
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та впровадження інновацій, як правило, процес
доволі затратний та ризиковий, тому важливо
професійно підійти до його організації. Одним
з критеріїв успішної організаційної діяльності
вищого керівництва організації виступає ефективність інноваційних процесів. Чим вищий прибуток та дохідність від впровадження інновацій
тим ефективніший процес. З одного боку, менеджер має стимулювати працівників до пошуку
інноваційних ідей та рішень, з іншого здійснювати контроль за інноваційним процесом у межах
стратегічного планування. Серед принципів інноваційного менеджменту слід виділити наступні:
дослідницький стиль прийняття рішень, творчий
підхід до аналізу непередбачених ситуацій, підвищення оперативності управління інноваційним розвитком, принцип «центральної ситуації».
Дослідницький стиль прийняття рішень передбачає співпрацю організації з іншими інституціями: науково-дослідними центрами, вищими
навчальними закладами, бізнес-інкубаторами,
тощо, задля проведення інноваційних досліджень. Це дає змогу залучити додаткові ресурси
зовнішнього середовища, а також розділити ризики та втрати внаслідок невдач, які можуть стати
непомірними для підприємства. Такий принцип
активно використовує компанія General Electric
(GE). Конгломерат провів більше ніж 100 відкритих інноваційних експериментів, з метою залучити якомога більше інноваційних ідей, використовуючи зусилля сторонніх організацій. Творчий
підхід до аналізу непередбачених ситуацій полягає у застосуванні системного аналізу проблем,
що виникають, економіко-математичного моделювання процесів прийняття рішень. Принцип
оперативності передбачає своєчасну реакцію
менеджменту на інноваційні зміни в зовнішньому середовищі, важливо, щоб темпи цих змін не
перевищували темпи інноваційних перетворень.
Завдяки формуванню єдиної системи факторів
управління, узгодженої з цілями організації реалізовується принцип центральної ситуації [1].
Окрім зазначених основних принципів, існує
ряд інших, не менш важливих, зокрема створення атмосфери творчості, для стимулу нових ідей,
визначення пріорітетних завдань інноваційних
змін, застосування проектного мислення, тощо.
Так, Всесвітній конгломерат Tata заохочує працівників до творчого мислення видаючи нагороду «Наважуйся спробувати» тим, хто запропонував найреволюційніші ідеї, в корпорації Google
працівникам виділяється «20 відсотків часу» для
роботи над проектами, які, на їхню думку, принесуть найбільшу користь компанії. Варто зазначити, що ця ініціатива призвела до найбільш успішних продуктів Google, зокрема Gmail та AdSense.
Глобальна дизайнерська фірма IDEO популяризує проектне мислення серед своїх працівників,
процес орієнтований на спостереження за кінцевими користувачами в їхньому природному середовищі. Це дає можливість краще зрозуміти потреби клієнтів, визначити їх «біль» та задовільнити
його, і таким чином створити раціональні інновації. Дизайнерське мислення може стимулювати
творчість і дати компаніям краще розуміння свого
кінцевого користувача. Отже, з досвіду провідних
фірм світу, які успішно здійснюють інноваційну
діяльність, можна визначити основні завдання
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Методи інноваційного менеджменту
Тип методу

Таблиця 1

Назва методу

1. Методи виявлення
думок

Інтерв'ю; Анкетування; Вибіркові опитування; Експертиза

2. Аналітичні методи

Системний аналіз; Написання сценаріїв; Функціонально-вартісний аналіз;
Економічний аналіз

3. Методи оцінки

Оцінювання продукту; Оцінювання науково-технічного рівня і
конкурентоспроможності розробок; Оцінювання організаційно-технічного
рівня виробництва Оцінювання витрат; Оцінювання порога прибутковості;
Оцінювання ризику і шансів; Оцінювання ефективності інновацій

4. Методи генерування
ідей

Мозкова атака; Морфологічний аналіз; Ділові ігри й ситуації

5. Методи прийняття
рішень

Економіко-математичні моделі; Побудова дерева рішень;
Порівняння альтернатив

6. Методи прогнозування

Експертні; Екстраполяції; Аналогії; Метод Дельфі;
Регресивний аналіз; Імітаційні моделі

7. Методи наочного
уявлення

Графічні моделі; Фізичні моделі; Посадові описи та інструкції

8. Методи аргументування Презентації; Проведення переговорів

економічні науки

Джерело: створено на основі [4]

інноваційного менеджера: розвиток творчого мислення, створення інноваційного клімату, забезпечення ефективності інноваційних процесів, організація обміном інформацією [2].
Для прийняття управлінських рішень на основі поставлених цілей менеджмент організації використовує різноманітні методи. Методи інноваційного менеджменту представлені у таблиці 1.
Окрім специфічних методів прийняття управлінських рішень характерних інноваційному менеджменту суттєво змінюється роль та підходи
до здійснення управління інноваційними менеджерами. До менеджерів інноваційної сфери належать:
– керівники творчих груп;
– керівники лабораторій, відділів, виробничих підрозділів;
– менеджери різних рівнів, які координують
співпрацю із зовнішніми партнерами в сфері інноваційної діяльності. Специфіка інноваційних
процесів визначає особливий характер праці
менеджерів у цій сфері, а відповідно й нові вимоги до відведених їм ролей. Творчий характер
організації роботи колективу, схильність до аналітичної діяльності, вміння приймати оптимальні рішення в умовах високих ризиків повязаних
з інноваційною діяльністю-далеко не увесь перелік якостей менеджера-інноватора. В інноваційному менеджменті розрізняють три категорії вимог до професіональної компетенції менеджера
інноваційної діяльності. Окрім загальних для
менеджменту знань з управління людьми та володіння комунікативними навичками, виділяють також компетентність у галузі спеціалізації
інноваційного процесу чи інноваційного підприємства. Отже, серед особливостей характерних
для діяльності сучасного менджера-інноватора
можна виділити наступні:
– стимулювання творчого потенціалу серед
персоналу;
– управління ризиками повязаними з інноваційною діяльністю;

– залучення ресурсів зовнішнього середовища
для пошуку нових ідей;
– пошук інноваційних рішень і т.д.
Висновок. Отже, в епоху активізації інноваційних процесів у світі, особливої актуальності набуває питання управління інноваційною діяльністю, що є завданням інноваційних
менеджерів. В даній роботі було досліджено
інноваційний менеджмент, його особливості,
характерні принципи та методи застосування
в організаціях. Ми прийшли до висновку, що
менеджер-інноватор повинен стати каталізатором інноваційних змін, сполучною ланкою, яка
забезпечить стимулювання нових інноваційних ідей на організації, та їх реалізацію. Існує
ряд специфічних ознак притаманих управлінню інноваціями, які виділяють інноваційний
менеджмент серед класичного, зокрема це володіння необхідними знаннями в галузі інновацій, розрахунок ризиків супроводжуваних
здійсненням інноваційної діяльності, тощо.
Орієнтація на взаємодію із зовнішнім середовищем задля обміну ідеями є ще однією характерною рисою інноваційного менеджменту
продиктованою особливостями останніх років,
а також невизначеністю та мінливістю світових
тенденцій.
Отже, інноваційний менеджмент відіграє
ключову роль щодо сприяння інновацій в організаціях та отримання вигоди пов’язаної з ними,
наприклад:
– нові продукти і послуги для завоювання нових ринків;
– покращені продукти і послуги, щоб виділитися серед конкурентів;
– поліпшення внутрішніх процесів для посилення компанії зсередини або для економії витрат;
– розробка нових бізнес-моделей для використання нових джерел доходу. Інноваційний
менеджмент є вимогою сучасності, як запорука
конкурентоспроможності організації.
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Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу як фактор
сталого розвитку соціально-економічних систем різного рівня
Анотація. В статті розглянуто корпоративну соціальну відповідальність (далі – КСВ) як фактор сталого
розвитку. Визначено, що принципи КСВ необхідно розглядати в контексті стратегії взаємозв’язку державного та корпоративного розвитку, оскільки вони разом формують інституціональну основу сталого
розвитку соціально-економічних систем. Перераховані основні типи взаємодії в процесі реалізації КСВ,
а також основні елементи системи соціальної відповідальності. Проведено аналіз праць, що стосуються
концепції сталого розвитку соціально-економічних систем. Розкрито суть таких понять як «сталий розвиток» та «людський капітал». Були виділені основні компоненти людського капіталу (далі – ЛК). На підставі літературних джерел були названі особливості вітчизняної моделі КСВ та найпоширеніші практики
впровадження КСВ в Україні. Зроблено висновки щодо перспектив розвитку КСВ в Україні.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток, сталий розвиток соціальноекономічних систем, людський капітал, вітчизняна модель КСВ.
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Corporate social responsibility of business as a factor of sustainable
development of socio-economic systems of different level
Summary. In this article, corporate social responsibility (later referred to as CSR) is considered as a factor of
sustainable development. It is determined that CSR principles should be considered in the context of the strategy of correlation between state and corporate development, as they form the institutional basis for the constant
development of socio-economic systems. The main types of interaction in the CSR implementation process, as
well as the main elements of the social responsibility system are listed. The analysis of works related to the concept of constant development of socio-economic systems is carried out. The nature of such concepts as "sustainable development" and "human capital" is disclosed. There were highlighted the main components of human
capital (later referred to as HC). On the basis of literary sources, there were listed the features of the domestic
CSR model and the most common practices of CSR implementation in Ukraine. Conclusions are made regarding
the perspective of CSR development in Ukraine. The problem of formation of social responsible business in the
world and in Ukraine in particular is considered in the article. The emphasis on relevance of topics in the information society and the need for implementing the principles of corporate social responsibility (CSR) in business
activity due to a number of advantages both nationally and globally. Determined that the feature of the current
stage of development of a socially responsible business in Ukraine is the lack of understanding of the benefits
and necessity of implementing CSR lack of clear procedures for the coverage of economic information at the
micro level, poor communication enterprises with stakeholders (all interested in the functioning of enterprises
sides) and not regulated action key participants in this area. The article outlines the role of corporate social
responsibility (CSR) in the formation of a new approach to the evaluation of companies in the Ukrainian business environment. The main trends of development of national model of CSR are defined. CSR practices allow
to outline the main trends of development and application in forming a framework structure components of the
national model of CSR. The features of perception of essence, necessity and importance of social responsibility
of business Ukrainians are analyzed. Legal, socially psychological, moral frameworks and first results of socialization of business are studied in Ukraine. In the further perspectives is conducting of CSR investment model,
that will improve the efficiency of the company and also its marketing and investment attraction.
Keywords: corporate social responsibility, sustainable development, sustainable development of socioeconomic system, human capital, the domestic model of CSR.

остановка проблеми. В умовах постінП
дустріального розвитку і глобалізації
економіки завдання підвищення ефективності,
забезпечення системності і сталості соціальної
відповідальності бізнесу на основі державного управління даними процесами являє собою
головну умову сталого розвитку соціально-економічних систем різних типів та рівнів. Як відомо, інноваційна економіка висуває запити до
якості персоналу. Серед них потрібно виділити
пріоритетність приросту нових знань, вмінь, навичок, їх застосування в діяльності, яка потребує креативних здібностей, підвищення рівня
творчої обдарованості, здатність до творчого вирішення поставлених задач, виявлення нових
© Маліновська О.Я., Себестянович І.С., 2019

взаємозв’язків процесів і явищ, генерування нових ідей та рішень, доведення їх до практичного
результату чи значного соціально-економічного
ефекту. На фірмах збільшується ступінь свободи
дій, мотивація до творчої діяльності і задоволення від реалізації творчих задумів, які повинні діяти значно сильніше, ніж матеріальні стимули.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблематики корпоративної соціальної відповідальності привертає
увагу багатьох науковців. Серед вітчизняних
можна виділити праці О.Д. Василика, М.І. Долішнього, В.М. Гейця, В.Л. Осецького, А.А. Чухна, С.І. Юрія. Окремо слід відзначити дослідників, які вивчали особливості саме української

моделі корпоративної соціальної відповідальності: В. Воробей, О.А. Гришнова, М.І. Карлін,
Л. Петрашко та інші.
Метою статті є охарактеризувати корпоративну соціальну відповідальність як фундамент
сталого розвитку економіки, визначити особливості КСВ в Україні та перспективи розвитку.
Виклад основного матеріалу. Світова
практика засвідчує про необхідність розглядати принципи корпоративної соціальної відповідальності в контексті стратегії взаємозв’язку
державного і корпоративного розвитку. При цьому принципи КСВ, які розробляються бізнесом
самостійно, регламентуються державою, тим самим формуючи інституціональну основу сталого
розвитку соціально-економічних систем.
Вперше концепція сталого розвитку соціально-економічних систем була заявлена в звіті
Римському клубу колективом вчених під керівництвом Я. Тінбергена «Перегляд міжнародного
порядку» (1980 р.). Вчені прийшли до висновку
про необхідність розробки нової стратегії суспільного розвитку, яка враховує соціальні наслідки економічного росту: стан навколишнього
середовища, зайнятість та інші.
Через сім років у звіті Міжнародної комісії
з навколишнього середовища і розвитку «Наше
спільне майбутнє» (1987 р.) було сформульоване
поняття сталого розвитку як розвитку, який задовольняє потреби справжнього розвитку, але
не загрожує здатності майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби. Воно включає два
ключових поняття – поняття потреб, в тому числі
потреб, які необхідні для існування найбідніших
прошарків населення, яке повинно бути найпріоритетнішим предметом; поняття обмежень, які
обумовлені станом технологій і організацією суспільства, що забезпечують здатність навколишнього середовища задовольняти потреби [1].
На основі цього був зроблений висновок: досягнення сталого розвитку потребує збалансованості інтересів між економічними, екологічними
та соціальними компонентами в процесі розвитку соціально-економічних систем.
В раніше опублікованих роботах, на основі
аналізу існуючих дефініцій до визначення поняття «сталий розвиток», було прийнято наступне його тлумачення застосовуване до соціальноекономічної системи різних рівнів як сукупності
процесів позитивних змін, технологій, які направлені на гармонізацію відносин між економічною і соціальною сферами для задоволення
потреби соціально-економічної системи в довгостроковому її існуванні [2].
Можна відзначити, що в Україні не проводилося ґрунтовне дослідження на тему соціальної
відповідальності бізнесу. Є тільки точкові дослідження, ініційовані суспільними організаціями.
Наявні дані говорять, що вітчизняний бізнес готовий виконувати соціальну місію. Дослідження
811 підприємств, проведене в 2002 р. фундацією
«Інтелектуальна перспектива», показало, що
60% опитаних бачать користь від реалізації соціальних проектів. 25% респондентів заявили,
що соціальну активність повинні проявляти ті,
хто має для цього нагоду. Негативно сприймають
соціальні прояви бізнесменів 5% учасників опитування. 46% респондентів вказали, що маючи
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фінансові можливості, вони обов'язково брали б
участь у соціальних заходах [3].
Змінні макроумови функціонування бізнесу
на сучасному етапі визначили КСВ як засіб конкурентної боротьби і по налагодженню суспільних зв’язків фірми, а також як управлінський інструмент підвищення економічної ефективності
діяльності компанії на ринку. В процесі реалізації КСВ зустрічаються наступні типи взаємодії:
– рівноправна співпраця між суб’єктами одного рівня;
– кооперативна – в процесах виробництва
та управління;
– функціонально-ієрархічна, що безпосередньо витікає з суті управління, пропонує наявність
у кожного суб’єкта власні індивідуальні функції
і місце в спільній соціально-економічній системі;
– конкурентна, яка виникає як всередині
підприємств, так і в зовнішньому середовищі,
пов’язане з розподілом обмежених ресурсів.
Світовий рівень регулювання сталого розвитку соціально-економічних систем, який пропонує
вибір конкретного типу взаємодії, представлений
прийнятим в 2010 р. стандартом ISO 26 000 з корпоративної соціальної відповідальності, який визначив початок практичної реалізації цілісного
підходу до соціальної відповідальності, що виділяє не лише корпоративну, але й державну,
освітню та іншу інтегральну відповідальність.
Можна виділити наступні основні елементи системи соціальної відповідальності – базові цінності бізнесу, держави, суспільства, пануючих
інститутів. В системі КСВ до них можуть бути
віднесені: якість продукту, справедлива ціна,
умови виробництва, сприяють комплексному
розвитку працівників і реалізації їх професійних
інтересів, стан природного середовища, створення умов для гідного існування соціально не захищених категорій населення.
Основною причиною підвищення корпоративної відповідальності є необхідність залучати
і затримувати висококваліфікований персонал,
який володіє високим рівнем розвитку людського капіталу.
Аналіз понятійного апарату показав, що існує
багато підходів до визначення сутності поняття
людського капіталу. В основі формування ЛК лежать вроджені здібності і обдарування, які розвиваються за рахунок їх подальшого інвестування.
Виходячи з цього, ЛК – це сукупність вроджених
здібностей, здоров’я, знань, навичок, мотивації,
творчого і культурного потенціалу, накопичених і удосконалених в результаті інвестування,
які сприяють росту кваліфікації, продуктивності і якості роботи працівників для максимізації
прибутку всіх учасників інвестиційного процесу.
На рис. 1 представлені складові ЛК.
Дані рис. 1 показують, що між елементами
ЛК існують взаємозв’язки, а саме: дохід від використання ЛК розподіляється між його інвесторами – підприємствами, державою та індивідами:
підприємство отримує необхідні знання і вміння,
працівник, застосовуючи їх, отримує оплату за
працю. Підприємства інвестують в ЛК, але, на
відміну від держави, до тих пір, поки це приносить чистий дохід.
Зміст ЛК як економічної категорії описується
концепцією ЛК і описується як відношення між
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Людський капітал
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Рис. 1. Складові людського капіталу
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Джерело: складено на основі [4]

економічними суб'єктами з приводу розподілу доходу, отриманого при реалізації продуктивних
сил людини. Такі відносини на рівні фірми виражаються в наявності невловимих активів як
сукупності контрольованих фірмою, оплачуваних на підставі контракту прав на використання
знань і кваліфікації персоналу та менеджменту,
нематеріальних результатів їх діяльності, що втілюються у внутрішньофірмовій організації [5].
Таким чином, в контексті сталого розвитку
фірми людський капітал можна розглядати як
нематеріальний актив, що включає сукупність
особистісних властивостей людини, що формуються в інституційних умовах фірми, що детермінують реалізацію і розвиток креативних здібностей працівників для досягнення фірмою цілей.
Мотивація є основою саморозвитку працівника за рахунок власних коштів і його участі в процесі підвищення ефективності використання
компетенція і креативних здібностей, необхідних для ефективної діяльності фірми в цілому
і її працівників зокрема.
Особливо слід відзначити, що напрямок ресурсів на зміну особистісних властивостей працівників без організації відповідного корпоративного
середовища обумовлює високу ресурсомісткість
виробництва і, як наслідок, збереження обсягів
виробництва з рівнями ефективності, безпеки
і екологічності, що забезпечують тільки виживання фірми на ринку. Це пов'язано з тим, що
придбані працівниками нові знання залишаються невикористаними для забезпечення сталого
розвитку фірми. Іншими словами, витрати на
персонал збільшуються, а ефективність діяльності залишається незмінною або знижується
по відношенню до зростаючих витрат. Для цілеспрямованого застосування інвестицій, які формують додаткову мотивацію і кваліфікацію працівників фірмі необхідно забезпечити розвиток
відповідних інституційних умов. Як відомо, інвестування у формування інституційного середовища, забезпечує повне використання ресурсів
працівників навіть невисокого рівня, дозволяє
працювати з середньоринковою ефективністю,
безпекою і екологічністю. Якісний стан і спряженість індивідуальної і корпоративної складових
інвестування в людський капітал фірми.
Існують декілька усталених моделей КСВ,
кожна з яких показує особливості суспільно-економічного ладу та побудови суспільства. Проаналізувавши моделі КСВ (американську, європейську), можна сказати, що участь бізнесу в житті
суспільства може бути регульованим, тобто діючим законодавством, а також може здійснюватись
самостійно під впливом стимулів та пільг [6].
Щодо української моделі КСВ, то головною її
відмінністю є те, що на регіональному та держав-

ному рівнях соціальний внесок зводиться до примусової участі бізнесу в реалізації різноманітних
соціальних та культурних програм, які, в певній
мірі, є джерелами корупції. Варто також зазначити, що в Україні відсутня ідеологія соціально
відповідального підприємництва та високого рівня громадянської самосвідомості. Крім того немає
процедур, які прозоро виробляють соціальну політику як на рівні держави, регіонів, так і на рівні
підприємства. Форми і методи соціальної активності компаній залежать від особистих уподобань
та інтересів керівників та власників. Ключову роль
у формуванні та стимулюванні соціальної відповідальності підприємців відіграє держава через реформу оподаткування, удосконалення пенсійної
системи, інноваційні та наукомісткі проекти.
На замовлення Центру «Розвиток КСВ»
у 2018 році в рамках проекту «Розбудова потенціалу Національного контактного пункту з відповідальної бізнес-поведінки», що реалізується за
підтримки Посольства Королівства Нідерландів
в Україні було проведено дослідження, яке показало основні тенденції, бар’єри і перспективи
розвитку КСВ в Україні у 2018 році, у т. ч. багатонаціональних компаній.
Головним стимулом реалізації політики КСВ
є моральні міркування, а головними перешкодами для впровадження політики КСВ представники компаній називають брак коштів, нестабільну
політичну ситуацію в країні, недосконалість нормативно-правової бази, яка б сприяла цій діяльності, та податковий тиск [7].
КСВ все ще не стала частиною організаційного управління в компаніях, оскільки тільки в половини компаній, з числа тих, які реалізують
політику КСВ, є стратегія (політика) соціальної
відповідальності, чверть компаній має бюджет
на виконання програм/заходів із соціальної відповідальності, а в більшості компаній пошуком
ідей для програм з КСВ та розробкою планів їх
реалізації займається керівництво.
Найпоширеніші практики впровадження
КСВ у компаніях в Україні [7]:
1) трудові відносини: підвищення зарплати,
виплата «білої» зарплати та премій. Майже половина компаній дають працівникам можливість
працювати за гнучким графіком та реалізують
програми з підвищення професійного зростання;
2) антикорупційні практики: понад третина
компаній не давала хабарів за розв’язання бізнеспроблем, і така ж їх частина готова віддати частку
прибутку на ефективну боротьбу з корупцією;
3) екологічна відповідальність: впровадження
енергозберігальних технологій та програми сортування й утилізації відходів. Третина опитаних
компаній не здійснювала заходів із збереження
довкілля;
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4) відносини зі споживачами: підтримка
якості продукту компанії, надання правдивої
інформації та реклами, тренінги для персоналу
з питань обслуговування споживачів, розроблена система управління скаргами та «гаряча лінія» (контакт – центр) для споживачів;
5) розвиток регіонів: виділення коштів на благодійність та допомога в благоустрої території.
Попри те, що більшість компаній (83%) реалізують КСВ, лише в половини (52%) з них є стратегія (політика) соціальної відповідальності і вдвічі
менша частка компаній має бюджет на її виконання (24%). Тільки у третини компаній бюджет
на соціальну відповідальність за останні три роки
зріс. Мають систему показників для вимірювання
результативності політики соціальної відповідальності лише 12%, а звіти готують 13% компаній [7].
Висновки і пропозиції. В умовах сучасної
України процес інституалізації КСВ знаходиться на стадії становлення, тому домінуюча роль
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держави стикається зі слабким розвитком громадянського суспільства і олігархічним розвитком
бізнесу, крім того правила взаємодії інститутів
КСВ, роль сторін і ступінь їх участі в соціальному розвитку тільки формуються. Тому на сьогоднішній день в рамках сталого розвитку фірм,
територій і держави як соціально-економічних
систем, набуває велике значення створення умов
формування корпоративної соціальної культури
в цілому і її окремих складових.
Найближчим часом для розвитку КСВ потрібно [7]:
– розробити нормативно-правову базу, яка б
сприяла цій діяльності;
– підвищувати обізнаність про Національний
контактний центр з відповідальної бізнес-поведінки;
– ввести курси з КСВ в університетські програми;
– активізувати участь бізнес-асоціацій у популяризації КСВ.

Список літератури:

1. Офіційний сайт Генеральної асамблеї ООН Звіт Міжнародної комісії з питань навколишнього середовища та розвитку «Наше спільне майбутнє». URL: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата звернення:
05.11.2019).
2. Алфьорова Т.В., Третьякова Є.А. Сталий розвиток соціально-економічних систем: теоретичні аспекти.
Єкатеринбург : Інститут економіки УрВ РАН, 2013. 168 с.
3. Маліновська О.Я. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: етапи становлення. Вісник Національного
лісотехнічного університету України. 2008. № 18.6. С. 200–204.
4. Прошак Г.В. Основні компоненти людського капіталу: теоретичний аспект. Вісник Національного лісотехнічного університету України. 2008. № 18.4. С. 305–309.
5. Коркіна Т.А. Принципи управління інвестиціями в людський капітал підприємства. Управління персоналом.
2009. № 17. С. 30–33.
6. Портал Спільноти СВБ. URL: http://svb.ua/projects/portal-spilnoti-svb (дата звернення: 05.11.2019).
7. Зінченко А., Саприкіна М. Розвиток КСВ в Україні: 2010–2018. Київ : Видавництво «Юстон», 2017. 52 с.
1. The official site of the General Assembly of United Nations Report of the International Commission on Environment
and Development “Our Common Future”. Аvailable at: http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf
2. Alforova, T.V. (2013). Sustainable development of socio-economic systems: theoretical aspects, Instytut ekonomiky
UrV RAN.
3. Malinovska, O.Ya. (2008). Sotsialna vidpovidalnist biznesu v Ukraini: etapy stanovlennia [Social responsibility in
Ukraine: stages of formation]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vyp. 18.6,
pp. 200–204.
4. Proshak, H.V. (2008). Osnovni komponenty liudskoho kapitalu: teoretychnyi aspekt [The main components of
human capital: the theoretical aspect]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy,
vyp. 18.4, pp. 305–309.
5. Korkina, T.A. (2009). Principles of investment management in human capital of the enterprise. Upravlinnia
personalom, vol. 17, pp. 30–33.
6. The official community site of SRB. Аvailable at: http://svb.ua/projects/portal-spilnoti-svb
7. Zinchenko, A., & Saprykina, M. (2017). Rozvytok KSV v Ukraini: 2010-2018 [CSR Development in Ukraine:
2010-2018]. Kyiv: Yuston.

економічні науки

References:

546

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-117
УДК 338.43.02

Марина А.С.

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Рябчикова Д.А.

ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»

Державне фінансування агропромислового комплексу України:
сучасний стан та перспективи
Анотація. Ефективність функціонування агропромислового комплексу країни залежить від рівня та
якості його фінансового забезпечення. В роботі проведено аналіз фінансового забезпечення сільського
господарства зі сторони держави у порівнянні з закордонним досвідом, зроблено висновки про стан та
достатність державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Встановлено, що існуючий
на сьогодні обсяг державного фінансування є недостатнім для забезпечення функціонування галузі та
розвитку окремих перспективних напрямів агропромислового комплексу. Напрями державної підтримки
та існуючі урядові програми не вирішують в повному обсязі існуючі проблеми виробників сільськогосподарської продукції, здебільшого через недосконалість процедур та механізмів розподілу державної фінансової підтримки. Визначено, що найбільші обсяги державної підтримки при реалізації програм розвитку
агропромислового комплексу припадають на фермерські господарства. Окреслені можливі напрями вирішення існуючих проблем у державному фінансуванні сільського господарства.
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Financing of Ukraine’s agro-industrial complex:
current state and prospects
Summary. The orientation on development of the industries of agro-industrial complex is caused not only by
geografo-climatic conditions of arrangement of Ukraine, but also need of ensuring food security of the country
and sustainable development goals. Its share in the GDP structure of the country also determines the priority
of agriculture. However, to date, the enterprises of the agribusiness cannot fully meet the requirements for
financial resources from their own funds, so sufficient in terms of volumes and instruments and balanced in
directions of state financial support is important for their functioning. The work carried out an analysis of the
financial support of agriculture from the state in comparison with foreign experience, concluded on the state
and adequacy of state support for agricultural producers. It has been established that the existing volume
of state financing is not sufficient to ensure the functioning of the industry and the development of certain
promising areas of the agro-industrial complex. Government support and existing government programs do
not fully address the existing problems of agricultural producers, mainly because of inadequate procedures
and mechanisms for the allocation of government financial support. Sustainable development of the domestic
agro-industrial complex depends primarily on the amount of financial support from the state of agricultural
producers, consumers and infrastructure development. From the rational allocation of funds among agricultural producers and the quality of government support programs. Despite the growth of State support for
agro-industrial enterprises, its volume remains insufficient to ensure the effective development of producers,
strengthen positions in the domestic and international agricultural market, and ensure an adequate level of
food security of the State. Based on the experience of the leading countries in the implementation of State
support for agriculture, it is appropriate not only to increase the volume of financing, but also to change the
mechanisms for allocation and control of the use of State-provided financial resources.
Keywords: agro-industrial complex, financial support, agrarian sector, state support, state security, agriculture.

остановка проблеми. Спрямованість
П
на розвиток галузей агропромислового
комплексу обумовлена не тільки географо-клі-

матичними умовами розташування України, а
й необхідністю забезпечення продовольчої безпеки країни та цілей сталого розвитку. Пріоритетність сільського господарства визначається
також його часткою в структурі ВВП країни.
Однак, на сьогоднішній день підприємства АПК
не можуть повністю задовольнити потреби у фінансових ресурсах за рахунок власних коштів,
тому важливе значення для їх функціонування має достатня за обсягами та інструментами
© Марина А.С., Рябчикова Д.А., 2019

й збалансована за напрямками державна фінансова підтримка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання стану та якості фінансування агропромислового комплексу України є предметом
дослідження багатьох вітчизняних науковців
та практиків. Стан та перспективи розвитку
сільського господарства з урахуванням реалізації програм державної підтримки розглядаються
в роботах Антонова А. [1], Конєвої І. [2], Кернасюка Ю. [3] та інших. Проте подальшого дослідження потребують питання вибору напрямів
державного фінансування сільського господар-
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вих, організаційних та інших умов розвитку
сільськогосподарського виробництва, забезпеченого матеріальними та фінансовими ресурсами»
[1, с. 60]. Тобто виробники сільськогосподарської
продукції очікують від держави не тільки надходження фінансових ресурсів, а й реалізацію заходів щодо підтримки сталого розвитку сільських
територій, збереження навколишнього середовища, реалізації програм щодо адаптації галузі до
змін клімату, впровадження нових стандартів
якості та екологічної безпечності продукції [3].
В Україні видатки на підтримку сільського
господарства є досить незначними, про що говорить порівняння обсягів державної підтримки
в інших країнах світу за методологією Організації економічного співробітництва та розвитку
(OECD) (рис. 1).
За означеною методикою ключовим показником державної підтримки є рівень сукупної
підтримки сільського господарства, який складається з трьох ключових напрямів – підтримка
виробників (субсидії виробникам), підтримка
споживачів (трансферти споживачам) і бюджетне фінансування загальних послуг. Показник
є сумою усіх трансфертів в результаті здійснення
державної підтримки сільського господарства, а
співвідношення напрямів характеризує пріоритетні сфери розвитку в різних країнах в залежності від стратегії розвитку та означених цілей.
Наприклад, у ЄС, Канаді та Туреччині понад
80% коштів спрямовується саме для підтримки виробників сільськогосподарської продукції,
близько 5% – трансферти споживачам, а решта
фінансових ресурсів йде на розвиток інфраструктури, маркетинг, сільськогосподарську освіту
та інші загальні послуги.
А відповідно до програми підтримки розвитку сільського господарства США, більше 50% коштів спрямовуються на підтримку споживачів,
близько 40% на підтримку виробників сільськогосподарської продукції і 10% на фінансування
загальних послуг.
У 2018 р. найвищий рівень державної фінансової підтримки за даними OECD в розрахунку
на 1 га ріллі був в країнах ЄС (931,7 дол. США)
та Туреччині (839,2 дол. США). Не зважаючи на
загальносвітові тенденції скорочення обсягів пря-
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ства для забезпечення сталого розвитку галузі
в середньостроковій перспективі.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Не зважаючи на чисельність наукових досліджень в сфері державної підтримки розвитку підприємств агропромислового
комплексу, аналіз сучасного стану видатків державного бюджету на реформування та підвищення ефективності одного з найперспективніших
секторів економіки є досить актуальним, особливо
в контексті забезпечення сталого економічного
розвитку та продовольчої безпеки країни.
Метою статті є визначення напрямів фінансування агропромислового комплексу України
на основі дослідження сучасного стану державної
підтримки сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сільське господарство займає близько 12%
у структурі ВВП України і є однією з найперспективніших галузей що демонструє істотні
темпи росту. Однак, не зважаючи на зростання,
аграрний сектор не повною мірою використовує
наявний потенціал. За результатами опитування виробників сільськогосподарської продукції,
основними стримуючими факторами розвитку
є погодні умови, недостатній попит, нестача робочої сили, нестача матеріалів і устаткування,
фінансові обмеження. Через уповільнений оборот капіталу, брак власних ресурсів та складність залучення позичкового капіталу аграрний
сектор не може повністю реалізувати наявний
ресурсний біокліматичний потенціал. Таким чином, ефективний розвиток сільського господарства в Україні поки що не можливий без додаткової державної підтримки. Важливість підтримки
аграрного сектору зі сторони держави обумовлена також його часткою у структурі експорту –
майже 40% валютних надходжень припадає на
сільськогосподарські товари.
У сучасній науковій літературі існує багато тлумачень поняття «державна підтримка»
й у відношенні аграрного сектору зокрема. Найбільш широке та влучне визначення надано
Гудзем О.Є. «державна підтримка аграрного
сектору економіки як основний механізм реалізації державної аграрної політики є свідомим
створенням сприятливих економічних, право-
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Рис. 1. Державна підтримка сільського господарства в окремих країнах світу,
дол. США на 1 га ріллі [3]
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мої державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції в переважній більшості
розвинених країн світу, існуючий рівень фінансування суттєво перевищує аналогічний показник
для вітчизняних компаній. Так, за методологією
OECD, рівень державної підтримки сільського
господарства в Україні становить лише 21,8 дол.
США на 1 га ріллі, що відповідає лише 2% фінансування сільського господарства в країнах ЄС.
Ефективність державної підтримки агропромислового комплексу характеризується не тільки обсягами виділених коштів, а й механізмами
та раціональністю їх розподілу. Основною проблемою в Україні щодо фінансування сільського
господарства поки що залишається невідповідність обсягів виділених коштів наявним потребам та напрямам розвитку (табл. 1).
Водночас, законодавством встановлено граничний розмір видатків на сільське господарство
в структурі загального обсягу витрат держави на
рівні 5%, таким чином протягом досліджуваного
періоду спостерігається недостатній обсяг фінансування агропромислового комплексу. Не зважаючи на зростання абсолютних показників обсягів
державної підтримки, питома вага видатків на
фінансування сільського господарства зменшується у порівнянні з докризовими роками. Крім
того, проектом Державного бюджету України на
2020 рік, відповідаючи загальносвітовим тенденціям, передбачається скорочення обсягів державного фінансування сільського господарства.
Процедура бюджетного фінансування агропромислового комплексу регулюється Законами України «Про Державний бюджет України»
та «Про державну підтримку сільського господарства України» [6], а порядок витрачання
бюджетних коштів щорічно визначається окремими постановами Кабінету Міністрів України.
В Україні державна підтримка агропромислового сектору відбувається в трьох основних формах:
пряма, умовно-пряма та непряма.
Пряма бюджетна підтримка передбачає надання субсидій підприємствам АПК у сфері інвестиційного та короткострокового кредитування;
субсидування матеріального-технічних ресурсів
і в цілому сільськогосподарського виробництва;
надання субсидій на лізинг, для здійснення витрат капітального характеру та інше; надання
коштів на компенсацію певної частки витрат
виробників сільськогосподарської продукції, а
також на страхування врожаю сільськогосподарських культур; субсидії на витрати капітального
характеру, лізинг тощо.

Непряма бюджетна підтримка являє собою
здійснення закупівель продукції сільського господарства і продовольства для потреб держави;
здійснення регулювання ринку виробництва
шляхом проведення товарних або закупівельних інтервенцій із зерном; здійснення захисту
економічних інтересів виробників сільськогосподарської продукції при здійсненні агропромислової зовнішньоекономічної діяльності; надання коштів з метою розвитку сільських територій
та підтримки аграрної науки.
Форма умовно-прямої підтримки державою
здійснюється шляхом забезпечення організаційно-економічних умов розвитку агропромислового
сектору для зміцнення позицій на споживчому
ринку, а також виробничого потенціалу. Такими
умовами може бути митно-тарифне регулювання, підтримка, державні закупівлі за допомогою
Аграрного фонду України, забезпечення умов
реалізації державних програм і проектів.
У Законі України «Про Державний бюджет»
щороку зазначаються види державних цільових
програм стосовно підтримки підприємств АПК,
а також розмір видатків на них. До кожної з зазначених програм державної підтримки Кабінет
Міністрів України або Міністерство агрополітики затверджує порядок надання, одержання і використання бюджетних коштів, в яких встановлюється перелік умов, у разі дотримання яких
виробники сільського господарської продукції
можуть отримати державну допомогу. Аналіз
динаміки фінансування кожного напрямку відображений у табл. 2.
Загальний обсяг державного фінансового забезпечення АПК України за основними напрямами зростає: якщо у 2017 р. фінансове забезпечення становило 3 735,2 млн грн, то у 2018 р.
вже 4 235,1 млн грн, а у 2019 р. заплановано
5 909,0 млн грн. Втім, найбільше зростання обсягів державної підтримки у порівнянні з 2017 р.
спостерігається в галузі тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва): якщо у 2017 р.
видатки на цей напрям сільського господарства
становили лише 11,6 млн грн, то у 2018 вже
2 401,0 млн грн, й у 2019 передбачено обсяг фінансування на рівні 3 500,0 млн грн.
Зміни відбуваються не тільки в обсягах фінансування, а й в пріоритетах державної підтримки: зменшується фінансова підтримка заходів
в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (на 167,7 млн грн) та фінансова підтримка виробників сільськогосподарської

Динаміка видатків Державного бюджету України на АПК, млн грн.
Показник
Видатки державного
бюджету
Видатки міністерства
аграрної політики та
продовольства
Відсоток до загального
обсягу видатків, %

Роки

Таблиця 1

Відхилення
(2018/2014)
(+/-)
(%)

2014

2015

2016

2017

2018

430217,8

576911,4

684743,4

839243,7

985842,0

555624,2

229,15

5501,3

2123,7

2188,7

9039,4

11841,6

6340,3

215,25

1,28

0,37

0,32

1,08

1,20

-

-

Джерело: розраховано на основі [5]

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

549

Основні напрямки державної підтримки АПК України, млн грн.
Рік

Напрям
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому
комплексі шляхом здешевлення кредитів
Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств
Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення
молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними
Надання кредитів фермерським господарствам
Державна підтримка галузі тваринництва, зберігання
та переробки сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)
Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників
Разом

Таблиця 2
Відхилення
(2019/2017)

2017

2018

Передбачено
на 2019 рік

294,9

266,0

127,2

-167,7

175,2

210,0

800,0

624,8

115,6

400,0

400,0

284,4

25,0

43,10

200,0

175

11,6

2 401,0

3 500,0

3 488,4

3 112,6
3 735,2

955,0
4 235,1

881,8
5 909,0

-2 230,8
2 173,8

продукції (на 2 230,8 млн грн). Інші напрямки
фінансування продовжуються збільшуватися,
зокрема у 2019 р. планується істотне зростання
державного фінансування фермерських господарств: зростання обсягів фінансової підтримки розвитку фермерських господарств в чотири
рази, збільшення обсягів кредитування фермерських господарств в 4,6 рази.
В Україні головним розпорядником коштів
бюджету при реалізації програм підтримки
сільського господарства є Міністерство агропромислової політики. Кошти розподіляються
між розпорядниками нижчого рівня – головними департаментами агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій. У процесі
надання державної фінансової підтримки створюються спеціальні комісії при департаментах,
які приймають заяви та документи від потенційних отримувачів коштів державної допомоги – суб’єктів господарювання та в подальшому
розглядають їх. До складу таких комісій входять
представники вищих управлінь агропромислового розвитку, фінансових органів та інших організацій в залежності від виду бюджетної програми.
Міністерство аграрної політики та продовольства України кожного року розробляє урядові
програми щодо надання реальної підтримки малим та середнім товаровиробникам сільськогосподарської продукції. До потенційних отримувачів
коштів таких програм відносяться наступні категорії виробників сільськогосподарської продукції:
фермери, кооперативи, агровиробники та селяни.
Аналіз урядових програм щодо здійснення державної підтримки розвитку окремих категорій
підприємств у розрізі виду сільськогосподарської
діяльності у 2018-2019 рр. наведено в табл. 4.
У 2019 більшість урядових програм у порівнянні з 2018 р. залишилися без змін. Так, держава й надалі передбачає компенсації виробникам сільськогосподарської продукції при купівлі
чи модернізації техніки та обладнання, а також
вартості насіння й саджанців в різних пропорціях в залежності від категорії виробника. Проте
у 2019 році на 40% скорочуються дотації у тваринництво для усіх товаровиробників продукції. Додатковою формою державної підтримки
сільського господарства у 2019 р. є субсидії для
фермерських господарств та селян. Отримання

фінансової допомоги за окремими урядовими
програмами відбувається при повному дотриманні встановлених певною програмою обов’язкових
вимог. Отже процедура розподілу державної допомоги все ще є недосконалою та створює певні
перешкоди в отриманні коштів виробниками
сільськогосподарської продукції.
Таким чином, до найгостріших проблем у процесі надання фінансової підтримки розвитку агропромислового комплексу України, які потребують першочергового вирішення, слід віднести:
недостатні обсяги фінансування підприємств
АПК; нерівномірний й деколи нераціональний
розподіл коштів між галузями агропромислового комплексу; відсутність налагодженого механізму функціонування та регулювання окремих
складових та усього агропромислового комплексу; нераціональне використання наявних ресурсів та нехтування екологічними проблемами;
відсутність зовнішнього фінансування розвитку
сільського господарства.
Перспективними напрямами вирішення проблем розвитку агропромислового комплексу,
крім збільшення обсягів державної фінансової
підтримки, є зміна механізму державного розподілу бюджетних коштів та підвищення якості контролю за їх використанням; перерозподіл
коштів на користь підтримки перспективних напрямів сільського господарства; реалізація програм стимулювання розвитку усіх категорій виробників сільськогосподарської продукції.
Висновки і пропозиції. На сьогодні власних фінансових ресурсів виробників сільськогосподарської продукції вкрай недостатньо для
забезпечення власних потреб, тому державному
фінансуванню такої важливої галузі економіки
відводиться першочергове значення.
Сталий розвиток вітчизняного агропромислового комплексу залежить в першу чергу, від
обсягів фінансової підтримки зі сторони держави виробників сільськогосподарської продукції,
споживачів та розвиток інфраструктури; від
раціонального розподілу коштів між виробниками сільськогосподарської продукції та якісного виконання урядових програм підтримки. Не
зважаючи на зростання державної підтримки
підприємств АПК, її обсяг все ще залишається
недостатнім для забезпечення ефективного роз-
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Таблиця 4

Вид

Будування успішної
моделі фермерського
господарювання в
Україні, а також
стимулювання руху
фермерів

Тваринництво

Перетворення
голів скота на
Утримування
джерело прибутку; лідируючих позицій
забезпечення
торгівлі на світовому
населення
ринку, створення
якісною продукцію
продовольчої
харчування та
безпеки, розвиток
її збут за межі
села
України

Агровиробники
Селяни

Отримання дієвої
системи збуту
продукції сільського
господарства шляхом
об’єднання виробників
агропромислового
комплексу

Мета урядової
програми

Кооперативи

Виробники

Фермерство

Урядові програми державної підтримки АПК України

Рослинництво
Техніка та обладнання
Субсидії

Тваринництво
Рослинництво
Техніка та обладнання

Тваринництво
Рослинництво
Техніка та обладнання
Тваринництво

Рік
2018
2019
на утримання корови – на утримання корови –
1500 грн.;
900 грн.;
купівля племінних
купівля племінних
ресурсів – 50%
ресурсів – 50%
від вартості
від вартості
80% вартості насіння та 80% вартості насіння та
вартості за саджанці
вартості за саджанці
40% компенсації за
40% компенсації за
купівлю техніку
купівлю техніку
40000–60000 грн.
–
допомоги на
господарство
на утримання корови – на утримання корови –
1500 грн.;
900 грн.;
купівля племінних
купівля племінних
ресурсів – 50% від
ресурсів – 50% від
вартості
вартості
80% вартості за
80% від вартості
саджанці
садивного матеріалу
25% компенсації за
25% компенсації за
техніку;
техніку;
70% компенсації за
70% компенсації за
обладнання
обладнання
на утримання корови – на утримання корови –
1500 грн.;
900 грн.;
купівля племінних
купівля племінних
ресурсів – 50% від
ресурсів – 50% від
вартості
вартості
80% вартості за
80% від вартості
саджанці
садивного матеріалу
25% компенсації
25% вартості за техніку
вартості техніки та
обладнання
2500 грн. компенсації
2500 грн. компенсації
за теля
за теля

Рослинництво

–

–

Техніка та обладнання

–

–

Субсидії

–

3000 грн. допомоги
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Джерело: складено автором на основі [7]

витку виробників, зміцнення позицій на вітчизняному та міжнародному ринку сільськогосподарської продукції, забезпечення достатнього
рівня продовольчої безпеки держави. Спираючись на досвід провідних країн в сфері реалізації

Список літератури:

державної підтримки сільського господарства,
доречним є не тільки збільшення обсягів фінансування, а й зміна механізмів розподілу та контролю використання наданих державою фінансових ресурсів.
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Особливості агрострахування
Анотація. Стаття присвячена вивченню новітнього продукту у сфері страхування АПК – агрострахування.
Проаналізовано сучасні реалії функціонування агрострахування в галузі сільського господарства. Висвітлено переваги та можливості агрострахування як новітнього продукту управління ризиками в с/г України.
Обгрунтовано, що головним гравцем на агростраховому ринку повинна бути держава. Особливої уваги заслуговує міжнародна практика агрострахування, що підтверджує необхідність розвитку такого інструменту
зниження ризиків у сільському господарстві як агрострахування. Також виокремлено критично важливі проблемні питання та тенденції розвитку агрострахування в нашій державі, що в першу чергу передбачають вирішення завдання щодо посилення ділової репутації та надійності страхових компаній в умовах сьогодення.
Ключові слова: агрострахування, сільське господарства, управління ризиками, страхові платежі,
держава.
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Specufics of agrocultural insurance
Summary. The article is devoted to research of the innovative product in the area of agro-industrial sector
insurance, namely agricultural insurance. The international experience on the use of agricultural insurance in
the field of agriculture is analysed. The benefits and opportunities of agricultural insurance as the innovative
product of risk management in agricultural sector of Ukraine are highlighted. The state is substantiated to be
the major player within the agricultural insurance market. The critical issues of agricultural insurance in the
country are distinguished, that need a decision from three participants of this market, the state, producers of
agricultures and insurance companies. At modern terms new services of insurance are created at the agrarian market of Ukraine. In the article certainly, that effective is the program of subsidizing of farmers on the
purchase of insurance services. Investigational, that on the volume of products a agrisector yields to only two
industries: metallurgical and fuel and energy, and after the amount of busy and social meaningfulness occupies
a leading place. Reasonably, that agricultural insurance is the modern instrument of protecting from weather
risks. Certainly, that agricultural insurance explains agrarians to the input of more innovative productive processes with the use of modern technical and technological achievements and is the key component of increase
of competitiveness of agriculture. The old mechanism of insurance must be broken, and the new must be based
on new values and ideas adequate to the market economy. In the article the necessity of strengthening of institutional constituent is reasonable by creation in Ministry of agrarian politics of structural subdivision that will
care of questions of agricultural insurance in Ukraine. Important problem questions and progress of agroinsurance trends are also distinguished critically in our state, that first of all envisage the decision of task in relation
to strengthening of business reputation and reliability of insurance companies in the conditions of present time.
Keywords: agricultural insurance, agriculture, risk management, insurance payments, state.
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остановка проблеми. АгропромислоП
вий комплекс (АПК) є однією з найбільш
перспективних та важливих галузей економіки

України, ефективний розвиток якої дає можливість гарантувати продовольчу безпеку країни.
Потужний виробничо-економічний потенціал
аграрного сектору виступає ключовим ресурсом
зовнішньоекономічної діяльності та надійним
джерелом надходжень до бюджету країни. Нині,
АПК став осередком підвищеної економічної
та фінансової активності, зросла його інвестиційна привабливість. Водночас, при формуванні
європейської аграрної моделі функціонування
вітчизняного АПК необхідно врахувати викокоризикованість галузі сільського господарства.
Тому одним з найбільш ефективних, надійних
та багатофункціональних способів управління
ризиками в цій галузі є аграрне страхування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Перспективність розвитку та ефективне функціонування системи агрострахування в країні
знайшли належне відображення в наукових здобутках вітчизняних та зарубіжних науковців, фі© Нагорна О.В., 2019

нансистів та економістів. В зазначеному контексті
слід виділити праці Н. Внукової, В. Базилевича,
В. Грушка, С. Осадця, Л. Рейтмана В. Шахова,
І. Яковенка. Разом з тим, ще недостатньо розробленими є питання теоретичного обґрунтування
можливостей страхування аграрного сектору.
Залишається дискусійним дослідження щодо
впливу держави на процес агрострахування,
його фінансової підтримки, процесу регулювання
та нагляду. Також потребують вирішення низка
проблемних питань у агрострахуванні.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є виявлення можливостей та переваг
агрострахування в Україні, що дозволить в повній мірі розкрити потенціал щодо розвитку такого інструменту мінімізації ризиків.
Викладення основного матеріалу. Активний розвиток АПК передбачає новий виток
у становленні агрострахування в країні, який
все більше завойовує нові позиції на ринку страхування. Цей інструмент, здатний заощадити
гроші аграріям та є додатковим забезпеченням
перед кредиторами.
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аграрії мають змогу в рамках федеральної програми страхуватися не лише проти кліматичних
ризиків, а й від можливого зменшення ціни на
сільгосппродукцію, зниження доходу господарств.
Цікавим прикладом активного використання
агрострахування можна назвати Іспанію. Країна, протягом останніх років ефективно впровадила 35 нових інструментів страхування в аграрній сфері, що забезпечило процвітання багатьох
фермерських господарствам. В Іспанії функції
управління системою розподілені між Державним агентством ENESA та страховим пулом
Agroseguro. Розвиток агрострахування значно
зріс після вступу цієї держави в ЄС.
У Швеції використаний дещо інший підхід:
держава не допомагає фермерам, однак реалізуючи ті чи інші державні програми в аграрному секторі, виконує лише контролюючі функції. Варто
відмітити, що загалом в Європі на сьогодні такий
підхід є досить поширеним, оскільки страхування
власного врожаю – це обов'язок агровиробників.
Зауважимо, що страхування ризиків сільськогосподарського виробництва може здійcнюватиcя
страховиками як з державною підтримкою та і за
її відсутності. Однак, світова практика переконує,
що ефективну cиcтему агрострахування неможливо побудувати без активної участі держави.
Нині вкрай важливо врахувати усі позитивні
тенденції агрострахування та максимально їх посилити. Потенціал вітчизняного агрострахування є доволі потужним, для цього є всі можливості
та переваги що наочно представлені в таблиці 1.
В сучасних реаліях, агрострахування використовують переважно великі агрохолдинги, що є досить
логічним, однак найбільш потребують захисту від
агроризиків малі та середні фермери, оскільки зазвичай останні мають землі в одному регіоні та можуть втратити весь урожай внаслідок природних
катаклізмів. Зазвичай, страхування охоплює усі
погодні ризики, а також включає захист від хвороб насаджень та розмноження шкідників рослин
й протиправні дії третіх осіб. Нині, з'являються
нові послуги, серед них – страхування по індексам
та страхування ціни товару. Ще не менш важливим
в агрострахуванні в Україні посідає досвід, репутація та надійність вітчизняних страхових компаній.
Питання налагодження системи агрострахування в нашій країні, на наш погляд, є критично

Переваги та можливості агрострахування
Переваги

Таблиця 1

Можливості
1.
Аграрії
зможуть
в
рамках запровадження
1. У разі повної або часткової втрати врожаю є
різних державних програм та нових продуктів
можливість покрити втрати за рахунок страхових
у сфері страхування (агрострахування з
виплат [1].
державною підтримкою) – страхуватися не лише
2.Спрямовує допомогу сільгосптоваровиробникам
кліматичних ризиків, а й від можливого
краще, ніж альтернативні види державної підтримки від
зменшення ціни на сільгосппродукцію, зниження
на кшталт прямих виплат при настанні руйнівних
доходу на підприємствах. Це значно розширює їх
наслідків;
при виборі страхового продукту, здатного
3. Полегшує доступ сільгоспвиробників до кредитних можливості
максимально забезпечити підприємницький інтерес.
ресурсів [1].
2. Страхування не лише певних культури, а й їх
4. Мотивує аграріїв до запровадження більш
типи.
інноваційних виробничих процесів з використанням певні
3. Посилення інституційної складової шляхом
сучасних технічних та технологічних досягнень.
створення в Мінагрополітики структурного
5.Ключовий компонент підвищення
підрозділу, що опікуватиметься питаннями
конкурентоспроможності сільського господарства.
агрострахування.
6. Спонукає до втілення в життя інших ініціатив з
4. Впровадження програм із страхування цін та
управління ризиками в сільському господарстві.
доходів в кращі світові практики кредитування.
Джерело: складено автором самостійно
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Враховуючи зацікавленість багатьох країн
світу та Європейського Союзу, зокрема, в активній участі українських постачальників продукції
сільського господарства в світовому продовольчому ринку, вітчизняний аграрний сектор повинен
стати потужним локомотивом розвитку національної економіки. Нині, в експортному потенціалі країни частка АПК становить близько 25%.
Аграрії на 42% формують валютно-експортну
виручку нашої країни. В сучасних умовах, за обсягом продукції та часткою у ВВП України АПК
поступається лише двом галузям: металургійній
та паливно-енергетичній, а за кількістю зайнятих
і соціальною значущістю займає провідне місце.
В Україні агрострахування є новітнім та досить пріоритетним продуктом сучасності, розбудова якого розпочалась нещодавно – у 2015 році,
що і стало важливим поштовхом до стабільного
розвитку АПК. Однак, протягом довготривалого
часу рівень агрострахування в Україні залишається мінімальним – в межах від 3 до 5%.
Відтак, на тлі динамічного розвитку галузі,
питання агрострахування не набуло особливого
поширення в країні, оскільки відсутній механізм
довіри до такого інструменту зниження ризиків.
У царині страхування галузі АПК, переплітаються різновекторні процеси, де позитивні тенденції поєднуються з негативними змінами.
На сучасному етапі розвитку агроформувань, їх
реальні можливості щодо страхування ще досить
обмежені і потребують створення сприятливих умов
для позитивних зрушень у вирішенні багатьох проблем. Старий механізм страхування повинен бути
зламаний, а новий має базуватись на нових цінностях та ідеях, адекватних ринковій економіці.
Особливої уваги заслуговує міжнародна
практика агрострахування, відтак більш всього
сільськогосподарських угідь страхується в США
близько 85%, на другому місці – Канада, що сягає майже 75%, а далі Іспанія на третьому місці
з обсягом в 65%. Крім того значну частку займають такі країни як Німеччина та Польща. Такі
показники отримано завдяки підтримці уряду,
який забезпечує майже 50% виплат по страховим внескам за рахунок бюджетних коштів.
У США, наприклад, поширеною й достатньо
дієвою є програма субсидування фермерів на покупку страхових послуг. В цілому, американські
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важливими і потребують вирішення нагальних
проблем, які існують
1. Недостатня державна підтримка (недосконала регулятивна та контрольна діяльність
та обмеженість дій щодо здешевлення страхових
послуг на ринку).
2. Недешеві страхові продукти (висока вартість проведеня дострахових експертиз і процедур визначення розмірів збитків після настання
страхових подій).
3. Відсутність єдиних стандартів для розрахунку страхових сум та визначення розмірів
збитків (недоброчесність як з боку страхувальників, так і страховиків).

4. Недосконала законодавча база у сфері агрострахування.
5. Недостатність інформативної бази щодо
страхових послуг в агросфері, необізнаність
та недовіра до сфери страхування з боку с/г виробників [2].
6. Низький рівень страхової культури серед
сільськогосподарських товаровиробників.
7. Відсутність юридичної підтримки у питаннях агрострахування.
Отже, проблеми агрострахування в Україні
мають системний характер та потребують комплексного вирішення трьох учасників цього ринку:
держави, агровиробників та страхових компаній.
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Розвиток іноземного інвестування в умовах
транснаціоналізації економіки: українські реалії
Анотація. Досліджено вплив транснаціональних корпорацій на інвестиційний клімат України. Проаналізовано масштаби участі іноземного капіталу в реалізації інвестиційних проектів в Україні у формі прямих іноземних інвестицій, які розглядаються, по-перше, як найбільш затребувана форма капіталовкладень для української економіки, по-друге, як джерело надходження новітніх технології (наприклад, при
створенні виробництв) та нових практик корпоративного управління. Виявлено перспективні сектори
української економіки щодо вкладення інвесторами прямих іноземних інвестицій. Досліджено потенційні можливості для створення вітчизняних транснаціональних корпорацій. З’ясовані фактори, які сприяють і які перешкоджають нашій країни залучати іноземні інвестиції в національну економіку.
Ключові слова: транснаціоналізація, транснаціональні корпорації (ТНК), прямі іноземні інвестиції
(ПІІ), злиття, придбання, сектор економіки, капіталізація.
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Development of foreign investment in the conditions
of transnationalization of economy: Ukrainian realities

остановка проблеми. Сталий еконоП
мічний розвиток країни є метою для
зростання добробуту громадян більшості країн

світу. Значний внесок у досягнення цієї мети
привносять іноземні інвестиції, які залучаються
в країну з-за кордону. Потенціал істотного позитивного впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток країни пов'язаний в першу
чергу, з тим, що вони є не тільки джерелом фінансування діяльності підприємства, а й сукупністю активів для прибуткового розвитку національного бізнесу, по-друге, інвестиції дають
можливість залучення фінансових ресурсів,
яких бракує національним економікам, з метою
використання їх для науково-технічного, виробничого розвитку, реформування ринкових інститутів, продуктивного освітянського розвитку
населення тощо.

Збільшення протягом останніх десятиліть
масштабів іноземного інвестування пов'язане
з виникненням і швидким розвитком транснаціональних корпорацій (ТНК), які вкладають
інвестиції в національний бізнес та мають філії
і дочірні компанії в багатьох країнах світу. Включення національних підприємств в цей процес
є одним із пріоритетних завдань країн з перехідною економікою, зокрема України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Діяльності ТНК та інвестиціям присвячено численну кількість звітів ООН, СОТ, МВФ, цю тему
систематично розглядають на конференціях ООН
з торгівлі та розвитку. Поряд з цим існує чимало
науковців, зокрема В.В. Македон, М.Е. Прохорова, Н.М. Рябець, М.О. Іванова, П.В. Мешкун,
І.І. Павленко, І.О. Пєнська Н.К. Болгарова,
В.К. Загарій, які свої наукові праці присвятили
© Носач Л.Л., Мирошниченко Ю.Д., 2019
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Summary. The influence of multinational corporations on the investment climate of Ukraine is investigated.
It was considered the extent of foreign capital participation in the implementation of investment projects in
Ukraine in the form of foreign direct investment, first of all, as the most demanded form of capital investment
for the Ukrainian economy, and secondly, as a source of new technology production creation and new corporate
governance practices. It was found out which foreign investors have already come to the Ukrainian market and
which are intended to come. Entrance barriers are elucidated. Perspective sectors of the Ukrainian economy
have been identified in terms of foreign direct investment by investors. Potential opportunities for the creation
of domestic multinational corporations have been explored. Factors that contribute to and hinder our country
from attracting foreign investment to the national economy are identified. The dynamics of attracting investments in recent years have been analyzed. It was found interconnection between the increasing numbers of
TNC and changing in the volume of investments. The main reasons for reduction of volumes of direct foreign
investments in Ukraine and from Ukraine during 2015-2019 are determined. It was compared the dynamics
of cross-border mergers and by the comparison with the neighboring countries. The importance of attracting
foreign direct investment for Ukraine is substantiated. The most attractive sectors of the economy for foreign
investment are outlined. The conclusions and sys-tematic data on the largest transnational groupings were
made. It is necessary to encourage domestic producers to engage in joint economic activities and to develop a
liberal tax policy, to ensure the protection of property rights (both private and public) and the rule of law. All
this will improve the investment climate of Ukraine and help attract the necessary investments. The creation
of Ukrainian TNCs will help to protect national economic interests, will assist Ukraine's integration into the
world economy and take part in global processes.
Keywords: transnationalization, transnational corporations (TNCs), foreign direct investment (FDI), mergers,
acquisitions, economic sector, capitalization.
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дослідженню процесів транснаціоналізації, особливостям функціонування транснаціональних
інститутів, пріоритетам і проблемам розвитку
ТНК в умовах глобалізації, їхньому впливу на
розвиток національних економік. Але, незважаючи на велику кількість наукових публікацій,
проблема впливу ТНК на розвиток України залишається недостатньо дослідженою адже підпорядковується постійній зміні поведінки процесів
транснаціоналізації, вплив якої на економічні
системи неоднозначний. Саме це зумовило необхідність дослідження і пошук шляхів ефективної
взаємодії транснаціональних корпорацій і української економіки.
Виділення не вирішеної раніше частини
проблеми. З урахуванням того, що сучасні транснаціональні корпорації з кожним роком отримують домінуючі позиції та захоплюють більшу часту ринку і прагнуть до подальшого розширення
своєї економічної влади на все більшій кількості
іноземних ринків, актуалізується питання пошуку ефективної системи взаємодії національної
економіки з ТНК, основна мета якої – в умовах
отримання можливості для економічного зростання і розвитку, не знизити рівень своєї економічної
незалежності і свободи, впливаючи на формування державної політики регулювання.
Метою статті є теоретичне обґрунтування
ролі інвестицій і транснаціо-налізації у забезпеченні економічного розвитку країни та виявлення факторів, які сприяють і перешкоджають підвищенню ефективності взаємодії національної
економіки з ТНК.
Виклад основного матеріалу. Глобалізація зачіпає усі сучасні сфери життя людства.
Глобально це проглядається крізь наростаючу
інтеграцію, що стирає кордони національних
ринків. Незабаром відбудеться злиття усіх національних ринків у один великий (глобальний)
торговий майданчик. Одна з рушійних сил інтеграції, глобалізації та транснаціоналізації – прямі іноземні інвестиції (ПІІ).
Український ринок невибагливий, якщо брати до уваги його науково-технічний розвиток
та конкурентоспроможність. Саме це дає можливість іноземному інвестору втілити в життя усі
бажані варіанти промислової продукції, навіть
якщо на ринках розвинутих країн вона знаходиться на стадії занепаду. З огляду на це варто
зазначити, що у транснаціональних компаній,
як інвесторів, є мотив та інтерес розташовувати
свої потужності на території нашої держави і також існує потреба національної економіки як реципієнта у розташуванні подібних інвестицій.
Мультинаціональні компанії приходять на
український ринок змотивовані підкоренням
нових майданчиків збуту продукції або послуг
в умовах ускладнення конкуренції на традиційних для них ринках і неспроможності вітчизняних виробників стрімко зреагувати на появу
нових конкурентів з більшим досвідом ведення
бізнесу, знанням кращих інноваційних технологій, перевагами в масштабах виробництва.
ПІІ – найбільш бажана форма капіталовкладень для економік, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, тому що вона дозволяє реалізовувати великі проекти, залучати нові технології
виробництва, управління, маркетингу, використо-

вувати передовий зарубіжний досвід, сприяє розвитку малого і середнього бізнесу, які є запорукою
стабільного розвитку економіки країни.
ПІІ відрізняються від інших форм міжнародного руху капіталу за двома основними критеріями. По-перше, ПІІ здійснюються не просто за
кордоном країни резидентства, а в межах компанії-інвестора. Компанія-інвестор, розширюючи
свою присутність за кордоном, є не чим іншим,
як транснаціональною компанією (ТНК). Оскільки ПІІ вкладаються в рамках однієї компанії, то,
відповідно, є її власністю і попадають під контроль інвестора над використанням факторів
виробництва. Питання контролю компанією-інвестором діяльності підприємства прямого інвестування є ключовим в концепції ПІІ [1].
Другою відмінністю ПІІ від інших форм міжнародного руху капіталу є те, що процес ПІІ передбачає переміщення не тільки фінансових ресурсів через кордон, а й інших активів. В їх число
насамперед включаються: технології, обладнання, управлінський досвід, навчання і підвищення
кваліфікації працівників; доступ до налагодженої
мережі поставок сировини і ресурсів, а також до
міжнародної мережі продажів ТНК; товарні знаки, бренди, рекламні мережі і продукція.
Таким чином, здійснюючи прямі іноземні інвестиції, компанія-інвестор впливає на розвиток
безпосередньо підприємства – об’єкта прямого
інвестування, галузі та економіки країни-реципієнта в цілому. Причому ПІІ демонструють як
позитивні, так і негативні ефекти в економіці
країни приймаючої інвестиції. Для посилення
позитивних і зниження негативних ефектів служить політика залучення інвестицій, яка за допомогою набору стимулюючих і обмежувальних
заходів покликана забезпечити максимально позитивний вплив ПІІ на економічний розвиток.
Слід відмітити, що до виникнення транснаціональних корпорацій (ТНК) усі приватні іноземні інвестиції були в основному «портфельними»
і саме з появою ТНК частина міжнародного руху
капіталу набувала форми ПІІ.
В цілому динаміка ПІІ в Україну з початку
2015 року негативна (табл. 1): інвестиції значно скоротилися з 2,9 млрд дол. до приблизно
1,1 млрд дол., не говорячи вже про показники
2013 року, коли українська економіка отримувала 4,5 млрд дол. іноземного інвестування.
Таблиця 1
Динаміка ПІІ з 2015 р. по 2019 р., млрд дол.
Роки
2015
2016
2017
2018
2019

ПІІ
в Україну
2961 +2551
3284 +323
2202 +1082
2355 +153
1074 -1281

ПІІ
з України
-51
-162
16
+67
8
-8
-5
-13
-1
+4

Сальдо
+3012 -907,40%
+3268 +8,50%
+2194 -32,90%
+2360 +7,60%
+1075 -54,40%

Джерело: [2]

Основною причиною такої негативної динаміки
звісно стала нестабільна ситуація в України спричинена військовим конфліктом з Росією та поглибленням політичної і економічної кризи в країні.
Але слід відмітити, що ПІІ в Україну почали
своє зниження ще до складних політичних по-
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необхідних складових ефективних ринкових
відносин. По-четверте, необхідна мобілізація
іноземних інвестицій в Україну з геополітичної
точки зору, так як розділення світових ПІІ прямо
пропорційне визначенню місця держави в новій
системі міжнародних відносин, забезпеченню її
національної безпеки.
Розмірковуючи, стає очевидним: для посилення інвестиційної привабливості та підвищення
конкурентоспроможності держави, а значить вітчизняних підприємств і галузей потрібна взаємовигідна підтримка закордонних гравців і позитивна налаштованість до транснаціоналізації.
На теперішній момент ТНК позиціонує себе
майже у всіх галузях на території України (табл. 2).
З таблиці 2 видно, що основні підприємства
з іноземним капіталом задіяні в агропромисловому комплексі. Це не дивно, оскільки вітчизняна
економіка має сировинний характер. Ми країнапостачальник, яка видобуває сировину та постачає до інших країн. У країн-виробників продукція виготовляється з високою доданою вартістю.
Це наповнює бюджет країни податками, які
сплачують з ПДВ. В середині списку опинилися
ритейл та дистрибуція. Тобто, робимо висновок,
у нас недостатня норма сукупних доходів в галу-

Найбільших компанії України з іноземним капіталом на 2018 рік
2016

2017

Прибуток/збиток,
млн грн
2016
2017

52,96

66,19

2704,12

Виручка, млрд грн

Вид
діяльності

Власник

5062

ГМК:
виробництво
сталі та
прокату

ArcelorMittal (Індія),
Лакшмі Міттал

-1224,42

704

Дистрибуція:
продаж тютюнових виробів

34,03

209,97

41

Енергетика:
імпорт
нафтопродуктів

10,65

20,94

-8,61

245

АПК: торгівля
зерном

16,12

20,08

384,49

70

13,67

17,79

86,27

359

17,09

17,21

733,23

164

№

Компанія

1

ПрАТ «Арселор
Міттал Кривий
Ріг»

2

ТОВ «ТЕДІС
Україна»

42,42

47,11

3

ТОВ «БНКУкраїна»

33,22

4

ТОВ «АДМ
Трейдінг
Україна»

5

ДочПзІІ «Сантрейд»

6
7

ТОВ «Філіп
Морріс Сейлз
Енд Дистриб'юшн»
ТОВ АТ
«Каргілл»

Таблиця 2

8

ТОВ «Бритіш
Американ Тобакко»

5,21

15,46

-2342,15

-171

9

ТОВ «Метро
Кеш Енд Кері
Україна»

11,82

14,47

-671,28

-1 363

10

ТОВ «Сам-сунг
Елек-тронікс
Україна»

9,54

12,53

242,74

230

Джерело: розроблено авторами за [3–4]

АПК: торгівля
зерном,
тютюном та
кормами
АПК:
виробництво
та реалізація
цигарок
АПК: експорт
зернових
АПК:
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Корея)
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дій 2014 року. Так, у 2013 році їхній розмір був
нижче на 46,4% порівняно з 2012 роком (8,4 млрд
дол. на кінець 2012 року). Сталося це переважно
в результаті зниження попиту на український
експорт, зростання економічної невизначеності
та погіршення політичної ситуації. У 2009 році
відбулася подібна динаміка зниження масштабів інвестування, яка була відчутна в економіках
практично усіх кран на тлі світової фінансової
кризи. В той період ПІІ в національну економіку
знизились на 56%.
Українська економіка сьогодні потребує іноземних інвестицій як ніколи, в першу чергу це
зумовлено постійними коливаннями у обсягах
іноземних капіталовкладень, змінами попиту на
експорт і нестабільністю національної політичної системи. Наразі вітчизняні товаровиробники
знизили свою інвестиційну активність. По-друге,
є відчутна потреба у повному або частковому апгрейді як технічної та технологічної складової
виробництва, так і ринкової структури і соціальних зв’язків. Цілком можливо задовольнити
цю потребу імпортуючи технології та оснащення. По-третє, національна економічна система
потребує введення в усі господарські структури
прогресивного менеджменту і маркетингу як
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зях, які мають високу додану вартість. Мова про
машинобудування, хімічну промисловість та ІТ.
Не дивлячись на те, що в Україні на сьогоднішній день функціонує багато мультинаціональних та регіональних компаній, таких як:
KPMG, Cersanit, Craft Foods, Сiklum, METRO
Cash & Carry, GfK, P&G, Comfy, Nestle, SUN
InBev, внесок ТНК в економіку України перебільшений переважно через їх спрямованість на
внутрішній ринок (продаж імпортованої продукції або виробництво переважно для цього ринку),
а не на зовнішній ринок. Лише незначний відсоток продукції перелічених компаній виготовляється для експорту.
Однією з основних причин низької конкурентоспроможності українського бізнесу є незадовільний
бізнес-клімат, який негативно впливає на рішення
ТНК щодо залучення своїх виробничих потужностей в Україну. Натомість країни сусіди є набагато
привабливішими для іноземних інвесторів завдяки досконалішому діловому середовищу [5].
На жаль в українському економічному просторі ще не виріс Український гігант – транснаціональна компанія, яка б могла позмагатися зі
світовими мультинаціональними компаніями за
частину ринку. Однак і у нас в країні є компанії з дорогими брендами. Журнал «Новое Время»
опублікував рейтинг найдорожчих національних торгових марок за 2018 рік. Спільно з MPP
Consulting також розрахували загальна вартість
цієї сотні, що становить практично 6 млрд дол
США. У таблиці 3 представлено перші 10 брендів з цього списку.
Методологія оцінки представленого рейтингу
заснована на фінансових успіхах та прибутковості бізнесу, географічному покритті продажів,
виробленій продукції, технологічній складовій, а
також інвестиційній привабливості галузі.
Опираючись на досвід країн, які мають власні ТНК, таких як Китай, Мексика, Венесуела,
Росія, Індія, Індонезія, стає зрозумілими, що
потрібно створювати власні міцні фінансовопромислові утворення, з повним циклом виробництва або відтворення, здатні витримати конкуренцію з боку іноземних мультинаціональних
угрупувань. Це дасть поштовх до економічного
зростання і поліпшення ведення бізнесу в країні
та однозначно виведе нас на новий рівень економічного розвитку. Додана вартість товарів повно-

го виробничого циклу, тобто з моменту отримання сировини і до моменту виготовленням готової
продукції, має більшу привабливість. Така продукція пріоритетно буде орієнтуватися на експорт, а отже вітчизняні ТНК будуть отримувати
більший прибуток, та поповнювати український
бюджет податками.
В цьому році на вітчизняний ринок заходять
нові іноземні інвестори зі світовим ім’ям. Український ринок доповнять такі світові бренди,
як General Electric, Ryanair і IKEA, Decathlon,
SALIC, ArcelorMittal, Bayer, H & M, Sarantis
і Ергопак, P & O Maritime, Brookfield Asset
Management, NBT, Horizon Capital [7].
Варто звернути увагу на те, чому саме важливий прихід стратегічних інвесторів в Україну.
По-перше, проекти заплановані на довгострокову перспективу інвестують не тільки в активи, а
і в людський капітал. По-друге, через ефективні
угоди і бізнес-проекти країна рекламує себе для
інших потенційних інвесторів. Ніщо так не переконує в продуктивному розвитку, як успішні
злиття та придбання. До того ж це корисно не
лише інвестору, який вже зайшов на ринок, але
й майбутнім інвесторам для «зондуванню» економічного ґрунту, тобто для міжнародної експертизи
в регулюванні секторів, досвіду помилок, правил
ведення бізнесу, соціальної відповідальності і т.д.
У таблиці 4 зведені статистичні дослідження
ЮНКТАД щодо світових тенденцій у напрямку
транскордонних злиттів та поглинань.
Дивлячись на сьогоднішні від’ємні показники продажу акцій, представ-лені в таблиці, стає
прикрим той факт, що до світової фінансової
кризи Україна мала дуже високі їхні значення.
В Україні, порівняно з усіма сусідніми державами, ситуація в плані іноземного придбання найгірша. Практично теж саме стосується і показників закупівель. Лише Румунія у закупівлях
опинилася нижче українського рівня. Виходячи
з цього, можна сказати, що поки що Україна не
повернулася до привабливого інвестиційного
клімату і наразі у сусідніх держав є більше шансів отримати іноземне інвестування.
Але, все ж таки, судячи з аналізу, позитивна
динаміка відчувається, і, якщо вірити оптимістичним прогнозам експертів, Україна приблизно
через 3 роки зможе повернутися до показників
докризового періоду.

Топ-10 вітчизняних брендів

Таблиця 3

№

Бренд

Галузь

Вартість, млн дол.

1
2
3
4
5
6

Моршинська
Нова Пошта
Rozetka
ПриватБанк
Sandora
Хортиця

533
285
244
237
231
229

7

Roshen

206

-24,80%

8
9
10

Nemiroff
АТБ
Киівстар

Пивобезалкогольна
Логістика
Електронна комерція
Фінансові послуги
Пивобезалкогольна
Лікеро-горілчана
Кондитерська
промисловість
Лікеро-горілчана
Ритейл
Телекомунікації

Динаміка проти
2017 року
5,10%
30,70%
36,30%
12,30%
-26,00%
12,80%

196
157
155

-23,10%
22,70%
-7,70%

Джерело: [6]
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Таблиця 4

Огляд транскордонних злиттів та придбань, середній показник 2005–2007 рр., 2016–2018 рр.
Продажі в нетто (млн дол)
Закупки в нетто (млн дол)
2005-2007
2005-2007
Регіон/економіка
(до кризи
(до кризи
2017
2018 середньорічне
2016
2017
2018
середньорічне 2016
значення)
значення)
Україна
2 738
9
-7
-4
222
-1131
162
105
Сусідні країни та світ
Польща
692
-832
-798
2245
1102
316
131
1829
Румунія
2993
100
713
541
6
3
Російська Федерація
6723
4 712
12585
2 668
8190
269
13831
1528
СНД
10756
4736
12599
2255
9600
-723
13991
1910
Пд-Сх Європа та СНД
12278
5018
12703
2602
8996
-809
13948
1914
Світ
729177
886901 693962 815726
729177
886901 693962 815726

Також якщо опиратися на макроекономічний прогноз з сайту
глобальних економічних перспектив (Global Economic Prospects;
GEP), то з кожним роком ВВП
України буде збільшуватися. Показник ВВП на 2019 рік – 2,7%,
2020 рік – 3,4%, 2021 – 3,8%. Тобто за прогнозами менше ніж за
3 роки показник ВВП зросте більше ніж на 1%.
Найбільш привабливими галузями української економіки
для ТНК є фінансова та страхова
діяльність, промисловість (галузі
машинобудування і металообробки) професійна, наукова та технічна діяльність (рис. 1).
Дані таблиці та рисунку навеРис. 1. Відсоткове надходження інвестицій
дено без урахування Автономної
у січні-червні 2019 року за видами економічної діяльності
Республіки Крим, м. Севастополя
та частини тимчасово окупованих Джерело: розроблено авторами за джерелом [9]
територій на сході країни.
Процес залучення іноземних інвестицій в тій
Як видно з таблиці найбільше
іноземних інвестицій залучається у фінансовий чи іншій формі має регла-ментуватися: їхній присектор економіки. Цьому є пояснення. Левова плив має заохочуватися в одні галузі виробництва
частка прямих іноземних інвестицій припала на і обмежуватися в інші. Проаналізуємо, що сприяє,
кошти, які заходили в Україну для докапіталі- а що перешкоджає нашій країни залучати іноземзації банків. Це було необхідно, щоб уникнути ні інвестиції в національну економіку (табл. 5).
Отже, наша країна має як ряд недоліків, так
додаткового навантаження на Фонд гарантування вкладів через можливе оголошення ряду бан- і ряд істотних переваг для розміщення ПІІ і веків неплатоспроможними. Кредити зарубіжних дення зовнішньоекономічної діяльності. В першу
та дочірніх банків по відношенню до материн- чергу, національна проблема полягає в тому, що
ських банків за правилами статистики врахову- преваги слабо враховуються вітчизняними олігархами, інвесторами та землевласниками (низьються як прямі іноземні інвестиції.
Другий по величині вкладів сектор економі- кий рівень залучення національного підприємки – промисловість. За даними офіційними да- ницького потенціалу, ресурсів, стимулювання
ними Міністерства економічного розвитку і тор- вітчизняних інвесторів до вкладення капіталу
гівлі у 2018 році 58% від загальної кількості ПІІ в межах держави) в результаті чого не досягаєтьбули спрямовані в реальний сектор економіки. ся позитивний економічний ефект. Другий аспект
Це означає – нові заводи, нові виробництва, а пов'язаний з негативним інвестиційним клімаразом з ними і нові робочі місця. Ця тенденція том, який створюється під тиском різних фактопрослідковується до 2019 року, хоча і відсотковий рів, які, з одного боку, створюють бар’єри для інорозмір інвестування менший. За даними дослід- земних інвесторів і іноземних ТНК, а з іншого,
ження KPMG, у 2018 році кількість угод за учас- ускладнюють умови і комфортність ведення бізтю іноземних інвесторів зросла на 47%. Загальна несу на території України для вітчизняних ТНК.
Третій аспект пов'язаний з низьким рівнем
вартість злиття та поглинань – угод Mergers &
Acquisitions за рік досягла 1,8 млрд дол США [10]. внеску ТНК у інтелектуальний розвиток країни
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Фактори сприяння та перешкод розміщення ПІІ в Україні

Митне регулювання
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Інтенсивність
конкуренції

Доступ до зовнішніх
ринків

Стан економіки

Політикоправовий
ризик

Показники

Сприяння

ФАКТОРИ

Таблиця 5

Перешкод

Відносна стабілізація політичної ситуації:
спроби реформування політикоправової системи
нового уряду в умовах європейської інтеграції;
рух у напрямку розв’язання політичного
конфлікту з Російською Федерацією в результаті
переговорів і домовленостей. Реформи у судовій
системі: доопрацювання старих та поява нових
законів, що захищають нерезидентів країни та
їхній капітал

Повільні зміни в поліпшенні військового
конфлікту на Сході країні. Ненадійність
державних гарантій, нестабільність і
недосконалість законодавства. Одіозність
і погана репутація попередніх урядів.
Наявність адміністративного втручання
в бізнес. Геополітична нестабільність.
Корумпованість суддів та чиновників,
недовіра до прийнятих рішень

Економіка України зростає 12 кварталів
поспіль. Більшість видів економічної
діяльності демонструють зростання обсягів.
У 2019 році за прогнозами МВФ та Світового
Банку ВВП має зрости на 2,7%; згідно проекту
Держбюджету – у 2020 році економіка
України зросте на 3,3%. Позитивна динаміка
валютнокурсових коливань (53 % у 2018 році
проти 70 % у 2017). Україна піднялася на
5 позицій у 2018 році у рейтингу «Ведення
бізнесу» порівняно з попереднім роком
Наявні переваги у розміщенні: близькість
розташування до країн ЄС та Азії,
Україна – Центр Європи; член регіональної
транспортнологістичної мережі Східного
партнерства, яке визначає найважливіші
інфраструктурні поєднання між ЄС та його
східними сусідами, включаючи Україну;
можливість транскордонного співробітництва.
Готовність міжнародних фінансових
організацій суттєво збільшувати обсяги коштів
у напрямку розбудови інфраструктури Україна
Переважання внутрішньої конкуренції
між підприємствами-резидентами над
конкуренцією з боку зарубіжних компаній:
підвищення ефективності роботи українських
підприємств на 35 % у 2018 р. Зменшення
адміністративних бар’єрів для виходу
підприємств на внутрішній ринок за останні
роки. Вирівнювання правил гри для малого
та великого бізнесу, спрощення процедур
сертифікації та стандартизації

Зниження показників зростання в
промисловості (на 2,5% у січнілютому
2019 року). Криза фінансовокредитної
системи. Побоювання інвесторів щодо
повернення своїх капітальних інвестицій.
Відсутність умов для формування
транснаціонального характеру бізнесу.
Поляризація світової економіки. Нестабільний
валютний курс. Вітчизняна економіка все ще
залишається в економічно невільній світовій
групі. Низький рівень економічної свободи
Невпевнена логістика та недосконала
інфраструктура (практично в кожному регіону
нашої країни всі складові інфраструктури
знаходяться в незадовільному стані, зокрема,
у незадовільному становищі знаходиться
реформування морських портів, автодорожних
комплексів та залізниці). Транспортна
система України не відповідає стандартам і
вимогам Європейського Союзу й вирізняється
суттєвим відставанням щодо інфраструктури,
обладнання і норм

Розпочато переговори щодо укладення угод
про вільну торгівлю з основними країнами
і «ринками в фокусі» для України, які
визначені експортної стратегією, зокрема, з
Європейським союзом, Канадою, Туреччиною
та Ізраїлем. Започатковано впровадження
концепції «єдиного вікна»: з 1 лютого
2018 року розпочато поширення дії «Єдиного
вікна» на всі митні режими та на періодичні
митні декларації. Створення «Електронної
митниці» як бaгaтoфункцioнaльнoї системи.

Зменшення частки малих підприємств у
загальній структурі (зокрема у 2018 році),
що при подальшій тривалості таких процесів
може призвести до погіршення стану
конкуренції на ринку. Стабільно високі
адміністративні бар’єри при виході з ринку.
Монополізаційні структури в багатьох галузях
через невелику конкуренцію
Суперечливості та надмірної «завантаженості»
у правовому регулюванні здійснення
інвестиційної діяльності. Бюрократизм системи,
занадто складна система отримання дозволів та
документів для ведення бізнесу. Недосконалості
роботи національної митниці: невпевненість
у швидкому митному проходженні через
кордон; прояви корупції; проблема втручання
правоохоронних органів у процедуру митного
огляду; проблема довільної класифікації
товарів; проблема повернення надмірно
сплачених платежів, недостатність захисту прав
інтелектуальної власності під час переміщення
товарів через митний кордон тощо.

Джерело: складено автором за джерелом [11–15]

і відсутністю їхнього співробітництва з національними університетами і науковими центрами з метою створення передових інноваційних
розробок та технологій. Такі центри створюються
по всьому світу і, як правило, активно фінансуються провідними промисловими корпораціями.
Результат такої співпраці – менш виражений
«витік мізків», продуктивна зайнятість на території власної держави, робота під керівництвом
резидента України, довготривалі комерційні
проекти.

Висновки. Для України потрібні ПІІ в реальний сектор економіки (у т.ч. через спрямування їх
у малий бізнес, нові та наукомісткі виробництва).
Їхньою метою має бути збільшення соціального
ефекту – створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, виробництво високоякісної продукції на експорт, скорочення експорту
сировинної продукції, імпортозаміщення, створення сучасної інфраструктури, доопрацювання
старих та поява нових законів стимулюючих розвиток національних та зарубіжних ТНК.
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На даному етапі Україна не має такої кількості інвестицій, що могла б дозволити диктувати ТНК правила ведення бізнесу. Однак уряду
слід розробити перелік обмежень придбання
та використання стратегічно важливих галузевих підприємств. Створення українських ТНК
дозволить певною мірою захистити національні
економічні інтереси, сприятиме майбутньому
росту українських господарських структур, інтернаціоналізації їхнього виробництва і капіталу,
інтеграції України в світову економіку, її участі
в глобальних трансформаційних процесах.
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Як показує досвід економічно розвинених
держав нам потрібно підтримувати власні виробництва. Потрібно заохочувати вітчизняних
виробників вести спільну господарчу діяльність,
та розробляти ліберальну податкову політику,
забезпечувати захист прав власності (як приватної, так і державної) і верховенство права. Економіка держави отримає внутрішнього інвестора,
що покаже світовій спільноті вигідні можливості ведення бізнесу в Україні. І врешті решт іноземні інвестори будуть вкладати кошти в країну
і розвивати її.
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Система управління витратами підприємства
Анотація. У статті розглянуто сутність та комплексність питання щодо формування системи управління
витратами (далі – СУВ) підприємства при постійно змінному середовищі в умовах сучасного ринку. Розглянуто особливості витрат підприємства, як економічної категорії. Визначено недоліки наявних систем
управління витратами. Визначено взаємозв’язок елементів системи управління витратами з функціями.
Створення необхідних норм для ефективного функціонування системи управління витратами підприємства. Виявлені основні принципи управління витратами за умови застосування системного підходу. Зроблено висновки про те, що система управління витратами повинна працювати в комплексному режимі,
забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених задач.
Ключові слова: система, витрати, управління, механізм, підприємництво, СУВ, зниження витрат.
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остановка проблеми. У сучасних умоП
вах конкурентної боротьби кожне підприємництво зацікавлене в стрімкому розвитку. Для

досягнення цієї мети підприємства змушенні шукати шляхи підвищення ефективності діяльності.
Продуктивність виробничого процесу залежить від
раціонального використання всіх видів ресурсів.
В сучасному світі існує необхідність оптимізувати
систему управління витратами для ефективної
діяльності підприємства. Тим самим, створюючи
нову, гнучку структуру управління, яка має ряд
вже удосконалених наукових підходів. Також,
у процесі формування ефективної системи управління витратами важливим аспектом являється
зниження витрат та фактори економії ресурсів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Різноманітні методи форму-вання системи управління витратами та особливості структури цієї
системи цікавлять багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: І. Бланк, І. Бойчик, Н. Гаршука, В. Гордановська, М. Грещак, В. Данилко,
М. Дубніна, К.Ф. Лученко, А. Костякова, Н. Міценко, А. Наливайко, А. Пилипенко, Н. Радіонова, Ю. Цал-Цалко, А. Ясінська та інші [1–4; 6–8].

Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. На жаль, велика частина
вивчених аспектів системи управління витратами базується на окремих елементах дослідження, що не дає можливість розглянути дане питання комплексно.
Метою статті є виявлення теоретичних аспектів системи управління витратами та розробка відповідних рекомендацій до СУВ.
Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши наукові дослідження можна стверджувати, що витрати – це вартість виробничих ресурсів, які необхідні для здійснення господарської
діяльності підприємства.
Для того щоб обрати вдалий метод системи
управління витратами, слід звернути увагу на
обрану концепцію, а також на можливості застосування необхідних функцій при врахуванні
галузевої належності.
Головна складова наукових методів базується
на застосуванні різноманітних способів та засобів за допомогою яких можна отримати дані про
витрати чи спрогнозувати та отримати очікуваний результат.
© Олійник Т.І., Зайцева К.В., 2019
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Summary. The article deals with the essence and complexity of the question of formation of the enterprise cost
management system in the changing environment in today's market. The essence of cost management at domestic enterprises is considered, the interrelation of elements of the cost management system with management
functions and the basic principles of cost management under the condition of applying the system approach
are determined. The basic principles of formation of enterprise cost management system are defined. The main
advantages of using an improved cost management system and its implementation are identified. The features
of costs of the enterprise as an economic category are considered. The rational use of all types of resources in
the enterprise and the productivity of the production process were determined. The main methods of increase
of efficiency of activity of business are considered, namely optimization of all resource costs, introduction of
economic capacities, employment of labor personnel, performance of production services with the planned volume of sold products, in accordance with the present market requirements. The peculiarities of optimization
of the cost management system to achieve high economic result are determined, as well as the basic methods
of cost reduction and saving of resources are determined. The disadvantages of the existing cost management
systems are identified. The relationship of the elements of the cost management system with the functions is
determined. The requirements that are put to the management system in order to improve its efficiency are
also considered. The main factors of cost reduction, is intensification of production, are presented. Alternative
actions and variants of individual approaches for management decision making are identified. Establishment
of necessary norms for effective functioning of enterprise cost management system. The basic principles of cost
management have been identified provided the system approach has been applied. It is concluded that the cost
management system should work in a complex mode, providing interdependent solution of the tasks.
Keywords: system, costs, management, mechanism, entrepreneurship, CMS, cost reduction.
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Основними інструментами для системи управління витратами є метод обліку витрат та метод
калькулювання собівартості продукції. Перший
метод відповідає за принципи виникнення витрат та їх формування, а другий за собівартість
продукції.
Вибір метода залежить від ряду причин,
в першу чергу, від правдивості фінансової інформації, яка відображає обрану систему обліку
витрат. А основною ціллю являється ефективне
управління фінансовим результатом та економічне визначення цін на продукцію.
Деякі науковці в даній сфері, управління витратами розглядають, як динамічний, інтегрований управлінський процес дій, метою якого
являється отримання високо ефективного результату діяльності підприємства. Даний підхід заснований безпосередньо не на економії витрат, а на принципі забезпечення ефективності
витрат. Іншими словами, одержання прибутку,
яке виправдовує дійсні витрати. Тож головною
метою управління витратами є зниження рівня
потенційно неефективних витрат.
В економічному середовищі управління витратами ґрунтуються на функціях, які виконує
система управління витратами. Однак в наявних СУВ існує ряд недоліків.
Для ефективного функціонування СУВ необхідно забезпечити:
– відповідальність окремих центів з питань
витрачання ресурсів;
– прогнозування обсягів додаткових фінансових ресурсів;
– високоефективну віддачу від використання
ресурсів.
Система управління витрат, як економічна
категорія, має ряд особливостей. Передусім, це
динамізм витрат, постійні рухи та зміни. У ринковому середовищі постійно змінюється собівартість продукції її ціна залежить від постійних
змін витрат на сировину, матеріали, паливо,
енергію, оплату праці, амортизацію та інше.
У статистичних даних витрати розглядаються
умовно та без трактування в реальному житті.
Також важливим аспектом є те, що витрати
потребують впровадження різноманітних методів та прийомів при управлінні цими витратами,
що ускладнює процес обрання кращого метода
виміру та обліку витрат.
У виробничому процесі витрати мають особливість суперечливо впливати на економічний
результат.
Одним з найважливіших факторів зниження
витрат є інтенсифікація виробництва, яка відображає закономірності розвитку підприємства.
Технічні заходи щодо удосконалення виробничого процесу, а також впровадження новітніх технологій та використання якісної сировини та матеріалів.
До інтенсифікації можна віднести:
– залучення інновацій у сфері технічного обладнання;
– впровадження автоматизації та механізації
діяльності підприємства;
– удосконалення апарату управління;
– удосконалення системи використання трудових ресурсів;
– зниження витрат на транспортні послуги;

– зниження матеріаломісткості продукції;
– зниження трудомісткості продукції;
– впровадження безвідходних технологій виробництва.
Зважаючи на вище перераховані особливості
можна наголосити на необхідності відповідності
ряду вимог щодо формування системи управління витратами. В залежності від практичної діяльності підприємства слід підібрати відповідні
принципи.
Наявний взаємозв’язок між ефективністю
функціонування підприємства та витратами,
створює необхідність органічної інтегрованості
управління витратами з іншими елементами цілісної системи управління.
Однак, управлінські рішення які були прийняті
в попередній період не завжди можуть бути такими
ж ефективними на поточний період чи на наступних етапах виробництва. Цей фактор пов’язаний
з точки зору економічної категорії, при змінах внутрішнього та зовнішнього функціонування.
Затим СУВ повинна відповідати постійним
змінам зовнішнього середовища, принципам
формування власних ресурсів, темпів економічного розвитку, формам організаційної діяльності
підприємства та фінансового становища та інше.
Таким чином, для впровадження конкретного рішення у сфері управління витратами,
необхідно врахувати альтернативні можливості дій та варіанти окремих підходів для введення управлінських рішень. В цьому випадку
впровадженні рішення не повинні суперечити
головним мотивам та стратегічним напрямкам
діяльності установи. Тому що, це загрожує раціональності та ефективності реалізації ресурсів на
певних етапах діяльності підприємництва.
Функціональна реалізація управління витратами проходить через управлінський цикл: прогнозування, планування, організацію, координацію та регулювання, активізацію, стимулювання
виконання, облік та аналіз [5].
Завдяки налагодженій роботі всіх функцій
управляння, ці взаємопов’язані підсистеми умовно можна поділити на керуючу (суб’єкт управління) та керовану (об’єкт управління). Суб’єктами
управління витратами виступають фахівці, тобто керівники, менеджери, спеціалісти, які безпосередньо беруть участь у реалізації певних
функцій або елементів управління витратами,
а об’єктом управління є виробництво, реалізація
продукції [4, с. 216].
Будь-яке управління об’єктом передбачає
обов’язкове виконання певних функцій, а саме:
розробку та реалізацію рішення чи ідей, а також
контроль за її втілення.
Саме виконання вищеперерахованих функцій забезпечує цикл впливу управляючої системи на підсистему управління.
Будь-яка система основана на взаємо
пов’язаних елементів, цілей та методів, тим самим утворюючи певну структуру. Саме такою
структурою являється системний підхід щодо
управління витратами. Метою цього підходу
є цілеспрямоване формування та використання
витрат для підвищення ефективності функціонування підприємства.
Головною функцією СУВ, вважається планування, тому, що цей аспект враховує розмір ви-

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

Управління витратами – це механізм сконцентрований на вивченні витрат, як економічного явища [8, с. 358]. Тому, для ефективного управління слід розуміти природу змін та принципи
функціонування витрат. Маючи знання в цій
сфері, обрати найкраще рішення стає найбільш
можливим. Прийняття управлінських рішень
безпосередньо відображається на фінансовій
складовій підприємства. Тим самим спричиняючи відповідну оцінку прийняття певного рішення на відповідність поставленим завданням.
У тому разі, якщо результат являється невідповідним, встає питання про зміну обраного метода
на більш ефективний, з точки зору окупності витрат підприємства. Отримані результати дають
можливість розробити заходи щодо удосконалення системи управління витратами в цілому на
підприємстві.
Висновки з даного дослідження та перспективи. Управління витратами є вагомою
складовою цілісної управлінської системи, тому
існує необхідність детального вивчення специфіки витрат та взаємодоповнюючих компонентів, як
дохід та прибуток. При сучасних мінливих умовах
присутній взаємозв’язок між управлінням витратами та витратами цілеспрямовано впливає на
ряд змін у поведінці, складі та структурі витрат.
Головною метою функціонування системи
управління витратами є підвищення ефективності господарської діяльності. Основою цього
процесу слугує оптимізація всіх ресурсних витрат, введення господарських потужностей,
зайнятість трудового персоналу, виконання
виробничих послуг зі запланованим обсягом реалізованої продукції, відповідно присутнім вимогам ринку.
Тільки системний підхід до управління витратами гарантує ефективний економічний результат, тому що СУВ повинна впроваджуватися
на комплексній основі, даючи можливість вирішувати поставленні завдання. В даній ситуації, необхідно наголосити на функціональних
обов’язків персоналу, кожний співробітник несе
відповідальність за виконання певних функцій при цьому забезпечуючи раціональне використання коштів. Тим саме створюючи успішну
функціональну платформу для продуктивної діяльності підприємства.
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трат для обсягу виробництва та збуту реалізованої продукції в плановому періоді. В процесі
планування витрат необхідно виявити резерви
їх зниження та визначити очікуваний обсяг ресурсних витрат.
Другим елементом у функціональній системі управління витратами, по мірі значущості,
являється прогнозування. Цей елемент відповідає за надання відносно точної оцінки розміру
витрат. Головна мета прогнозування – це оптимальне співвідношення витрат та результатів.
Такий спосіб розрахунків дає шанс прослідкувати та оцінити можливі допустимі витрати в цілому, так й на окремих стадіях життєвого циклу на
перспективу, визначення найкращої структури
сумарних витрат та максимально можливих економічних результатів.
Організаційна функція встановлює підходи
щодо здійснення управління витратами, іншими
словами, ця функція відповідає за чинники, терміни, способи передавання оперативної інформації за місцями виникнення затрат чи відповідними центрами.
Координація та регулювання визначають
можливу похибку між фактичними затратами
та запланованими. Якщо існує реальне відхилення від запланованих показників, то підприємство негайно вживає заходи, щодо їх ліквідації.
Вчасне втручання в виробничий процес гарантує
підприємству уникнути зриву та відновити виконання запланованого економічного результату.
Активізація та стимулювання – це підхід, який
заснований на мотивації персоналу дотримуватися встановлених планів, при цьому шукаючи можливі шляхи економії використовуваних ресурсів.
На практиці, підприємства використовують, як
і матеріальні, так й мораль методи мотивації.
Функція обліку витрат зосереджена на ідентифікації витрачання ресурсів під час виробничої
діяльності. Зазвичай, облік упорядкований економічним елементам витрат, за статями калькуляції, за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності.
Загальний аналіз витрат дає можливість оцінити ефективність використання всіх ресурсів
та розширити горизонти подальших перспективних дій в напрямку ефективного використання
ресурсів.
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Оцінка комунікаційної ефективності впровадження PR-заходів
Анотація. У статті проаналізовано сутність і значення оцінки комунікаційної ефективності
PR-інструментів. Наведено найбільш відомі зарубіжні моделі оцінки комунікаційного ефекту від використання інструментів паблік рилейшнз, які застосовуються сучасними провідними підприємствами, проаналізовано їх переваги і недоліки. З огляду на наявність потужної бази джерел і сучасного дослідження поширених способів оцінки ефективності сучасними підприємствами, запропоновано власну модель
оцінки комунікаційної ефективності PR-інструментів. Методологічною основою для дослідження є порівняльний аналіз зарубіжних моделей оцінки результативності PR-інструментів, узагальнення основних
методів оцінки комунікаційного ефекту.
Ключові слова: оцінка ефективності, моделі оцінки ефективності, комунікаційна ефективність, паблік
рилейшнз, PR-заходи.
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остановка проблеми. В сучасних умовах
П
стрімких змін у сфері маркетингу та PRдіяльності, частої появи нових трендів та потреб

аудиторії незмінно важливим в загальному алгоритмі досягнення PR-цілей залишається етап проведення оцінки ефективності. Саме він є одним зі
складних етапів у виборі методології, встановленні
метрик та процесі проведення. Особливо підприємство стикається з труднощами у вимірюванні ефективності PR-діяльності, якщо така не спрямована
на підвищення прибутковості фірми чи покращення динаміки продажів, а полягає у підтримці репутації, покращенні іміджу, вирішенні певної
соціальної проблеми або в боротьбі з кризовими ситуаціями. Тоді застосування економічних методів
вимірювання ефективності є фактично неможливим. Тож, фахівцям доводиться шукати інші способи оцінки дієвості PR-заходів, як таких що мають
більш комунікаційне спрямування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пошуком дієвих способів та моделей

з вимірювання результативності інструментів
зі зв’язків із громадськістю займалися зарубіжні та вітчизняні теоретики і практики. Зокрема,
іноземні науковці Г. Брум, А. Сентер, С. Катліп,
Д. Макнамара, У. Лінденман, Т. Уотсон та П. Ноубл розробили моделі оцінки ефективності діяльності з паблік рилейшнз, які не просто дають
можливість виміряти успіх PR-заходів загалом, а
й визначити соціальну, комунікаційну, психологічну та економічну дієвість. Також помічена тенденція підвищеної уваги вітчизняних вчених до
вивчення питання оцінки ефективності у зв’язку
зі зростанням необхідності її практичного використання. В. Королько, Г. Почепцов, Ю. Щегельська, В. Різун, К. Ягельська, А. Рибак мають достатньо напрацювань у дослідженні методології
проведення оцінки ефективності. Однак сьогодні
визначення комунікаційної та соціальної ефективності PR-інструментів залишається актуальною темою для вивчення і потребує подальших
наукових пошуків.
© Остапчук Н.С., Буга Н.Ю., 2019
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Summary. The article analyzes the essence and importance of the PR tools communication effectiveness evaluation at all stages of public relations activities implementation. It is one of the most difficult phases of PR
activities implementation because of the methodology selection, metrics choosing and process of realization. The
companies usually face difficulties particularly in measuring the PR activities effectiveness, unless it is aimed
at improving the profitability of the company or improving the dynamics of sales, and consist in maintaining
reputation, developing the image, solving a certain social problem or in dealing with crisis situations. In such
cases, the use of economic methods of measuring efficiency is almost impossible. Therefore, professionals have
to look for other ways to evaluate the effectiveness of PR activities, such as those that have more communicative
focus. The most famous models for evaluating the communication effect of using public relations tools, which
have been developed by foreign scientists such as Scott Katlip, Allen Center, Glen Brum, Jim Macnamara,
Walter K. Lindenmann and are relevant today, are presented in this study. Considering the availability of a
powerful source database and modern re-search of popular methods for evaluating the effectiveness of modern
companies, the own model for the communication effectiveness of PR tools evaluation is created. In view of a
high need for models adaption to current trends and domestic companies` needs, an author's model for the public relations activities effectiveness evaluating is offered. It emphasizes the importance of the evaluation organizing process, takes into account feedback for tactical changes in the use of public relations tools, and provides
measuring of the impact and changes in cognitive and behavioral metrics of the target audience. The development of the model can have the practical usage by Ukrainian companies in the preparation and implementation
of PR activities. The methodological framework for the study is a comparative analysis of foreign models for
the PR tools effectiveness evaluating, a synthesis of the main methods for the communication effect evaluation.
Keywords: effectiveness evaluation, effectiveness evaluation models, communication effectiveness, public
relations, PR tools.
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Метою дослідження є розробка оптимальної моделі оцінки економічної ефективності
з урахуванням сучасних тенденцій та специфіки
діяльності вітчизняних підприємств. Для досягнення поставленої мети в роботі слід виконати
наступні завдання: аналіз зразкових зарубіжних моделей оцінки ефективності PR-діяльності,
визначення основних переваг та недоліків таких
моделей, вивчення сучасних тенденцій вимірювання комунікаційної ефективності сучасними
підприємствами, визначення оптимального способу вимірювання результатів PR-діяльності.
Виклад основного матеріалу статті. Сьогодні, в умовах інформаційного пересичення,
широкого доступу до різноманітних джерел даних, збільшення кількості медіа та підвищеного
інтересу суспільства до нової інформації PR відіграє важливу роль у діяльності багатьох підприємств, для яких питання репутації, іміджу
та налагодження відносин з багатьма ланками
суспільства є ключовими. За останні роки вітчизняні підприємства все більше розуміють
значення паблік рилейшнз, створюючи власну
PR-службу, або ж звертаючись до послуг аутсорсингових комунікаційних агентств. Вдаючись до
таких важливих стратегічних кроків, підприємство має за мету досягти конкретних результатів, які обов’язково піддаються оцінці на різних
етапах PR-діяльності. Аби зрозуміти, яких саме
результатів можуть досягти паблік рилейшнз,
варто дати визначення цьому поняттю. Американський фахівець зі зв’язків з громадськості
Рекс Харлоу дає таке визначення поняттю: «Паблік рилейшнз – це одна з функцій управління,
що сприяє встановленню і підтримці спілкування, взаєморозуміння, прихильності і співпраці
між організацією і громадськістю» [1]. В даному
визначенні вчений акцентує увагу на тому, що
базовим результатом такої функції управління
як PR є досягнення взаєморозуміння і прихильності між суб’єктом і об’єктом PR. Воно найпростіше описує основне завдання діяльності. Схоже
трактування поняття дає видатний англійський
вчений Сем Блек, який визначає PR як «мистецтво та наука досягнення гармонії за допомогою
взаєморозуміння, заснованого на правді і повній
інформованості» [2]. За результат діяльності зі
зв’язків з громадськістю науковець бере досягнення гармонії, а також у визначенні спирається
на етичний аспект ведення комунікації між організацією та її громадськістю. Не зважаючи на те,
що вказані вище визначення були надані у минулому столітті, актуальності та відповідності сучасним тенденціям вони не втрачають. Сучасні
науковці також мають подібне розуміння визначення PR. Так, сучасна дослідниця Ю. Щегельська вважає, що паблік рилейшнз – це «постійна
діяльність базового PR-суб’єкта (фірми, організації, особи, уповноважених представників влади
країни, території, міста) з підтримування зв’язків
із громадськістю, що включає в себе весь комплекс PR-заходів і має на меті формування позитивного сприйняття та приязного ставлення визначених груп громадськості до базового суб’єкта
PR, а також створення, збереження і збільшення
його пабліцитного капіталу» [3]. Це визначення
досить повне, і дає загальну характеристику PRдіяльності від часових меж, суб’єкту та об’єкту,

комплексу інструментів, а також основну мету –
побудову позитивного сприйняття. Аналізуючи
та узагальнюючи усі трактування поняття, можна виокремити власне визначення PR як функцію управління комунікацією, роль якої полягає
в побудові сприятливих відносин та зв’язків між
організацією і групами громадськості, що в кінцевому результаті сприяє ефективній побудові
іміджу організації та підт-римці її позитивної репутації. Характеристиками PR-діяльності можна
назвати перманентність, широка цільова аудиторія, що передбачає наявність не одного, а декількох об’єктів PR, орієнтованість на вирішення
конкретних проблем, що в деякій мірі визначає
частку соціальної спрямованості діяльності.
Отже, в цілому можна стверджувати, що результатом PR-діяльності є налагодження взаєморозуміння, вирішення конкретної проблеми, підтримка позитивної репутації. Дані результати
в більшості випадків не піддаються вимірюванню економічними методами, адже здебільшого
не мають матеріального вираження. Особливо,
якщо говорити про вирішення конкретної проблеми як мету PR-діяльності. Варто врахувати
таку вітчизняну тенденцію останніх років, як
підвищення ролі корпоративної соціальної відповідальності, коли більшість компаній почали
спрямовувати свою PR-діяльність на досягнення певних соціальних результатів, таким чином
і підтримуючи свою репутацію. Також складно
економічно визначити ефективність PR-заходів,
коли вони не впливають на прибутковість базового суб’єкта через специфіку його діяльності.
Наприклад, підприємства, що надають послуги
у сфері телевізійного, радіомовлення; особи; політичні сили; органи державного регулювання.
В такому разі оцінка дієвості PR-заходів передбачає вимірювання комунікаційної ефективності. Комунікаційна ефективність з погляду сфери
зі зв’язків із громадськістю означає ступінь взаємодії PR-заходів на цільову аудиторію, яка проявляється у зміні громадської думки про суб’єкт
PR, прихильності до нього, поінформованості про
його діяльність та впізнаваності.
У визначенні комунікаційної ефективності
вітчизняні підприємства дотримуються зарубіжних моделей оцінки ефективності PR-діяльності,
які були розроблені науковцями ще у минулому
столітті. Першими таку модель вимірювання
ефективності PR-заходів розробили дослідники А. Сентер, С. Катліп та Г. Брум у 1985 році.
В основі моделі PII лежить три ланки оцінювання: підготовка (preparation), впровадження
(implementation) та вплив (impact) [4]. Вчені
визначили, що на етапі підготовки оцінюється
якість та відповідність основних меседжів змісту
PR-заходів; на етапі впровадження заходів проводиться кількісна оцінка надісланих та розміщених у медіа меседжів, людей, яких охопило
повідомлення, та людей, які залишили відгук чи
відвідали івент. Оцінка впливу є найскладнішим
заключним етапом, оскільки передбачає вимірювання когнітивних та поведінкових змін реципієнта після отримання ним меседжу як наслідку
впровадження PR-заходів – зміни поглядів, ставлення, поведінки, а також соціальні та культурні
зміни. Модель не є досконалою, адже вона лише
демонструє переважно кількісні метрики оцінки

ефективності PR-діяльності, та не вказує на методику її проведення. Тож, у 1992 році виникла вдосконалена та доповнена, так звана, пірамідальна модель досліджень PR-діяльності, автором
якої став австралійський вчений Д. Макнамара.
Він також виокремив три етапи досліджень: «інформація на вході» (inputs), «інформація на виході» (outputs) та «наслідки» (outcomes) [5]. Зміст
кожного з етапів фактично збігається зі змістом
рівнів моделі PII, проте вчений додав перелік
методів оцінки ефективності кожного з критеріїв.
Наприклад, відповідність змісту PR-повідомлень
він пропонує оцінити шляхом дослідження зворотної реакції, перевірки читабельності текстів,
якість подання – за допомогою експертного аналізу, оцінювання колегами. При оцінюванні
«інформації на виході», на думку вченого, слід
застосувати статистичні дані про розповсюдження, кількість репостів, статистику відвіду-вання
web-сторінки, медіамоніторинг, контент-аналіз,
комунікаційний аудит, інтерв’ю, опитування,
експерименти. А наслідки пропонується вимірювати шляхом проведення глибинних кількісних
опитувань з великою вибіркою, фокус-груп та досліджень репутації. Дана модель є правильною
з точки зору практичного застосування, оскільки
надає максимальну кількість метрик, які варто
врахувати при вимірювання результативності
PR-діяльності, вона демонструє методи проведення досліджень, а також передбачає встановлення відповідності цілей PR-заходів та досягнутих результатів, і врахування впливу зовнішніх
чинників. Запропонована у 1993 році В. Лінденманом модель ефективної бази розрахунку як
і модель PII не містить вказаних методів оцінки,
проте саме в ній автор вперше відокремив когнітивну та поведінкову системи цілей, розділивши
їх в проміжний та просунутий рівень відповідно.
Базовим же рівнем є оцінювання інформації на
виході, що включає медіарозміщення, охоплення
та враження [6]. Отже, модель В. Лінденмана
лише демонструє критерії оцінки ефективності
на підсумковому етапі, і не передбачає аналізу
попереднього та поточного стану PR-діяльності.
Не менш корисною для розгляду стане уніфікована модель оцінювання П. Ноубла та Т. Уотсона, створена у 1999 році. На перший погляд, вона
має схожість з попередніми моделями – поділяється на чотири стадії: 1) інформація на вході як
оцінка на етапі підготовки; 2) інформація на виході, що вимірює меседжі та цілі; 3) вплив – оцінювання когнітивних показників; 4) результат,
що оцінює поведінкову складову цільової аудиторії [7]. Проте саме ця модель вперше ущільнює взаємозв’язок між усіма стадіями, оскільки
передбачає врахування зворотної реакції після
кожного етапу, що дозволяє якісно коригувати
стратегію і тактику для досягнення максимального успіху.
Узагальнюючи, можна стверджувати, що
вище перелічені моделі дозволяють оцінити комунікаційну ефективність PR-інструментів на
різних етапах їх використання. В основі застосування усіх цих моделей переважно лежать емпіричні соціологічні методи вимірювання ефективності, що дають можливість якнайкраще оцінити
якісні показники зміни репутації підприємства,
визначити когнітивні та поведінкові зміни ці-

569

льової аудиторії у відношенні до фірми. Найпоширенішими методами оцінки ефективності
є якісні такі, як анкетування, фокус-групи, спостереження та опитування. Також беруться до
уваги кількісні показники: кількість публікацій
у медіа, кількість відгуків від цільової аудиторії,
згадування, охоплення та ін.
Ці моделі демонструють ідеалізовану картину оцінки комунікаційної ефективності, що
передбачає проведення попередньої, поточної
та підсумкової оцінки дієвості PR-заходів. Проте
на практиці небагато вітчизняних підприємств
проводять саме таку повноцінну роботу з вимірювання ефективності. Це доводять дані дослідження спеціалізованого ресурсу MMR, проведеного у 2013 році спільно з комунікаційним
агентством О2PR. Дослідження полягало в опитуванні 90 провідних українських компаній, 90%
з яких мають штат чисельністю більше 250 співробітників, а 74% – приватні підприємства. Дані
опитування показали, що 81% провідних українських компаній не проводять вимірювання
ефек-тивності на етапі планування. При цьому
інші 19% при підготовці PR-заходів спираються
на попередній досвід або дані досліджень: 82%
враховують попередній досвід свій або колег,
30% компаній спираються на дані відкритих
міжнародних джерел, у 27% внутрішні рекламні відділи проводять власні дослідження, і 19%
замовляють незалежні дослідження у спеціалізованих компаній. При цьому метриками оцінки
результату PR-діяльності є такі: для 87% компаній важливими є безпосередні результати роботи
з медіа – кількість та обсяг розміщень, для 70% –
контент-аналіз за тональністю, 57% спираються
на максимальне потенційне охоплення аудиторії,
53% вважають критерієм ефективності уникнення кризової ситуації, 50% – зміну корпоративної
репутації, та 50% – контент-аналіз публікацій
за глибиною донесення ключового меседжу, для
30% результатом є зміна поведінки лідерів думок, 23% вважають, що PR-ефективність вимірюється зміною ринкової частки підприємства,
17% – зміну об’ємів продажів, 10% – зміни прибутку, та 7% зміни складських запасів. [8]. Загалом в Україні проводяться мало досліджень
з визначення найпоширеніших способів оцінки
ефективності PR українськими підприємствами.
Дане дослідження ж показало, що багато компаній нехтують проведенням повноцінного вимірювання ефективності на всіх етапах впровадження PR-заходів. До того ж, враховуючи вказані
в опитуванні метрики, не всі підприємства розуміють, якими саме мають бути результати від
PR-діяльності або ж не надають значення довгостроковим результатам впливу на цільову аудиторію – зміни її поведінкових та когнітивних
ознак у відношенні до підприємства.
З огляду на аналіз зарубіжних моделей
оцінки ефективності PR-заходів, які є ідеалізованими і не враховують сучасних тенденцій
PR-діяльності, та представлені у дослідженні
очікувані критерії ефективності вітчизняних
підприємств, пропонується власний алгоритм
оцінки комунікаційної ефективності PR-заходів
(див. рис. 1).
Першим і важливим етапом оцінки комунікаційної ефективності в запро-понованій моделі
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Рис. 1. Авторська модель оцінки комунікаційної ефективності PR-заходів
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Джерело: розроблено авторами

є організація проведення оцінки ефективності
PR-заходів, під час якої підприємство має визначитись з питаннями: хто проводитиме оцінку ефективності (PR-служба, відділ аналітики,
спеціалізовані агентства); які метрики будуть
взяті до уваги при вимірюванні (дане питання
залежить від специфіки та цілей PR-заходів);
яка методологія вимірювання комунікаційної
ефективності (якщо проводиться комплексна PRдіяльність використовуються декілька методів
оцінки); скільки підприємство готове витратити
на проведення досліджень.
Другим етапом є попередня оцінка ефективності, обов’язковим складни-ком якої є дослідження потреб та думок цільової аудиторії до PRактивності для подальшої розробки PR-стратегії,
встановлення цілей, вибору оптимальних каналів
та ефективного підсумкового порівняння стану
«до PR» і результатів «після PR». Також передбачається перевірка відповідності розробленої стратегії і концепції PR комунікаційним цілям і цілям
підприємства в цілому. Після такого якісного аналізу необхідно провести пре-тестування ключових
меседжів, що передбачає використання соціологічних методів таких, як фокус-групи, інтерв’ю,
внутрішнє опитування, експертний аналіз.
Третій крок – поточна оцінка ефективності,
яка передбачає проведення кількісного медіавимірювання. Прораховується, скільки повідомлень було розповсюджено, скільки публікацій
в медіа/ефірів/постів у соціальних мережах було

зроблено, яке охоплення цільової аудиторії,
скільки каналів поширення всього було використано, яка якість медіа та тональність опублікованих матеріалів. При вимірювання ефективності
донесення ключових PR-повідомлень на етапі
впровадження рекомендується використовувати
он-лайн сервіси, що дозволяють виміряти охоплення і залученість, веб-аналітику, моніторинг
розповсюдження, статистику соціальних мереж
і статистику з рекламних кампаній.
Останнім важливим етапом є підсумкова оцінка результатів PR. Саме вона дозволяє спостерігати за змінами ставлення та поведінки людей
у відношенні до підприємства, адже передбачає
оцінку впливу (поінформованість, обізнаність
та інтерес реципієнтів до суб’єкту PR-діяльності)
і подальшу оцінку результату сприйняття та поведінки цільової аудиторії. Вплив необхідно вимірювати як якісними, так і кількісними методами: проведення опитувань, анкетування,
моніторинг емоційного відгуку, реакції в соціальних мережах, коментарі, звернення, завантаження чи переходи за посиланням. Зміну
поведінки та ставлення можна виміряти переважно соціологічними методами, за допомогою
фокус-груп, анкетування щодо рівня обізнаності
та ставлення до компанії, глибинних інтерв’ю,
онлайн, друковані чи телефонні опитування.
При застосування цієї моделі рекомендується використовувати комплексний підхід до підбору методик оцінки і вимірювати, як кількісно,
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так і якісно. Також під час усіх етапів проведення оцінки варто враховувати зворотний зв’язок
та інсайти для тактичного коригування PRзаходів та подальшого планування комунікаційної діяльності.
Висновки з даного дослідження і перспективи. Отже, дане дослідження демонструє
важливість проведення оцінки ефективності на
всіх етапах впровадження PR-діяльності. Саме
тому зарубіжні вчені розробили ефективні моделі вимірювання ефективності PR, що є актуальними по сьогоднішній день. З огляду на необхід-
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ність адаптації моделей до сучасних тенденцій
та потреб вітчизняних підприємств, було запропоновано авторську модель оцінки ефективності PR-заходів, яка підкреслює важливість організації проведення, враховує зворотний зв’язок
для тактичних змін використання інструментів
паблік рилейшнз, та передбачає оцінку, як впливу, так і кінцевого результату зміни когнітивних
та поведінкових показників цільової аудиторії.
Розробка моделі спрямована на практичне використання її українськими підприємствами при
підготовці та впровадженні PR-заходів.
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Безробіття: причини та шляхи його подолання
Анотація. В статті розглянуто проблему безробіття в Україні та способи її вирішення. Політика державної
влади потребує негайного вирішення проблеми безробіття, оскільки більшість населення України не працює, або працює, але за межами України. Міграційний потік українського населення дуже великий і це
пов’язано, в першу чергу, з тим, що українців не задовольняють умови та оплата праці в державі. З розвитком науково-технічного прогресу, багато компаній звільняють людей, оскільки новітня техніка робить все
швидше і набагато якісніше. Звісно, для компаній це дуже вигідно, а от для економіки України ні. Як ми
знаємо,головна мета економіки задовольняти потреби населення! Тому державній владі потрібно проводити
ефективну соціально-економічну політику, яка б стимулювала зайнятість населення у межах нашої країни.
В статті наведене декілька ефективних методів, які хоча б могли стримувати розвиток безробіття в Україні.
Ключові слова: безробіття, ринок праці, міграційні процеси, працездатне населення, професійне
навчання.
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Uneployment: reasons and ways to overcome it
Summary. The article is devoted to the problem of unemployment in Ukraine. The definition of unemployment, its reasons and results in Ukraine are reviewed. The ways of the solution of the unemployment problem
are highlighted. The effects of unemployment on the labor force are considered. Government policy requires
an immediate solution to the problem of unemployment, since the majority of the population of Ukraine does
not work or work, but outside Ukraine. The migration flow of the Ukrainian population is very large and this
is due, first of all, to the fact that Ukrainians are not satisfied with the conditions and wages in the country.
With the advancement of scientific and technological progress, many companies are dismiss people as the latest
technology makes everything faster and much better. Of course, it is very profitable for companies, but not for
the Ukrainian economy. As we know, the main purpose of the economy is to meet the needs of the population!
The system of measures to regulate unemployment in Ukraine includes: development of an extensive system
of the state employment service, vocational guidance, training, retraining and advanced training of personnel;
providing entrepreneurs with subsidies, bonuses and tax benefits for hiring additional workers or transferring
part-time workers; state support for non-traditional employment sectors; encouraging entrepreneurs to study,
retrain and further employ additional workforce; the mechanism of social assistance to the unemployed is
different types of compensation in case of loss of employment; special guarantees to employees who have lost
their jobs due to changes in the structure of production and organization of work scholarships for the duration
of vocational training and retraining, payment of unemployment benefits.
Keywords: unemployment, labor market, migration processes, able-bodied population, vocational training.
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остановка проблеми. Безробіття – одна
П
з найактуальніших тем сьогодення. Дуже
важливо вивчати проблему зайнятості на сучас-

ному етапі розвитку економіки, оскільки чим вищий рівень безробіття тим нижчий її економічний та соціальний розвиток.
Безробіття не може бути доцільним ні в економічному, ні в соціальному плані, оскільки його
зростання створює цілий комплекс проблем: скорочується купівельна спроможність населення,
бюджет втрачає платників податків, підприємство персонал. Зростають ризик соціального напруження, додаткові витрати на підтримку безробітних [1, с. 85].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безробіття досліджували такі вітчизняні
та іноземні вчені: С. Іванов, О. Піжук, А. Філліпс,
В. Федоренко, В. Ярошенко, В. Пиц, А. Оукен. Ці
науковці зробили значний внесок дослідження
даної проблеми у економіку країни.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на вагомий
внесок відомих економістів у вирішення пробле© Павлюк Т.І., Нечитайло Т.Ю., 2019

ми безробіття, вона досі й не вирішена. Проблема
безробіття стосується не лише Украйни, а й світу
загалом. Тому шляхи подолання, або принаймні
сповільнення темпів безробіття, є головною метою даної статті.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є дослідження причин виникнення безробіття
та шляхів його подолання в Україні, аналіз проблем та наслідків безробіття, а також визначення
напрямків подолання даної проблеми на ринку
праці. Період дослідження: 2010-2018, 2019 роки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Безробіття – це соціально-економічне явище,
в результаті якого частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резерв робочої сили, тобто це перевищення пропозиції робочої сили над
її попитом. Безробітні у визначенні Міжнародної
організації праці – це особи у віці 15-70 років (як
зареєстровані, так і незареєстровані в державній
службі зайнятості), які одночасно відповідають
трьом умовам: не мають роботи (прибуткового
заняття), шукають роботу або намагаються ор-
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ників, які за своєю спеціальністю і кваліфікацією
не відповідають новим вимогам підприємства.
Циклічне безробіття це найважча форма безробіття, яка характеризується недостатнім попитом на працю і має для людей найбільш руйнівні
соціально-економічні наслідки.
Для розв’язку проблеми безробіття, в першу
чергу, потрібно знати як воно обчислюється
У Міжнародній практиці безробіття вимірюється за допомогою такої формули:
Рб = Чз/Че.а.*100%,
(1.1)
де Чз – загальна кількість безробітних осіб;
Че.а. – чисельність економічно активного населення;
Рб – рівень безробіття, %.
В Україні рівень зареєстрованого безробіття
розраховується за такою формулою:
Рз.б. = Чз/Чн.п.*100%,
(1.2)
де Рз.б – рівень зареєстрованого безробіття, %;
Чн.п. – чисельність населення у працездатному
віці.
Рівень зайнятості населення розраховується
за двома формулами:
Рз = Чз.н/ Чн.п*100% ,
(1.3)
Рз = Чз.н/ Че.а*100%,
(1.4)
де Рз – рівень зайнятості населення, %;
Чз. н – чисельність зайнятого населення.
Внаслідок впливу багатьох факторів за
останні 8 років кількість безробітного населення змінювалась (рис. 1). У 2014 році кількість
безробітного населення (у віці 15-70 років) була
найвищою і становила 1847,6 тис. осіб, і як зрозуміло це було пов’язано із періодом зміни влади
в Україні. Найменшою кількість безробітного населення була у 2013 році і становила 1510,4 тис.
осіб, що в 1,2 рази менше з 2014 роком [3].
Кількість зареєстрованих безробітних за статтю та місцем проживання у першому півріччі
2019 року представлена такими даними [4].
Кількість всього безробітного населення (тобто віком від 15 до 70 років) за період січень-вересень становить 16360,9 тис. осіб. Що у % до
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ганізувати власну справу, готові приступити до
роботи протягом двох наступних тижнів. До безробітних також належать особи, які навчаються
за направленнями служби зайнятості, знайшли
роботу та чекають на відповідь або готуються до
неї приступити, але на даний момент ще не працюють [1, с. 86].
Основними причинами виникнення безро
біття є:
– добровільне звільнення (тобто, якщо людині
не подобається ця робота вона звільняється з метою пошуку кращої роботи);
– спад виробництва на підприємствах (коли
продукцію даного підприємства уже не купують
у великих кількостях, і керівництво змушене
звільнити певну кількість працівників);
– зниження попиту на ряд професій (до
2020 року прогнозують зникнення таких професій, як листоноша, турагент, швея, лектор та інші).
Безробіття розрізняють в залежності від тривалості та соціально – економічних наслідків,
воно може бути фрикційне, сезонне, циклічне
та інституціональне.
Фрикційне безробіття виникає на добровільних засадах, коли людина за власним бажанням
змінює місце роботи або в пошуках нового місця
працевлаштування. В основному такий вид безробіття є бажаним і неминучим, оскільки ініціатива звільнення виходить від працівника. Фрикційне безробіття є тимчасовим, може тривати від
1 до 2 місяців.
Сезонне безробіття, як зрозуміло з назви, залежить від сезонного характеру робіт. До них, як
правило, належать сільськогосподарські роботи,
сплав лісу, деякі види рибальства і полювання
та інші. Такий вид безробіття характеризується
легкою прогностичністю і за ступенем добровільності подібне до фрикційного.
Структурне безробіття з’являється зі зміною
структурного виробництва та зі зміною структури виробництва. Науково-технічний прогрес, поява нових матеріалів, технологій і зумовлюють
виникнення структурного безробіття. Під час
нього, в основному, з роботи звільняють праців-
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Рис. 1. Безробітне населення за 2010-2018 роки
Джерело: розраховано за даними Держстату [3]
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всього населення відповідного віку становить
57,1. Протягом звітного періоду можна побачити
що кількість безробітних серед жінок становить
7910,7 тис. осіб. Кількість безробітних чоловічої
статті становить 8450,2 тис. осіб. Отже, аналізуючи отримані дані можна побачити, що кількість
безробітних чоловічої статті більша, ніж кількість безробітного населення жіночої статті. Така
тенденція є новою для ринку праці України,
тому що багато років поспіль переважала протилежна тенденція (тобто безробітних жінок було
набагато більше, ніж чоловіків). Це пов’язано
з тим що зараз з’явилося більше жіночих професій на ринку праці, а також з тим що жінки не
бояться виконувати чоловічу роботу. Щодо міського та сільського населення: міське безробітне
населення становить 11271,7 тис. осіб, сільське,
в свою чергу, 5089,2 тис. осіб, що істотно відрізняється від показників міського. Кількість безробітного сільського населення в 2,2 разів менша,
ніж міського. Це свідчить про те, що серед безробітних працездатного віку переважає міське
населення.
Таблиця 1
Кількість зареєстрованих безробітних
за статтю та місцем проживання у 2018 році

16360,9
7910,7
8450,2

У % до всього
населення
відповідного віку
57,1
52,5
62,1

11271,7

58,1

5089,2
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Січень-грудень
(тис. осіб)
Всього
Жінки
Чоловіки
Міське
населення
Сільське
населення

Джерело: розраховано за даними Держстату [4]
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Ситуація з безробіттям чітко виражена у всіх
регіонах України. Найвищим цей показник зберігається у Луганській та Донецькій областях.
У 13 регіонах рівень безробітного населення
перевищує середній показник по Україні. Найнижчий рівень безробіття по відношенню до його
загальної кількості людей працездатного віку
у Харківській області.

Враховуючи демографічну ситуацію, яка
склалася в різних регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення
робочих місць у природному прирості населення
рівень безробіття в регіонах у майбутньому набуде ще більшої гостроти [1, с. 86].
Причини незайнятості населення у 2018 році
(табл. 2):
– вивільнені з економічних причин (326,8 тис.
осіб);
– звільнені за власним бажанням, за угодою
сторін (315,7 тис. осіб);
– звільненні у зв’язку з закінченням строку
контракту або договору найму (149,9 тис. осіб);
– не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів
(154,7 тис. осіб);
– робота має сезонний характер роботи
(148,4 тис. осіб);
– не зайняті через виконання домашніх
(сімейних) обов’язків тощо (72,8 тис. осіб);
– звільнені за станом здоров’я через оформлення пенсії (17,4 тис. осіб);
– демобілізовані з військової строкової служби
(14,2 тис. осіб);
– інші причини (93,1 тис. осіб).
Аналізуючи дану таблицю [5], можемо сказати
що найбільша причина незайнятості серед безробітних – це вивільнення з економічних причин. Тобто цьому сприяє науково-технічний прогрес, коли
оновлюється все підприємство і старі стандарти змінюються на нові. Працівникам потрібно проходити
перекваліфікацію, але не всі її проходять. Також
керівникам не потрібно багато робітників і відбувається скорочення штату. Найменша кількість безробітних зареєстрована за причиною демобілізації,
оскільки не всі чоловіки й жінки можуть бути демобілізовані, тут відіграє важливу роль стан здоров’я.
Безробіття тягне за собою великі економічні
наслідки. Одним з таких наслідків є те що більшість українців шукають кращого життя за кордоном, а це пов’язано з тим що їх не влаштовують
ні умови праці, ні заробітна плата в Україні.
На сьогоднішній день, на жаль, наша держава відома у світі як джерело постачання дешевої робочої сили. Але трудову міграцію українців
скоріше можна назвати вимушеною. Вона відчуває на собі достатньо вагомі обмежувачі:

Таблиця 2
Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості в 2018 році
Всього
Вивільнені з економічних причин
Звільнені за власним бажанням, за угодою сторін
Звільнені у зв’язку з закінченням строку контракту
або договору найму
Не працевлаштовані після закінчення
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів
Робота має сезонний характер роботи
Не зайняті через виконання домашніх (сімейних)
обов’язків тощо
Звільнені за станом здоров’я через оформлення пенсії
Демобілізовані з військової строкової служби
Інші причини
Джерело: розраховано за даними Держстату [5]

Тис. осіб
1578,6
326,8
315,7

У % до підсумку
100
20,7
38,0

149,9

9,5

154,7

9,8

148,4

9,4

72,8

4,7

17,4
14,2
93,1

1,1
0,9
5,9

– територіальні (географічне розташування
країни);
– інституційні (обумовлені специфікою державного устрою);
– соціально-демографічні [6, с. 170].
Ви лише уявіть скільки українців могло виїхати за кордон, якби в країні не існувало певних
обмежень для виїзду. Згідно соціологічного опитування кожний 3 громадянин України готовий
покинути дану роботу в країні і поїхати на заробітки в іншу.
За даними Міністерства соціальної політики
станом на 1 січня 2019 року працюють 1793 підприємства в Україні, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном.
Основними країнами офіційного працевлаштування є Кіпр, Греція, Ліберія. Серед країн
СНД найбільш привабливою у забезпеченні роботою є Російська Федерація. Офіційні посередники найбільш активно працевлаштовують українських громадян на закордонні підприємства, які
працюють у сфері транспорту та зв'язку (87,8% від
загальної кількості працевлаштованих), будівництві (3,4%), рибному (4,2%) та сільському господарстві (1%). Як свідчать офіційні дані, 83,2%
працевлаштованих громадян України за кордоном на момент виїзду ніде не працювали, в тому
числі 0,7% вперше одержали роботу [7].
Ще одним наслідком безробіття є неформальна зайнятість населення. Вона найбільша поширена серед молоді та людей пенсійного віку.
Студентів звісно ж приваблює неформальна зайнятість, оскільки це можливість отримати освіту а також отримувати певні кошти за свою роботу. Пенсіонерів приваблює ця зайнятість тим,
що їм на прожиття не вистачає коштів отриманих від держави, тобто пенсій, і вони шукають
можливість отримати додаткові кошти. Так звана практика «сірих» зарплат в Україні породжує
розвиток тіньової економіки, а та, в свою чергу,
ставить під загрозу соціально-економічну ситуацію в країні та не сприяє добробуту населення.
Різні експерти досліджували тіньову економіку
України і назвали певні, шокуючі для нас, дані:
30-50% зарплат, на даний час перебувають в тіні,
майже досягнувши 200 млрд. гривень. А це тягне
за собою певні наслідки: щорічні доходи скорочуються приблизно на 30 млрд. гривень, фонди соціального страхування втрачають майже
70 млрд. гривень.
Однак в Україні існує допомога по безробіттю.
Допомога надається з 11 дня після реєстрації безробітного у державній службі зайнятості до вирішення питання про влаштування його на роботу, але не більше 12 місяців протягом наступних
3 років. Мінімальна сума допомоги по безробіттю
в 2019 році дорівнює 610 гривень [8]. Її можуть
отримати працівники, які за попередній рік отримали менше шести місяців трудового стажу та випадків звільнення за певними пунктами, а також
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випускники навчальних закладів, які ще не мають
стажу роботи та демобілізовані зі служби в армії.
Ситуація яка склалася в Україні не дуже
радісна, тому потрібно розглянути шляхи подолання безробіття, або хоча б шляхи, які помітно
скоротять рівень безробіття в країні.
Тому потрібно виконати певні дії: залучення
працівників у малий та середній бізнес, оскільки
він зараз стрімко розвивається і потребує робочих рук; потрібно привести законодавство України до міжнародних норм; приєднання України
до міжнародного ринку праці; удосконалення
системи інформаційного ринку праці; створити
певні умови, за яких працівники могли б проходити перекваліфікацію та перепідготовку; провести стабілізацію загального стану економіки;
створення бірж праці; і найголовніше створення
нових робочих місць для населення України.
Також необхідно звернути увагу на оновлення та підвищення технічного рівня робочих
місць для того, щоб кожне з них забезпечувало
зайнятому прожитковий мінімум і подальше
зростання заробітної плати (з урахуванням інфляції). Це дозволить привести заробітну плату
у відповідність з продуктивністю праці, ліквідувати фіктивні робочі місця, зменшити приховане
безробіття [9].
Основними напрямками вирішення проблеми безробіття в Україні на наш погляд можуть
бути: стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу; відповідність держзамовлення на
підготовку спеціалістів у відповідності з реальним станом попиту на робочу силу; надання податкових кредитів підприємствам за кожне нове
створене робоче місце; збільшення терміну та обсягу виплат допомоги по безробіттю; надання допомоги по безробіттю працівникам з тимчасовою
зайнятістю; збільшення фінансування заходів
щодо надання ефективної підтримку пошуку
робочих місць безробітним; надання податкових
пільг для підприємств з високо часткою зайнятого сільського населення [10].
Висновки і пропозиції. Безробіття – це велика проблема для українського працьовитого
народу. Ця проблема є досить із великим стажем
і потребує негайного її вирішення. Звісно ми не
можемо зовсім позбутися його, але можемо хоча б
зменшити його рівень до соціально-допустимого
через низку заходів. Найперше потрібно викорінювати або сприяти зменшенню фактичному
й циклічному безробіттю, оскільки вони є домінуючими формами безробіття в нашій країні. Для
подолання безробіття потрібно реалізовувати
ефективну соціально-економічну політику, яка
буде спрямовуватися на продуктивну зайнятість
економічно активного населення. Реалізація
основних напрямків розвитку трудового потенціалу в Україні зможе забезпечити ефективне
регулювання зайнятості та запобіганню трудової
міграції населення.

1. Лопатіна К.А. Стан та напрями ліквідації проблеми безробіття в Україні. Управління розвитком. 2011.
№ 16(113). С. 85–86.
2. Іляницька О.В. Проблеми безробіття і трудова міграція українців. Актуальні проблеми економіки. 2005.
№ 8(50). С. 167–172.
3. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття № 175 від 12 вересня 2018.

економічні науки

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

576

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

5. Рівень безробіття в Україні. URL: http://www.rbc.ua/
6. Купчанко М.Я., Погоріла І.І. Україна та Європейський Союз у світовій хвилі безробіття. URL: http://intkonf.org

References:

економічні науки

1. Lopatina, K.A. State and support problems of the problem without labor in Ukraine KA Lopatin. Development
Management. 2011. № 16(113). Pp 85–86.
2. Ilyanitskaya, O.V. Unemployment problems and labor migration of Ukrainians. Current Problems of Economics.
2005. № 8(50). Pp. 167–172.
3. State Statistics Committee of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Resolution of the General Staff Compulsory Growing Emergency Servicing Staff No. 175 of September 12, 2018.
5. Unemployment Level in Ukraine. URL: http://www.rbc.ua/
6. Kupchenko, M.Y., Pogorila, I.I. Ukraine and the European Union in the world of work without difficulty.
URL: http://intkonf.org

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-123
УДК 338.246

577
Пархоменко Н.О.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Тіньовий бізнес в Україні та країнах Європейського Союзу:
тенденції, причини та наслідки
Анотація. Метою дослідження виступає аналіз теоретичних і практичних аспектів тіньового бізнесу.
У статті надано характеристику тіньовим процесам в Україні та країнах Європейського Союзу, визначено найбільш схильні до тіньової економіки види економічної діяльності. Приділено увагу визначенню
причин та індикаторів тіньової економіки в Україні та країнах ЄС, які впливають на збільшення рівня тінізації. Надано характеристику тенденціям розвитку тіньових процесів на протязі 1970-2018 років.
Охарактеризовано позитивні та негативні наслідки щодо поширення тіньової економіки в країнах світу.
Визначено основні напрями боротьби з тіньовою економікою на міжнародному та регіональному рівнях,
представлено вдалі приклади щодо детінізації економіки в країнах ЄС. Визначено особливості та перспективи детінізації української економіки, способи боротьби з тіньовим бізнесом.
Ключові слова: тіньова економіка, детінізація економіки, тіньовий бізнес, країни ЄС, легальна та
нелегальна економіка.
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The shadow business in Ukraine and the European Union:
trends, causes and consequences

остановка проблеми. Розвиток світового
П
господарства в умовах глобалізації розширює можливості для співпраці, сприяє збільшен-

ню обсягів експортно-імпортних операцій, відражає тенденції інтеграції та дезінтеграції економік
певних держав, сприяє тінізації економіки. Вивчення досвіду процесів детінізації на прикладу
провідних країн Європи має як теоретичний, так
і практичний інтерес. Дослідження тенденцій
розвитку тіньової економіки в країнах Європейського Союзу та Україні мають актуальність щодо
відстеження причин та виявлення наслідків такого явища, оскільки позитивних результатів щодо
детінізації економіки досягли європейські країни,
які розробили та реалізували відповідні заходи
з протидії тіньовому бізнесу. До того ж, викликає
цікавість порівняння тіньових процесів в Україні
та країнах Європейського Союзу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність вивчення питань тіньових
економічних процесів визначається взаємодією
пов’язаних факторів, оскільки Україна є країною

зі значним рівнем тіньової економіки. Серед наукових праць, в яких досліджуються проблеми тіньової економіки у цілому та окремі її сфери і аспекти зокрема, необхідно виділити дослідження
таких вчених: В. Базилевич [3], З. Варналій [4],
І.Ю. Приварникова [7], Ф. Шнайдер [9; 12–15],
Ф. Сміт [16] та інші. Науковці проводять дослідження методів оцінювання, характерних особливостей, основних показників, які характеризують
тіньову економіку, але не приділяють достатньої
уваги порівнянню та виявленню спільних рис.
Виділення не вирішених раніше частин
проблеми. Вивчення тенденцій, причин та наслідків тіньової економіки в Україні та країнах
ЄС потребує все більшої необхідності, оскільки
тіньова економіка набуває широкого поширення
у всіх сферах економічної діяльності, масштаби
тіньової діяльності обумовлюють некерованість
процесів, що відбуваються в економіці, спотворюють уявлення про реальну економічну ситуацію
в країні та потребують виявлення спільних рис
та особливостей.
© Пархоменко Н.О., 2019
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Summary. The purpose of the study is to analyze the theoretical and practical aspects of the shadow business.
The article describes the shadow processes in Ukraine and countries of European Union. The paper identifies
the most prone to the shadow economy types of economic activity. We compared to the peculiarities of the shadow economy in Ukraine and the European Union. We paid attention to identifying the causes and indicators
of the shadow economy in Ukraine and European Union that influence the increase in the level of shadowing.
The list of indicators that determine the growth of the shadow activity is emphasized. The types of shadow
activity that are related to the global problems of the present are identified. The subjects of activity covered by
the shadow economy and the forms of its manifestation have been identified. We described the trends of the
shadow processes during 1970-2018. The effects on the spread of the shadow economy in the countries of the
world are characterized. The disadvantages of the shadow economy, and also its positive sides are presented.
The level of the shadow economy, calculated by different methods of its estimation, was analyzed. The main
directions of the fight against the shadow economy at the international and regional levels are identified.
The examples of the limit of shadow economy in the European Union countries are presented. The features
and prospects of the unshadowing of Ukrainian economy, and the ways of limit the shadow business are determined. A list of measures that will eliminate the causes of the spread of the shadow economy and create a basis
for counteracting these phenomena, similar to the one already successfully operating in the European Union
countries is proposed. Practical guidelines to identify ways to limit the shadow business are recommended.
Keywords: shadow economy, unshadowing, shadow business, European Union countries, legal and illegal
economy.
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Мета статті. Метою дослідження є аналіз
тенденцій розвитку тіньових процесів в країнах
Європейського Союзу та Україні, вивчення їх
причин та можливих наслідків, розробка практичних рекомендацій щодо визначення способів
обмеження тіньового бізнесу.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи
проблему тіньової економіки, необхідно звернути увагу на те, що тіньові відносини нерозривно
пов'язані з легальною економікою. В умовах відкритості ринків, широких можливостей для бізнесу, створюються умови для нелегальної економіки.
Проблеми тіньової економіки простежується
в кожній країні незалежно від рівня її розвитку, відрізняючись лише масштабами і формами прояву. Тіньовий бізнес представляє собою
сукупність економічних відносин, які не є легітимними повністю або частково, які приносять
прибуток суб'єктам такого бізнесу [3]. Тіньовий
бізнес, таким чином, зменшує результативність
та ефективність управління економікою держави (регіону), погіршує добробут населення та, одночасно, позитивно зменшує соціальну напругу.
Виділяють два види тіньового бізнесу – загальний та особливий. Кожна країна зіштовхується
в деякій мірі із загальними видами тіньової економічної діяльності, якими є послуги з будівництва
та ремонту квартир, підробка та коригування бухгалтерської звітності для зменшення розміру податків, репетиторство, надання чайових у кав'ярнях
та готелях, використання власного транспорту
для надання послуг доставки, вирощування овочів
та фруктів на власних ділянках з метою продажу,
надання послуг приватними лікарями та медичними працівниками. Мотивами тіньового бізнесу
може бути або виживання в складних економічних
умовах, або збагачення. Відповідно до задач та мотивів, тіньовий бізнес має як позитивні, так і негативні наслідки (табл. 1).
З табл. 1 видно, що тіньовий бізнес надає можливості для зайнятості та працевлаштування,
сприяє подоланню економічного спаду, дозволяє
споживачам купувати дешеву продукцію, підвищувати конкурентоспроможність власної економіки. В той же час, посилюються інфляційні процеси, зменшуються доходи держави, розвиваються
різноманітні корупційні схеми, скорочуються обсяги інвестицій через негативний імідж країни.
Таким чином, тіньова економіка в незначних
обсягах з точки зору впливу на економічну без-

пеку, є допустимим доповненням, що забезпечує
стабільність економіки. Негативні наслідки тіньової економіки впливають на розвиток держави, а позитивні – на економіці і бізнесі.
Отже, тіньова економіка охоплює наступні самостійні суб’єкти: неофіційні, але легальні види
діяльності (сільське господарство на власній
ділянці); законна діяльність, яка приховується або зменшується виробниками (приховання
податків, бартер, робота без ліцензії, працевлаштування без оформлення); кримінальна діяльність, яка заборонена законодавством (наркобізнес, незаконне виробництво зброї, торгівля
людьми, контрабанда, рекет); фіктивна економіка, яка передбачає відображення в бухгалтерській звітності неіснуючої господарської діяльності та надання пільг на основі корумпованих
зв’язків; нелегальна економіка, яка передбачає
дозволені види діяльності без наявної дозвільної документації.
За інформацією Світового банку [6] обсяги світової тіньової економіки оцінено у вісім-десять
трильйонів доларів США. Розрахунки Ф. Шнайдера [12–15] по країнам Європи вказують на середні обсяги тінізації, які у 2015 році становили
3,4 трильйони доларів США, що складало 18% від
розміру ВВП. Тобто, обсяги тіньового сектору економіки перевищують бюджети окремих держав,
незважаючи на те, що розрахунки є приблизними, оскільки складно оцінити та розрахувати реальні збитки від розвитку тіньового бізнесу.
Відповідно до інформації Міністерства економічного розвитку України [4; 7–8], рівень тіньової
економіки в Україні у 2018 ріці складав 30% від
офіційного ВВП, що на 2.в.п. менше за показник
2017 року. Рівень тіньової економіки у 2017 р. [4]
складав 32% ВВП. Це найнижчий показник за
останні роки. При оцінці було використано чотири методи оцінювання рівня тіньової економіки.
За методом збитковості підприємств зменшення рівня тіньової економіки склало 4 в.п. (до 18%
від обсягу офіційного ВВП), метод “витрати населення – роздрібний товарообіг” показав зменшення рівня тіньової економіки на 2 в.п. до 46%
від обсягу офіційного ВВП; електричний та монетарний методи зафіксували зменшення рівнів
тіньової економіки на 1 в.п. кожний і склали, відповідно, 27% та 23% від обсягу офіційного ВВП
[8]. Рівень тіньової економіки в Україні за видами економічної діяльності надано в табл. 2.

Позитивні і негативні наслідки тіньовго бізнесу
Позитивний вплив
мінімізація темпів зниження розвитку економіки
в кризовий час;
подолання економічного спаду;
можливість трудової зайнятості;

Таблиця 1

Негативний вплив
зменшуються державні доходи,
скорочуються витрати бюджету;
безробіття, зниження продуктивності праці,
декваліфікація робочої сили;
деформація грошових відносин,
посилення інфляційних процесів;

формування фінансового резерву
труднощі збору інформації для офіційної статистики;
для легальної економіки держави;
продукція, що випускається підприємствами,
зниження інвестування в галузі легальної економіки
зайнятими в тіньовому секторі, дешевше для покупців;
та створення негативного іміджу держави;
формування механізмів підвищення
перевага нелегальних фірм перед легальними
конкурентоспроможності вітчизняної економіки
через несплату податків та розвиток корупції
Джерело: складено за матеріалами [10; 15]
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Таблиця 2

Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності ,
% від обсягу офіційного ВДВ
Види економічної діяльності
Фінансова і страхова діяльність
Транспорт, складське господарство, поштова
та кур'єрська діяльність
Операції з нерухомим майном
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Будівництво
Оптова і роздрібна торгівля
Сільське, лісове та рибне господарство

2017
49

2018
40

35

38

39
38
26
23
23
12

35
30
22
20
18
12

Джерело: складено за матеріалами [8]

Якщо проаналізувати динаміку тінізації економіки у 2017 році, стає очевидним, що Греція
(21,5% ВВП), Італія (19,8,3% ВВП), Іспанія (17,2%
ВВП) та Бельгія (15,6% ВВП) мають найбільші
тіньові економіки з наведених країн. У середній
групі знаходяться Швеція (13% ВВП), Норвегія
(12,2; ВВП), Данія (11% ВВП), Ірландія (12,1%
ВВП), Франція (12,8% ВВП), Німеччина (10,4%
ВВП), Нідерланди (8,4% ВВП). У групу країн
з найменшою тіньовою економікою потрапили
Австрія (7,1% ВВП) та Швейцарія (6% ВВП) [15].
В цілому в країнах ЄС зберігається тенденція
до зростання загального рівня тіньової економіки
та відповідно втрат офіційних доходів країн. Тіньова економіка в Європі охоплює більшість легальних
видів комерційної діяльності. Її обсяг в 2016 році
збільшився на 5% вище порівняно до 2011 року
[13–15]. Варіаційний розмах тіньового ринку по
країнах Європи складає 7-8% від ВВП в Австрії
та Швейцарії до майже 30% й більше в ряді країн
Центральної та Східної Європи. Тіньова економіка
в Естонії, Болгарії та Румунії, на Кіпрі та Мальті
складає близько 30% від річного ВВП [9; 12–15].
Проблема тіньової економіки має значний
вплив на функціонування національних економік та глобальної фінансової системи в цілому.
Окремі різновиди тіньової діяльності (корупція,
наркобізнес, фінансування тероризму) справедливо відносяться до числа глобальних проблем

Динаміка обсягу тіньової економіки в країнах ЄС (у відсотках ВВП)
Країна
Австрія
Бельгія
Великобританія
Греція
Данія
Ірландія
Іспанія
Італія
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Франція
Швейцарія
Швеція

1960
0,4
3,8-4,8
2,0-2,1
1,3-1,7
1,2
1,5-1,8

1970
1980
1,8
3,0
10,4
16,4
2,0
8,4
5,3-7,4 6,9-10,2
4,3
8,0
10,3
17,2
10,7
16,7
4,8
9,1
2,7-3,0 10,3-11,2
6,2-6,9 10,2-10,9
3,9
6,9
4,1
6,5
6,8-7,8 11,9-12,4

Джерело: складено за матеріалами [5–6; 10; 16]

1994
6,7
21,4
12,4
26,0
17,6
15,3
22,3
25,8
13,6
13,1
17,9
14,3
6,6
18,3

1995
7,3
21,6
12,6
26,6
18,1
15,6
22,6
26,2
14,1
13,9
18,5
14,8
6,9
18,9

1997
8,9
22,4
13,0
18,1
16,1
23,1
27,3
13,5
15,0
19,4
14,7
8,1
19,8

2002
12,5
22,5
27,0
16,0
15,0
-

2011
8,2
17,1
11,83
25,0
13,8
12,8
19,2
21,2
9,8
13,7
14
11
8,6
14,7

Таблиця 3

2016
8,0
16,1
9,4
21,5
11,0
11,2
17,2
20,3
9,0
10,4
12,2
11,5
6,5
13,0

2017
7,1
15,6
9,4
21,5
10,9
10,4
17,2
19,8
8,4
10,4
12,2
12,8
6,0
12,1
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В Україні спостерігається достатньо високий
рівень тіньової економіки, який гальмує соціально-економічний розвиток країни, що проявляється в зростанні безробіття, інфляційних
процесах, недоотриманні державним бюджетом
податкових надходжень, зниженні реального
ВВП, добробуту населення. Визначальну роль
у зростанні розмірів тіньової економіки в Україні відіграли помилки щодо формування економічної політики, що призвело до формування
неефективного механізму легальної економічної
діяльності й дестабілізації матеріального добробуту основної маси населення.
Розглянемо динаміку розвитку тіньової економіки в країнах ЄС (показники представлено
на основі використання методу попиту на готівку) [5–6; 10; 16] в табл. 3.
З табл. 3 видно, що якщо у 1970 р. частка тіньової економіки в усіх країнах була набагато менше 10% ВВП, то у 1997 році вона зросла у Бельгії,
Данії, Італії, Норвегії, Іспанії та Швеції до майже
20% ВВП [10]. Найбільш значні темпи зростання тіньової економіки спостерігалися у Бельгії
та Італії. Зростання цього показника мало місце
також і для тих країн, де обсяг тіньової економіки менш суттєвий. Частка тіньової економіки для
всіх досліджених країн зростала до 2016 року, потім в деяких країнах ЄС спостерігається незначне
зменшення тінізації економіки.
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сучасності [16]. Зростання тіньового сектору
в країнах ЄС впливає на появу та збільшення
тіньових оборотів в таких сферах діяльності: торгівля (80%), будівництво (66%), нерухомість (60%),
гральний бізнес (53%), громадське харчування
(53%), засоби масової інформації (53%), транспорт
і перевезення (46%) [14–15]. До того ж, тіньова
економіка деяких країн ЄС впливає на підвищення рівня корумпованості у сферах, що здійснюють
постачання енергоносіїв, землевідведення під будівництво, операції з комерційною нерухомістю
(оренду) і приватизацію державного майна.
Розглянемо чинники впливу на виникнення тіньового сектору економіки: антропологічні,
економічні, політичні, соціальні, правові тощо
[3]. Антропологічні чинники пов'язані з природою людини, коли людина порушує сформований порядок, законодавство, що спричиняє
деструктивні наслідки. До економічних чинників належать високі податки, реструктуризація
господарської діяльності, фінансово-економічні
кризи, діяльність незареєстрованих економічних
структур. Політичні чинники пов’язані з питаннями про відносини влади і капіталу. Соціальні чинники, а саме низький рівень життя населення, що сприяє розвитку прихованих видів
економічної діяльності, високий рівень безробіття, орієнтація населення на отримання доходів
будь-яким способом, нерівномірний розподіл
валового внутрішнього продукту спричиняють
тінізації економіки. До групи правових чинників
слід віднести недосконалість податкового законодавства, корумпованість державних службовців та правоохоронних структур, недосконалість
державного механізму по боротьбі з економічною
злочинністю, недостатня діяльність правоохоронних структур з припинення незаконної і кримінальної економічної діяльності. Етичні чинники полягають в протиріччі між законодавством
і морально-етичною основою підприємництва.
Зростання масштабів тіньової діяльності залежить від стану економіки, рівня життя населення та державних обмежень.
За дослідженням Шнейдера Ф. [15] основними індикаторами тіньової економіки виступають
податки і соціально безпека, корупція, державне
регулювання, публічний сектор обслуговування,
податкова мораль, залякування, розвиток економіки, самозайнятість, безробіття, розмір аграрного сектора, використання готівки, розподіл
на ринку праці, ВВП на душу населення. Отже,
чинниками, які зумовлюють виникнення тіньової
економіки виступають: неефективне державне
регулювання економіки, неефективне адміністрування податків, проблеми ринку праці, недосконале грошово-кредитне регулювання, недосконалість бюджетної системи, а також недосконалість
судової та правоохоронної системи, рівень загальної злочинності. Як в країнах ЄС, так і в Україні,
спостерігається незареєстрована діяльність підприємств та бізнес-проектів у таких галузях як:
фінансова та страхова сфери, операції з нерухомістю та видобувна промисловість.
Більш успішними щодо мінімізації тіньового
сектору почувають країни з високим рівнем економічного розвитку. Однак, і вони не позбавлені
тіньової складової економічної активності. Так,
Німеччина має досить стабільний за розмірами

тіньовий сектор, обсяги якого становлять близько 15% ВВП [4]. До основного виду нелегального
бізнесу Німеччини відноситься функціонування
підприємств без будь-якої реєстрації особливо
у малому та середньому бізнесі – сфері послуг,
туризму, будівництві та інше. У будівництві,
сфері послуг та сільському господарстві країн
Європи розповсюджене не декларування доходів
суб'єктами малого бізнесу, використання бухгалтерських інструментаріїв при ухиленні від сплати податків, що охоплює найбільшу долю тіньового бізнесу. Дещо меншим є тіньовий сегмент
бізнесу країн Європи у сферах готельно-ресторанної справи, роздрібної торгівлі, послуг таксі,
який пов'язано із готівковим обігом коштів, при
якому відсутність документації є інструментом
тінізації при оформленні доходів [6]. Деякі підприємства країн Європи, які використовують
в процесі виробництва труд мігрантів, які не
знають мови, або норм трудового законодавства,
не дотримуються вимог щодо оплати мінімальної
заробітної плати, отримання дозволів на роботу, економії коштів при забезпеченні безпечних
умов праці, розвиваючи тим самим тіньовий сектор економіки.
Позитивний досвід щодо детінізації економіки має Польща, законодавство якої забороняє
здійснювати підприємницьку діяльність особам,
які вчинили раніше податкові злочини. Франція з метою детінізації забороняє національним
підприємствам проводити міжнародні операції
з компаніями в офшорах. Німеччина для зменшення сектору тіньового бізнесу оптимізує податкову систему [10].
Тіньова економіка України має свої особливі
риси та специфічні характерні особливості, які
обумовлено складними умовами функціонування підприємств, можливістю використання службового становища для використання державних
коштів та майна, недосконалою законодавчою
базою, відношенням населення країни до тіньового бізнесу [11]. Економічні та політичні умови
стимулюють населення та бізнес долучатися до
тіньової економіки через різноманітні форми.
Висновки і пропозиції. Створення сприятливих умов для бізнесу стимулюватимуть зниження рівня тінізації та нададуть можливість
використання тіньових капіталів у легальній
економіці країни для збільшення її ВВП. Країни Європейського Союзу боротьбу з тіньовою
економію реалізують шляхом покращення умов
підприємництва, боротьби з корупцією, податковими реформами, що дозволяє покращити економічну ситуацію.
Умови функціонування та розвитку бізнесу
у реальному секторі потребують пом'якшення
та змін податкової системи, визначення сегменту пільгових категорій бізнесу. Країни Європи
мають результативний досвід щодо правового
забезпечення створення та діяльності малого
бізнесу, податкового регулювання, сприяння інноваціям, формування інвестиційних програм,
які доцільно використовувати з метою детінізації
сектору малого підприємництва та індивідуальної підприємницької діяльності.
Боротьба з тіньовою економікою в країнах ЄС
має комплексний характер. Протидія тіньовій
економіці не обмежується санкціями за пору-
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шення умов заборони. Головним інструментарієм
країн ЄС у боротьбі з тіньовою економікою є: ринковий механізм та високий рівень конкуренції,
високий рівень оплати праці державних службовців, висока якість надання державних послуг
населенню, ефективний механізм захисту прав
і свобод громадян, прозоре податкове, кримінальне та цивільне право. Саме ці умови, а не жорсткі
санкції, є інструментами для боротьби з тіньовою
економікою, оскільки вони спрямовані на усунення передумов поширення тіньової економіки.
Крім того, країни ЄС здійснюють впровадження стандартів щодо боротьби з корупцією, нелегальною міграцією, злочинністю. Основними
інструментаріями щодо цього є моніторинг впровадження країнами ЄС таких стандартів, прозоре інформування, спільна координація та коригування визначених заходів.
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Заходами щодо мінімізації поширення тінізації економіки в Україні є, перш за все, формування
законодавчої бази, яка створюватиме умови для
чистої конкурентної боротьби, обмеження втручання держави в економіка. Українським урядом
вже втілено в дію певні законодавчі акти щодо детінізації економіки, такі як закони України «Про
управління об’єктами державної власності» [2],
«Про запобігання корупції» [1], впроваджено заходи із захисту інвестицій, приватної власності,
забезпечення конкурентної боротьби, проведення
податкової реформи, впровадження єдиних стандартів тощо з метою детінізації бізнесу.
Подальшими напрямками мінімізації тіньового сектору бізнесу має бути скорочення кількості нелегальних підприємців та покращення
умов для ведення українського та міжнародного
бізнесу.
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Особливості формування банківського капіталу в Україні
Анотація. У статті проаналізовано та визначено сутність поняття «банківський капітал» Досліджено склад
капіталу банків України та досліджено динаміку банківського капіталу банків України протягом останніх
років. Визначено класифікацію капіталу банку. Представлено структуру банківського капіталу. Запропоновано стратегічні завдання нарощування капіталу банків України. Проаналізовано й оцінено перспективи
розвитку джерел зростання банківського капіталу. Розглянуто структуру капіталу деяких найбільших банків України. Досліджено показники статутного та регулятивного капіталу банків. Визначено особливості
формування банківського капіталу та мінімальний розмір статутного та регулятивного капіталу банків.
Досліджено проблеми формування банківського капіталу та перспективні шляхи їх вирішення.
Ключові слова: банк, банківський капітал, власний капітал, статутний капітал, регулятивний капітал.
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Peculiarities of formation of banking capital in Ukraine

остановка проблеми. Банківська сисП
тема відіграє головну роль у розвитку
економіки України, проте банкам сьогодні дово-

диться функціонувати у доволі складних умовах,
викликаних кризою, політичною нестабільністю,
війною. З посиленням ролі та значення фінансового сектору зросли вимоги до комерційних банків. На першому етапі їх становлення головними
завданнями були необхідність створення розгалуженої мережі, спеціалізація, розроблення нормативної та інструктивної баз, підготовка кадрів, пошук клієнтів. У сучасних умовах на перший план
виходить ефективне формування банківського
капіталу, який є основою виконання банками своїх функцій і мінімізації фінансових ризиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематикою формування банківського капіталу в Україні займались такі вітчизняні вчені,
як К.Р. Макконелл, Ф.С. Мишкін, Д. Полфреман,
Л.Р. Міллер, П.С. Роуз, Дж.Ф. Сінк, О.В. Васюренко, А.П. Вожжов, О.В. Дзюблюк, Ж.М. Дов
гань та інші.
Мета та завдання статті. Головною метою
статті є дослідження особливостей формування
банківського капіталу банками України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні в науковій літературі існує багато
неточностей та розбіжностей у трактуванні суті
поняття «банківський капітал». Це звичайно
ускладнює подальший розвиток особливостей
формування банківського капіталу на практичному рівні. Проте визначення суті банківського капіталу є першочерговим завданням,
адже від правильного розуміння цього поняття
залежать взаємовідносини між банками та їх
клієнтами, а також регулювання банківської
діяльності загалом.
Розглянемо погляди вчених щодо сутності поняття «банківський капітал» (табл. 1).
Таким чином, вважаємо, що банківський капітал – це капітал, сформований за рахунок власних коштів, тобто залишкова вартість активів
банку після вирахування всіх його зобов'язань,
залучений з метою здійснення банківської діяльності задля одержання прибутку
Дослідження механізму формування банківського капіталу потребує розгляду його
складників із позиції джерел його формування. За цією класифікацією капітал банку поділяється:
© Петик Л.О., Підкорчевна В.В., 2019

економічні науки

Summary. The article analyzes and defines the essence of the concept of «bank capital». The classification of
bank capital is determined. The structure of bank capital is presented. bank capital is capital formed at the expense of own funds, that is, the residual value of a bank's assets, after deducting all its liabilities, is raised for
the purpose of carrying out banking activities for profit. The strategic tasks of increasing the capital of Ukrainian
banks are proposed. Prospects for development of sources of growth of bank capital are analyzed and evaluated.
The capital structure of some of the largest banks in Ukraine is considered. Cash contributions for the formation
and increase of the authorized capital of the bank are made by Ukrainian residents in UAH and non-residents in
foreign currency freely convertible or in UAH. The current stage of development of the banking system of Ukraine
is accompanied by a low level of banks' equity. This is influenced by a number of factors that are divided into external and internal. Internal factors include the size of active transactions, the specifics of the bank's customers,
as well as the nature and level of risk of active transactions that need to be investigated at the level of individual
banks. External include: inflation, GDP, external debt, the level of development of the banking system, the level
of development of the securities market, the discount rate, etc.The features of the formation of banking capital
and the minimum size of the authorized and regulatory capital of banks are determined. The peculiarities of the
functioning of Ukrainian banks are the tight control by the National Bank of Ukraine of compliance with economic standards, the basis for the calculation of which is equity. The possibility of attracting additional funds from the
bank depends on the efficiency of managing its own capital formation. In this regard there is a need to create such
a system for managing the formation of a bank's equity, which would ensure sustainable development of banking
activities. The problems of formation of bank capital and perspective ways of their solution are investigated.
Keywords: bank, bank capital, equity, authorized capital, regulatory capital.
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Сутність поняття «банківський капітал» згідно поглядів вчених
№
з/п
1.
2.

Вчений
Закон України «Про банки
і банківську діяльність»
Загородній А.Г.,
Сліпушко О.М.,
Вознюк Г.Л.,
Смовженко Т.С.

3.

Мочерний С.В.

4.

Мишкін Ф.С.

5.

Роуз П.

Таблиця 1

Сутність поняття «банківський капітал»
власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх
його зобов'язань
сукупність грошових капіталів (власних і залучених коштів), якими
оперують банки. Будучи вкладеними в банківську справу, вони приносять
власнику банківський прибуток
сукупність грошових капіталів, залучених банком, які використовуються ним у
вигляді банківських ресурсів для кредитно-розрахункових та інших операцій
чисті активи банку, які дорівнюють різниці між сумою активів і пасивів. Ці
кошти мобілізуються шляхом продажу нових акцій або з нерозподілених доходів
капітал складається з акціонерного капіталу, який був внесений
власниками банку, резервів для покриття можливих збитків та
нерозподіленого прибутку

економічні науки

Джерело: розроблено авторами за даними [2; 6]

– власний капітал (частка майна банку, яка
фінансується коштом власників та власних засобів банку);
– статутний капітал (сума внесків власників
банку в його активи згідно із статутними документами);
– регулятивний капітал (сукупність основного
(1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня)
капіталу банку).
Основою будь якої установи, і банку зокрема, є статутний капітал. Розкриваючи порядок
формування статутного капіталу банку, слід наголосити на тому, що в Україні відповідно до ст.
336 Господарського кодексу України банки створюються у формі акціонерного товариства або
кооперативного банку. Формування статутного
капіталу банку здійснюється виключно шляхом
грошових внесків, крім випадків, передбачених
чинним законодавством [1].
Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» стаття 31, мінімальний розмір
статутного капіталу на момент державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, не може бути меншим 500 мільйонів гривень. Національний банк
України має право встановлювати для окремих
юридичних осіб, які мають намір здійснювати
банківську діяльність, залежно від їх спеціалізації диференційований мінімальний розмір
статутного капіталу на момент їх державної реєстрації, але не нижче розміру, передбаченого
цією статтею [2].
Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України
здійснюють у гривнях, а нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.
Під час формування статутного капіталу комерційного банку слід враховувати певні обмеження, зокрема:

– статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел;
– забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо
такі кошти мають інше цільове призначення.
Важливе значення в діяльності банку відіграє регулятивний капітал та резерний фонд.
Так, згідно статті 36 Закону України «Про банки
і банківську діяльність», розмір відрахувань до
резервного фонду має бути не менше 5 відсотків
від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку [2].
Розглянемо динаміку банківського капіталу
в Україні на сучасному етапі (табл. 2).
Так, проаналізувавши динаміку банківського
капіталу протягом останніх років, варто відмітити, що протягом 2016–2019 років спостерігається
збільшення банківського капіталу. Так, капітал
банків України станом на 01.01.2017 року становив 123784 млн. грн., а вже згідно найактуальніших даних станом на 01.10.2019 року зріс до
186051 млн. грн. Дослідивши частку капіталу
в пасивах банку, варто відмітити, що вона також
збільшується. Так, станом на 01.01.2017 року частка капіталу в пасивах банку становила 9,85%, а
вже станом на 01.10.2019 року зросла до 13,55%.
Оцінивши власний капітал банківської системи України, варто дослідити показники статутного та регулятивного капіталу (рис. 1).
Дослідивши статутний та регулятивний капітал, варто відмітити що доволі незначною в капіталі банків є частка регулятивного капіталу, порівняно зі статутним капіталом. Так, станом на
01.01.2017 року статутний капітал банків України становив 414668 млн. грн., 01.01.2018 року зріс
до 495377 млн. грн.,станом на 01.01.2019 року
дещо зменшився до 465532 млн. грн., а згідно
найактуальніших даних Національного банку
України станом на 01.10.2019 року статутний

Динаміка банківського капіталу 01.01.2017–01.01.2019 рр.
Пасиви
Капітал
Частка капіталу в пасивах банку

01 01 2017
1 256 299
123 784
9,85

Джерело: розроблено авторами за даними [4]

01 01 2018
1 333 831
161 108
12,08

01 01 2019
1 359 703
154 960
11,39

Таблиця 2
01.10.2019
1 373 584
186 051
13,55
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Рис. 1 Динаміка статутного та регулятивного капіталу банків України
01.01.2017–01.01.2019 рр.
Джерело: розроблено авторами за даними [4]

капітал банків України становив 470387 млн.
грн. Щодо регулятивного капіталу, то станом на
01.01.2017 року він становив 13127 млн. грн., на
наступний різ зріс до 23853 млн. грн., а вже станом на 01.10.2019 року становив 23133 млн. грн.
Розглянемо структуру капіталу деяких найбільших банків України (табл. 3).
Так, дослідивши капітал банків України, варто відмітити, що серед банків з державною часткою найбільшим статутний капітал є в банку

АТ КБ «Приватбанк», що становить 206 059,7 млн.
грн., тоді як власний капітал банку становить
47 195,5 млн. грн. Серед банків іноземних банківських груп найбільшим статутний капітал
є в банку ПАТ «Промінвестбанк», що становить
50 918,9 млн. грн., а власний капітал – 3 950,6 млн.
грн. Дослідивши банки з приватний капіталом,
варто відмітити, що найбільшим є статутний капітал АТ «ПУМБ», що становить 3294,5 млн. грн.,
а власний капітал – 8414,8 млн. грн.

7 7456

Банки іноземних банківських груп
24 0655
0
8059
5 0693
0
2655
50 9189
0
0
12 1798
1
4848
16 5459
0
2 3322
134 6282

-79

12 4746

Банки з приватним капіталом
9 АТ «ПУМБ»
3 294,5
0
1 475,4
10 Акціонерний банк «Південний»
1 3391
0
1586
11 АТ «ТАСКОМБАНК»
1 1530
0
82,8
12 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
3 102,7
0
0
13 АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
2 720,0
0
0
Усього по банках з приватним
26 1755
461,6
3 0859
капіталом
УСЬОГО
468 591,5
-1733
23 306,1

Джерело: розроблено авторами за даними [4]

9 3692
2 7841
-1583

-175 1066
-33 7772
-28 7577

47 195,5
18 749,8
9 9770

11 4583

-243 9196

82 6038

1729
65
7333
142
609

-17 2074
1189
-47 7069
-6 887,2
-18 5850

8 1076
6 2715
3 9506
6 5312
1 9822

2 651,1

-92 6033

69 0686

553,0
250,9
101,1
28,1
81,9

2 990,2
380,9
1 077,7
-3 128,0
-2 626,6

8 414,8
2 765,9
2 456,6
1 678,2
1 059,5

2 222,1

-1 372,8

34 378,3

16 331,5

-337 895,8

186 050,6
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-627,0

Усього власного
капіталу

307 787,9

Нерозподілений
прибуток

4 АТ «СБЕРБАНК»
5 АТ «УКРСИББАНК»
6 ПАТ «Промінвестбанк»
7 АТ «АЛЬФА-БАНК»
8 АТ «УКРСОЦБАНК»
Усього по банках інозем.
банківських груп

Банки з державною часткою
206 059,7
0
6 8504
49 472,8
0
2699
38 730,0
0
1629

Резерви
переоцінки

1 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2 АТ «Ощадбанк»
3 АТ «Укрексімбанк»
Усього по банках з державною
часткою

Резервні та інші
фонди банку

Банк

Інший
додатковий
капітал

№
з/п

Статутний
капітал

Таблиця 3
Структура капіталу банків України згідно Національного банку України 01.10.2019 р.
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Отже, сучасний етап розвитку банківської системи України супроводжується низьким рівнем
власного капіталу банків. На це впливає низка
факторів, що поділені на зовнішні та внутрішні.
До внутрішніх факторів належить розмір активних операцій, специфіка клієнтів банку, а також
характер та рівень ризику активних операцій,
дослідження яких необхідно проводити на рівні
окремих банків. До зовнішніх можна віднести:
рівень інфляції, рівень ВВП, обсяг зовнішнього
боргу, рівень розвитку банківської системи, рівень розвитку ринку цінних паперів, облікову
ставку тощо [5].
Сьогодні найважливішим завданням є розроблення стратегії зростання капіталу банків
відповідно до ризиків, що супроводжують банківську діяльність. Тому стратегічні завдання
нарощування капіталу банків реалізуються
шляхом таких техніко-економічних рішень:

– адекватний розрахунок і дотримання розміру нормативу власних коштів;
– пошук додаткових ресурсів для виконання банком своїх зобов'язань перед кредиторами
та вкладниками;
– залучення строкових депозитів для забезпечення ліквідності, а також депозитів до запитання для отримання банком прибутку за рахунок
використання «дешевих» ресурсів.
Таким чином, проаналізувавши й оцінивши
перспективи розвитку джерел зростання банківського капіталу, відзначимо, що нарощування
капіталу в умовах кризи є важливим завданням
для банківського сектору. Саме підвищення капіталізації банків і забезпечення достатнього
рівня покриття капіталом прийнятих банками
ризиків можна відзначити як найважливішу
умову розвитку банківської діяльності й підвищення стійкості банків.
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Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні:
стан та перспективи
Анотація У статті проаналізовано та визначено сутність поняття «інститут спільного інвестування».
Досліджено стан ринку інститутів спільного інвестування в Україні. Зроблено аналіз кількості та якості
діяльності компаній з управління активами. Проаналізовано сучасний стан фінансового ринку України, зокрема, діяльність інститутів спільного інвестування, розглянуто динаміку зростання компаній з управління активами. Проведено аналіз дохідності інвестування грошових коштів по різних напрямах. Визначено
проблеми формування ринку інвестиційних фондів. Визначено сутність та структуру інститутів спільного
інвестування України, як елементу інвестиційного ринку України. Визначено зовнішні та внутрішні проблеми ринку інститутів спільного інвестування. Запропоновано перспективні шляхи щодо їх вирішення.
Ключові слова: інститут спільного інвестування, інвестиції, компанія з управління активами, асоціація
інвестиційного бізнесу, активи.
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The activity of collective investment institutions in Ukraine:
current state and trends

остановка проблеми. Сьогодні довоП
лі потужними інвесторами, що здатні
акумулювати кошти дрібних потенційних ін-

весторів та трансформувати дані кошти в інвестиційні ресурси є інститути спільного інвестування. Саме ці суб’єкти акумулюють капітал
дрібних інвесторів та вкладають його в цінні
папери. Перевагою інститутів спільного інвестування є значно вища дохідність, порівняно
з стандартними напрямками вкладення, менші витрати часу на управління інвестиціями,
їхня диверсифікація, можливість оперативного
виручення коштів. Проте, попри ряд переваг
даних організацій, інститути спільного інвестування все ж не набули сьогодні достатнього
розвитку. Цим зумовлена актуальність теми
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематикою діяльності інститутів спільного

інвестування в Україні займались такі вітчизняні вчені, як О. Дзюблюка, В. Корнєєва, Б. Луціва, В. Кудряшова, А. Кузнєцової, С. Науменкової,
Л. Федулової та ін. Проте дане питання недостатньо досліджене та обґрунтоване як на науковому,
так і на законодавчому рівнях.
Мета та завдання статті. Головною метою
статті є дослідження особливостей діяльності інститутів спільного інвестування в Україні та перспектив їх розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Ситуація, яка сьогодні склалася в системі спільного інвестування України є доволі неоднозначною.
З одного боку, дане питання є недостатньо досліджене на науковому рівні, з іншого – дослідження, які присвячені даному напрямку є неповними
та недосконалими. Відсутні науково обґрунтована
концепція і механізм здійснення інвестиційної
діяльності інститутами спільного інвестування.
© Петик Л.О., Теліжин І.Л., 2019
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Summary The article analyzes and defines the essence of the concept of «joint venture». The state of the market of joint investment institutions in Ukraine is investigated. The analysis of quantity and quality of activity
of the asset management companies is made. The current state of the financial market of Ukraine is analyzed,
in particular, the activity of joint venture institutions, the dynamics of growth of asset management companies
is considered. The analysis of the profitability of investing funds in different directions. The problems of formation of the investment funds market are identified. The essence and structure of joint investment institutions
of Ukraine as an element of the Ukrainian investment market are determined. Mutual investment institutions are investment funds whose sole activity is to invest in various sectors of the economy in order to obtain
and distribute profits among investors. It is difficult to overestimate the value of co-investment institutions
for Ukraine, since in terms of investors, they have a much higher return than traditional ways of investing.
Also, much less time is spent on investment management. Pooling funds from multiple investors allows you
to enter the stock market and take advantage of large institutional investors, including the ability to promptly withdraw funds when needed. One of the important problems of mutual investment institutions today is
the general imperfection of the stock market: the prevalence of the unorganized market over the organized;
the existence of several trading venues where securities are traded, which complicates control over these transactions; low stock market liquidity; small number of securities traded on the stock exchange, limited stock
market instruments; manipulation of market participants in order to overestimate the value of net assets of
investment funds, etc. The external and internal problems of the market of joint investment institutions are
identified. Prospective ways of their solution are suggested. In general, the following measures should be taken
to address these problems of joint venture institutions and the stock market: improving existing legislation by
aligning it with European norms.
Keywords: Institute for Investment, Investment, Company with Asset Management, Investment and
Investment, Asset.
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Таблиця 1
Сутність поняття «інститут спільного інвестування» згідно поглядів вчених
№
з/п
1.
2.
3.
4

Вчений

Сутність поняття «фінансова безпека банківської системи»

визначають інститут спільного інвестування як організаційно-правову форму
діяльності, пов’язану з об’єднанням грошових коштів інвесторів з метою
отримання прибутку
в Україні в ролі інститутів колективного інвестування виступають професійні
В. Гриценко
інвестори, які мають в своєму арсеналі великі обсяги капіталу, що надає їм
можливостей для здійснення різноманітних видів інвестування
ефективним інструментом нагромадження значних капіталів, обіг яких
Л. Фурдичко
забезпечує гармонійний розвиток національної економіки
аналітики
інвестиційні фонди, в яких акумулюються кошти інвесторів для подальшого
української асоціації отримання прибутку через вкладення їх у цінні папери інших емітентів,
інвестиційного бізнесу корпоративні права та нерухомість
М. Коваленко
та Л. Радванська

Джерело: розроблено авторами за даними [3]
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Крім того, низькою є поінформованість потенційних інвесторів про особливості діяльності даних
інститутів. Водночас, сьогодні в економічній літературі відсутнє єдине визначення поняття «інститут спільного інвестування».
Розглянемо погляди вчених щодо сутності поняття «інститут спільного інвестування» (табл. 1).
Таким чином, на нашу думку, інститути спільного інвестування – це інвестиційні фонди, виключною діяльністю яких є інвестування в різні
сфери економіки з метою отримання і розподілу
прибутку між інвесторами.
Сьогодні основною правовою базою, що регламентує діяльності сучасних вітчизняних інститутів спільного інвестування (ІСІ), є Закон України
»Про інститути спільного інвестування [1].
В статті 1 даного нормативного акту зазначено, що інститут спільного інвестування – корпоративний або пайовий фонд (рис. 1) [5].
Згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», виділяють такі класифікації
інститутів спільного інвестування. Так, залежно
від порядку провадження діяльності ІСІ може
бути відкритого, інтервального та закритого
типу. Крім того, інститут спільного інвестування
може бути строковим та безстроковим. Інститут
спільного інвестування може бути диверсифікованого, недиверсифікованого, спеціалізованого
або кваліфікаційного виду [1].
Розглянемо ситуацію на ринку спільного інвестування в Україні на сучасному етапі (рис. 2).

Дослідивши дані Української асоціації управління активами, варто відмітити, що протягом досліджуваного періоду спостерігається збільшення
інститутів спільного інвестування в Україні. Так,
протягом 2008–2013 років стрімко зростає кількість
ІСІ в державі, 2014–2017 рр. характеризується спадом інвестиційної діяльності та кількості ІСІ в країні. Проте, станом на 1 листопада 2019 року кількість інститутів спільного інвестування в Україні
значно зросла і становить 1309 ІСІ.
Важливим при дослідженні діяльності інститутів спільного інвестування є розгляд динаміки
активів, які знаходяться в управлінні інститутів
спільного інвестування (рис. 3).
Так, з діаграми видно, що протягом досліджуваного періоду активи визнаних інститутів
спільного інвестування в управлінні збільшувалися, лише у 2016 році спостерігалось незначне зменшення активів визнаних ІСІ. Станом на
1 листопада 2019 року згідно найактуальніших
даних сайту Управління активами інвестиційного бізнесу активи визнаних ІСІ становлять
349966 млн. грн.
Згідно чинного законодавства про інститути
спільного інвестування та даних української асоціації інвестиційного бізнесу, вагомими учасниками ринку спільного інвестування є компанії
з управління активами. Розглянемо динаміку
кількості даних компаній в Україні (рис. 4).
Так, з дослідження видно, що в Україні знач
но менше функціонує компаній з управління активами, ніж інститутів спільного
інвестування. Також, спостерігається тенденція до зменшення
Суть інституту спільного інвестування згідно
КУА в Україні протягом останніх
Закону України "Про інститути спільного
років. Так, станом на 1 листопада
інвестування"
кількість компаній з управління
активами зменшилася і становить 294 КУА.
Значення інститутів спільного
інвестування для України важко
Пайовий фонд (ПІФ) - це сукупність
переоцінити, адже з точки зору інактивів, що належать учасникам
Корпоративний фонд (КІФ) весторів, в них значно вища дохідтакого фонду на праві спільної
це юридична особа, яка утворюється ність, порівняно з традиційними
часткової власності. Вони
у формі акціонерного товариства,
способами інвестування. Також,
перебувають в управлінні компанії
і проводить тільки діяльність
з управління активами (КУА) та
значно менше часу йде на управзі спільного інвестування.
обліковуються окремо від результатів
ління інвестиціями. Об’єднання
її господарської діяльності.
коштів кількох інвесторів дозволяє виходити на фондовий ринок
Рис. 1. Суть інституту спільного інвестування
та користуватися перевагами везгідно Закону України »Про інститути спільного інвестування» ликих інституційних інвесторів,
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Рис. 2. Динаміка кількості діючих в Україні інститутів спільного інвестування 2008–2018 рр.
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Рис. 3. Динаміка активів інститутів спільного інвестування в Україні 2008–2018 рр.
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Рис. 4. Динаміка кількості діючих в Україні компаній з управління активами 2008–2018 рр.
Джерело: розроблено авторами за даними [4]

зокрема це можливість оперативно вилучати
вкладені кошти у випадку необхідності.
Проте, попри значні переваги ринку інститутів спільного інвестування, даний напрям не набув широкої популярності в Україні та має ряд
проблем на даному етапі. Однією з головних проблем є низька поінформованість населення про
діяльність даного ринку. Так, більшість населення не сприймає ІСІ як окремий альтернативний

довгостроковий інструмент збереження та примноження капіталу. Крім того, проблемою є те,
що операції на фондовому ринку для більшості
населення є новим видом діяльності. Тому проблемою є мала кількість консалтингових компаній, які би доносили інформацію про переваги
та особливості фондового ринку.
Крім того, важливим стимулюючим чинником
розвитку небанківських фінансових установ за-
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Джерело: розроблено авторами за даними [4]
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галом та ІСІ зокрема є недостатність на внутрішньому ринку надійних фінансових інструментів,
в які можуть вкласти залучені кошти компанії
з управління активами. Зокрема, державні облігації залишаються непривабливим інвестиційним інструментом через низькі ліквідність та доходність (нижчу за рівень інфляції).
Суттєвою проблемою залишається методика коректної оцінки вартості чистих активів ІСІ. Діюче
положення ДКЦПФР, що врегульовує дане питання, дозволяє компаніям досить довільно оцінювати
чисті активи ІСІ, що знаходяться у них в управлінні. Це призводить до викривлення інформації, що
ще більше підриває довіру населення [2].
Важливим залишається проблематичне питання оподаткування від інвестиційної діяльності. Так, сьогодні в Україні така ситуація, що
відсотки від вкладених в банк депозитів не оподатковуються, тоді як прибуток, отриманий від
вкладення коштів в інститути спільного інвестування, підлягає оподаткуванню. Це в свою чергу
також зменшує бажання інвесторів вкладати кошти в інститути спільного інвестування.
Однією з важливих проблем інститутів спільного інвестування сьогодні є загальна недосконалість фондового ринку: превалювання неорганізованого ринку над організованим; наявність
кількох торгівельних майданчиків, на яких здійснюються торги цінними паперами, що ускладнює
контроль за цими операціями; низька ліквідність
фондового ринку; мала кількість цінних паперів,
якими торгують на біржі, обмежена кількість інструментів фондового ринку; маніпуляції учас-

ників ринку з метою завищення вартості чистих
активів інвестиційних фондів та інше.
Для вирішення даних проблем інститутів
спільного інвестування, та фондового ринку
загалом варто вжити наступних заходів: удосконалення існуючого законодавства шляхом
узгодження його з європейськими нормами.
Важливим заходом є посилення контролю за
емітентами, цінні папери яких торгуються на організованому ринку з метою підвищення якості
активів. Крім того, доречним було би розширення інструментів для інвестування, що будуть доступними для інститутів спільного інвестування,
зокрема сюди належить впровадження повноцінних похідних цінних паперів. На нашу думку,
підвищить розвиток ринку спільного інвестування і пільгове оподаткування інвесторів, які інвестують кошти в інститути спільного інвестування
на довгий термін або зменшення ставки оподаткування доходу від вкладених коштів. Крім
того, вдосконалення потребує чинна методологія
розрахунку вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування. Звичайно, найбільш актуальним заходом є проведення інформаційнороз’яснювальної роботи щодо популяризації серед населення України здійснення інвестицій
в ринок інститутів спільного інвестування.
Отже, для залучення інвесторів до ринку інститутів спільного інвестування важливо здійснити великий комплекс заходів, головним серед
яких є поінформованість населення про такий
ринок та донесення до кожного члена суспільства переваг вкладення коштів у даний ринок.
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Підприємництво та самостійна зайнятість в цифровій економіці:
стан, проблеми та нові можливості
Анотація. Стаття є продовженням низки публікацій автора, в яких досліджуються виклики цифрової
економіки для України. У статті, з урахуванням зв'язків між новітніми технологіями та ринком праці, досліджено вплив перспективних технологій на рівень зайнятості та безробіття. Акцентовано увагу, що під
загрозою скасування стають не тільки професії, які передбачають виконання часто повторюваних операцій й при цьому не вимагають високого рівня кваліфікації, але й інтелектуальні, когнітивні і аналітичні
роботи, пов'язані з виконанням стандартних операцій. Зазначено, що з'являються нові профілі зайнятості, а саме краудворкінг; «робота на вимогу за допомогою програмних додатків»; самозайнятість; гібридне
підприємництво або індивідуальна гібридна самозайнятість; фрілансерство; розвиток по-середницьких
фірм, що спеціалізуються на підборі і наданні персоналу на умовах лізингу і аутстаффінгу; інсорсинг.
Ключові слова: цифрова економіка, ринок праці, самозайнятість, підприємництво.
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остановка проблеми. Розвиток хмарних
П
технологій (high throughput computing,
HTC), нових архітектур і принципів організації

високопродуктивних обчислень (high performance
computing, HPC), з одного боку, спричинили індустріальну революцію 4.0 і створюють цифрову
економіку, в якій ключовим драйвером економічного зростання стали інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які забезпечують функціонування світових ринків інформації та знань,
капіталу та праці, а з іншого, – зумовлюють певні ризики. Серед яких є ті, що виникають на ринку праці, зокрема це ризик ліквідації певних робочих місць і поляризація ринку праці, оскільки
«цифрова нерівність» між тими, хто вписується
в технологічний прогрес і хто не встигає за ним
[1], як на рівні держав, так і на рівні населення,
призводить до соціального розша-рування, яке
поширюється на нові галузі, регіони і професійні
групи. Таким чином, виходячи з нових можли-

востей, які несе цифрова економіка, і нових ризиків, які виникають на ринку праці, підвищується
актуальність як теоретичних, так і емпіричних
досліджень, пов'язаних з цифровою трансформацією, становленням інформаційного суспільства
й суспільства знань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Необхідність дослідження інформаційних процесів в сучасному суспільстві підкреслюють як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, зокрема Дегрис
К. (Degryse C., 2016) моніторить нові можливості
4-ї промислової революції, і вирішує деякі конкретні питання їх впливу на ринок праці, в тому
числі щодо статусу працівників, умов праці та навчання й аналізує роль професійних спілок у цифровій економіці, характеризує основні ініціативи,
запропоновані на рівні європейських профспілок
у цьому контексті [2]; Азьмук Н.А. (2016) акцентує
увагу на особливостях глобального ринку праці,
аналізує динаміку змін зайнятості й безробіття,
© Плікус І.Й., 2019
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Summary. The article is a continuation of a number of publications by the author exploring the challenges
of the digital economy for Ukraine. In the article, considering the links between the latest technologies and
the labor market, the impact of promising technologies on employment and unemployment is explored. It is
emphasized that the development of high throughput computing (HTC), new architectures and principles of
high-performance computing (HPC), on the one hand, have caused the Industrial Revolution 4.0 and create a
digital economy, in which information and communication technologies have become the key driver of economic
growth. ensure the functioning of the world markets for information and knowledge, capital and labor, and on
the other hand, lead to certain risks. These include those emerging in the labor market, including the risk of
job elimination, not only professions that often perform repetitive operations, but also requiring a high level of
skills, but also intellectual, cognitive and analytical work, are threatened with abolition, associated with performing standard operations. It is noted that new employment profiles are emerging, namely crowdsourcing;
"work on demand using software applications"; self-employment; hybrid entrepreneurship or individual hybrid self-employment; freelancing; the development of intermediary firms specializing in the recruitment and
provision of staff under leasing and out staffing; outsourcing. Thus, taking into account the new opportunities
brought by the digital economy and the new risks arising in the labor market, the relevance of both theoretical and empirical studies related to digital transformation, the emer-gence of the information society and the
knowledge society is increasing. Despite the considerable number of publications on the outlined subject matter, we note that the dynamics of the processes occurring in the digital economy and the related challenges and
the interdisciplinary aspects of learning and activities require further empirical, theoretical, methodological
and practical studies, taking into account the commitments between the latest technologies, employment and
education to meet the needs of the economy and the labor market.
Keywords: digital economy, labor market, self-employment, entrepreneurship.
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надає характеристику цифрової зайнятості та її
класифікацію [3]; Лизанець А.Г., Нестерова С.В.
(2017) досліджують вплив інформаційного суспільства на розвиток ринку праці й визначають
характерні ознаки, умови та проблеми функціонування віртуального ринку праці [4].
Незважаючи на значну кількість публікацій
за окресленою тематикою констатуємо, що динамічність процесів, які відбуваються в цифровій
економіці, й виклики, пов’язані з цим та міждисциплінарні аспекти навчання й діяльності
вимагають подальшого проведення емпіричних,
теоретико-методичних та практичних досліджень з урахуванням зав’язків між новітніми технологіями, зайнятістю й освітою для узгодження
потреб економіки та ринку праці в підготовці випускників вищої школи.
Формулювання цілей дослідження. Мета
статті – розглянути нові можливості для підприємницької діяльності та самостійної зайнятості
в умовах цифровізації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед дослідників немає спільного погляду
щодо впливу цифрових технологій на рівень зайнятості та безробіття. Наявні досліджень з цієї
проблеми вказують на деструктивний характер
технологічних змін і наслідки, пов'язані з руйнуванням робочих місць. Так, за оцінкою експертів Всесвітнього економічного форуму, ключовим
викликом, пов'язаним з настанням «четвертої
промислової революції», є зміна попиту на зайнятість [5]. В період з 2015 р. по 2020 р. в результаті
змін на ринку праці буде втрачено понад 5,1 млн
робочих місць. За оцінками ОЕСР, в країнахчленах цієї організації, можуть стати повністю
автоматизованими до 9% робочих місць, а 25%
можуть істотно змінитися внаслідок автоматизації 50-70% відповідних виробничих операцій
[6], що призведе до істотних зрушень в структурі
зайнятості. Є й думки про те, що майбутня автоматизація не вплине на якість занятості, а лише
викличе зміну типів та і кількості завдань в більшій частині професій. Так, згідно з дослідженням BCG, у 9 європейських країнах-лідерах цифровізації, таких як Данія, Швеція, Фін-ляндія
та ін., за 2015-2020 рр. кількість нових робочих
місць перевищить кількість скорочених на 1,62,3 млн. робочих місць [7]. Важливо наголосити,
що кожне робоче місце в секторі ІКТ створює ще
4,9 робочих місця в інших секторах. Наприклад,
за даними Китайського державного інформаційного центру, зростання в секторі електронної торгівлі в країні призвело до створення 10 млн робочих місць в онлайнових магазинах і суміжних
службах, що становить близько 1,3% всіх робочих
місць в країні [7; 8]. Дослідження Глобального
інституту McKinsey, в якому оцінювалися обидві
точки зору, показало, що до 2030 року приблизно в 50% професій можуть бути автоматизовані,
автоматизація може витіснити в середньому 15%
робочих місць, еквівалентних зайнятості на умовах повного робочого дня й до 2036 року може
бути автоматизовано до 60% роботи, вираженої
в людино годинах, а до 2066 року ця частка може
досягти до 99%, крім того, 3-14% працівників
в світі повинні будуть піти в інші професії. Проте, в цілому, технологічні зміни не викликають
значного зростання безробіття, зайнятість в світі

продовжує зростати, у результаті чого рівень безробіття в світі знизився до 5,6% [9].
Під загрозою скасування стають не тільки
професії, які передбачають виконання часто
повторюваних операцій й при цьому не вимагають високого рівня кваліфікації (наприклад,
банківський службовець, туристичний агент,
касир з продажу білетів, їх замінять сучасні
комп’ютерні технології – електронний банкінг,
банківські термінали, електронні платіжні системи, платформи з бронювання квитків тощо),
але й інтелектуальні, когнітивні і аналітичні
роботи, пов'язані з виконанням стандартних операцій, натомість з'являється попит на фахівців
нових профілів (експерт алгоритмів роботи з «великими даними» (data scientist), архітектор баз
даних і знань (data architect), проектувальник
запитів призначених для користувачів і фахівець, здатний враховувати досвід користувачів
(user experience designer).
Також з'являються нові профілі зайнятості:
краудворкінг (crowdworking) – робота з використанням онлайн-платформ, які забезпечують
зв'язок між необмеженим колом організацій, підприємств і індивідів через інтернет і дозволяють
потенційним замовникам і виконавцям знаходити один одного в глобальному просторі [10];
«робота на вимогу за допомогою програмних додатків» – полягає у виконанні таких традиційних
завдань як транспортування, прибирання, доставка, діловодство тощо, які розподіляються між виконавцями за допомогою мобільних додатків [10];
самозайнятість – частка індивідуальних самозайнятих в загальному їх числі в країнах ЄС досить велика і в жодній з них не знижується нижче
50% при середньому значенні 70% (рис. 1), найбільш наочно ця тенденція проявляється в секторі послуг, до якого за даними статистики ринку
праці ОЕСР [11] належать від 75 до 85% сукупної
робочої сили, цифровізація сектора послуг сприяє виникненню мікропідприємств [12] з власником і єдиним працівником в одній особі [13; 14],
а також в творчих індустріях [15; 16] як сфері
глобального аутсорсингу компаній і застосування
професійних знань і навичок працівників [17];
гібридне підприємництво або індивідуальна
гібридна самозайнятість – різновид самозайнятості, у якому самозайнятість для більшості осіб
є джерелом додаткового доходу, тобто, особи, позбавлені соціальних гарантій, які поєднують роботу за наймом, з роботою автономних економічних
агентів, при цьому в дослідженнях даного питання, виділяють дві форми гібридної самозайнятості: (1) самозайняті за допомогою роботи за наймом
прагнуть збільшити свій дохід; і (2) наймані працівники, що створюють власний бізнес в пошуках
джерела додаткового доходу [20; 21];
фрілансерство – різновид самозайнятості (радикальна зміна стилю життя і системи
цінностей) – особи працюють поза будь-якими
ієрархіями. Веб-портали в Україні, що спеціалізуються на посередництві в дистанційній зайнятості для програмістів, ІТ-фахівців, перекладачів, редакторів, журналістів, копірайтерів, а
також робочі місця з віддаленим доступом у диспетчерів таксі, операторів колцентрів, ремонтних майстерень, сервісних центрів, продавців
Інтернет-магазинів – це www.freelance.сom.ua,
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Рис. 1. Частка індивідуальних самозайнятих в загальній їх кількості

www.weblancer.net, за межами України –
www.elance.com. Так, аналіз даних Біржі віддаленої роботи «Weblancer» (вересень 2018 р.) показав, що у сукупній кількості вакансій найбільший попит на сайті мають такі види діяльності:
– веб-програмування та сайти (60,5%), наприклад, Україна на 7 місці за якістю та ефективністю фріланс-працівників у діджітал-середовищі
та на 24 місці у топ-55 найбільш привабливих країн для аутсорсингу й за версією компанії «Elance»,
сьогодні Україна – на третьому місці в світі за рівнем доходів серед фріланс-фахівців [22];
– переклади з іноземних мов (15,4%);
– веб-дизайн (13%) [23].
розвиток посередницьких фірм, що спеціалізуються на підборі і наданні персоналу на умовах лізингу (фірма-посередник надає підприємству в оренду персонал відповідної кваліфікації
для виконання певного обсягу робіт на тимчасовій. Прикладом може бути міжнародна кадрова
корпорація Manpower Manpower employment
Outlook Survey Global, міжнародний кадровий
портал www.elance.com або кадрові і рекрутингові агентства в Україні (www.work.ua/agencies,
HeadHunter (hh.ua)) і аутстаффінгу (виведення персоналу зі штату підприємства, хоча працівники продовжують виконувати свої трудові
функції для нього, а фірма-посередник бере на
себе функції виплати заробітної плати, сплати
податків тощо);
інсорсинг – забезпечення організацій необхідними фахівцями у вузьких галузях знань,
наприклад, в великих організаціях значно під-
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вищується попит на ІТ-компетентності, у зв'язку
з чим вони створюють дочірні інсорсінгові
ІТ-компанії й відмовляються від практики аутсорсингу інформаційних процесів. Щодо українських компаній, то вони насамперед наймають
працівників на умовах контракту й тільки 30%
працюючих в ІТ-індустрії є найманими працівниками, тоді як в Польщі – 66%; Словенії – 73%,
Угорщини – 77% [24]. Зазначимо, що в Україні
кількість фахівців, зайнятих у галузі інформаційних технологій (без урахування працівників
центрів підтримки, менеджерів і представників
інших нетехнічних спеціальностей) становила
у 2017 р. близько 116 тис. осіб, що складає близько 0,7% усіх працюючих а за прогнозами експертів у 2020 р. чисельність ІТ-фахівців в Україні
зросте до 200 тис. Зростання буде досягнуто за
рахунок залучення випускників університетів
і пере-підготовки працівників з інших сфер, ця
динаміка пов’язана також з рівнем заробітної
плати в українській ІТ-індустрії, яка майже
в шість разів перевищує середню зарплату в країні – $ 1700 проти $ 300 [24].
Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що ринок праці при цифровій трансформації формує
попит на професіоналів, які, крім знань спеціальності, володіння іноземними мовами, мають
навички віртуальної співпраці, креативного мислення, професійної відповідальності, гнучкості
й адаптивності. Вирішальну роль у цьому відіграє освіта, саме освіта в умовах цифрової трансформації є особливим чинником ефективного
функціонування національних економік.
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Тенденції розвитку страхового ринку України на сучасному етапі
Анотація. Досліджується страховий ринок України, його тенденції та проблеми функціонування. У рамках аналізу розглядаються такі показники страхової діяльності, як кількість страхових компаній та кількість укладених договорів страхування. Основні закономірності функціонування страхового ринку України відображає аналіз показників галузі за найбільш поширеними видами страхування, визначальними
серед яких є обсяги страхових премій та обсяги страхових виплат. Окрема увага приділена ринку перестрахування. Розглядаються також показники діяльності страхових компаній в частині обсягів сформованих страхових резервів, активів та обсягу сплачених статутних капіталів. За результатами дослідження
простежується відповідна динаміка та надається характеристика вказаних вище показників. Виділяються проблеми, які властиві українському страховому ринку та зазначається необхідність формування відповідних умов для його ефективного розвитку.
Ключові слова: страховий ринок, ринок перестрахування, страховик, страхувальник, страхова компанія,
страхова премія, страхова виплата, рівень виплат.
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Tendencies of Ukrainian insurance market development
at current stage

економічні науки

Summary. The insurance market of Ukraine, its tendencies and problems of functioning are investigated. The
analysis uses data from the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets. The analysis examines the dynamics of such indicators of insurance activity as the number of insurance companies and
the number of insurance contracts. It is determined that the number of insurance companies tends to decrease.
The causes of this situation are both the internal crisis phenomena and the failure to meet capitalization requirements by domestic insurers. The basic laws of functioning of the insurance market of Ukraine reflect the
analysis of industry indicators by the main and most common types of insurance, determining among which are
the volume of insurance premiums and the volume of insurance payments. It has been investigated that there is
a positive trend in terms of insurance premiums and insurance payments. Positive trends include the increase
in the level of payments. Particular attention is paid to the reinsurance market as the later is an integral part of
the insurance market. The tendencies of insurance market development by the indicators of activity of insurance
companies in terms of the volume of insurance reserves formed, assets and the volume of paid-up authorized capital were also evaluated. It has been researched that there is a steady increase in the volume of insurance reserves
and assets, which is a prerequisite for stable functioning and development of the insurance market. At the same
time, the downward trend in the paid-up share capital of insurers is a negative trend. According to the results of
the study, the corresponding dynamics are monitored and characteristics of the above indicators are presented.
The problems that are peculiar to the Ukrainian insurance market are highlighted and the need to formulate appropriate conditions for its effective development is noted. It is noted that despite the rather high growth rates of
quantitative indicators, the institutional and functional characteristics of the Ukrainian insurance market do not
generally correspond to the trends of the world insurance markets and the real needs of the domestic economy.
Keywords: insurance market, reinsurance market, insurer, insurer, insurance company, insurance premium,
insurance payment, level of payments.

остановка проблеми. Сучасний стан
П
страхового ринку України не повною мірою відповідає тенденціям розвитку ринків стра-

хового захисту розвинених країн. Подальший
розвиток вітчизняного страхового ринку потребує
розробки ефективної політики щодо забезпечення страхової діяльності страховиків, іноземних
перестраховиків, активізації страхувальників,
створення розвиненої платоспроможної системи
страхування. У зв’язку з цим зростає потреба
у дослідженні тенденцій страхового ринку у нашій країні на сучасному етапі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивченню теоретичних та практичних засад
функціонування та розвитку страхового ринку
присвячено наукові праці багатьох вітчизняних
вчених, таких як В.Д. Базилевич, С.І. Білоус,
Н.М. Внукова, О.Д. Вовчак, В.В. Волкова, О.О. Гаманкова, О.А. Гвозденко, С.Г. Журавін, О.С. Жу© Попович Д.В., Гладкий С.Ю., Працьовитий Т.Д., 2019

равка, Л.О. Заволока, Ю.М. Клапків, О.В. Козьменко, Л.О. Орланюк-Маліцкая, С.С. Осадець,
І.Ю. Рудь, С.В. Сєміколенова, Р.Г. Соболь,
В.М. Фурман, А.С. Шолойко, Я.П. Шумелда та ін.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Потребують подальших досліджень тенденції, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку з врахуванням сучасних
реалій функціонування вітчизняної економіки
та європейського вектору розвитку нашої держави.
Мета статті. Головною метою є оцінка стану
вітчизняного страхового ринку, дослідження його
тенденцій, виділення проблем, які стримують його
розвиток та визначення подальших перспектив.
Виклад основного матеріалу. У сучасних динамічних умовах глобалізації та інтеграції України в європейське та світове співтовариство виникає об’єктивна потреба поглиблення досліджень
тенденцій національного страхового ринку, вияв-
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60% (18 млн грн і 27 млн грн відповідно). Великі
страхові компанії виконали це завдання, а ось
дрібні, які не відповідають новим правилам, вже
поступово залишають ринок.
Додатково регулятор підвищив вимоги до активів, які можуть враховуватися під час розрахунку
нормативів платоспроможності. 20-40% страхових
резервів (у залежності від виду діяльності) мають бути низькоризиковими, наприклад ОВДП,
облігації міжнародних фінансових організацій,
поточні рахунки і депозити в банках з рейтингом не менше АА за національною рейтинговою
шкалою [5]. Нові вимоги покликані виключити
з ринку страхові компанії з ліквідними активами
у кілька тисяч гривень, які мають зобов’язання
на десятки чи сотні мільйонів, а страхові виплати
здійснюють за рахунок коштів нових клієнтів. Запровадження таких заходів стимулює вітчизняні
страхові компанії мати ресурс для ефективної діяльності й повного виконання своїх зобов’язань і,
як наслідок, суттєво підвищить надійність, конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість страхового ринку України.
Варто зауважити, що в сучасних умовах спостерігається невисокий рівень розвитку саме
страхових компаній «life», питома вага яких
у загальній кількості страхових компаній постійно скорочується (12,6% у 2016 році; 11,2%
у 2017 році; 10,7% у 2018 році). Отже, характерною рисою розвитку страхового ринку України
є те, що він на 89% складається зі страхових компаній «non-life». Об’єктивною причиною пояснення такого стану розвитку страхування життя є те,
що населення країни не має вільних коштів для
укладання договорів страхування життя та довіри до страхової системи в цілому.
Одним з важливих показників щодо оцінки
загальних тенденцій розвитку страхового ринку
є кількість укладених договорів страхування, серед сукупності яких важливо виділяти договори
з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, як «масового» виду страхування, що носить обов’язковий характер (табл. 2).

Кількість страхових компаній в Україні у 2016-2018 рр.
Кількість страхових компаній
Загальна кількість
в т.ч. страхових компаній «non-life»
в т.ч. страхових компаній «life»

2016
310
271
39

2017
294
261
33

Таблиця 1
2018
281
251
30

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]

Кількість договорів страхування, укладених у 2016-2018 рр.
Кількість договорів
страхування
Кількість договорів, крім договорів
з обов’язкового страхування від
нещасних випадків на транспорті,
у тому числі:
- зі страхувальниками-фізичними
особами
Кількість договорів з обов’язкового
особистого страхування від
нещасних випадків на транспорті

Таблиця 2

Темп
приросту
2017/2016, % 2018/2017, %

2016
тис. од.

2017
тис. од.

2018
тис. од.

61272,8

70658,2

77495,0

15,3

9,7

42534,6

66915,2

72460,2

57,3

8,3

118198,4

114824,7

123582,5

-2,9

7,6

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]
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лення проблемних аспектів у його функціонуванні
та пошуку перспективних напрямів його розвитку.
В Україні страховий ринок є другим за рівнем
капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2018 р. становила 281, у тому
числі страхових компаній «life» (страхові компанії,
що здійснюють страхування життя) – 30 компаній, страхових компаній «non-life» (страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших,
ніж страхування життя) – 251 компанія, (станом
на 31.12.2017 р. – 294 компанії, у тому числі страхових компаній «life» – 33 компанії, страхових
компаній «non-life» – 261 компанія) (табл. 1).
Як видно з даних табл. 1, кількість страхових
компаній має тенденцію до зменшення, так за
2018 рік порівняно з 2017 роком, кількість компаній зменшилася на 13 страхових компаній, порівняно з 2016 роком зменшилася на 29 страхових
компаній. Причинами цієї ситуації є як внутрішні
кризові явища, так і невиконання вимог щодо капіталізації з боку вітчизняних страховиків.
На нашу думку, однією з основних причин скорочення кількості страхових компаній
є затвердження влітку 2018 р. Національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг розпорядження №850 «Про Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій страховика» [4].
Згідно з документом впродовж двох років страховики повинні сформувати додатковий запас ліквідності та очистити свої портфелі від неякісних
активів. З 30 червня 2020 року розмір «подушки
безпеки» для страхових компаній «non-life» (ризикових страхових компаній) складатиме 30 млн
грн, а для компаній зі страхування життя –
45 млн грн. До кінця 2018 р. компаніям потрібно було сформувати «подушку безпеки» в розмірі
30% від необхідної суми (9 млн грн для страхових
компаній «non-life» і 13,5 млн грн – для страхових компаній «life»), а до 30 червня 2019 р. – вже
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Дані, зазначені у табл. 2, свідчать, що у 2018 році
збільшилась кількість укладених договорів страхування на 15 594,6 тис. одиниць (або на 8,4%). При цьому на 4 909,5 тис. одиниць (або на 8,1%) зросла кількість договорів з добровільного страхування, в тому
числі збільшилась кількість укладених договорів
страхування від нещасних випадків на 4 484,5 тис.
одиниць (або на 13,5%), кількість укладених договорів на страхування медичних витрат зросла на
850,2 тис. одиниць (або на 23,5%), кількість укладених договорів страхування фінансових ризиків
зменшилась на 1 180,5 тис. одиниць (або на 16,8%).
Кількість укладених договорів з обов’язкового страхування збільшилась на 9 222,3 тис. одиниць (або
на 7,5%) за рахунок збільшення кількості договорів
страхування від нещасних випадків на транспорті
на 8 757,9 тис. одиниць (7,6%) [3].
Основні закономірності функціонування страхового ринку України відображає аналіз показників галузі за головними та найбільш поширеними видами страхування, визначальними
серед яких є обсяги страхових премій та обсяги
страхових виплат компаній. Варто зазначити,
що позитивною є тенденція до збільшення обсягів надходжень валових страхових премій та чистих страхових премій протягом 2018 року порівняно із 2017 роком на 13,7% та 20,8% відповідно.
Отже, найбільш репрезентативними для аналізу тенденцій розвитку національного страхового ринку є саме показники страхових премій
та страхових виплат.
Страхова премія являє собою плату за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести
страховику згідно з договором страхування. Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується
страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку [6].
За 2018 рік частка валових страхових премій
у відношенні до ВВП становила 1,4%, що на 0,1 в.п.

менше в порівнянні з 2017 роком; частка чистих
страхових премій (розраховуються як валові страхові премії (виплати) за мінусом частки страхових
премій (виплат), які сплачуються перестраховикам-резидентам (компенсовані перестраховикамирезидентами) у відношенні до ВВП залишилась на
рівні 2017 року та становила 1,0% [3].
Основні показники щодо функціонування
страхового ринку в розрізі страхових премій
та страхових виплат наведені у табл. 3.
Як свідчать дані табл. 3, у 2018 році у порівнянні з 2017 роком на 5 935,7 млн грн (13,7%)
збільшився обсяг надходжень валових страхових
премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 5 929,9 млн грн (20,8%). Питома вага чистих
страхових премій у валових страхових преміях за
2018 рік становила 69,7%, що на 4,1 в.п. більше в порівнянні з 2017 роком. Обсяг валових страхових
виплат (відшкодувань) у порівнянні з 2017 роком
збільшився на 2 326,6 млн грн (22,1%), обсяг чистих страхових виплат збільшився на 2 175,8 млн
грн (21,2%). Рівень валових виплат у порівнянні
з аналогічним періодом 2017 року збільшився на
1,8 в.п. та становив 26,1%. Рівень чистих страхових виплат станом на кінець 2018 року становив
36,1%, що більше на 0,1 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків
від страхувальників та перестрахувальників
за 2018 рік, становили 49 367,5 млн грн, що на
5 935,7 млн грн більше порівняно з 2017 роком
та на 14 197,2 млн грн більше порівняно з 2016 роком (табл. 4).
Як бачимо з даних табл. 4, за 2016 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 35 170,3 млн грн,
з яких: 13 220,0 млн грн (37,6%), що надійшли
від фізичних осіб; 21 950,3 млн грн (62,4%), що
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Таблиця 3
Основні показники діяльності страхового ринку в розрізі страхових премій
та страхових виплат у 2016-2018 рр.
Показник

2016
млн грн

2017
млн грн

2018
млн грн

Валові страхові премії, у тому числі
- зі страхування життя
Валові страхові виплати, у тому числі
- зі страхування життя
Рівень валових виплат, %
Чисті страхові премії
Чисті страхові виплати
Рівень чистих виплат, %

35170,3
2756,1
8839,5
418,3
25,1
26463,8
8561,0
32,3

43431,8
2913,7
10536,8
556,3
24,3
28494,4
10256,8
36,0

49367,5
3906,1
12863,4
704,9
26,1
34424,3
12432,6
36,1

Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %
23,5
13,7
5,7
34,1
19,2
22,1
33,0
26,7
7,7
20,8
19,8
21,2
-

Джерело: розроблено авторами за даними [1-3]

Структура надходження валових страхових премій у 2016-2018 рр.
Показник

2016 млн
грн

2017 млн
грн

2018 млн
грн

Валові страхові премії, з них:
- від страхувальників-фізичних осіб
- від юридичних осіб
- від перестрахувальників

35170,3
13220,0
12879,6
9070,7

43431,8
15555,6
12937,7
14938,5

49367,5
18431,0
17348,1
13588,4

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]

Таблиця 4

Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %
23,5
13,7
17,7
18,5
0,5
34,1
64,7
-9,0

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

ня, як: страхування майна (збільшення валових
страхових виплат на 1 161,2 млн грн (у чотири
рази)); автострахування (збільшення валових
страхових виплат на 833,8 млн грн (16,7%)); медичне страхування (збільшення валових страхових виплат на 423,3 млн грн (25,3%)); страхування життя (збільшення валових страхових виплат
на 148,6 млн грн (26,7%)). Водночас, зменшилися
валові страхові виплати зі страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових виплат на 294,3 млн грн (15,7%)); страхування кредитів (зменшення валових страхових виплат на
183,3 млн грн (70,1%)) [3]. Високий рівень валових
та чистих страхових виплат спостерігається з медичного страхування – 60,1% та 64,6%, за видами добровільного особистого страхування – 37,2%
та 42,7%, за видами недержавного обов’язкового
страхування – 36,2% та 37,0% відповідно.
На окрему увагу заслуговує розгляд операцій, які мають місце на ринку перестрахування,
оскільки останній є невід’ємною складовою страхового ринку. Показники ринку перестрахування
за 2016-2018 рр. пропонуємо розглянути у табл. 5.
Як видно з даних табл. 5, за договорами перестрахування ризиків за 2018 рік українські
страховики
(цеденти,
перестрахувальники)
сплатили часток страхових премій 17 940,7 млн
грн (за 2017 рік – 18 333,6 млн грн), з яких: перестраховикам-нерезидентам – 2 997,5 млн грн,
що на 11,7% менше порівняно з 2017 роком (за
2017 рік – 3 396,2 млн грн); перестраховикам-резидентам – 14 943,2 млн грн, що на 0,04% більше
порівняно з відповідним показником 2017 року
(за 2017 рік – 14 937,4 млн грн).
Неоднорідна динаміка спостерігається за показником співвідношення вихідного перестрахування до валових страхових премій. Зокрема, співвідношення вихідного перестрахування
до валових страхових премій станом на кінець
2018 року становило 36,3%, що на 5,9 в.п. менше аналогічного показника попереднього року
та на 0,3 в.п. більше показника 2016 року (станом на кінець 2017 року – 42,2%, станом на кінець 2016 року – 36,0%).
Слід зазначити, що операції вихідного перестрахування за 2018 рік зменшились на 2,1%
(з 18 333,6 млн грн у 2017 році до 17 940,7 млн грн
у 2018 році) за рахунок зменшення на 398,7 млн

Основні показники діяльності ринку перестрахування у 2016-2018 рр.

Таблиця 5

Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %

Показник

2016
млн грн

2017
млн грн

2018
млн грн

Сплачено на перестрахування,
у тому числі:
- перестраховикам-резидентам
- перестраховикам-нерезидентам
Виплати, компенсовані
перестраховиками, у тому числі:
- перестраховиками-резидентами
- перестраховиками-нерезидентами
Отримані страхові премії від
перестрахувальників-нерезидентів
Виплати, компенсовані
перестрахувальникам-нерезидентам

12668,7

18333,6

17940,7

44,7

-2,1

8706,4
3962,3

14937,4
3396,2

14943,2
2997,5

71,6
-14,3

0,0
-11,7

1233,2

1208,2

2459,0

-2,0

103,5

278,5
954,7

280,0
928,2

430,8
2028,2

0,5
-2,8

53,9
118,5

40,1

46,1

48,4

15,0

5,0

14,2

13,8

44,4

-2,8

221,7

Джерело: розроблено авторами за даними [1–3]
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надійшли від юридичних осіб. У 2017 році валова сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 43 431,8 млн грн, з яких:
15 555,6 млн грн (35,8%), що надійшли від фізичних осіб; 27 876,2 млн грн (64,2%), що надійшли від юридичних осіб. У 2018 році валова сума
страхових премій, отриманих страховиками, становила 49 367,5 млн грн, з яких: 18 431,0 млн
грн (37,3%), що надійшли від фізичних осіб;
30 936,5 млн грн (62,7%), що надійшли від юридичних осіб.
За 2018 рік сума отриманих страховиками
валових премій з видів страхування, інших, ніж
страхування життя становила 45 461,4 млн грн
(або 92,1% від загальної суми страхових премій),
а зі страхування життя – 3 906,1 млн грн (або
7,9% від загальної суми страхових премій) [3].
Збільшення валових страхових премій відбулося майже за всіма видами страхування, а саме:
автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») (збільшення валових страхових платежів на
2 362,1 млн грн (22,3%)); страхування майна (збільшення валових страхових платежів на 1 341,3 млн
грн (26,3%)); страхування життя (збільшення валових страхових платежів на 992,4 млн грн (34,1%));
страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ (збільшення валових страхових
платежів на 899,0 млн грн (25,0%)); страхування
кредитів (збільшення валових страхових платежів
на 748,6 млн грн (у два рази)); медичне страхування (збільшення валових страхових платежів на
605,4 млн грн (21,0%)); страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на
454,9 млн грн (55,1%)); страхування від нещасних
випадків (збільшення валових страхових платежів
на 445,7 млн грн (34,1%)). Водночас, зменшилися
валові страхові премії зі страхування вантажів
та багажу (зменшення валових страхових платежів на 1 787,7 млн грн (38,1%)); страхування фінансових ризиків (зменшення валових страхових
платежів на 458,9 млн грн (8,2%)); страху-вання
відповідальності перед третіми особами (зменшення валових страхових платежів на 357,8 млн грн
(12,2%)) [3].
Зростання обсягів валових страхових виплат
за 2018 рік мало місце у більшості основних системоутворюючих видах страхування. Збільшилися
валові страхові виплати з таких видів страхуван-
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грн (11,7%) обсягів перестрахування із страховиками-нерезидентами. При цьому, операції з перестрахування в середині країни збільшились
на 5,8 млн грн. (11,3%) [3]. Дана тенденція свідчить про становлення вітчизняного ринку перестрахування. В цілому, вітчизняний страховий
ринок в частині передачі ризиків на перестрахування має неоднорідну динаміку, але водночас
відбувається «зміщення» в бік вітчизняних перестраховиків. Це свідчить не лише про їх готовність прийняття ризиків на перестрахування,
але і про зростання фінансових можливостей для
укладення перестрахових договорів.
Однак, не зважаючи на неоднорідну динаміку вітчизняного страхового ринку в частині передачі ризиків на перестрахування, загальна
сума часток страхових виплат, компенсованих
перестраховиками, становила 2 459,0 млн грн (за
2017 рік – 1 208,2 млн грн), в тому числі компенсовано: перестраховиками-нерезидентами – 2 028,2 млн
грн, що на 118,5% більше порівняно з 2017 роком
(за 2017 рік – 928,2 млн грн); перестраховикамирезидентами – 430,8 млн грн, що на 53,9% більше
порівняно з відповідним показником 2017 року (за
2017 рік – 280,0 млн грн). Отже, дані показники мають яскраво виражену позитивну динаміку, що, на
нашу думку, свідчить про позитивні тенденції розвитку вітчизняного ринку перестрахування.
Впродовж 2016-2018 рр. змінювались обсяги вихідного перестрахування, відповідно зазнали змін і частки резидентів та нерезидентів
у вихідному перестрахуванні. При зменшенні
у 2018 році порівняно з 2016 роком операцій з перестрахування із страховиками-нерезидентами
на 24,4% їх частка у вихідному перестрахуванні зменшилась на 14,6 в.п. до рівня 16,7%. Відповідно збільшилась частка резидентів з рівня
68,7% у 2016 році, до рівня 83,3% у 2018 році.
Аналізуючи зміни на перестрахувальному
ринку, можна зробити висновок, що в останні роки
ситуація кардинально змінилася і частка нерезидентів у вихідному перестрахуванні зменшилась
рівно на стільки, на скільки збільшилась частка
резидентів, причому у 2012 р. таке співвідношення ще було 50% на 50% [7, с. 51]. Це позитивна
тенденція, оскільки перестрахування ризиків
за кордоном супроводжується відтоком капіталу
та втратою значних фінансових ресурсів.
Не менш важливими показниками щодо оцінки стану розвитку страхового ринку є показники

діяльності страхових компаній в частині обсягів
сформованих страхових резервів, активів та обсягу сплачених статутних капіталів (табл. 6).
Головна особливість фінансів страховиків –
виділення в складі залученого капіталу страхових резервів. Потреба в формуванні страхових
резервів обумовлена імовірнісним характером
страхових подій і невизначеністю моменту настання та розміру збитків.
Страхові резерви – грошові кошти, що утворюються страховиками з метою забезпечення
майбутніх виплат страхових сум і страхового
відшкодування залежно від видів страхування
(перестрахування) [6]. На виконання вимог Нацкомфінпослуг прийнятними активами можуть
бути такі активи страховика: грошові кошти на
поточному рахунку; банківські вклади (депозити); валютні вкладення; нерухоме майно; акції,
облігації підприємств (крім цільових облігацій),
іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, облігації місцевих позик та міжнародних фінансових
організацій; державні облігації України; права вимоги до перестраховиків; інвестиції в економіку України за рахунок коштів страхових
резервів, затверджених постановою Кабінету
Міністрів від 17 серпня 2002 року № 1211; банківські метали, в тому числі поточні та вкладні
(депозитні) рахунки в них; кредити страхувальникам-фізичним особам, які уклали договори
страхування життя, в межах викупної суми на
момент видачі кредиту та під заставу викупної
суми – для страхових резервів із страхування
життя; готівка в касі в обсягах лімітів залишків
каси, розрахунок яких встановлено НБУ; кошти,
сплачені страховиками до централізованих страхових резервних фондів [8].
Як свідчать дані табл. 6, страхові резерви станом на кінець 2018 року зросли на 4111,2 млн грн
(18,0%) у порівнянні з аналогічною датою 2017 року,
при цьому технічні резерви зросли на 3 165,7 млн
грн (21,9%), а резерви зі страхування життя зросли
на 945,5 млн грн (11,3%). Також на кінець 2018 року
у порівнянні з аналогічною датою 2017 року збільшились такі показники, як загальні активи страховиків на 6 112,3 млн грн (10,7%), з них активи,
визначені законодавством для покриття страхових
резервів – на 4 581,9 млн грн (12,7%). Зменшення
на 1,5% загального обсягу сплачених статутних капіталів, на нашу думку, спричинене зменшенням
в цілому кількості страхових компаній на ринку,

Таблиця 6
Основні показники діяльності страхового ринку в розрізі страхових резервів,
активів страховиків та сплаченого статутного капіталу у 2016-2018 рр.
Темп приросту
2017/2016, % 2018/2017, %

Показник

2016
млн грн

2017
млн грн

2018
млн грн

Обсяг сформованих страхових резервів,
у тому числі
- резерви зі страхування життя
- технічні резерви
Загальні активи страховиків (згідно з
формою 1 (П(С)БО 2))
Активи визначені ст. 31 Закону України
«Про страхування» для представлення
коштів страхових резервів
Обсяг сплачених статутних капіталів

20936,7

22864,4

26975,6

9,2

18,0

7828,2
13108,5

8389,6
14474,8

9335,1
17640,5

7,2
10,4

11,3
21,9

56075,6

57381,0

63493,3

2,3

10,7

35071,9

36084,6

40666,5

2,9

12,7

12661,6

12831,3

12636,6

1,3

-1,5

Джерело: розроблено авторами за даними [1-3]
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які не в стані виконати вимоги щодо мінімального
обсягу статутного капіталу.
Проведений аналіз основних показників діяльності страхових компаній України впродовж
2016-2018 років свідчить про зміцнення тенденції до зрос-тання обсягів вітчизняного страхового
ринку. Водночас, варто зауважити, що суттєве
погіршання ситуації на страховому ринку мало
місце починаючи з 2014 року, в якому відбулися доленосні для нашої держави геополітичні
та військові події, що відповідним чином вплинули на політичні та соціально-економічні процеси у країні.
Серед позитивних чинників слід назвати стійке зростання обсягів страхових резервів та активів, що є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку страхового ринку. Щодо
інших ключових показників страхового ринку
України, доцільно зауважити, що кількість зареєстрованих страхових компаній постійно скорочувалася, а динаміка кількості укладених договорів страхування, страхових премій і страхових
виплат не мала чітких тенденцій і зумовлювалася відповідними інституціональними чинниками, які спонукали до згортання або активізації
страхової діяльності.
Незважаючи на досить високі темпи зростання кількісних показників, інституційні та функціональні характеристики страхового ринку
України загалом не відповідають тенденціям
світових страхових ринків та реальним потребам
вітчизняної економіки, що зумовлює його істотне відставання у процесі формування світової
фінансової системи. Оскільки у структурі страхового ринку України 90% займає сектор non-life
страхування, можна зазначити, що за основними
кількісними й якісними ознаками вітчизняний
ринок не відповідає стандартам розвинених країн, зокрема країн Європейського союзу.
Основними проблемами, які негативно впливають на розвиток страхового ринку в Україні
визначимо такі [9, с. 31]:
– відсутність політичної та економічної стабільності, сталого зростання виробництва, неплатоспроможність населення, дефіцит фінансових ресурсів;
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– слабкі зовнішньоекономічні зв’язки України у сфері страхування з ін-шими країнами;
– недосконала і фрагментарна законодавча база, відсутність державних преференцій
на страховому ринку, неефективний контроль
з боку держави, прояви монополізму;
– високий рівень інфляції, що унеможливлює
реалізацію надійних інвестиційних програм, а
також реальних фінансових механізмів для довгострокового розміщення страхових резервів;
– слабкий розвиток фондового ринку, що не
дає змогу використовувати цінні папери як категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів;
– відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового секторів економіки, низький рівень розвитку допоміжної інфраструктури
страхового ринку;
– неналежний рівень інформації про стан
і можливості страхового ринку, відсутність довіри населення до страхування.
Окрім вище зазначених проблем, на нашу
думку, нагального вирішення потребує: удосконалення вимог щодо порядку створення та функціонування страховиків відповідно до чинного
законодавства та з обов’язковим врахуванням
міжнародних стандартів; упорядкування існуючих видів страхування та врегулювання механізму їх здійснення; удосконалення оподаткування
страхової діяльності. Саме тому, забезпечення
відповідних умов для ефективного розвитку вітчизняного страхового ринку має бути одним із
пріоритетних державних завдань як в аспекті
національної безпеки, так і подальшого соціально-економічного розвитку країни в контексті євроінтеграції.
Висновки і пропозиції. Ринок страхування
в Україні визначається своєю динамічністю, про
що свідчить зростання основних показників його
діяльності. Проте, даному ринку властивий ряд
проблем, описаний в основному викладі дослідження, які потребують впровадження ряду змін
для покращення його стану, зокрема заходи зі
сторони держави, продовження євроінтеграційного курсу нашої країни.
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Економіка спільного споживання: сутність і тенденції розвитку
Анотація. У статті розкривається сутність економіки спільного споживання (ЕСС), що виникла в ході активного впровадження інформаційних технологій в процесі виробництва, споживання, обміну. Актуальність проблеми ЕСС визначається досить широким поширенням цієї моделі як в теорії, так і в практиці соціально-економічних відносин у ряді країн світу, трактування цієї моделі як елемента «нової економіки»
К. Шваба. І головне позиціонування її як якоїсь альтернативи соціально-економічній моделі, заснованої
на приватній власності. В статті дано критичний аналіз оцінки «революційної» ролі Шерінга в області
модифікації відносин приватної власності. При аналізі структури ЕСС дається оцінка її впливу на сучасні
соціально-економічні процеси. Підкреслюються її сутнісні характеристики щодо нових коперативістських
відносин у суспільстві, націленість на співпрацю, що носить інклюзивний характер.
Ключові слова: економіка спільного споживання, шерінгова економіка, нова економіка, модифікація
приватної форми власності, Четверта промислова революція, інклюзивність економіки спільного
споживання.
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The economy of collaborative consumption:
essence and tendencies of development

остановка проблеми. В умовах поступоП
вого розгортання четвертої промислової
революції і в розпал світової фінансової кризи ви-

никла нова модель товарних відносин, вбудованих в систему відносин цифрової економіки-так
звана шерингова економіка (sharing economy),
включає ряд визначень: економіка обміну, економіка спільного споживання, економіка спільного
користування товарами, послугами, економіка
доступу, колаборативна економіка, peer-to-peer
economy (від користувача до користувача або
P2P) і т.п. всі ці визначення мають загальну
смислову базу-взаємодія, колабораціонізм, коперативізм, проте при поглибленому дослідженні
мають різний зміст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Таким чином, ні в теорії, ні на практиці не вироблено єдиного загальноприйнятого терміна
для позначення цієї моделі. Останнє можна по-

яснити тим, що ця модель сформувалася недавно. Термін «sharing economy» («шерингова економіка») з'явився в економічній літературі в період
фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. разом з формуванням нових бізнес-структур. Походження цього терміна пов'язують з ім'ям Лоуренса Лессінга (Lawrence Lessing), професора права
в Стенфордському університеті (нині працює
в Гарвардському університеті), першим використав цей термін (у 2008 р.).
Термін «спільне споживання» використовується для опису економічної моделі, заснованої
на колективному використанні товарів і послуг,
бартері та оренді замість володіння, в основі якої лежить ідея, що іноді зручніше платити
за тимчасовий доступ до продукту, ніж володіти цим продуктом [1]. Термін «collaborative
consumption» («спільне споживання») вперше
був використаний ще в 1978 р. Маркусом Фел© Рагулич О.Ю., Зайцев О.Г., 2019

економічні науки

Summary. The article analyzes the essence of the economy of joint consumption (sharing) arising in the course
of active implementation of information technologies in the process of production, consumption, exchange, analyzes the essence of the sharing economy as a socioeconomic system, the idea of which is based on the common
use and sharing of resources goods and services. The basic postulates and driving forces of the economy of
сommon consumption are found out. The actuality of the ESP problem is determined by the fairly wide spread
of this model both in theory and in the practice of socio-economic relations in a number of countries around the
world, interpreting this model as an element of the “new economy” by K. Schwab. And the main positioning of
it as a kind of alternative to the socio-economic model based on private property. The article provides a critical
analysis of the assessment of the “revolutionary” role of sharing in the field of modification of private property
relations and its (sharing economy) challenge to these relations. When analyzing the structure of ESPs, an assessment of its impact on modern socio-economic processes is given. It emphasizes its essential characteristics
in relation to new cooperative relations in society, focus on cooperation, which is inclusive. The article is devoted to the definition of the main problems in the sphere of sharing economy and the course of their solutions, as
well as the advantages of its use. The relevance of this article is not in doubt, since the sharing economy exists
in many countries of the world and is actively developing with the introduction of information technologies in
various spheres of modern life. This work is a serious and interesting scientific article on a rather rare topic.
The sources cited in this article reflect the modern point of view on the studied problem. Analyzing the practice
the sharing economy does not stand still, but is rapidly changing, supplemented with new features, creates new
opportunities, captures new the sphere and goes to the highest levels. At the same time in the development of
sharing appear more and more new trends.
Keywords: еconomics of joint consumption, sharing economy, new economy, modification of private ownership,
fourth industrial revolution, inclusion of the sharing economy.
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соном і Джо Л. Спаэтом (Marcus Felson & Joe
L. Spaeth) у статті «Структура спільноти та спільне споживання: рутинний підхід до діяльності» («Community Structure and Collaborative
Consumption: a routine activity approach») [2].
Концепція спільного споживання була сформульована в 2010 р. Рейчел Ботсман (Rachel
Botsman) і Ру Роджерсом (Roo Rogers), співавторами книги «what's Mine Is Yours: The Rise of
Collaborative Consumption» [3], описавши нову
соціо-економічну модель, здатну революціонувати споживання товарів і послуг.
Деякі дослідники sharing economy розглядають цю модель в якості одного з найістотніших
трендів сучасної світової економіки і явища, здатного призвести до зміни економічної парадигми
[4]. Спільне споживання в 2011 р. було названо
журналом «Тайм» (Time) однією з десяти ідей, які
змінять світ [5], зупинивши яскраво проявилися
в XX столітті перевиробництво і надспоживання.
Засновник та ідеолог Давоського форуму Клаус Шваб у своїй книзі «Четверта промислова революція» відносить економіку спільного споживання до принципово нової моделі, яка змінить
сучасне суспільство [6]. На думку китайських
дослідників економіки спільного споживання
Чжан Сяожуна і Юй Даня «економічна база майбутнього суспільства буде, ймовірно, заснована
на шеринг і стане економікою шерингизма» [7].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Спільне споживання засноване на ідеї використання колишніх у вживанні товарів (які передаються тимчасово або
назавжди) від одну людину, якій вони більше
не потрібні, до іншої, якій вони потрібні. Проте
в умовах розвитку постіндустріальних технологій можливість по-новому поглянути і оцінити
попередні явища, повернутися до початку, переглянути їх інклюзивний потенціал, стає найважливішим якісним фактором сучасного соціуму.
Економіка спільного споживання (ЕСС) має
ряд особливостей.
1. Спільне споживання вже не в одиничних
спорадичних,а в масових масштабах здійснюється на основі цифрових технологій, концентруючих численних учасників процесу на електронних платформа.
2. Різко зростає мобільність обмінів, вони стають
більш інтенсивними підвищується їх ефективність.
Роком народження економіки спільного споживання вважається 2007 р., коли стартувала епоха
смартфонів і мобільних додатків, без яких бурхливе
зростання таких сервісів був би неможливий.
3. Обмін помітно диверсифікується, в оборот
залучаються різноманітні товари, в т. ч. інтелектуальна діяльність для обміну, дарування, використання. Відбувається своєрідна сек'юритизація
викидних продуктів, активів, які виявляються
суспільно корисними. В результаті підвищується ступінь інклюзивного розвитку економіки.
Можна сказати, що модель ЕСС – це модель інклюзивного розвитку сучасної економіки, утягує
в обіг багато незатребувані «сплячі» фактори виробництва і використання [8].
ЕСП зазвичай включають ряд секторів, які
забезпечують трансакції між окремими учасниками і організаціями за допомогою електронних
платформ:

– спільний обмін, дарування товарів вживаних, невикористаних з тієї чи іншої причини;
– спільне фінансування (collaborative finance):
фізичні особи і підприємства, які інвестують, позичають, здійснюють фінансування і пірінговое
кредитування (crowd-funding and peer-to-peer
lending) безпосередньо між собою;
– пірінгове (peering) розміщення: домашні
господарства, що надають доступ до невикористаного простору в своєму будинку або орендують
будинок для мандрівників;
– пірінговий транспорт: спільне користування
автомобілем або стоянкою (паркуванням);
– професійні послуги фрілансерів (freelancers)
«на требованию» (on demand professional services):
доступ «на требованию» (accesson-demand
support) до таких навичок, як адміністрування,
консультування та бухгалтерський облік;
– побутові послуги «по запиту» (on-demand
household
services):
фрилансерные
ринки
(freelancer market places), виконують домашні
завдання, такі як доставка продуктів, наприклад.
До такої структури ЕСС часто відносять і угоди, які є по суті звичайною бізнес-діяльністю,
з усталеними формами, іменуючи їх «економікою спільного використання» (ЕСВ). За формою ці угоди нагадують характер ЕСС, але, по
суті, до неї не мають відношення. До так званої
«економіки спільного використання» можна віднести більшість угод в сучасній економіці, що
представляє високоспеціалізовану і кооперовану
організацію виробництва і споживання. Мімікруючи під модну модель ЕСС, багато компаній,
перебуваючи в рамках виробничої кооперації
з іншими господарськими суб'єктами, прагнуть
показати себе креативними, інноваційними, наростити громадський капітал.
Інституційно і організаційно відмінність ЕСВ
і ЕСС складається у наступному: ЕСВ – це сегмент в основному С2С і С2В. ЕСС – сегмент, як
правило, В2В і В2С. їх об'єднання і виступає
під загальною назвою шерингової економіки
(sharing economy). Якщо ЕСС – це в основному
проста кооперація між фізичними особами з обміну, дарування, користування товарами та послугами, то ЕСС-це обмін товарами та послугами
між юридичними особами, внаслідок чого не відбувається відчуження власності, а тільки результатів володіння нею і як мета отримання прибутку. Фактично це звичайна товарна, оплатна
угода (рисунок 1).
Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження платформ шерингової економіки, які
функціонують, їх поширення, а також переваги
їх використання.
Виклад основного матеріалу. У моделі
ЕСВ в рамках сегментів С2С і С2В виникають
угоди, побудовані на оплатних основах, наприклад, прокат велосипедів, спортінвентарю, здача квартир в оренду і т. п. В цих угодах також
не відбувається відчуження власності, але реалізуються її інші форми, які, як правило, не фігурують в угоді ЕСС, а саме: володіння, розпорядження, користування. Так звана «економіка
спільного використання» – це рутинний бізнес
В2В з надання тих чи інших товарів і послуг однією компанією іншою в процесі громадського
відтворення на цифровій основі.
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Особливим випадком є модель Uber, яку багато дослідників пов'язують з шеринговою економікою. У моделі Uber відбувається інтеграція ряду
дрібних власників авто і водіїв за допомогою спеціальних комп'ютерних програм для оптимізації
та підвищення ефективності транспортування
людей на таксі. Угоди в моделі Uber можна віднести до В2С, але з чіткою метою інтегратора на
отримання прибутку без ознак благодійності,
властивої моделі ЕСВ, навіть пам'ятаючи про порівняно низькі ціни на послуги таксі, хоча часто
зі зниженням якості послуги. Модель Uber, що
виникла на етапі прояви системного інтересу до
ЕСВ і ототожнюється з нею це фактично просунута мережева модель інтеграції дрібних власників авто і водіїв на основі електронної платформи. Це дійсно нова модель на базі технологій
«мобільної революції», сегмент нової економіки –
платформної економіки отримала в останнє десятиліття достатньо широке поширення (Airbnb,
Relay Rides, Trivago і т. п.) і суспільне визнання.
Багато дослідників ЕСС вельми високо оцінюють цю модель, відносячи її до одного з сегментів «нової економіки» [9], а також заявляють, що вона трансформує традиційну приватну
власність в нову форму власності. Що стосується
появи нової форми власності при реалізації відносин суб'єктів в моделі ЕСС, то з цим навряд чи
можна погодитися. Аналізуючи практику реалізації моделі ЕСС, можна констатувати, що відбувається певна ерозія, підрив теорії і практики
моделі споживчого товариства, яку більше 70 років сповідує світ капіталізму.
Функціонування цього суспільства сприяє
перенакопиченню речей при одночасному зростанні благодійності, розвитку корпоративної соціальної відповідальності в розвинених країнах.
Ці фактори можна розглядати як певні передумови для формування основ ЕСС.
Суттєву роль у розвитку ЕСС може зіграти
і покоління міленіум (народжені після 2004 р.),
в якому формується нова система цінностей,
і яке вже не настільки одержима володінням
матеріальними благами, більш екологічно відповідально і отримує задоволення від спільного
користування майном, а не від накопичення матеріальних благ і боргів. Головне – це не власність, а доступ до неї. За даними компанії PwC,
57% опитаних дорослого населення Італії вважа-

ють, що «доступність – це новий вид власності»
[10], який дає свободу вибору не через володіння
власністю, а за її порівняно недорогого використання. При цьому власники власності є не господарями – рабами речей, а їх вільними користувачами.
На думку члена парламенту Данії Іди Аукен
(Ida Margrete Meier Auken), результатом поширення Шеринга може стати те, що люди взагалі перестануть мати власність. За її оцінками,
вже до 2030 р. у містах все станемо загальним:
від одягу і кухонного начиння напрокат до житлоплощі, яку буде дозволено використовувати
в якості, наприклад, переговорної за відсутності
мешканців. І в цьому буде економічний зміст: навіщо купувати дорогу ліжко, якщо можна взяти її
напрокат щодня виплачувати невелику суму за
її використовування? [11].
Поширення відносин ЕСВ в Китаї сприяло
висунення ідеї про те, що «економічна база майбутнього суспільства буде, ймовірно, заснована
на шеринг» і стане «економікою шерингизма»
(gongxiang zhuyin) [12]. Подібні підходи, культивовані західними дослідниками, тягнуть за
собою теоретичні висновки про те, що відносини між власниками та користувачами власності
є викликом і навіть альтернативою приватній
власності.
На відміну від «казарменно-комуністичної»
точки зору І. Аукен, Заява професора інформаційних систем та менеджменту Worwick Business
School Ола Хенфрідсона про ЕСС як «виклик»
і «альтернативу» приватній власності [13] має
своє раціональне зерно. Сенс його в тому, що відносини ЕСС формують модифіковану форму коперативістської нової форми реалізації власності
існуючої в капіталістичному суспільстві. Тим не
менше ці відносини кооперації, колабораціонізму будуються все ж на базі приватної (в країнах
Заходу), індивідуальної або державної власності
(в Китаї) і не є ні викликом, ні її альтернативою.
Ці відносини не піддають сумніву ту чи іншу
форму власності, а лише розсовують горизонти
її володіння, розпорядження, користування, зміщуючи акценти від володіння до користування
в ряді галузей і аж ніяк не повсюдно.
Цей процес зміщення акцентів почався не
з ЕСВ і не сьогодні, а в результаті відділення
капіталу-власності від капіталу-функції, роз-
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Рис. 1. Відмінності між економікою спільного споживання (ЕСС)
і економікою спільного використання (ЕСВ)
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порядження. Зростаюча практика ЕСС – це новий етап модифікації, пристосування приватної
власності в рамках мікро, малого та середнього бізнесу до умов сучасного суспільства, все
більш спирається на NBICS-технології (поєднання в одному ланцюжку нано– і біоінженерних
тобто генетичних технологій, інформаційних
і комп'ютерних технологій, а також когнітивних
ресурсів, націлених на штучний розум), нову
цифрову реальність.
Автор відомої роботи «нові правила для нової
економіки», футуролог, експерт з кіберкультури
Кевін Келлі в інтерв'ю російській газеті РБК висловлює думку про те, що ЕСС веде «до революції
в економіці» [14]. К. Келлі ототожнює ЕСС з мережевою економікою, в якій доступ до речі досить
зручніший, ніж володіння власністю. З цією тезою можна погодитися, оскільки володіння власністю передбачає і обов'язки, тобто підтримання
її в належному (товарному) стан, ремонт, страховка і т.п.
Однак ці аргументи навряд чи можуть в найближчій перспективі переламати ставлення людини до власності, що формувалося останні п'ять
тисяч років. Зручність доступу до власності – це
добре, але воно не скасовує статусності володіння
власністю, передачі її ПЗ спадку, розпорядженню на власний розсуд (за винятком окремих випадків) і деяких інших моментів. Таким чином,
можна констатувати, що протягом ще довгого
часу існування «нової власності» ЕСС буде поєднуватися з переважаючими відносинами приватності. «Власність» ЕСС – це відносно нова форма
коперативістської власності, що відрізняється від
сучасних форм кооперативної (пайової) власності. Поглиблене вивчення цього феномена вимагає окремого вивчення [15]. Хоча назвати модель
ЕСС революційної з точки зору підриву відносин
приватної власності навряд чи правомірно, процес її реалізації знаходиться в руслі сучасних
трендів розвитку світових економічних процесів.
Інформаційно-комунікаційні технології сприяють новому узагальненню праці, виробництва,
капіталу, інформації, технологій. Певну роль
в цьому процесі відіграє і ЕСС, яка представляє
собою форму розподілу економіки-відкритою децентралізованою, мережний. ЕСС відповідає
об'єктивному процесу руху від вертикальних
структур, скріплюються традиційними зв'язками
приватної власності з її інститутами, до горизонтальним, заснованим на добровільне, усвідомлене консенсус учасників таких відносин.
Економіка шерингу змінює показники успішності бізнесу і традиційні бізнес-моделі, що не мінялися роками. Так, на думку аналітиків Morgan
Stanley, для автомобільних компаній зміниться
ключова міра успіху: замість числа проданих машин основним показником успіху стане кількість
пройдених кілометрів. Якщо в 2015 р. на частку
каршеринга припадало лише 4% від загального
відстані, яку проїхали автомобілі по всьому світу
(10,2 млрд миль або 16 млрд км), то до 2030 р. на
«спільні поїздки» припадатиме вже 26% від цієї
відстані (а саме воно практично подвоїться) [16].
Технології шерингової економіки почали впроваджуватися в бізнес-моделі в якості
маркетингу. Наприклад, корпорація General
Motors інвестувала 3 млн дол. у Сервіс компанії

RelayRides (служба оренди автомобілів у приватних осіб) в надії, що людина, яка взяла автомобіль «шевроле» в оренду, полюбить цю марку
і купить її. Більш того, щоб стимулювати попит,
передбачений залік вартості оренди в платі за
новий автомобіль.
Зростання ЕСС змінює обличчя європейського бізнесу: створює можливості для нових учасників, проблеми для діючих гравців і шукає питання для всіх зацікавлених сторін. Дослідження,
проведене в 2016 р. PwC для європейської комісії
[17], показало, що зростання шерингової економіки в Європі прискорилося, темпи її зростання
приблизно вдвічі перевищили темпи, які очікувалися в глобальних дослідженнях PwC в 2014 р.
Аналітики PwC прогнозують, що економіка обміну в Європі протягом найближчого десятиліття
стане яскравим «маяком зростання на тлі нового
нормального» низького економічного зростання
в Європі (shining beacon of growth amid a «new
normal» of lower growth across Europe). Очікується, що до 2025 р. зростання шерингової економіки забезпечить таку ситуацію, що в чотирьох
з п'яти секторів шерингової економіки буде здійснюватися більше 10 млрд. трансакцій щорічно,
за винятком лише сектора професійних послуг
за запитом (on-demand professional services).
Відзначаючи інноваційну роль ЕСС в сучасній економіці, разом з тим, навряд чи можна повною мірою солідаризуватися з думкою відомого
дослідника цього явища, Р. Ботсман, яка на одній з конференцій заявила, що шерингова економіка є «новою соціально-економічною моделлю, яка революціонізує наш споживання товарів
і послуг» [20]. Чому? Перш за все, це не нова, а
скоріше, оновлена форма кооперативістських
відносин, що існують в суспільстві вже досить
давно. Взаємовигідних обмін речами і послугами
в рамках вузького кола спілкування конкретної
людини практикувався і раніше існує зараз, що
підігрівається діяльністю цифрових платформ
і відповідних агрегаторів великих даних.
Електронна платформа, яка використовується в моделі ЕСС – це ефект масштабу агрегованих даних – класика будь торгово-промислової
система. Велике масове виробництво, послуги
дозволяють використовувати велику спеціалізацію і поділ праці, що підвищує продуктивність
всіх застосовуваних ресурсів. Ефект масштабу
досягається і за рахунок технологічної специфіки окремих видів виробництва і послуг [18].
Цифровізація економіки різко збільшила агрегацію пропозицій товарів і послуг і розширила
можливості їх використання. Чи переросте при
цьому кількість в якість, яка дозволить говорити
про революціонізації споживання товарів і послуг? Поки нові технології цифровізації («мобільна економіка» та ін) освоюють традиційні галузі,
породжуючи симбіозні інститути і механізми.
Це, безсумнівно, крок вперед на шляху до нових
моделей споживання. Однак, ці нові (на сьогоднішній день) моделі споживання є багато в чому
раніше передбаченими відомим американським
соціологом, політологом і філософом-неомарксистом, одним із засновників світ-системного аналізу
Іммануїлом Валлерстайном, який вказував, що
споживацтво (конс'юмеризм) виходить на новий
рівень, коли сам процес споживання стає товаром

[19]. Саме цю ситуацію і використовують численні
агрегатори. Зручність серверів електронних платформ (торгових майданчиків для партнерів – маркет плейсів) стимулює зростання споживання за
рахунок зручності доступу, швидкості виконання,
пропозиції нових товарів і послуг. Не слід скидати з рахунків і традиційні прийоми «товариства
споживання», зокрема, різного роду розпродажі.
В США, наприклад, розпродажі (сейли) йдуть цілий рік, стимулюючи покупки часто не дуже потрібних речей, які не встигають використовуватися, застарівають, виходять з моди. Це своєрідний
ресурс ЕСС, але заснований на принципах «суспільства споживання».
Таким чином, нинішній стан ЕСС – це, скоріше, цифровий етап моделі «суспільства споживання», але несе в собі певні суперечності, які в перспективі можуть поставити під сумнів цю модель.
Поки ж модель «суспільства споживання», незважаючи на деяку її ерозію в розвинених країнах,
демонструє свою життєвість в півторамільярдному Китаї (з його метою досягнення «малого благоденства», а до 2050 р. – «великого благоденства» –
«датун»), та й в більшості країн, що розвиваються.
Однією з переваг багатьма прихильниками ЕСП
вважається виключення в цій моделі посередництва з ланцюжка « клієнт-Виконавець» (наприклад, у користуванні послугами таксі або банків
і т. д.). Однак у цій ланцюжку з'явилися нові посередники, що мають попит на певний товар (послугу) і пропонують його задоволення. Так, ці посередники не тримають в штаті власників будинків,
автомобілів, носіїв компетенцій і т. п., але вони
виступають агрегаторами пропозицій. Ці агрегатори не отримують таких доходів як традиційні
посередники, але, тим не менш, вони являють собою різновид посередництва в цифрову епоху.
Як було сказано вище, структура ЕСС не є однорідною і цільний. Якщо говорити про середній
і великий бізнес ЕСС, то він представлений досить потужними агрегаторами, і їх бізнес-модель
можна віднести до різновиду електронної комерції в офлайн-економіці або використання цифрових платформ для оптимізації попиту і пропозиції в реальній економіці і, в кінцевому рахунку,
отримання прибутку за допомогою використання
нових технологій.
Що стосується малого та мікропідприємництва,
то модель ЕСВ реалізується їх представниками
також за допомогою використання мобільних додатків, мережевих платформ. Однак самі ці підприємці, як правило, не є держателями електронних платформ, часто працюючи без них в режимі
фріланс, або використовуються великими агрегаторами як власники тих чи інших ресурсів для
надання їх замовникам. Соціально-економічна
значимість великих і середніх електронних агрегаторів полягає в тому, що вони представляють
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суспільству своєрідний механізм сек'юритизації,
виводячи на ринок незатребувані, «сплячі», недооцінені ресурси, монетизуючи їх.
Критики моделі ЕСВ вказують на те, що високий рівень пропозиції і зростаючий рівень конкуренції в шеринг на відміну від «класичних»
ринкових моделей не призводить до зростання
якості, а лише сприяє зниженню ціни. Бізнес,
заснований на моделі Р2Р, критикують за ігнорування протиріч між самодостатніми малими
корпораціями і глобальними корпораціями, за
порушення трудових прав, обхід державного регулювання, ухилення від податків. Поширення
моделей спільного споживання, вказують критики, супроводжується великою кількістю випадків
шахрайства, включаючи кібершахрайство, тому
бізнесу, функціонуючий і за класичним моделям, і по моделі шеринговой економіки, доводиться приділяти значну увагу засобам безпеки.
Загальною проблемою, при аналізі якої дослідники ЕСС (і прихильники, і її опоненти) виступають в основному з єдиних позицій є питання
довіри, тобто необхідності формування та забезпечення в ній атмосфери, «режиму» економіки
довіри. Довіра в сучасному світовому співтоваристві є досить актуальною проблемою не тільки
в ЕСС, але в цій моделі її значення вкрай важливо, в тому числі, для існування цієї системи [20].
Висновки і пропозиції. Рішення цієї проблеми бачиться шляхом візуалізації репутаційного капіталу учасників ЕСС. І тут важливим
механізмом може стати використання технології
блокчейна, вибудовування системи розподіленої
довіри. Одним з інструментів цієї системи є виставлення рейтингів за певним переліком критеріїв. У зв'язку з цим принципи рейтингономики
[21], що є органічним блоком сучасної екосистеми,
повинні бути повною мірою задіяні і в ЕСВ. Рейтингова система, що формує репутацію суб'єктів
ЕСС (від пірінгових Р2Р до комун по бартерному
і безоплатному обміну тваринами) має стати визначальним у будівництві та розвитку відносин
ЕСВ. Тим більше, що сучасна цифрова економіка
дозволяє за допомогою пошукових систем, блокчейна генерувати і відстежувати репутаційні
рейтинги не тільки в системі ЕМП, але і в економіці в цілому. Світ, як вважає Р. Ботсман у своїй
новій книзі [22], стоїть на старті кардинальної
перебудови соціо-економічних систем, де репутаційні рейтинги займуть важливе місце.
Проблема довіри повинна вирішуватися шляхом спільних зусиль усіх видів сторін, в тому
числі держави в декількох напрямках, включаючи створення спеціалізованих і авторитетних
рейтингових агентств, вироблення нових форм
саморегулювання, реформування існуючих нормативів і правил, поширення серед користувачів
ЕСС юридичних знань і податкових зобов'язань.
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Оцінка внутрішнього ринку органічної продукції України
та поведінка споживачів на ньому
Анотація. У статті розглянуто стан виробництва органічних продуктів в Україні. Проаналізовано суспільну і екологічну корисність органічної продукції, яка наразі потребує підвищеної уваги щодо формування прихильності і лояльності споживачів та її просування на ринку. Досліджено внутрішній ринок органічної продукції в Україні із завершеним циклом виробництва та визначено попит на ньому. Методом
анкетування розглянуто питання споживчих мотивацій на регіональному ринку органічної продукції.
Досліджено поведінку наявних та потенційних споживачів органічної продукції. Визначено найбільш
значимі чинники, що впливають на процес вибору товару. Для подолання можливих причин невдач на
внутрішньому ринку України та для розвитку ринку органічної продукції запропоновані до впровадження засоби ефективної маркетингової політики.
Ключові слова: органічне виробництво, органічна продукція, екологія, ринок, споживач, попит.
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Assessment of the internal market of organic produce of Ukraine
and consumer behavior on it

остановка проблеми. Виробники сільП
ськогосподарської продукції у прагненні
нарощування обсягів товарної продукції вико-

ристовують інтенсивні технології землеробства
збільшуючи хімічне навантаження, що в свою
чергу призводить до деградації ґрунтового покриву, порушення екологічної рівноваги агроекосистем, забруднення агропродовольчої продукції радіонуклідами, важкими металами,
пестицидами тощо.
Незадовільний рівень екологічної безпеки населення України породжує формування потреб
споживачів в екологічно безпечній продукції.
У світі вже зростає зацікавленість споживачів
у тому, як саме виробляються продукти харчування, вони приділяють все більшу увагу питанням свого здоров’я і впливу сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище.
Органічне сільське господарство довело свою
здатність бути не лише джерелом високоякісних
продуктів, отриманих без використання пестицидів та інших забруднюючих речовин, а й сприяти
збереженню та відновленню природних ресурсів.
Суспільна і екологічна корисність органічної
продукції потребує підвищеної уваги до її про-

сування на ринку та формування прихильності
і лояльності споживачів. Внутрішній ринок органічної продукції в Україні із завершеним циклом виробництва формується досить повільно.
Тому на сьогодні постає важливе завдання, яке
полягає у дослідженні рівня застосування маркетингових інструментів для виявлення цільового споживача органічної продукції, дослідження
його попиту, потреб та особливостей поведінки,
а також розробки ефективної стратегії маркетингу. Формування екологічно спрямованої маркетингової діяльності в допоможе у розв'язанні
проблем пов'язаних із забезпеченням населення високоякісною продукцією, збереженням
і поліпшенням якості земельних ресурсів та раціональним природокористуванням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню стану виробництва органічної
продукції та перспектив його розвитку в Україні приділяється велика увага з боку таких вчених, як В.І. Артиш, В.Г. Грановська, О.Т. Дудар,
М.І. Кобець, О.Б. Кузьменко, О.В. Ходаківська.
Дослідження ринку, управління й формування попиту на органічну продукцію в останні роки
проводили: В. Вовк, Р.С. Грабовський, Є.М. За© Семенда Д.К., Семенда О.В., 2019
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Summary. The article deals with the state of production of organic products in Ukraine. Since organic farming
has proven not only to be a source of high quality products obtained without the use of pesticides and other
pollutants, but also to promote the conservation and restoration of natural resources, the social and environmental usefulness of organic products has been identified, which now needs to be given greater attention to the
formulation of commitment. and consumer loyalty and market promotion. The volume of domestic organic market in Ukraine with completed production cycle is investigated and demand is determined. The questionnaire
examines consumer motivation issues in the regional organic produce market. The behavior of existing and
potential consumers of organic products is investigated. The most significant factors that influence the process
of choosing a product are identified. The legislation in force regarding the basic principles and requirements
for organic production, circulation and labeling of organic products is considered. Based on the requirements
of the Ukrainian legislation, a comparison of “ordinary”, “natural” and “organic” products is made. Since the
demand for organic food in Ukraine is low compared to other countries of the world, in order to overcome the
possible causes of failures in the domestic market of Ukraine and for the development of the organic produce
market, the means of marketing communication are proposed – advertising, propaganda, sales promotion, direct marketing. Effective production of organic produce in Ukraine should be based on systematic and objective
marketing research, which will allow us to summarize data on behavior, needs, attitudes, motivations, etc.
Keywords: organic production, organic products, ecology, market, consumer, demand.
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бурмеха, Т.О. Зайчук, С.В. Ковальчук, Є.В. Милованова, О.В. Рудницька, Т.О. Чайка, В.А. Чудовська, О.І. Шкуратова, О.В. Шубравська та ін.
Однак недостатньо дослідженими є процеси
споживання та просування органічної продукції на ринки України. Вимагають додаткового
дослідження питання стосовно критеріїв вибору
органічної продукції споживачами.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Визначення та інтерпретація ринкових сегментів приймаючи до уваги
характеристику споживачів органічної продукції
для чіткого уявлення у виробників переваг цільових сегментів ринку.
Важливо сформувати маркетинговий інструментарій, який допоможе впливати на споживачів, із метою забезпечення населення екологічно
безпечними продуктами харчування.
Мета статті. Головною метою роботи є дослідження стану виробництва органічної продукції
та визначенні подальших перспектив розвитку
органічного ринку в Україні.
Виклад основного матеріалу. Все більшої
популярності у світі та зокрема в Україні, набирає
виробництво і споживання продукції органічного
походження. Причиною цього є зростаюча різниця
між якістю та рівнем безпеки продуктів, що виробляються сьогодні і сертифікованими органічними
продуктами. Органічні продукти – нова категорія
товарів, при виробництві яких не використовуються хімічні добрива, технології генної інженерії,
штучні добавки та інші сумнівні методи, безпеку
яких для людини і довкілля ще не доведено.
Органічне виробництве знаходиться під суворим контролем органу сертифікації, який
засвідчує дотримання вимог до стандартів органічного виробництва шляхом видачі відповідного сертифікату. Станом на 2019р. вісімнадцять акредитованих міжнародних органів
з сертифікації включені до офіційного списку
затверджених органічних продуктів органів сертифікації для України відповідно до Регламенту
ЄС 1235/2008. Більшість органічних операторів
в Україні сертифіковані згідно з органічним стандартом ЄС, тобто еквівалентним Регламентам ЄС
№ 834/2007 та № 889/2008, які використовуються
як для експорту, так і для внутрішнього ринку [1].
Ринки органічної продукції діють у багатьох
країнах світу, передусім у США та ЄС, де створена й успішно функціонує відповідна інфраструктура сертифікації, маркетингу та реалізації органічних продуктів. Ринок органічної продукції
в Україні почав зароджуватися лише на початку
2000-х років, у 2008 році перші українські марковані органічні продукти з’явилися на полицях
українських магазинів.
Україна має значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції,
її експорту та споживання на внутрішньому ринку і вже досягла певних результатів.
За даними «Органік стандарт», станом на березень 2019 року в Україні 289 тис. га органічних
земель. Раніше називалася цифра в 400 тис. га,
але був проведений більш точний перерахунок
і кількість органічних земель знизилась. Також
налічується 617 операторів органічного виробництва, з них 324 оператори сертифіковані в галузі
рослинництва. У тваринницькій галузі – 53 ор-

ганічних оператора і лідирує бджільництво. Значна кількість органічних операторів працює на
експорт – 167. Це викликано тим, що на органічних трейдерів є попит. Заготівлею дикоросів займаються 54 оператори [2].
Імпортери органічної продукції крім сировини
хочуть отримувати й перероблений продукт. На
даний момент Україна може запропонувати не так
багато. Навіть у ягідництві, яке зробило величезний крок, всього 17 компаній пропонують перероблену ягоду, а саме: сік і концентрати. На другому
місці крупи і масла, їх пропонують 13 компаній,
12 компаній виробляють органічне борошно, 8 операторів займаються доопрацюванням меду, як правило, упаковкою. Новинка цього року – український органічний цукор. «Молочників» в Україні
всього 4 органічних оператори, але вони пропонують широкий асортимент продуктів [3].
Внутрішній споживчий ринок органічних
продуктів в Україні продовжує розширюватись
через основні мережі супермаркетів та спеціалізовані магазини у великих містах, які дедалі
активніше розвивають привабливу та іміджеву
лінійку органічних продуктів. Основними видами органічної продукції, яка виробляється
та споживається в Україні є: молочні та м’ясні
продукти, борошно, макаронні вироби, рослинні
олії, напої (фруктові/овочеві/ягідні соки, березові соки, трав’яні чаї), чорний та білий шоколад,
консервовані продукти (наприклад, ягідні пасти,
сиропи, джеми), деякі овочі і фрукти тощо [4].
За обсягом внутрішнього ринку органічних
продуктів Україна займає лише 25-е місце в Європі. З кожного гектара органічних сільгоспугідь
у нашій країні на внутрішній ринок потрапляє
продукції лише на 50 євро. «Віддача» ж європейського органічного гектара в 47 разів вище –
в країнах Європи на 1 га припадає в середньому
2345 євро внутрішнього «чистого» ринку. Органічне виробництво України залишається зорієнтованим на експорт (рис. 1).
Найбільш обізнаними в органічній продукції
та платоспроможними є країни Скандинавії. Незважаючи на усе це, Україна є одним із найбільших постачальників органічної сировини в ЄС.
Рівень обізнаності вітчизняних споживачів по органічних продуктах і особливостях їх вирощування
все ще недостатній, але тим не менш, в Україні попит на сертифіковану органічну продукцію щорічно зростає, склавши, за даними Федерації органічного руху України в 2018 р. 33,0 млн євро (рис. 2).
Проведені маркетингові дослідження в рамках внутрішнього ринку, свідчать про те, що частка продажів органічної продукції в Україні поки
не перевищує 1% від загального обсягу реалізації
сільськогосподарської продукції. У Європі, наприклад, вона становить 5%, причому зростання споживання органічної продукції становить 8–11%
на рік. У США понад 40% американців споживають органічну продукцію, при цьому їх можна
умовно розділити на такі категорії: органічна
інтегрована група (37% усіх органічних споживачів) – особи, які вживають органічні продукти
більше ніж один раз на день; органічна середня
група (39%) – використовують органічні продукти
хоча б раз на тиждень; органічна початкова група
(24%) – використовують органічні продукти нерегулярно, час від часу [7, с. 38–39].
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Рис. 2. Динаміка споживання органічної продукції в Україні і її річний приріст

З огляду на актуальність проблеми та рівня
розвитку ринку органічної продукції у цілому
по Україні, доцільним є вивчення питання споживчих мотивацій на регіональному ринку органічної продукції, зокрема Черкаської області на
основі опитування.
Дослідження поведінки наявних та потенційних споживачів органічної продукції було проведено за допомогою методу анкетування для
визначення ставлення мешканців Черкаської
області до органічної продукції і визначення
найбільш значимих чинників, що впливають на
процес вибору товару.
Генеральною сукупністю дослідження є жителі Черкаської області. Вибірка була випадковою.
Опитування проводили серед населення віком
від 18 до 67 років, здійснено власними зусиллями у серпні-жовтні 2019 року шляхом online
опитування з використанням програми Google
форми. Розрахунок обсягу вибірки проводили за
формулою:
n=

z 2 pqN
,
∆ 2N + z 2 pq

(1)

де n – обсяг вибірки, осіб;
z – нормоване відхилення (коефіцієнт довіри);

p – частка ознаки у генеральній сукупності;
q = 100 – p;
N – обсяг генеральної сукупності;
Δ – допустима похибка.
В опитуванні прийняли участь 200 респондентів. Учасники – працездатне населення, які
за рівнем середньомісячного доходу на одного
члена родини можуть дозволити здійснювати купівлю органічної продукції: 14,0% опитаних з доходом до 4000 грн, 16,5% – з доходом у межах від
4000 до 6000 грн, 50,5% респондентів з доходом
від 6000 до 8000 грн, 10,5% – з доходом від 8000 до
10000 грн, 8,5% – з доходом понад 10000 грн.
Межі розподілу доходів на одного члена родини встановлено на власний розсуд з урахуванням середнього розміру заробітної плати жителів Черкаської області та розміру мінімального
прожиткового мінімуму на душу населення (у цілому по Україні).
За віком розподіл респондентів був такий: до
22 років – 16,5% опитаних, від 23 до 30 років –
33,5%, від 31 до 40 років – 30,5%, від 41 до 50 років – 12,5%, понад 51 рік – 7,0% опитаних.
Респонденти проявили свою зацікавленість
щодо споживання екологічно безпечних продуктів харчування. Аналіз зібраної маркетингової

економічні науки

Джерело: [5; 6]
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Таблиця 1
Вимоги до продукції
Використання штучних барвників,
ароматизаторів, консервантів
Використання штучних добрив
Використання пестицидів,
гербицидів, фунгіцидів
Наявність генетично
модифікованих складових
Спеціальні вимоги до ґрунтів
Спеціальні умови транспортування
Маркування та спеціальні вимоги
до виробника

Органічна
Виробництво

Натуральна

Звичайна

ні

ні

так

ні

так

так

ні

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так
Транспортування
так
так

економічні науки

Джерело: [8]

інформації свідчить, що основними мотивами
споживання оганічної продукції є:
– бажання споживати натуральний продукт
(80%);
– користь для здоров’я (55%);
– наслідування прикладу знайомих або родичів (5%);
– приналежність до прихильників здорового
способу життя (28%).
Причинами недостатнього попиту на органічну продукцію в Україні є:
– недовіра споживачів до виробників (45%);
– недостатня інформативність упаковки (35%);
– висока вартість (71%);
– відсутність органічної продукції у традиційних торговельних мережах (75%);
– вузький асортимент продукції (60%);
– відсутність державної популяризації даного
виду продукції (43%).
Значною мірою формування попиту на органічну продукція, крім змін у системі суспільних чи екологічних цінностей, є зростання купівельної спроможності споживачів, тобто попит залежатиме від
рівня зростання заможності українського суспільства та зростаючої екологічної свідомості українців.
У результаті дослідження виявлено, що 98%
респондентів вважають, що купували і вживали
органічну продукцію. Проте більше 20% респондентів асоціюють органічну продукцію з натуральною і майже така сама кількість – із продукцією
без ГМО, що не відповідає за сутністю органічній.
Тому виникає необхідність у посиленні роботи
щодо поінформо-ваності споживачів стосовно того,
яка саме продукція належить до органічної.
Органічність і натуральність – не ідентичні
поняття. Базуючись на вимогах українського законодавства, можна порівняти «звичайну», «натуральну» та «органічну» продукцію (табл. 1).
Про незначну обізнаність стосовно органічності продукції свідчить і те, що більшість респондентів не знається на маркуванні, яке використовується для позначення органічної продукції.
Лише 25% респондентів змогли правильно ідентифікувати маркування органічної продукції.
З серпня 2019 року набув чинності закон
№ 2496-VIII «Про основні принципи та вимоги до
органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» [9]. Відповідно до закону почнуть
діяти нові правила роботи ринку органічної продук-

ції і стосуватися вони будуть не тільки виробництва
сільськогосподарської продукції, а й іних товарів,
таких приміром як одяг чи косметика.
На етикетці органічної продукції має
обов’язково бути розміщений спеціальний логотип (затверджений наказом Мінагрополітики
від 22.02.2019 № 67 «Про затвердження державного логотипа для органічної продукції»).
Логотип складається з графічного зображення
двох кругів, які перетинаються, утворюючи фігуру у вигляді листка рослини, а також надпису
«Органічний продукт» (рис. 3).

Рис. 3. Державний логотип органічної продукції

Заборонено використовувати на етикетках продукції назви: «органічний», «біодинамічний», «біологічний», «екологічний», «органік» та будь-яких однокореневих похідних від цих слів з префіксами «біо-»,
«еко-» тощо будь-якими мовами. Це дасть змогу звичайному споживачеві розібратися у цих тонкощах
і купувати дійсно органічну продукцію [10].
Для подолання можливих причин невдач на
внутрішньому ринку України в органічному виробництві потрібно максимально вдало використовувати засоби маркетингової комунікації. Серед них:
– реклама – найдієвіший засіб і є найширше використовуваним при впливі на споживачів у процесах маркетингових комунікацій. Даний засіб
маркетингової комунікації повинен створювати
і підтримувати високий рівень популярності товарів, підвищувати імідж органічних підприємств
та його продукції, підтримувати належну увагу
та зацікавленість споживачів, їхнього бажання діяти з метою придбання органічної продукції;
– пропаганда – організація громадської думки, яка сприяє успішному функціонуванню під-
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приємства, досягненню ним поставлених цілей.
Цілями пропаганди є поліпшення престижу і репутації підприємства, формування і підвищення
зацікавленості споживачів у його товарах чи послугах, переконання споживачів у тому, що діяльність підприємства націлена на вирішення
їхніх проблем, поширення комерційно важливих
даних через засоби масової інформації;
– стимулювання збуту – це використання короткотермінових заходів, розрахованих на швидке
реагування ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції. По суті, це пряме заохочення споживачів придбати продукти чи послуги
підприємства, а сфери торгівлі – включити ці товари до свого асортименту для наступного їх продажу;
– прямий маркетинг – для надання комерційно важливої інформації про товари чи послуги безпосередньо цільовим споживачам з метою
здійснення продажу.
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Висновки і пропозиції. В першу чергу, ефективне виробництво органічної продукції в Україні має базуватись на системних
і об’єктивних маркетингових дослідженнях. Це
дасть змогу узагальнити дані щодо поведінки,
потреб, відносин, мотивацій і т.д. окремих осіб
і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної та побутової діяльності. Із
всіх відомих маркетингових засобів у органічному виробництві слід застосовувати лише ті, що
забезпечать передумови успішного розвитку органічного виробництва в Україні та задоволення
запитів споживачів на якісну і безпечну продукцію. Для збільшення попиту на органічну продукцію на внутрішньому ринку необхідно більш
агресивно впроваджувати ефективну маркетингову політику, стимулювати його розвиток та організовувати органічне виробництво відповідно
до всіх міжнародних вимог і стандартів.
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Оцінка ефективності логістичної діяльності
торгівельного підприємства
Анотація. Стаття присвячена актуальним питанням оцінки ефективності логістичної діяльності суб’єктів
господарювання. Наведено та охарактеризовано основні методичні підходи щодо сутності та визначення
оцінки ефективності логістичної діяльності в сучасних умовах. Описано переваги та недоліки кожного з
них. Запропоновано та обґрунтовано використання методу оцінювання ефективності та надійності логістичної діяльності, який враховує особливості, фактори впливу та інші чинники діяльності торгівельного
підприємства. Запропоновано використання показників, які дозволяють комплексно оцінити ефективність логістичної системи за її елементами (постачання, транспортування, складування, збут). Виконано
оцінку ефективності та надійності логістичної діяльності в умовах конкретного суб’єкта господарювання
за запропонованою методикою.
Ключові слова: логістика, торгівля, логістична діяльність, логістична система, показники, ефективність.

Semenova Tetyana, Popravka Kateryna
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Evaluation of efficiency of logistic activity business entities
Summary. The article is devoted to topical issues of evaluating the effectiveness of the logistics activities of
business entities. The main methodological approaches have been given and characterized to the essence and
definitions of assessing the effectiveness of logistics activities in modern conditions. The advantages and disadvantages are described for each of them. The use of an improved method has been proposed and justified for
assessing the efficiency and reliability of logistics activities. The methodology for evaluating the effectiveness
and reliability is based on the analysis of the structure of logistic costs in relation to profit. Profit is calculated
by highlighting them according to the articles of the report on financial results: administrative expenses and
distribution costs. Logistic expenses as part of administrative expenses include expenses for logistic administration and expenses for material management. Logistic expenses as part of sales expenses include storage
costs, transportation costs, loading / unloading costs and service costs. The technique takes into account features, influence factors and other factors of the trading company. The use of indicators to comprehensively
assess the effectiveness of the logistics system by its elements (supply, transportation, storage, marketing) is
proposed. A comprehensive indicator of the effectiveness of the logistics activities of the enterprise is calculated by the formula of geometric mean. The integrated indicator of the effectiveness of the logistics activities of
an enterprise is calculated as the geometric mean of a comprehensive indicator of the effectiveness of logistics
activities over the years of research. Reliability assessment of the logistics activities of the enterprise should
be carried out for each of the groups of indicators using the coefficient of variation. The higher the rate of variation, the less reliable a particular logistics system. Evaluation of the effectiveness and reliability of logistics
activities was carried out in a particular enterprise according to the proposed methodology.
Keywords: logistics, trade, logistics activities, logistics system, indicators, efficiency.
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остановка проблеми. Зміни в управлінП
ській орієнтації стали причиною розробки нової концепції управління матеріальними

потоками, що одержала назву «логістики». Сутність концепції полягає в інтеграції всіх функціональних сфер, пов’язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача
в єдиний комплекс, який називається комплексом логістики.
В країнах з розвиненою ринковою економікою
логістика – основа успішного функціонування
суб’єктів господарювання, а формування логістичної системи забезпечує підвищення ефективності
економічних процесів та зниження загальних витрат підприємств. В Україні кількість підприємств,
що працює на основі концепцій логістики є невеликою. Переважно це підприємства з іноземними
інвестиціями, які мають окремі відділи логістики
та добре сформовану логістичну систему.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми визначення ефективності логістичної
діяльності висвітлені в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема таких як
© Семенова Т.В., Поправка К.С., 2019
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На сьогодні відсутній єдиний погляд науковців та практиків щодо критеріїв оцінки ефективності логістичної діяльності та рівня якості
обслуговування споживачів. Кожен з науковців
по-різному підходить до питання оцінки ефективності логістичної системи підприємства, роблячи акцент або лише на деяких її складових,
або ж використовує комплекс загальних методів,
які можуть служити лише узагальнюючими результатами її діяльності.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Оскільки єдиної думки
у науковців щодо вирішення питання оцінки
ефективності логістичної діяльності підприємства немає, а існуючі методики оцінки є достатньо
складними та потребують багато часу та вихідної
інформації, виникає потреба в їх удосконаленні
та пристосування до сучасних умов діяльності.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є аналіз існуючих методик оцінки ефективності логістичної діяльності щодо практичної придатності
в сучасних ринкових умовах України та складання пропозицій щодо удосконалення існуючих методик задля більш точної та реалістичної оцінки
ефективності логістичної діяльності в умовах конкретного торгівельного підприємства.
Викладення основного матеріалу дослідження. Розглянемо основні підходи щодо оцінки
ефективності логістичної діяльності. Для цього
об'єднаємо у три групи показники, що використовують різні автори:
1. Показники, які характеризують ефективність логістичної діяльності:
– коефіцієнт зв'язку «постачальник – споживач», який відображує ефективність зв'язку конкретного споживача з тим чи іншим постачальником. Розраховується як відношення обсягу
ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів
тощо), що надійшли до споживача за звітний період від конкретного постачальника, до загальної
кількості ресурсів, що надійшли до споживача;
– коефіцієнт готовності до поставки, який визначається як відношення (у відсотках) кількості
виконаних замовлень даним підприємством до
кількості замовлень, що надійшли на підприємство, або як відношення обсягу продукції, що
постачається, до обсягу продукції, що замовляється з боку споживачів. Збільшення коефіцієнта
готовності до поставки до величини, що наближається до одиниці, не завжди є економічно доцільним для підприємства-постачальника, тому
що витрати зростають швидше, ніж доходи;
– показник кількості ланок логістичної системи, тобто середня кількість торговельних ланок
(посередників), через які проходить матеріальний потік від виробника до кінцевого споживача
ресурсів(готової продукції).
2. Показники ефективності логістичної діяльності з точки зору споживача:
– ціна обслуговування;
– якість обслуговування.
Також використовується узагальнюючий показник, який характеризує здатність підприємства досягти повного задоволення споживачів – «досконале замовлення». Цей показник
відображує, наскільки безперебійно і рівномірно
відбувається виконання замовлення на всіх етапах, при цьому організація логістичної діяльності має відповідати наступним вимогам [1]:
повна доставка всіх товарів за всіма замовленими товарними позиціями; доставка в необхідний
споживачеві строк; повне і акуратне ведення до-

кументації щодо замовлення; бездоганне дотримання погоджених умов постачання (установка,
комплектація, відсутність пошкоджень тощо).
3. Показник ефективність логістичної діяльності з точки зору її учасників (постачальника,
виробника, посередника). В цьому разі критерієм ефективності логістичної діяльності є максимізація прибутку на одиницю логістичних
витрат при умові забезпечення потрібної якості
обслуговування.
На основі запропонованого критерію використовується агрегований показник ефективності
функціонування логістичної системи – рентабельність логістичних витрат, який розраховується як відношення суми річного прибутку до
логістичних витрат.
Рівень розвитку логістичної діяльності деякі
автори пропонують оцінювати за ступенем інтеграції логістичних процесів, а саме [2]:
– фрагментарний рівень (інтеграція на рівні
окремих логістичних процесів, функцій);
– функціональний (інтеграція охоплює окремі
функціональні області);
– системний (інтеграція охоплює логістичну
діяльність підприємства);
– інтеграція на рівні ланцюга поставок (з охопленням всіх учасників логістичної мережі).
Об'єктом подальшого дослідження є ТОВ «А»,
основною діяльністю якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням, кормами
для тварин та іншою сільськогосподарською продукцією. Дослідження показали, що основним
завданням логістики на даному підприємстві
є отримання максимального прибутку шляхом
оптимізації логістичних витрат.
Для оцінки ефективності логістичної діяльності ТОВ «А» необхідна розробка специфічної
методики, котра б враховувала всі її особливості,
фактори впливу та інші чинники. З цією метою
нами було удосконалено існуючу методику, яка
включатиме наступні етапи:
1) виокремлення логістичних витрат в структурі торгівельного доходу (табл. 1).
Оскільки логістична система ТОВ «А» являє
собою сукупність взаємо-пов’язаних між собою
ланок, то показники для оцінки слід розглядати
у розрізі кожного з них;
2) формування відповідної бази даних згідно з обраними показниками оцінки на підставі
основних форм звітності підприємства ТОВ «А» –
баланс, звіт про фінансові результати.
Методика оцінки ефективності та надійності,
що пропонується, ґрунтується на основі аналізу
структури логістичних витрат по відношенню до

Структура логістичних витрат ТОВ «А»
№
1
2
3
4
5
6

Статті логістичних витрат
Складські витрати
Витрати на транспортування
Витрати на логістичне адміністрування
Витрати на завантаження / розвантаження
Витрати на управління матеріальними потоками
Витрати на сервіс
Всього

615

Сума,
тис. грн.
273,7
265,8
197,7
98,1
80,7
66,4
982,4

Таблиця 1
Частка у торгівельному
доході, %
17,3
16,8
12,5
6,2
5,1
4,2
62,1
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прибутку до оподаткування, які розраховується
шляхом їх виділення за статтями звіту про фінансові результати: адміністративні витрати
та витрати на збут [3].
Логістичні витрати в складі адміністративних
витрат включають витрати на логістичне адміністрування та витрати на управління матеріальними потоками.
Логістичні витрати у складі витрат на збут
включають складські витрати, витрати на транспортування, витрати на завантаження / розвантаження та витрати на сервіс.
Динаміку зазначених статей витрат та частку
логістичних витрат в їх складі за період дослідження 2015–2016 рр. представимо в таблиці 2.
Аналіз показав, що найбільше логістичних
витрат за часткою формується у витратах на збут.
У 2016 році 93,5% усіх збутових витрат віднесено
до складу логістичних, що на 2,2% більше, ніж
у 2015 році. Логістичні витрати у складі витрат
на збут у 2015 році становили 703,9 тис. грн., або
71,7% у частці усіх логістичних витрат ТОВ «А».
У 2016 році відбулося зростання цієї категорії логістичних витрат на 187,5 тис. грн., або на 36,3%.
Логістичні витрати у складі адміністративних
витрат мають досить вагоме кількісне значення,
питома вага їх становить у 2016 році 76,0%, що
на 0,8% більше, ніж у 2015 році. Величина цієї
категорії логістичних витрат у 2016 році склала
278,4 тис. грн., що на 74,3 тис. грн., або на 36,4%
більше, ніж у 2015 році.
В цілому за аналізований період відбулося зростання загальних логістичних витрат
ТОВ «А» на 261,9 тис. грн., що становить 36,3%.
Далі було згруповано логістичні витрати
за окремими елементами логістичної системи
ТОВ «А» (табл. 3).

Аналіз показав, що найбільше логістичних витрат ТОВ «А» формується в системах складування
та транспортування. У 2016 році витрати логістичної системи складування становили 303,3 тис.
грн. що на 65,7 тис. грн., або на 27,7% більше,
ніж у 2015 році. У 2016 році витрати логістичної
системи транспортування становили 295,4 тис.
грн., що на 75,9 тис. грн., або на 34,6% більше,
ніж у 2015 році. Найменш задіяною у логістичних процесах є система постачання – лише 14,7%
у структурі сукупних логістичних витрат ТОВ «А»;
3) оцінка ефективності логістичної діяльності
підприємства за допомогою комплексного показни
ка кожного з елементів логістичної системи ТОВ «А».
Інтегральні показники ефективності логістичної діяльності підприємства за кожною зі складових розраховуються як відношення суми річного
прибутку до оподаткування до логістичних витрат за відповідним елементом логістичної системи (постачання, транспортування, складування, збут). Комплексний показник ефективності
логістичної системи підприємства розраховується за формулою середньої геометричної.
За результатами розрахунків було побудовано таблицю 4.
Можна зробити висновок, що підприємство
ТОВ «А» характеризується досить низькими значеннями показників ефективності логістичної діяльності за усіма елементами логістичної системи.
Значення комплексного показника ефективності
логістичної діяльності становило у 2015 році -1,23.
У 2016 році відбулося подальше погіршення стану
логістичної системи, що засвідчує зростання збитковості логістичної діяльності, значення комплексного
показника ефективності зменшилось до рівня -2,75;
4) розрахунок інтегрального показника ефективності та надійності логістичної діяльності.

Динаміка та структура логістичних витрат ТОВ «А»
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Найменування показника
Aдмiнiстрaтивнi витрати, тис. грн.
Логістичні витрати в складі
адміністративних витрат, тис. грн.
Частка логістичних витрат в складі
адміністративних витрат, %
Витрати на збут, тис. грн.
Логістичні витрати в складі витрат
на збут, тис. грн.
Частка логістичних витрат в складі
витрат на збут, %
Разом адміністративних витрат та
витрат на збут, тис. грн.
Разом логістичних витрат, тис. грн.

Тaблиця 2

2015 р.

2016 р.

271,5

366,4

Відхилення
абс.
відн., %
94,9
35,0

204,1

278,4

74,3

36,4

75,2

76,0

0,8

-

565,3

752,6

187,3

33,1

516,4

703,9

187,5

36,3

91,3

93,5

2,2

-

836,8

1119,0

282,2

33,7

720,5

982,4

261,9

36,3

Таблиця 3
Динаміка та структура логістичних витрат в мережах елементів логістичної системи
Елементи логістичної
системи
Система постачання
Система транспортування
Система складування
Система збуту
Всього

2015 р.
тис. грн.
%
105,1
14,6
219,5
30,5
237,6
33,0
158,3
22,0
720,5
100,0

2016 р.
тис. грн.
%
144,6
14,7
295,4
30,1
303,3
30,9
239,0
24,3
982,4
100,0

Відхилення
абс.
відн.,%
39,5
37,6
75,9
34,6
65,7
27,7
80,7
51,0
261,9
36,3
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Показники ефективності логістичної системи ТОВ «А»
2015 р.

2016 р.

-211,2

-648,6

Відхилення
абс.
відн., %
-437,4
-207,1

-2,01

-4,49

-2,48

-123,2

-0,96

-2,20

-1,23

-128,2

-0,89

-2,14

-1,25

-140,6

-1,33

-2,71

-1,38

-103,4

-1,23

-2,75

-1,52

-123,4

Прибуток до оподаткування, тис. грн.
Коефіцієнт ефективності логістичної
системи постачання
Коефіцієнт ефективності логістичної
системи транспортування
Коефіцієнт ефективності логістичної
системи складування
Коефіцієнт ефективності логістичної
системи збуту
Комплексний показник ефективності
логістичної системи

Показники надійності логістичної системи ТОВ «А»
Елементи логістичної системи
Коефіцієнт надійності логістичної системи постачання
Коефіцієнт надійності логістичної системи транспортування
Коефіцієнт надійності логістичної системи складування
Коефіцієнт надійності логістичної системи збуту
Комплексний показник надійності логістичної системи

Інтегральний показник ефективності логістичної діяльності підприємства розраховується
як середнє геометричне значення комплексного
показника ефективності логістичної діяльності
за роками дослідження.
Інтегральний показник ефективності логістичної діяльності ТОВ «А» має значення -1,84, тобто
значно менше одиниці, що засвідчує неефективність діючої логістичної системи підприємства.
Також потрібно виконати оцінку надійності
логістичної діяльності підп-риємства, яку слід
проводити за кожною з груп показників за допомогою коефіцієнта варіації. Сенс коефіцієнта варіації полягає в оцінці процентного відхилення
комплексного показника надійності логістичної
діяльності підприємства від середнього значення. Чим більше показник варіації, тим менш надійна конкретна логістична система.

Середнє
значення
-3,25
-1,58
-1,51
-2,02
-

Стандартне
відхилення
3,065
0,761
0,781
0,951
-

Тaблиця 5
Коефіцієнт
варіації
-0,944
-0,482
-0,516
-0,470
0,576

Результати розрахунків наведені в таблиці 5.
Високе модульне значення коефіцієнта варіації свідчить про нестабіль-ність логістичної діяльності ТОВ «А» за усіма напрямками.
Висновки і пропозиції. Управління логістичною системою торгівельних підприємств
передбачає поєднання двох важливих функцій:
постачання матеріально-технічних ресурсів
та товарів від виробника та збут товарів споживачам продукції та послуг. Основою ефективності
логістичної діяльності суб’єктів господарювання
є її надійність, для забезпечення якої слід управляти процесами планування всіх ланок системи
в ринкових умовах функціонування.
Для забезпечення ефективності логістичної
діяльності ТОВ «А» потрібно звернути увагу на
підвищення прибутку та оптимізації логістичних витрат системи збуту продукції.
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Внутрішні і зoвнішні зaпoзичення тa їх рoль
у фoрмувaнні фінaнсoвих ресурсів держaви
Анотація. У статті визначено сутність внутрішніх та зовнішніх позик держави. Розглянуто причини залучення державних запозичень до бюджету країни. Перераховано інструменти залучення внутрішніх позик.
Зосереджено увагу на основних зовнішніх кредиторах України. Проаналізовано динаміку зростання залучення як внутрішніх, так і зовнішніх позик урядом України протягом останніх років, а також структуру державних позик. Визначено напрями удосконалення системи моніторингу зовнішніх запозичень, реалізації
виваженої боргової та бюджетної політики, реалізації системного підходу до формування політики держави
у сфері залучення, розподілу, використання та повернення позикових фінансових ресурсів. Обґрунтовано
вибір oптимaльнoї мoделі інституційнoгo зaбезпечення упрaвління держaвним кредитoм для Укрaїни.
Ключові слова: державні позики, внутрішні позики, зовнішні позики, державний борг, бюджет.

Sytnіk Natalia, Tyshkovets Mykola
Ivan Franko National University of Lviv

Domestic and foreign borrowing and their role
in the formation of the state's financial resources
Summary. The article defines the essence of domestic and foreign borrowing of the state as one of the main forms
of accumulation of financial resources to the national budget. The features of government borrowing in Ukraine
are identified. Information is provided on the reasons for attracting government borrowing to the national budget.
It also substantiates the need for state lending to cover the national budget deficit at the present stage, examines
the current state of Ukraine's public debt. Instruments for attracting domestic borrowing are listed as sources of
borrowing capital in the domestic market. Information is provided on the number of financial resources attracted
to the national budget in the process of realization of domestic government borrowing bonds and their average
weighted profitability. The focus is on the major external creditors of Ukraine, which include various international financial institutions and other Ukrainian financial partner countries. The advantages of obtaining loans
from the International Monetary Fund compared to other international financial institutions are determined.
The dynamics of growth of attracting both domestic and foreign borrowing by the Government of Ukraine over
the last years is analyzed, as well as the structure of the national debt of the country is considered. The current
state of domestic and foreign debt of Ukraine is highlighted and optimal directions of effective management of the
state's financial resources are determined. Recommendations have been made to improve the foreign borrowing
monitoring system, to implement sound debt and budgetary policies, to implement a systematic approach to the
formulation of government policies in the area of attracting, distributing, using and repaying borrowed financial
resources, including the possibility of restructuring the loan portfolio. The choice of the optimum model of institutional support for government credit management for Ukraine is substantiated. Suggestions are made to further
regulate borrowing in part to ensure the efficiency of their use.
Keywords: government borrowing, domestic borrowing, foreign borrowing, public debt, budget.
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остановка проблеми. Одним із пріориП
тетних завдань фінансової політики України є забезпечення збалансованості між доходами

та витратами держави. Для цього крaїнa щoрoку
пoвиннa склaдaти фінaнсoвий плaн – рoзпис
нaдхoджень тa видaтків, тoбтo її бюджет. Державний борг є невід’ємною складовою в структурі бюджетних виплат і формується на основі як
внутрішніх, так і зовнішніх запозичень країни. Це
oдин із oснoвних пoкaзників бюджету, нaдмірний
рoзмір якoгo гaльмує екoнoмічний рoзвитoк і не дaє
мoжливoсті крaїні ефективнo рoзвивaтися. Осoбливo
aктуaльним для Укрaїни є питaння зoвнішніх
тa внутрішніх пoзик. Впрoдoвж oстaнніх рoків існує тенденція дo зрoстaння держaвних зaпoзичен
держaві, при чoму швидкими темпaми, а вже нa
2019-2021 рoки припaдaє пік виплaт держaвнoгo
бoргу. Лише у 2019 рoці Укрaїні дoведеться
виплaтити пoнaд 14 мільярдів дoлaрів СШA [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Темa сутнoсті тa склaдoвих зoвнішніх тa внутрішніх зaпoзичень уже дoсліджувaлaсь фaхівцями
рaніше. Серед зaхідних вчених oсoбливoї увaги
© Ситник Н.С., Тишковець М.М., 2019

зaслугoвують прaці Р. Бaррo, Дж. Бьюкененa,
П. Елвoртa, Дж. Кейнсa, К. Мaрксa, Р. Мaсгрейвa,
Л. Мaуерa, Ф. Мaхлупa, Ф. Мoдільяні, Д. Рікaрдo,
A. Смітa тa інші. Різні стoрoни aнaлізу дaнoгo
питaння рoзкриті у рoбoтaх укрaїнських вченихфінaнсистів, зoкремa, у прaцях Бaрaнoвськoгo O.І.,
Вaхненкo Т.П., Гейця В.М., Кoзюкa В.В., Лісoвенкa В.В., Луцишинoї З.O., Нoвицькoгo В.Є.,
Плoтнікoвa O.В., Федoсoвa В.М. тoщo [2].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Високо оцінюючи науковий
доробок провідних науковців, слід зазначити, що
питання залучення зовнішніх та внутрішніх запозичень державою вивчене не повністю і, з огляду
на зростання значущості державних кредитів не
тільки в Україні, а й за кордоном, дане питання
потребує подальшого розгляду та аналізу.
Формування цілей статті. Метoю статті
є oбґрунтувaння знaчення внутрішніх і зoвнішнх
зaпoзиченнь тa їх рoлі у фoрмувaнні фінaнсoвих
ресурсів держaви, a тaкoж визначення нaйбільш
дієвих метoдів упрaвління зaлученими кoштaми
Укрaїни зa сучaснoгo стaну фінaнсoвoї системи.

Виклад основного матеріалу. Упрoдoвж
істoричнoгo рoзвитку людствa кредитні віднoсини
зaзнaли знaчнoї евoлюції, щo спричинилo пoяву
нoвих метoдів тa фoрм зaлучення дoдaткoвих
фінaнсoвих ресурсів через здійснення зaпoзичень
держaвoю нa внутрішньoму тa зoвнішніх рин
кaх. Тaким чинoм, держaвні зaпoзичення – це
фінaнсoвo oбумoвлене явище, зa дoпoмoгoю
якoгo держaвa здaтнa впливaти нa сoціaльнoекoнoмічний стaн у крaїні.
Рoзглядaючи зaпoзичення, які виступaють
oснoвнoю фoрмoю здійснення держaвнoгo кредиту в системі метoдів aкумуляції бюджетних
кoштів важливо визначити, щo спoнукaє держaву
в oсoбі уряду вдaвaтися дo пoшуку тa зaлучення
дoдaткoвих джерел фінaнсувaння.
Oснoвними причинами зaлучення дoдaткoвих
фінaнсoвих ресурсів через
здійснення держaвних зaпoзичень є:
– фінaнсувaння бюджетнoгo дефіциту крaїни;
– регулювaння oбігу грoшoвoї мaси в держaві;
– підтримкa aктивнoгo сaльдo плaтіжнoгo
бaлaнсу, пoпoвнення вaлютних і зoлoтoвaлютних
резервів у крaїні;
– мoбілізaція дoдaткoвих фінaнсoвих ресурсів для здійснення інвестиційних прoектів тa
держaвних прoгрaм рoзвитку;
– фінaнсувaння прoгрaм з ліквідaції нaслідків
стихійних лих [3].
Неоднозначною є думка науковців щодо впливу нa рoзвитoк крaїни держaвних зaпoзичень. Так
в екoнoмічній теoрії немaє зaгaльнoприйнятoгo
визнaчення цьoгo пoняття, але розглянемо одне
з них.
Держaвне зaпoзичення – це метoд aкумуляції
тимчaсoвo вільних фінaнсoвих ресурсів резидентів
тa нерезидентів нa внутрішньoму тa зoвнішньoму
ринкaх у вигляді пoзики, яку здійснює держaвa
в oсoбі уряду в грoшoвій тa тoвaрній фoрмі з метoю
фінaнсувaння держaвнoгo бюджету нa умoвaх
стрoкoвoсті, плaтнoсті тa пoвернення [3].
Держaвні зaпoзичення пoділяють нa внутрішні тa зoвнішні.
Внутрішні держaвні зaпoзичення – це кoшти,
які зaлучaє держaвa через відпoвідні oргaни дер
жaвнoгo упрaвління нa внутрішньoму фінaнсoвoму
ринку. Внутрішні держaвні зaпoзичення зaбез
печують перерoзпoділ дoхoдів у середині крaїни [4].
Інструментoм внутрішньoгo держaвнoгo бoр
гу із зaлучення фінaнсoвих ресурсів є ринoк
держaвних цінних пaперів. Держaвні бoргoві
зoбoв’язaння нa внутрішньoму ринку предстaвлені
тaкими видaми цінних пaперів: oблігaція внут
рішньoї держaвнoї пoзики (OВДП), oблігaції місцевих пoзик, кaзнaчейські зoбoв’язaння тощо.
Міністерство фінансів України на аукціонах
з розміщення облігацій внутрішньої державної
позики лише в 2018 році залучило до державного бюджету 65,128 млрд грн, 3,478 млрд дол.
і 503 млн євро.
Середньозважена прибутковість розміщення
ОВДП за підсумками 2018
року склала 19% за паперами в гривні, 6,5%
в доларах, 4,5% в євро. Також платежі з погашення ОВДП та сплати купонного доходу за ними за
цей рік склали 78,214 млрд грн.
За даними Міністерства фінансів України
у січні-лютому 2019 року було залучено до дер-
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жавного бюджету ще 34,752 млрд грн, 886 млн
дол. і 33 млн євро [5].
Під зoвнішніми держaвними зaпoзиченнями
рoзуміють прoцес зaлучення фінaнсoвих ресур
сів від зaрубіжних фізичних тa юридичних
oсіб, урядів крaїн тa міжнaрoдних oргaнізaцій,
який привoдить дo виникнення зoвнішньoгo
держaвнoгo бoргу [6].
Зa рoки незaлежнoсті Укрaїною зaлучено
дo влaснoгo бюджету чимaлу кількість таких
пoзик. Серед міжнaрoдних фінaнсoвих устaнoв
укрaїнський уряд бере позики нaсaмперед
у Міжнaрoднoгo вaлютнoгo фoнду, Єврoсoюзу,
у нaціoнaльних і міжнaрoдних бaнків (наприклад,
Міжнaрoдний бaнк рекoнструкції тa рoзвитку
(МБРР), Єврoпейський бaнк рекoнструкції
та рoзвитку (ЄБРР)), в інoземних держaв – Япoнії,
Німеччини, Кaнaди, СШA тощо. Цільoві кредити
брaли і держaвні підприємствa, як "Укрзaлізниця",
"Енергoaтoм", держбaнки. Виплaтa тaких кредитів
гaрaнтується держaвoю, і якщo підприємствo не
має змoги рoзрaхувaтися з кредитoрoм у термін, тo
бoрг виплaчується з бюджету Укрaїни.
Для підтримки макрофінансової стабільності в Україні важливою є активізація співпраці з МВФ. Рішення прo відкриття кредитнoї
прoгрaми для будь-якої держaви, у тoму числі
й Укрaїни, більшість світoвих і єврoпейських
бaнків тa фoндів приймають тільки після ухвaли
рaди директoрів Фoнду.
Якщo не врaхoвувaти грудневий трaнш
2018 рoку, всьoгo Україна oтримaла від МВФ
31,363 млрд дoларів.
18 грудня 2018 рoку Рaдa директoрів МВФ
ухвaлилa рішення прo відкриття для Укрaїни
чергoвoї 14-місячнoї прoгрaми підтримки екo
нoмічнoї пoлітики stand-by Arrangement (SBA)
зaгaльним oбсягoм 3,9 млрд дoл. Перший
трaнш 1,4 млрд дoл. вже oтримaнo, a рішення
прo пoдaльші буде ухвaлювaтися в листoпaді
2019 рoку під чaс перегляду успіхів Укрaїни
у викoнaнні умoв Мемoрaндуму [7].
Зaгaльний рoзмір пoзик нaдaних Укрaїні
прoтягoм 1991-2018 рoків від деяких міжнaрoдних
фінaнсoвих організацій становить: від МВФ –
31,5 млрд дoларів СШA; від МБРР – 12,5 млрд
дoларів СШA; від ЄБРР – 12 млрд дoларів СШA;
від ЄС – 6,1 млрд дoларів СШA [7; 8].
Як бачимо, основна маса наданих кредитів належить сaме МВФ, що пoяснюється низькoю від
сoткoвoю стaвкoю нaдaння пoзик, яка для Укрaїни
не піднімaється вище 3%, тoді як нaйдешевші
кредити з інших джерел oбхoдяться крaїні щo
нaйменше у 7,5% річних. Тoбтo фaктичнo йдеться
прo реструктуризaцію кредитнoгo пoртфеля. Сaме
в цьoму гoлoвнa перевaгa кредитнoї прoгрaми
МВФ [7].
Темп зрoстaння тa співвіднoшення між
рoзмірaми зaлучених зoвнішніх тa внутрішніх
кредитів для Укрaїни мoжнa прoaнaлізувaти нa
oснoві держaвнoгo бoргу oстaнніх рoків (рис. 1).
За результатами проведеного дослідження (рис. 1), прoтягoм останніх рoків держaвні
пoзики Укрaїни невпиннo збільшувались.
У 2018 рoці пoрівнянo з 2015 роком рoзмір
зaлучених зoвнішніх пoзик зріс мaйже нa 0,4 трлн
грн (35%), a внутрішніх пoзик нa 0,24 трлн грн
(45%). Проте, якщо порівнювати розмір зовніш-
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нього боргу 2017 і 2018 років, то видно, що він
зріс лише на 0, 03 трлн грн, а внутрішнього на
0,01 трлн грн, що свідчить про стабілізацію рівня
держовного боргу, тобто про тенденцію до зменшення залучення державних позик Україною.
Зрoстaння держaвних пoзик мoже пoгіршити
екoнoмічну безпеку в крaїні і спричинити низку
екoнoмічних ризиків для України.
На жаль, рoзмір зoвнішніх пoзик мaйже
у 2 рaзи перевищує рoзмір внутрішніх, що свідчить прo недoстaтню рoзвиненість внутрішньoгo
фoндoвoгo ринку Укрaїни.
У нaйближчі півтoрa рoку Укрaїна має
виплaтити зa бoргoвими зoбoв'язaн нями мaйже
10 млрд дoл. СШA лише вaлютнoгo бoргу, a це
приблизнo 1800 дoл. СШA нa oднoгo укрaїнця.
Пікoві вaлютні виплaти зaплaнoвaні нa
2018-2019 рoки: приблизнo пo $6,7-6,8 млрд
(зурaхувaннямвaлютнихOВДП,aлебезурaхувaння
плaтежів Нaцбaнку зa кредитaми МВФ). Якщo
у 2018-му більше пoлoвини всіх плaтежів – це
пoгaшення вaлютних OВДП, які мoжуть бути
дoсить легкo перекриті випускoм нoвих вaлютних
oблігaцій нa внутрішньoму ринку, тo в 2019 рoці
2/3 усіх плaтежів (aбo $4,5 млрд) – це зoвнішні
бoрги. Їх рефінaнсувaти нaбaгaтo склaдніше, адже
постає питання, чи зaхoчуть інoземні інвестoри
пoвертaтися в Укрaїну. Отримaння кoштів від
oфіційних кредитoрів (МВФ, Світoвий бaнк
і т.д.) вимaгaє прoведення непoпулярних рефoрм,
a ресурси, які мoжнa зaлучити зa рaхунoк випуску вaлютних OВДП, oбмежені oбсягoм вільнoї
вaлютнoї ліквіднoсті бaнківськoї системи [10].
Для Укрaїни вaжливo вести звaжену фіс
кaльну (бюджетну) пoлітику, враховуючи ви
сoкий рівень держбoргу.
Згіднo з Зaкoнoм Укрaїни «Прo держaвний бюджет Укрaїни» на 2017 тa 2018 рoки передбaчено
такі пріoритетні нaпрями рoзпoділу зaлучених
держaвних пoзик: рефoрмувaння тa рoзвитoк
енергетичнoгo сектoрa тa підвищення нaдійнoсті
пoстaчaння
електрoенергії;
рефoрмувaння

регіoнaльних систем oхoрoни здoрoв’я; мoдернізaція
системи сoціaльнoї підтримки; рoзвитoк aвтo
мaгістрaлей тa рефoрми дoрoжньoгo сектoру;
рекoнструкція гідрoелектрoстaнцій; рекoнструкція
трaнсфoрмaтoрних підстaнцій східнoї чaстини
Укрaїни; реaлізaція прoекту з мoдернізaції
aвтoмaтизoвaних систем прикoрдoннoгo кoнт
рoлю; рoзбудoвa прикoрдoннoї дoрoжньoї інфрa
структури нa укрaїнськo-пoльськoму тa укрaїнськo-угoрськoму кoрдoнaх [11].
Для зниження бoргoвого нaвaнтaження, Міністерству фінaнсів Укрaїни необхідно:
1) зaміcтити стaрі дoрoгі зaпoзичення минулих рoків (в середньoму – під 8% річних
стрoкoм близькo 8 рoків) нa більш дешеві пoзики
(в середньoму – дo 3% річних стрoкoм пoнaд
10 рoків). Тaким чинoм, нoві кредити є мaйже
утричі вигідніші зa пoпередні;
2) реструктуризувати бoрги з влaсникaми
кoмерційних зoвнішніх зoбoв’язaнь крaїни: Угoдa
між Міністерствoм фінaнсів тa Спеціaльним
кoмітетoм кредитoрів щoдo реструктуризaції
зoвнішньoгo
кoмерційнoгo
бoргу
Укрaїни
передбaчaє, зoкремa, зменшення oснoвнoї суми
сувереннoгo і гaрaнтoвaнoгo держaвoю бoргу нa
20%, щo дoзвoляє знизити бoргoвий тягaр нa
3,6 млрд. дoл. СШA [11].
Вивчивши дoсвід різних крaїн світу тa пропозиції
нaукoвців-економістів, Укрaїні для врегулювaння
бoргoвoї прoблеми треба здійснити низку дій
з метою підвищення ефективнoгo упрaвління
зoвнішньoю держaвнoю зaбoргoвaністю.
Нaсaмперед, це реaлізaція пoлітики пере
вaжaння внутрішніх пoзик нaд зoвнішніми
і рoзвитoк вітчизнянoгo фoндoвoгo ринку, a тaкoж
зaбезпечення інвестиційнo-іннoвaційнoгo спря
мувaння зoвнішніх пoзик.
Для тoгo, щoб пoзичені кoшти не нaгрo
мaджувaлися і не ставали бoргами, питaння
пoдaльшoгo зaлучення зoвнішніх фінaнсoвих ресурсів треба вирішувaти, нaсaмперед, з пoзицій
ефективнoгo їх викoристaння для екoнoмічнoгo
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Рис. 1. Держaвний бoрг Укрaїни 2015-2018 рoків, трлн грн
Джерелo: склaденo нa oснoві [9]

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
рoзвитку крaїни. З цією метoю Укрaїні неoбхіднo
рoзрoбити якіснo нoву стрaтегію зaпoзичень, якa
пoвиннa oрієнтувaтися нa вирішення вaжливих
зaвдaнь рoзвитку нaціoнaльнoї екoнoміки тa
викoристaння інвестиційнo-іннoвaційних фaктo
рів екoнoмічнoгo зрoстaння.
Держaвне регулювaння зoвнішніх зaпoзи
чень Укрaїни дoцільнo здійснювaти зa тaкими
oснoвними нaпрямaми, як визнaчення стрa
тегії зaлучення зoвнішніх держaвних пoзик зa
лежнo від умoв і джерел зaпoзичення; вибір
oптимaльнoгo мехaнізму упрaвління зaпoзи
ченими кoштaми, щo фoрмують зoвнішній
держaвний бoрг; підвищення ефективнoсті
викoристaння зoвнішніх зaпoзичень.
Стрaтегія зaлучення зoвнішніх зaпoзичень
має бути рoзрoбленa нa зaгaльнoдержaвнoму рівні й узгoдженa з регіoнaльними органами. При
цьому вaжливo врaхoвувaти як внутрішню специфіку рoзвитку крaїни, тaк і світoву кoн’юнктуру.
Стрaтегія мaє передбaчaти ствoрення умoв
для зaбезпечення збaлaнсoвaнoгo зaлучення
неoбхідних фінaнсoвих ресурсів з метoю вирішення
дoвгoстрoкoвих екoнoмічних зaвдaнь; визнaчення
нaйбільш oптимaльних нaпрямів з упрaвління
бoргoвими зoбoв’язaннями; шляхи підвищення
ефективнoсті викoристaння зaпoзичених кoштів.
Рoзрoблення тa реaлізaцію мехaнізму упрaв
ліннязaпoзиченимикoштaминеoбхіднoспрямувaти
нa удoскoнaлення нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи тa
визнaчення реaльних пoтреб у держaвних зaпo
зиченнях; спрямувaння зaлучених ресурсів нa
фінaнсувaння кoнкурентoспрoмoжних гaлузей
екoнoміки, викoнaння прoгрaм інституційнoгo
тa інвестиційнoгo рoзвитку крaїни; узгoдження
пoлітики держaвних зaпoзичень з бюджетнoю,
грoшoвo-кредитнoю, фіскaльнoю пoлітикoю; чіткий рoзпoділ пoвнoвaжень між інституціями, щo
здійснюють упрaвління зoвнішніми держaвними
зaпoзиченнями; підвищення oбґрунтувaння підгo
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тoвки і зaбезпечення ефективнoсті реaлізaції прo
ектів зa рaхунoк зoвнішніх держaвних зaпoзичень.
Нa сучaснoму етaпі розвитку країни держaвне
регулювaння зaпoзичень у чaстині зaбезпечення
ефективнoсті їх викoристaння пoвиннo включaти
кoнтрoль тa ведення регулярнoї звітнoсті зa
викoристaнням зaлучених ресурсів; aнaліз oчі
кувaних результaтів і виявлення неефективнoсті
викoристaння зoвнішніх фінaнсoвих ресурсів;
вибір aльтернaтивнoгo вaріaнту фінaнсувaння
держaвних прoектів зaлежнo від першoчергoвoгo
знaчення; oцінку ефективнoсті викoристaння
пoзичкoвих кoштів вже реaлізoвaних прoектів; підвищення ефективнoсті співпрaці з міжнaрoдними
фінaнсoвo-екoнoмічними oргaнізaціями [6].
Висновки з даного дослідження і перспективи. Отже, варто зазначити, що державні
позики України, починаючи з 2014 року невпинно ростуть. В структурі державного боргу переважають зовнішні борги. Це може призвести до
фатальних наслідків, таких як дефолт в країні.
Саме тому, Україна потребує проведення поміркованої політики щодо залучення державних
позик. Позаяк це забезпечуватиме зниження
боргового навантаження на економіку та дасть
можливість оптимізувати залучення позичкових коштів для потреб держави і мінімізувати
боргові ризики. Сьогодні важливим є реалізація виваженої, послідовної та системної боргової
та бюджетної політики, удосконалення системи
моніторингу зовнішніх запозичень, реалізація
ефективного підходу до формування політики
держави у сфері залучення, розподілу, використання, повернення та реструктуризації позикових фінансових ресурсів.
Предметом подальших наукових досліджень
стануть питання розкриття інформації про заборгованість країни, світoвий дoсвід зaлучення
держaвних пoзик тa міжнaрoдні метoди міні
мізaції бoргoвoгo тягaря.
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Залучення світового досвіду для підвищення ефективності
економічного розвитку України
Анотація. У статті розглянуто окремі аспекти інноваційної моделі України. Обґрунтовано необхідність
формування та розвитку інноваційного розвитку в Україні. Визначено ключові параметри економіки
знань в Україні, наголошено на існуючих проблемах інноваційного розвитку, проведено порівняльний
аналіз з розвиненими країнами. Досліджено недоліки існуючої інноваційної моделі, зокрема, вплив на
неї світового процесу глобалізації, відсутність рівноправних міжнародних відносин, низька ефективність державного управління та регулювання національної економіки. Аналізується стан фінансування
вітчизняної науки, виділені її основні громадські функції, визначена ефективність використання виділених державою коштів. Обґрунтовано пріоритетні напрями інноваційної політики держави: розвиток
високотехнологічного виробництва; забезпечення достатнього рівня фінансування вітчизняної науки;
збільшення частки інноваційно-активних промислових підприємств, освоєння нових видів техніки і технологій; розвиток венчурного бізнесу.
Ключові слова: інноваційна модель, її проблеми, перспективи розвитку та вдосконалення.
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Innovative development as the basis
of the economic model of developed countries

остановка проблеми. В країнах з висоП
котехнологічно орієнтованою економікою
формування і зміцнення інноваційної моделі еко-

номічного розвитку та його адекватного інвестиційного забезпечення залежать, головним чином, від
типу інноваційного процесу та його інвестиційного
забезпечення на всіх етапах і фазах інноваційного циклу. Тому продуктивний стратегічний розвиток переваг національної економіки, зміцнення її
конкурентоспроможності на світовому ринку все
більшою мірою сьогодні залежать від того, наскільки вона забезпечує впровадження інновацій, яких
немає у інших країнах. Аналіз наукової літератури
з економічного розвитку в країнах, що досягли успіхів у реалізації нововведень, дозволяє виділити такі
типи стратегій інноваційного розвитку [1, с. 36].
По-перше, це стратегія «використання зарубіжного науково-технічного потенціалу та перенесення нововведень у власну економіку.

По-друге, стратегія «запозичення» полягає
в тому, що маючи дешеву робочу силу і використовуючи частину власного науково-технічного
потенціалу, освоюється випуск продукції, що вироблялася раніше в розвинених країнах, з подальшим нарощуванням кадрів інженерно-технічного
супроводу виробництва. У цій ситуації потрібна
партнерська взаємодія державної та корпоративної форм власності. Така стратегія прийнята
в Китаї і в ряді країн Південно-Східної Азії при
створенні конкурентоспроможної автомобільної
промисловості, високоефективних засобів обчислювальної техніки, побутової електроніки.
По-третє, стратегія «нарощування» та використання власного науково-технічного потенціалу, яка дозволяє створювати новий продукт,
високі технології, що реалізовані у виробництві
та соціальній сфері. Її дотримуються в економіці
США, Англії, Німеччині, Франції. Що ж стосу© Ситников М.М., Калачова К.О., 2019
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Summary. The article considers some aspects of the innovation model of Ukraine. The necessity of formation
and development of knowledge economy is proved. Key parameters of knowledge economy in Ukraine, problems (barriers) of transition to it are defined, the comparative analysis with the developed countries is carried
out. The author studies the shortcomings of the existing innovation model, in particular, the impact of the
global globalization process on it, the lack of equal international relations, the low efficiency of public administration and regulation of the national economy. The state of financing of domestic science is analyzed, its main
social functions are allocated, efficiency of use of the funds allocated by the state is defined. It justifies priority
directions of innovative policy of the state: the development of high-tech production; ensuring a sufficient level
of financing of domestic science; increase the share of innovation-active industrial enterprises, development
of new equipment and technologies; development of venture business. On the base of the executed research
it is clear that in conditions of the permanent crisis events the innovation activity is the most efficient way
of their overcoming. The efficiency of the management is the most important due to the strategic way for the
formation and the realization of the priorities of the development on the base of the innovation which means
the formation of the suitable strategies and the efficient models and their implementation. Due to the results
of the scientific sources summarizing the understanding of the innovation strategy development has been received. It is proved that in conditions of crisis events and the insufficient financing at the level of the region,
it is good to focus on the innovation development of the priority branches to achieve the goal of the formation
of the quality and competitiveness regional brands. The innovation increase of other types of the economical
activity should be stimulated of the general conditions by use of the creation of the favourable innovation area
and the suitable business climate.
Keywords: innovation model, its problems and prospects of development and improvement.
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ється України, то обґрунтування і вибір української стратегії інноваційної моделі економічного
розвитку повинні спиратися на наявні виробничий, науково-технічний, інтелектуальний потенціал і багаті ресурси з використанням окремих
елементів всіх зазначених стратегій передових
країн світу.
Крім того, відповідно до масштабів внутрішнього ринку і можливістю завоювання позицій на
зовнішніх ринках в науковій літературі виділяються сім типів моделей інноваційного розвитку:
1. Створення «викруткових» виробництв з метою розширення зайнятості при слабкій або відсутньої інноваційної активності.
2. Висока інноваційна активність на основі
власної бази знань, розвиненого науково-технічного потенціалу та стимулювання сфери НДДКР
і високих технологій при розвиненому внутрішньому ринку (США).
3. Висока інноваційна активність, власна база
знань і націленість на зовнішні ринки (Республіка Корея, Тайвань).
4. Інноваційний розвиток, що стимульований
з боку суспільства, при власній базі знань і націленості на внутрішній ринок (колишній СРСР, США).
5. Інноваційна діяльність, стимульована
з боку суспільства, при власній базі знань з орієнтацією на зовнішні ринки (Фінляндія, Швеція,
Тайвань).
6. Інноваційний розвиток, що стимульований
з боку суспільства, при використанні зовнішніх
джерел знань і з орієнтацією на внутрішній ринок
(Великобританія, Японія післявоєнного періоду).
7. Інноваційна діяльність, стимульована
з боку суспільства, при зовнішніх джерелах
знань з націленістю на зовнішній ринок при
зовнішньому фінансуванні (авіапромисловість
Бразилії, країни Південно-Східної Азії).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вагомий внесок у дослідження інноваційного
розвитку в Україні внесли такі вчені, як А. Гальчинський, В. Геєць, П. Бубенко, Б. Данилишин.
М. Кизим, Н. Гончарова, В. Гриньов, В. Семиноженко, Й. Шумпетер, Ф. Махлуп, П. Друкер,
П. Ромер, Э. Тоффлер, Р. Лукас, Т. Шульц.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є аналіз світового досвіду по інноваційному розвитку, акцент на перешкодах, що заважають подальшому розвитку інноваційної моделі України. З’ясувати причини відставання України
в розвитку національної інноваційної системи
та визначити основні напрямки державної політики щодо розвитку вітчизняної інноваційної
моделі, спираючись на світову практику.
Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши державну політику розвинених країн у сфері інноваційного розвитку за ступенем
державного її регулювання, можна виділити дві
сфери. На одній – Велика Британія, де зазначено найменше втручання держави в економіку,
і зокрема в інноваційну діяльність, на іншому –
Франція, де держава найактивніше підтримує
інноваційний процес усіма можливими методами. Це так звана англо-американська модель
інноваційного розвитку, що характеризується
повною автономією та самостійністю підприємництва в інноваційній діяльності. При такій
моделі ринкові механізми самі сприяють при-

скоренню інноваційного процесу, тому держава
основні зусилля спрямовує на підтримку розвитку ринкового середовища [5, с. 94].
Друга сфера інноваційної політики – це так
звана франко-японська модель інноваційного
розвитку, що характеризується значним впливом
держави на розвиток інноваційного процесу, зокрема і неринковими методами – шляхом прямих
дотацій і субсидій підприємствам і організаціям,
які здійснюють інноваційну діяльність. Головний
інвестиційний інститут в Європі – Європейський
інвестиційний банк (Еurореаn Ваnк – ЕІВ). Майже половину його кредитів, які орієнтовані на
потреби промисловості призначені для малих
підприємств, причому пріоритетним є надання
венчурного капіталу невеликим компаніям, які
працюють у сфері нових технологій.
Хоча, Євросоюз обрав курс на побудову інноваційної моделі економіки одним з перших, однак, як показують прикладні дослідження, він
незважаючи на всі вжиті заходи, все ж поступається деяким іншим провідним розвиненим країнам за рівнем інноваційного розвитку. Євросоюз,
який є конкурентом США і Японії у сфері інноваційної діяльності, до пріоритетних напрямків досліджень відносить [3, с. 214]: науки про життя,
в тому числі генетику; біотехнології у сфері охорони здоров’я; боротьбу з серйозними захворюваннями; нанотехнології; нові пристрої та виробничі
процеси; аеронавтику і космос, сталий розвиток
екологічної системи; розробку низки тем з проблематики міжнародного співробітництва в технологічній галузі та наукової кооперації.
На відміну від США, Японії і Великобританії
в більшості європейських країнах дещо інший
тип інноваційної моделі економічного розвитку та його інвестиційного забезпечення. Так,
у Франції та Німеччині головну турботу про нововведення беруть на себе найбільші фірми, національні гіганти. Вони тримають під контролем
всі фундаментальні (або ліцензійні) технічні
та технологічні стадії інноваційних процесів.
Німеччина в області високих технологій спочатку орієнтувалася на досвід США і технологічно великі програми. Нею був використаний
досвід розвитку інкубаторів США, наукових парків Великобританії, Франції та Японії. З початку
1980-х років у Німеччині був зроблений акцент на
створення мережі регіональних інноваційних фондів з поступовим перенесенням уваги до фінансування в сторону малих і середніх підприємств.
Причому подібні інноваційні фонди створювалися
виконавчою і законодавчою владою спільно із зацікавленими приватними структурами.
Високі темпи економічного зростання особливо чітко простежуються в Південній Кореї. За
період з 1976 по 2006 рік середнє зростання ВНП
складало 9%. У порівняно короткі терміни вона
перетворилася з периферійної точки світової економіки в один з центрів виробництва та експорту
високотехнологічної промислової продукції, банківської справи та торгівлі.
Інноваційний розвиток територій має свої позитивні і негативні сторони. Позитивними сторонами є економічне зростання і зайнятість, а також
надходження фінансових коштів. До негативних
сторін можна віднести розшарування суспільства
за рівнем доходів, формування нового класу «гло-

бальних професіоналів», не пов’язаних своєю ідентичністю з регіоном і тим самим відсторонених від
його соціального і політичного життя, витіснення
«простих» професій з центрів міст на периферію,
екологічні проблеми.
На даний час, в Україні виділяють такі види
інноваційних моделей розвитку економік, як:
1) ресурсна модель без високотехнологічного виробництва (природні ресурси → виробництво →
гроші); 2) інноваційна модель (трансформація
грошей на дослідження в знання → трансформація знань у майстерність працівників та інновації → перетворення інновацій у товар → гроші);
3) інтелектуально-донорська модель (скорочений
варіант моделі (ІІ), з якого вилучена стадія виробництва) [4, с. 92].
Основними перешкодами переходу економіки
України до інноваційного розвитку є:
– процеси глобалізації, які призводять до
збільшення розриву в розвитку економік розвинених країн. Ця закономірність проявляється на
всіх рівнях;
– у світовому господарстві відсутні рівноправні відносини, які повинні характеризуватися,
перш за все, еквівалентним обміном, вільною
конкуренцією і рівномірною ефективністю для
всіх учасників;
– недостатній і низький рівень фінансування
вітчизняної науки;
– недосконала законодавча база для інноваційної діяльності, що діє частково, з виключенням окремих статей і навіть цілих розділів;
– скорочується освоєння нових видів техніки,
знижується частка інноваційно-активних промислових підприємств, спостерігається низька
ефективність державного управління та регулювання національної економіки, нерозвиненість
венчурного бізнесу.
Низька інноваційна активність українських
виробників та недостатній рівень конкурентоспроможності української продукції на закордонних ринках висувають як першорядне
завдання кардинальної зміни ситуації у сфері
інноваційного розвитку в Україні. Аналіз зарубіжного досвіду формування державою умов розвитку інноваційного потенціалу дозволяє визначити загальні тенденції науково-інноваційного
розвитку промислово розвинених країн [2, с. 68]:
1. Тенденція до посилення присутності держави у формуванні інноваційного потенціалу та побудові ефективної системи управління потенціал. Використання програмно-цільового методу
управління інноваційною діяльністю з довго-
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строковим плануванням соціально-економічного
розвитку та створення загального сприятливого
ринкового середовища.
2. Стимулювання науково-дослідної діяльності.
3. Захист інтелектуальної власності.
4. Розвиток малого інноваційного бізнесу.
5. Глобалізація інноваційних процесів.
6. Формування інноваційної свідомості населення, адже практично у всіх розвинених країнах держава допомагає інноваційному бізнесу
формувати інноваційну свідомість і інноваційну
культуру населення, зокрема через сферу освіти, підготовку професійних кадрів і формування
управлінських консультативних служб.
7. Постійний моніторинг інноваційних процесів.
8. Розвиток індустрії венчурного капіталу.
9. Приватно-державне партнерство.
У зв’язку з тим, що модель інноваційного розвитку являє собою модель повного інноваційного циклу – від формування інноваційної ідеї до
масового виробництва готового продукту, то вона
повинна включати в себе всі компоненти інноваційної системи: фундаментальну і прикладну
науку, дослідження та розробки, виробництво
дослідного зразка і масове виробництво.
Висновки та пропозиції. Підводячи підсумки дослідження, варто відзначити, що тільки
застосування державою всього комплексу організаційних, регулятивних, фінансових та інших
заходів дозволить створити в Україні розвинений шар виробничого та інноваційного малого
бізнесу, який стане основним споживачем та виробником інновацій. Однак при великій важливості всього комплексу проблем, що пов’язані
з розвитком інноваційної діяльності в Україні,
на перше місце має бути поставлена проблема
формування активного попиту на інновації.
Узагальнивши наукову інформацію за темою
дослідження можна виділити такі головні проблем розвитку інноваційної моделі на України,
як: слабка інноваційна політика, спрямована на
збереження економічної відсталості; незацікавленість держави у проведенні заходів по прискоренню науково-технічного розвитку країни,
зміцненню її наукового потенціалу. Всі останні
роки економічні реформи були спрямовані на побудову ринкових інститутів і держава зовсім не
приділяла увагу розвитку наукової сфери. У той
же самий час розвинені країни за минулий період не тільки активно залучали наших фахівців,
але і старанно займалися розбудовою свого наукового сектора як головного стратегічного напряму своєї національної економіки.
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Регіоналізація державної фінансової підтримки
малого бізнесу в Україні
Анотація. З погляду міжнародного досвіду, важливою умовою розбудови конкурентоздатної економіки є
успішний розвиток малого бізнесу. Оскільки саме він має вплив на темпи економічного зростання, структуру валового внутрішнього продукту, забезпечує впровадження інновацій, насичує внутрішній ринок
товарами та послугами, зменшує рівень безробіття, урівноважує попит та пропозицію та ін. У статті визначено роль, специфічні особливості та місце малого бізнесу у соціально-економічному розвитку держави. Розкрито основні проблеми, що виникають на шляху його розвитку і функціонування. Виявлені регіональні тенденції і загрози, у контексті аналізу конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.
На підставі аналітичних даних, які характеризують тенденції розвитку малого бізнесу в Україні на сучасному етапі здійснена спроба пошуку перспективних шляхів для стимулювання підвищення та визначення фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу. Розглянуто основні елементи інфраструктури
та інституцій підтримки, що регулюють та контролюють середовище регіоналізації. Визначено перспективну схему заходів щодо стимулювання та підвищення ефективності регіональної інфраструктури МБ.
Ключові слова: малий бізнес, фінансова підтримка, регіон, держава, розвиток, економіка.
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Regionalization of the state financial support
of small business in Ukraine

остановка проблеми. У сучасному світі
П
малий бізнес є основою стабільного функціонування економіки, він є середнім класом,

і вважається базою для соціально-економічного
розвитку. Його діяльність спрямована перш за
все на формування конкурентного середовища
в регіонах. Але в сучасних реаліях малий бізнес
не може ефективно діяти і виконувати свою головну мету. Визначені на загальному рівні регіональні напрями державної фінансової підтримки малого бізнесу виявилися недосконалими.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Різним питанням вдосконалення фінансової підтримки малого бізнесу присвятили свої праці
Апостолюк О.Ю., Варналій З.С., Кужелєв М.О.,
Мазій Н.Г., Покришка Д.С., Попський А.В., Табінський В.А. Проте в контексті нестабільної
економічної та політичної ситуації, перспективи

практичної реалізації напрямів державної фінансової підтримки малого бізнесу в регіонах залишаються невизначеними.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. З огляду на те, що для
здійснення ефективної діяльності малий бізнес
постійно потребує залучення додаткових коштів,
гострою залишається проблема фінансового забезпечення його розвитку на державному рівні
та потребує додаткових наукових досліджень.
Відповідно, напрям дослідження даної статті
виявляється у пошуку шляхів вирішення цього
питання.
Мета статті. Визначити регіональні напрями підвищення якості фінансового забезпечення
підтримки розвитку малого бізнесу, відповідно
до змін, які відбуваються в українському суспільстві на державному рівні.
© Столяров В.Ф., Савченко В.А., 2019
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Summary. In terms of international experience, an important condition for the development of a competitive
economy is the successful development of small businesses. Since it has an impact on economic growth, the
structure of the gross domestic product, provides innovation, saturates the domestic market with goods and
services, reduces unemployment, balances demand and offersjute. The article defines the role, specific features
and place of small business in the socio-economic development of the country. The basic problems that stand
in the way of its development and functioning are revealed. Regional trends and threats have been identified
in the context of competitiveness and investment attractiveness analysis. Today, the imperfection of state
regulation of small entrepreneurship, lack of consistency in the use of regulatory mechanisms in the field of
entrepreneurial activity can lead to a high level of shadowing, so it is necessary to define priority vectors and
mechanisms of regulatory policy for small entrepreneurship development in Ukraine. It was attempt to find
solution to growth stimulation and identify promising ways to financially support the development and activity
of small business on the basis of the analytical data that characterize the tendencies of small business development at the current stage in Ukraine. The main elements of the infrastructure and support institutions that
regulate and control the environment of regionalization are considered. The perspective scheme of measures
for stimulating and increasing efficiency of regional infrastructure of MB is defined. Positive experience of
small business support has been revealed, which has led to a more stable state and development of small business in the region than throughout Ukraine. Priority measures for effective support of business development in
the regions for 2019-2020 are presented. Small business should be the driver of economic growth and the key
to social stability in our country. The small business entrepreneurial initiative and the balanced regional and
state policies that contribute to its implementation are Ukraine's path to European success.
Keywords: small business, financial support, region, state, development, economy.
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Виклад основного матеріалу. Розвиток
сфери малого бізнесу має важливе значення для
нормального функціонування економічної системи. Адже саме він має прямий вплив на збільшення потенціалу регіонів для забезпечення
сталого розвитку та здійснення діяльності у конкурентному середовищі. Велику роль у процесі
його підтримки відіграє держава.
Саме тому, органи влади розробляють і фінансово забезпечують регіональні програми, проекти та здійснюють необхідні заходи, які можуть
фінансуватися за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів, доходів від власної діяльності, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, іноземних інвестицій тощо.
Здійснення зазначених заходів повинно відбуватися відповідно до цілеспрямованої державної
політики та підтримки малого бізнесу у процесах
європейської інтеграції. Ці процеси складають системну діяльність уряду, центральних та місцевих
органів влади, які функціонально взаємопов’язані
між собою, з метою забезпечення ефективної діяльності малих та середніх підприємств у напрямі їх
сталого розвитку та реалізації євроінтеграційних
прагнень української держави [6].
Необхідно зауважити, що діяльність малого
бізнесу (далі – МБ) в Україні, на відміну від розвинених країн Європи, має тенденцію до спаду.
Сьогодні, ми не маємо підстав говорити про значні зміни у здійсненні державного регулювання
дій у сфері малого бізнесу як на місцевому, як на
загальнонаціональному рівні.
На сучасному етапі стан розвитку сфери малого бізнесу має негативні тенденції, а саме:
– зниження рівня оплати праці у співвідношенні з рівнем інфляції та показниками, притаманними для розвинутих країн;
– знижуються показники зайнятості у сфері МБ;
– зростає кількість збиткових підприємств;
– відбувається зниження кількості малих підприємств.
Нині на малий та середній бізнес в Україні
припадає більш як 50% працюючих, причому статистика за останні кілька років коливається. Незважаючи на те, що його частка становить більше
96%, у цій сфері зайнято лише близько половини
працюючих, тоді як в Японії, наприклад, цей показник наближається до 80%, а в більшості європейських країн знаходиться на рівні 50–70% [1].
Негативні тенденції пов’язані з тим фактом,
що багато мікропідприємств, або припинили свою
господарську діяльність, або здійснюють її нерегулярно, або є найманими працівниками в компаніях, які для оптимізації податкового навантаження, комплектують штат шляхом укладення
договорів із фізичними особами – підприємцями.
Існує цілий ряд перепон, що діють негативно на
даний сектор національної економіки, зокрема:
– бюрократизація процесів започаткування
та проведення господарської діяльності;
– податкове навантаження;
– значний рівень корупції;
– криза довіри до органів влади;
– складність отримання інвестиційних ресурсів та зависокі відсоткові ставки на банківські
кредити;
– поширення методів нечесної конкуренції
тощо [5].

Саме тому, суб’єкти бізнесу відмовляються
офіційно реєструвати свою діяльність, а тому
збільшуються масштаби тіньової економіки,
зменшується кількість податкових надходжень,
з’являється ризик отримання покупцями неякісних товарів і послуг.
Сьогодні, у світі регіон є самостійним державним утворенням, що виконує покладені на нього
функції та завдання, а також володіє економічним, фінансовим, соціальним потенціалом, достатнім для його функціонування. Саме тому,
розвиток регіону в його межах має забезпечуватись регіональними та територіальними органами влади на місцях.
Щодо розвитку малого бізнесу на регіональному рівні, то його особливостями є мобільність,
швидка адаптація до зовнішніх та внутрішніх
змін у конкурентному середовищі, висока інноваційність. Проте для забезпечення ефективного функціонування даного сектору необхідна
відповідна державна фінансова політика. При
цьому допомогу малому бізнесу потрібно надавати в точно визначених межах територій, з урахуванням певних потреб і особливостей місцевого
населення. Однак лише на рівні місцевих рад
можливе повне врахування регіональних інтересів для його розвитку.
У зв’язку із виникненням вище перерахованих та інших проблеми, які існують на сьогодні
у досліджуваній сфері, виникає потреба розробки програм щодо покращення державної політики у даній сфері. Державна політика повинна
здійснюватися за конкретно визначеними напрямами для того щоб вона була результативною
та відповідала вимогам сьогодення.
Оскільки, головним бар'єром на шляху розвитку є надмірний податковий тиск, то на нашу
думку, головним напрямом підтримки малого
бізнесу повинно стати вдосконалення податкової
політики, що спрямована на надання податкових пільг суб'єктам. На сам перед, для тих хто
користуються спрощеною системою оподаткування, тому що іноді вони сплачують податки більші за їх прибуток, і починають у зв’язку з цим
масово закриватися, оскільки зникають головні
стимули підприємництва – отримання прибутку
та відповідної заробітної плати.
Крім того, тим хто планує створення малого
бізнесу в регіонах, доцільно було б надати можливість встановлювати податкові пільги з урахуванням їх особливостей, а саме [2]:
– застосування знижених податкових ставок
на старті для малого бізнесу, який займається
виробництвом;
– встановлення диференційованих ставок податку на прибуток залежно від виду послуг, наданих населенню;
– зниження ставки податку на прибуток для
тих виробництв, у яких економічний ефект досягається переважно за рахунок живої праці;
– використання пільг і компенсацій для стимулювання зростання зайнятості, створення нових робочих місць, поліпшення умов праці й таке
інше;
застосування пільгового оподаткування підприємств малого бізнесу, діяльність яких на
території допомагає вирішенню конкретних завдань, які стоять перед місцевими радами.

В сучасних умовах діють численні проекти,
які скеровані на регіональну підтримку МБ.
Значна увага приділяється кооперативному
руху у цьому секторі за допомоги іноземних
фондів. Зокрема, завдяки діяльності Міжнародного благодійного фонду «Добробут громад»
(International Charitable Fund «Community
Wellbeing» з короткою назвою Heifer) поширюються інноваційні практики, розробляються
проекти законів, державних програм і стратегій, сприятливих для розвитку бізнесу в сільських громадах, містах тощо [4].
Щодо інших напрямів регіоналізації державної фінансової підтримки у сфері МБ, то потрібно
кардинально змінити заходи щодо розв'язання
проблем, які мають негативний вплив на малий
бізнес.
1. Оптимізація використання фінансових ресурсів для удосконалення впровадження першочергових напрямів в залежності від галузей
і територій з урахуванням змін у середовищі.
За статистичними даними, найбільшу увагу потрібно приділяти агропромисловому комплексу
і сільському господарству.
2. Фінансування заходів, щодо розв'язання
проблем на місцевому рівні за рахунок внутрішніх джерел, так як діяльність малого бізнесу орієнтована на обмежений ринок споживачів.
3. Фінансування здійснювати під чітко визначені проекти і лише на пріоритетні напрями розвитку регіону. Це допоможе розмежувати повноваження та знизити навантаження на бюджети
різних рівнів.
4. Формування ринку продукції орієнтованого на регіональні потреби лише на конкурсних
умовах шляхом залучення частини державного
замовлення через поставки продукції.
5. Створення аналітичної системи для аналізу ефективності використаних і залучених коштів у бізнес. Це надасть змогу отримувати аналітичні дані у формі звітів, діаграм, графіків, а
також можливість завантажувати у потрібному
форматі на свій носій.
Визначені напрями заходів зможуть не лише
залучити нові фінансові ресурси, а й забезпечать
прибутковість даної сфери, що в результаті дасть
змогу розвивати малий бізнес на різних рівнях
адміністративно-територіального устрою нашої
держави.
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Одним з ефективних напрямів підвищення
значення МБ є покращення організаційно-технічної інфраструктури з боку місцевих органів
влади. Для цього необхідно, на нашу думку,
вжити таких заходів [3]:
– забезпечення подальшого зростання торговельної мережі та мережі послуг на основі розроблених перспективних планів розвитку інфраструктури торгівлі та побутового обслуговування
населення регіону;
– перетворення і перебудова ринків із продажу продовольчих та непродовольчих товарів у сучасні торговельно-сервісні комплекси, створення
необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
– сприяння покращенню транспортної інфраструктури регіону (ремонт доріг, налагодження
нових засобів зв’язку тощо) з метою кращої комунікації підприємницьких структур із постачальниками, споживачами та іншими суб’єктами господарських відносин;
– розширення мережі сучасних підприємств
торгівлі, насамперед в гуртовому секторі (гіпер-,
макро-, супермаркетів, гуртових ринків тощо), а
також діяльності торгових домів, торгових бірж,
асоціацій підприємців.
Висновки і пропозиції. Отже, у сучасному
ринковому середовищі, малий бізнес переживає
складний період. На шляху розвитку існує велика кількість перешкод, які викликані неефективною державною фінансовою підтримкою, насамперед надмірним податковим навантаженням.
Саме тому, має збільшитися роль держави
в покращенні ринкової інфраструктури та створенні ефективної законодавчої бази, що дозволила б розвиватися і громадським організаціям,
націлених на вирішення вище перерахованих
проблем.
У підсумку варто зазначити, що кінцевою метою державної фінансової підтримки малого бізнесу має стати створення достатньо ефективної
ринкової інфраструктури та необхідних умов для
їх діяльності. Узгоджена взаємодія органів, які
регулюють і контролюють якість фінансового,
інформаційного забезпечення МБ, призведе до
зменшення безробіття у регіонах, зростання обсягів виробництва та вирівнювання диспропорцій, що склалися в економічному розвитку регіонів держави.
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Актуальні проблеми та перспективи реформування
фінансової системи України
Анотація. У даній статті йдеться про сферу фінансових відносин та, зокрема, фінансову систему держави, яка являє собою сукупність різних сфер та ланок цих відносин, в процесі яких утворюються і використовуються фонди грошових коштів. Починаючи з моменту проголошення незалежності, Україна завжди
ставила за мету створення своєї фінансової ситеми, яка була би конкурентоспроможною на міжнародному
фінансовому ринку. Тим не менш, станом на сьогодні кожен її елемент потребує удосконалення та вирішення ряду проблем. Процес розвитку також ускладнений неоднозначним трактуванням сутності категорії «фінансова система», її змісту та структури. В межах цієї теми розглянуто проблеми в функціонуванні
фінансової системи України, як основного фінансового механізму держави. А також проаналізовано шляхи удосконалення окремих ланок фінансової системи та процесу модернізації її будови вцілому, задля
досягнення стабільного економічного розвитку.
Ключові слова: фінансова система, фінансовий механізм, фінансові взаємовідносини, структура
фінансової системи, проблеми фінансової системи, перспективи розвитку.

Tataryn Natalia, Kolachnyk Pavlo
Ivan Franko National University of Lviv

Summary. This article deals with the sphere of financial relations, and in particular the financial system of
the country, which is a collection of different spheres and links of these relations, in the course of which funds
are created and used. Financial system – a set of various types of funds of financial resources available to the
state. It consists of an internal structure and an organizational structure. The internal structure consists of
spheres and units, and is represented by the following components: public finances, finances of subjects of
management, international finances and financial market (providing sphere). The structure of the organizational structure includes budget management, control and regulatory, financial institutions and trust funds.
The primary task of the development of the financial system in Ukraine is to increase the financial potential of
the banking system, to create a group of powerful banks, reduce tax pressure, streamline financial flows, start
structural and institutional transformations of the banking system, and effectively reorganize enterprises. All
efforts of the legislative and executive bodies should be directed at this. The goal of the reform is to create a financial system capable of supporting sustainable economic development by effectively redistributing financial
resources in economy by creating a genuine market competitive environment based on EU standards.
The reform of the financial sector includes a series of activities designed to achieve three key goals:
• financial stability;
• consumer and investor rights protection; and
• institutional capacity of regulators.
When carried out in full, this reform will bring about a financial system which:
• can support sustainable economic development;
• operates in a competitive market environment;
• is regulated in line with EU standards;
• is integrated in the European market of financial services.
Consequently, in this article analyzes ways to improve the individual units of the financial system and modernize its structure as a whole, in order to achieve stable economic development of the country.
Keywords: financial system, financial mechanism, financial relations, structure, problems, prospects of
development.

остановка проблеми. Україна завжди
П
потерпала від наслідків недосконалої фінансової системи, але особливо актуальною ця

проблема є саме зараз. В контексті анонсованого
державною владою періоду реформування, виникає гостра необхідність аналізу поточних проблем та шляхів здійснення відповідних реформ.
Для побудови стратегії якісних змін потрібно
зрозуміти, де саме їх впроваджувати.
Аналіз останніх досліжень та публікацій. Значущий внесок у розвиток теоретичних
та методологічних основ сучасної фінансової
науки та розуміння фінансової системи, внесли
такі вчені як Шлапак О.В., Венгер В.В., Васи-

лик О.Д., Андрущенко В.Л., Опарін В.М., Кириленко О.Г., Галчинський А.П. та інші.
Враховуючи високі здобутки у наукових дослідженнях цих провідних українських вчених та зважаючи на безперервний швидкий розвиток економічних відносин в умовах глобалізаційних процесів,
виникає необхідність пошуків нових способів удосконалення сучасної фінансової системи України.
Формулювання цілей статті. Метою статті
є аналіз складових фінансової системи, визначення проблем і перспектив розвитку фінансової
системи України.
Виклад основного матеріалу. Ефективність
використання фінансових ресурсів та успішна ре© Татарин Н.Б., Колачник П.П., 2019
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алізація фінансової політики держави, напряму
залежать від розбудови та дієздатності фінансової системи. В сьогоднішніх умовах ринкових відносин, важливого значення набуває розуміння
економічної природи й суті фінансів і фінансової
системи, їхньої необхідності, ролі в економічній
системі держави.
Перед нашою країною, як перед такою, яку
в світовій спільноті хочуть бачити сучасною, демократичною, соціальною та правовою, постає
проблема вдосконалення власної фінансової системи. Сформована на сьогодні фінансова система
України може розглядатися тільки як підґрунтя
для розробки та впровадження більш ефективної фінансової системи, яка буде надійним фундаментом економіки успішної країни та зможе
називатися людиноцентричною.
Термін «система» походить від грецького і означає «поєднання», «утворення». Звідси система – це ціле, складене із частин, які
взаємопов'язані спільними функціями. Різні
складові можуть об'єднуватись в ціле, але ще не
можуть бути системою, поки не буде сформований механізм їхнього взаємозв'язку. В історичному аспекті свого становлення і розвитку фінансова система була покликана забезпечити державу
фінансовими ресурсами, необхідними їй для виконання своїх функцій. Джерелом цих ресурсів
є валовий внутрішній продукт, значна частина
якого утворюється у сфері матеріального виробництва. Тому, основу функціонування фінансової системи становлять фінанси господарюючих
суб'єктів усіх форм власності. Щодо масштабу
національної економіки держави, то існує декілька підходів до визначення поняття «фінансова система». В рамках розподільної концепції
фінансова система – сукупність урегульованих
фінансово-правовими нормами окремих ланок
і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, регулює і використовує централізовані грошові фонди: загальнодержавні централізовані фонди (державний бюджет), централізовані
фонди цільового призначення, фінанси підприємств, резервні і страхові фонди, фінансовий ринок. В інших підходах під терміном «фінансова
система» розуміють організовану сукупність взаємодіючих між собою у визначеному правовому
полі складових: державних і недержавних фінансових інститутів, фінансового ринку, фінансових інструментів і технологій, які сукупно забезпечують реалізацію всіх фінансових функцій,
необхідних для діяльності держави та ринкової
економіки. Фінансова система – один із основних
елементів держави, який є показником розвитку, функціонування та ефективності державної
політики [1, c. 432].
Конкретно для держави суть фінансової системи полягає у тому, що вона є тією базовою основою, яка забезпечує діяльність та функціонування національної економіки в цілому та в окремих
її ланках. Ефективна фінансова система є основною силою, яка рухає не тільки життя держави,
але і життя кожного її жителя. Вона підтримує
ідеальне співвідношення, яке забезпечує динамічний розвиток усіх сфер та окремих складових
господарства держави.
В основу побудови фінансової системи України покладено три важливі елементи:

1. Функціональне призначення, яке виявляється в тому, що кожна складова системи виконує
власні покладені на неї завдання; до прикладу,
державний бюджет здійснює розподільчі відносини між державою, підприємствами, населенням,
обумовлені формуванням і використанням загальнодержавного фонду фінансових ресурсів. Фінанси підприємств виражають відносини зі створення
і використання грошових ресурсів, призначених
для забезпечення багатоманітних потреб суспільного виробництва, виконання зобов'язань перед
державним бюджетом і комерційними банками;
2. Територіальність – кожна область має відповідний апарат фінансових і страхових органів;
3. Єдність фінансової системи зумовлюється єдиною економічною політикою держави. Це
обумовлює єдину фінансову стратегію, що здійснюється державою через центральні фінансові
органи, єдині цілі. Управління всіма ланками
системи відбувається на основі єдиних основних
законодавчих і нормативних актів.
Кожна сфера і кожна складова фінансової
системи України має свою ціль і свої характерні ознаки. Не секрет, що вона являє собою сукупність урегульованих фінансово-правовими
нормами окремих ланок фінансових відносин
і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє, перерозподіляє і використовує як централізовані, так і децентралізовані
грошові фонди [2, с. 270].
Централізовані фінанси – це сфера фінансових відносин щодо формування централізованих
грошових фондів, які зосереджуються в інститутах державних органів влади для виконання
державою своїх функцій і являють собою загальнодержавні фінансові ресурси. За допомогою
них фінансуються видатки на розвиток науки,
культури, освіти, охорону здоров'я, управління,
оборону, соціальний захист населення та інші загальнодержавні потреби. Це основна сфера перерозподілу ВВП. До системи загальнодержавних
фінансових ресурсів України належать Пенсійний фонд, Фонди державного соціального страхування, інші бюджетні та позабюджетні фонди
спеціального призначення, державний кредит
як специфічна складова державних фінансів.
До децентралізованих належать фінанси підприємств та установ приватної форми власності.
Фінанси підприємств та установ є базовою ланкою всієї фінансової системи, оскільки саме вони
утворюють значну частину ВВП, який є об’єктом
розподілу через фінансові відносини. Фінанси
підприємств становлять систему грошових фондів, що утворюються та використовуються для
фінансування виробничого процесу, забезпечення розширеного відтворення, матеріального
стимулювання та соціального забезпечення робітників. Залежно від виду діяльності фінанси
підприємств поділяють на фінанси комерційних
підприємств, некомерційних підприємств, громадських організацій. Особливістю фінансів комерційних підприємств є те, що вони працюють
на засадах комерційного розрахунку, що передбачає отримання прибутку, відшкодування за
рахунок власних коштів всіх затрат на основну
діяльність, а також на її розширення і розвиток.
Фінанси суб'єктів господарювання призначені для забезпечення діяльності підприємств.

Їх відносини поділяються на внутрішні і зовнішні. Внутрішні – характеризують грошові потоки,
відображають формування й розподіл доходів.
Зовнішні – характеризують зв'язки з іншими
сферами і складовими фінансової системи. Діяльність суб'єктів господарювання в значній мірі
залежить від забезпеченості фінансовими ресурсами і регулюється законодавчо державою, на
підставі угод з іншими суб'єктами.
Фінансова система є складним механізмом.
Ефективність її функціонування істотно залежить від таких чинників:
– налагодженості фінансових відносин у суспільстві, які визначаються насамперед вибором ефективної для конкретної країни фінансової моделі;
– дієвості фінансово-кредитного механізму;
– чіткості фінансового законодавства;
– організації управління фінансовою системою [3, с. 367].
Станом на сьогодні фінансова система України потребує рішучих реформ. Метою і наслідком
таких змін повинно бути удосконалення основного фінансового механізму держави, підвищення продуктивності фінансово-кредитної сфери, установлення чіткого єдиного фінансового
законодавства, продуманий та передбачливий
менеджмент.
На розвиток фінансової системи впливає безліч
факторів, які потрібно враховувати з метою недопущення застою і кризових явищ. У цьому зв’язку
необхідно налагоджувати та вдосконалювати
механізми реалізації фіскальної, грошової і кредитної політик з метою забезпечення належного
функціонування вітчизняної фінансово-кредитної системи. Водночас стратегія і тактика реформування фінансової системи повинна полягати
у поступовій реструктуризації, яка передбачатиме подальшу трансформацію фінансів [4, с. 8].
Детальнішого аналізу заслуговує питання формування потужної спілки банків, зниження податкового тиску та контроль фінансових потоків.
Необхідно зазначити, що цим питанням повинні
займатися відповідні органи законодавчої та виконавчої влади, тому що раціональне функціонування всієї фінансової системи можливе лише завдяки належному функціонуванні кожної складової
окремо та у разі їх збалансованого поєднання. Як
відомо, саме через фінансову систему відбувається
перерозподіл фондів грошових коштів, що обслуговують економічні відносини в країні, від створення
валового внутрішнього продукту і до економічних
відносин підприємств і населення.
Слід врахувати, що фінансова система України потребує радикальних змін, оскільки особливості її функціонування не відповідають загальноприйнятим міжнародним стандартам. Через
неефективність роботи фінансової системи у сучасних умовах відбувається обмежене акумулювання фінансових ресурсів та несправедливий
їх перерозподіл між різними сферами. У результаті цього гальмуються надходження інвестицій
у країну, адже саме вони необхідні для сталого
економічного розвитку та стабільного функціонування держави.
Однією з основних проблем нерівноваженості
фінансової системи України на сьогоднішній день
є відсутність належного державного контролю.
Це функція держави, яку важко переоцінити.
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Державний фінансовий контроль – це складова управління економічними об'єктами та процесами, основне завдання якої полягає у спостереженні за певним об'єктом з метою перевірки його
відповідності бажаному та необхідному стану, передбаченому законами, положеннями, інструкціямита іншими нормативними актами. В Україні державний фінансовий контроль здійснюють
Верховна Рада, Кабінет міністрів, Міністерство
фінансів, Національний банк, Рахункова палата, Фонд державного майна, Державна фіскальна служба та інші державні органи згідно з чинним законодавством. До органів, що реалізують
функції внутрішнього фінансового контролю,
відносять Державну контрольно-ревізійну службу України і контрольно-ревізійні підрозділи
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади країни [5, с. 154].
Основними недоліками сучасної системи
державного контролю слід вважати, по-перше,
той факт, що більшість перевірок на сьогодні
мають фіскальний характер: на практиці найчастіше використовують перевірку або ревізію,
в ході яких, в кращому випадку, накладаються
штрафи. Водночас зазначені методи дозволяють
лише виявити фінансові порушення, констатувати негативні явища, але не дають можливості
запобігти їм або детально дослідити причини їх
виникнення. Також вони не спонукають підприємця до дотримування законодавства, ніяк його
не мотивують.
По-друге, негативним моментом у функціонуванні вітчизняної системи державного контролю
необхідно зазначити проблему використання заходів подальшого контролю. Як свідчить досвід зарубіжних країн, саме процедури поточного та попереднього контролю вважаються найбільш дієвими,
однак що стосується нашої країни, то ці види контролю є неврегульованими та слабкими [6, с. 8].
Також необхідно зауважити, що нерозуміння
значущості проведення поточного та попереднього контролю системою управління державними
фінансами та, зокрема керівниками підприємств, є також значною проблемою.
По-третє, особливу увагу доцільно звернути
на питання недосконалості чинних нормативно-правових документів та розмірів штрафів.
Оскільки сума штрафів за незаконне або нецільове використання бюджетних коштів менша за
самі обсяги цих коштів, а перевірки є здебільшого одноразовим явищем, підприємці часто надають перевагу перспективі сплатити штраф, ніж
дотримуватися законодавства.
Також проблемою на сьогодні для України залишається незбалансованість у видатках та доходах бюджету, суттєве зростання державної заборгованості та нераціональний розподіл витрат.
Для розв’язання зазначених проблем необхідно
впровадити контроль за витрачанням коштів, їх
доцільністю та належним чином відслідковувати
грошові потоки. Водночас обов’язковим має бути
зменшення обсягів запозичень для покриття бюджетного дефіциту.
Фінансова система повинна бути гнучкою, динамічною, саморегульованою. Держава повинна
знайти оптимальний підхід до реструктуризації,
керувати розвитком і забезпечувати стабільність
всієї системи.
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Слід зазначити, що в державі в особі наукових установ та органів влади постійно ведуться
пошуки шляхів оздоровлення економіки, її модернізації та подальшого розвитку. Це проявляється у розробці та реалізації різного роду проектів, програм, концепцій та стратегій розвитку.
Останні, здебільшого, з економічних, політичних
та багатьох інших причин, не давали поки що
очікуваних результатів. Їх досягнення знаходиться у площині реалізації комплексного підходу, а
отже, збалансованих у часі і просторі заходів, направлених на покращення стану економіки.
Удосконалення фінансової системи України
має ґрунтуватися на забезпеченні фінансової
безпеки, зміцненні фінансової самодостатності її
інститутів, фінансовій інтеграції України у світове співтовариство через активізацію її участі в діяльності міжнародних фінансових організацій
на рівних з іншими країнами правах [8, с. 173].
Для покращення стану фінансової системи
України необхідно переглянути принципові напрямки стабілізаційної політики: розвиток страхового механізму пенсійного забезпечення, медичного обслуговування, страхових принципів
фінансування для отримання вищої освіти. Це
полегшить навантаження на бюджет та сприятиме удосконаленню функціонування фінансової
системи країни. Для зниження заборгованості
держави, слід оновити свій імідж та відновити
довіру населення, емітуючи при цьому державні
облігації з метою залучення додаткових коштів.
У довгостроковій перспективі потрібно створити
механізми, які були б спрямовані на стимулювання розвитку фінансів домогосподарств, адже домогосподарства посідають провідне місце у формуванні доходної частини бюджетів усіх рівнів.
Таким чином, у сучасних умовах існує гостра потреба у ефективній реалізації фінансового оздоровлення держави, впровадженні заходів щодо
запобігання негативним наслідкам від фінансовихї криз. Ці заходи потребують прийняття низки
відповідних законів, здійснення практичних кроків та розробки науково обґрунтованих критеріїв
функціонування фінансової системи держави. За
умови інтеграції пелічених вище рекомендацій,
сучасна фінансова система України отримає вектор стабільного економічного розвитку.
Удосконалення фінансової системи України
повинне здійснюватися через реалізацію таких
заходів:
– правильний розподіл фінансових ресурсів
між центральними та місцевими органами влади
повинен випливати із поглиблення реформи децентралізації та бути збалансованим як на стадії
їх формування, так і у процесі їх використання;
– перегляд витратної частини бюджету (зокрема, відмова від фінансування дотаційної частини
виробничого сектора, особливо за тими напрямками, де є зацікавленість приватного капіталу);
– перегляд політики надання субсидій у напрямку їх скорочення, за винятком пріоритетних
галузей та соціального захисту населення;
– формування необхідних централізованих
резервів для їх використання замість залучення
емісійних кредитів;
– чітка організація діяльності з метою контролю за надходженням коштів та їх цільовим
використанням.

Не менш важливою умовою покращення стану фінансової системи України у контексті глобалізаційних процесів є досягнення стійкості національної грошової одиниці, що стає можливим
при позитивному сальдо між доходами та витратами країни на зовнішньому ринку.
Стійке перевищення імпорту товарів над експортом, що спостерігається в Україні, незважаючи
на позитивний баланс послуг, викликає нестачу
та подорожчання іноземної валюти, і як наслідок,
ріст цін на товари як імпортного, так і вітчизняного походження, зростання тарифів. Фактично від
цього фінансову систему лихоманить, порушуються усталені зв’язки та пропорції розподілу.
Фактично сьогодні існує декілька загальних
проблеми фінансової системи України: по-перше,
це відсутність системного підходу до реструктуризації, ефективності функціонування фінансової системи, по-друге, надто повільне впровадження реформ, відсутність глобальної стратегії
щодо їх впровадження, по-третє, коливання валютного курсу сприченене безліччю чинників,
що часто відлякує іноземних інвесторів.
З цього випливають такі конкретні проблеми
розвитку фінансової системи України на сучасному етапі:
– відсутність політики захисту вітчизняного
товаровиробника (нерівні умови на ринку, велика кількість «сірого» імпорту);
– відсутність ефективної державної підтримки розвитку малого і середнього бізнесу;
– недосконалість діючої системи оподаткування (загальний рівень оподаткування, розміри ставок податків, їхня кількість і база оподаткування
нестабільні; дохідна частина бюджету не забезпечує обов’язковість і рівномірність у сплаті податків усіма юридичними та фізичними особами);
– неефективний контроль за сплатою податків (надмірна перевантаженість чинного
податкового законодавства великою кількістю
наданих пільг, викривлення економічних умов
господарювання різних господарських суб’єктів і,
як наслідок, невиправданий, з економічної точки зору, перерозподіл доходів);
– неефективне функціонування бюджетної
системи (недостатній контроль за цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів; бюджетна політика не охоплює проблеми власне бюджетного процесу, структури надходжень і витрат,
бюджетного дефіциту і способів його фінансування);
– економіко-правова нерівність економічних
суб’єктів, яка проявляється у вибірковому визначенні економічних прав, свобод та відповідальності;
– відсутність реальної конкуренції у фінансовій сфері, свідченням чого є майже однакові за ціною та якістю умови надання фінансових послуг;
– низький рівень довіри до держави взагалі
і до банківської системи зокрема (особливо ця
проблема актуальна за теперішньої нестабільності банків та невеликої кількості конкурентоспроможних фінансових установ);
– відсутність належним чином сформованих
стимулів для всіх ланок та рівнів фінансової системи (фінансові стимули, в їх сучасному вигляді,
не можуть достатньо мотивувати бізнес, свідченням чого є висока частка збиткових та низькорентабельних підприємств, низький рівень продуктивності праці та якості продукції);
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стійний пошук нових джерел фінансових ресурсів в умовах дефіциту бюджетних коштів, а також
раціонально використовувати кошти, залучені
за допомогою державного кредиту, зміцнюючи
при цьому довіру до державних цінних паперів.
І найголовніше – це правильно інвестувати бюджетні кошти та суттєво посилити контроль за їх
цільовим використанням.
Дослідження фінансової системи в цілому,
окремих її аспектів, і, зокрема, здійснення інвестування є досить перспективною cистемою. Також, заслуговує на увагу, дослідження основних
груп фінансових ресурсів, шляхи їх зростання
та ефективного використання.
Висновки даного дослідження і перспективни подальших напрацювань. Для реформування фінансової системи України необхідно
здійснити ряд рішучих заходів. По-перше, потрібно змінити підхід до реформування фінансової системи. Він повинен бути єдиним, усі заходи
необхідно здійснювати в умовах єдиної стратегії
розвитку. По-друге, всі сфери фінансів і ланки
фінансової системи, діяльність органів та інститутів, які функціонують в сфері фінансів, необхідно комплексно удосконалити. Метою реформуванння кожного окремого сектора повинна
бути побудова єдиного, чіткого та справедливого
механізму, удосконалення правового поля, створення рівних умов на ринку. Розробці законодавчо-нормативної бази та імплементації напрацьованих законів слід приділити особливу увагу,
адже від цього напряму залежить кількість іноземних інвестицій.
Також, пріоритетним завданням розвитку
фінансової системи в Україні є відновлення позитивного іміджу банківської системи, створення
групи потужних банків, зменшення податкового
тиску, перехід до стимулюючої податкової політики, контроль фінансових потоків, ефективна
реорганізація підприємств. Ефективним буде
використання позитивного досвіду реформування фінансової системи таких розвинутих країн,
як – Японія, Німеччина, Великобританія. На це
повинні бути спрямовані всі зусилля органів законодавчої та виконавчої влади, адже тільки так
держава зможе повністю інтегруватися у світовий фінансовий ринок і стати на шлях стабільного розвитку.
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– низька фінансова стійкість та конкурентоспроможність фінансової системи як в цілому,
так і її окремих складових (відсутність економічно обґрунтованих норм та нормативів діяльності,
регуляторів та стабілізаторів стану економічних
суб’єктів);
– випереджаюче зростання доходів держави
та фінансового сектора, що суттєво стримує ріст
реального сектора економіки;
– нераціональне використання коштів, залучених за допомогою державного кредиту;
– низький рівень кредитування реального
сектора економіки;
– надлишкова кількість готівкових коштів, які
перебувають в обігу, проте недостатні обсяги тимчасово вільних коштів у підприємств і населення;
– знаходження значної частини економіки
в «тіні».
Отже, дані проблеми розвитку фінансової
системи України неможливо усунути без певної
структурної політики держави, здійснюваної
навіть прямими адміністративними заходами,
зокрема, раціоналізацією виробничих капіталовкладень, фінансуванням за рахунок акціонерних і приватних капіталів, широким залученням
іноземних інвестицій і скороченням бюджетного
фінансування. Все це важливо доповнювати заходами, які усунуть дефіцит державного бюджету, стабілізують співвідношення валют, а також
створенням умов для здорової конкуренції.
В Україні сьогодні основні групи фінансових
ресурсів, які могли б забезпечити зростання фінансової системи, розвинуті недостатньо і не можуть забезпечувати потреби інвестування економіки [9, с. 2]. Важливим механізмом зміцнення
фінансової системи є капіталізація активів.
Варіантом якісної трансформації фінансової
системи України може бути використання світового досвіду провідних країн світу – Японії, Німеччини, Великобретанії – у галузі створення
єдиного регулятора фінансової системи (мегарегулятора). За допомогою такого регулятора стане
можливим уникнення протиріч у сфері контролю за фінансами.
Щодо перспектив розвитку фінансової системи України, слід врахувати, що їй необхідно
ефективно впровадити фінансовий механізм
діяльності бюджетних установ, здійснювати по-
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Управління портфелем цінних паперів комерційного банку
Анотація. У статті досліджено теоретичні основи управління портфелем цінних паперів у комерційних банках та існуючі типи портфелів цінних паперів (агресивний, поміркований та консервативний).
Досліджено поняття портфеля цінних паперів. Проаналізовано п’ять загальноприйнятих етапів управління портфелем цінних паперів. Проаналізовано типи управління портфелем цінних паперів та наведено переваги та недоліки кожного, проведено взаємозв’язок між типами управління та різними портфелями цінних паперів. Запропоновано внести шостий етап управління портфелем цінних паперів, відповідно
до існуючих думок вчених. Обґрунтовано необхідність постійного моніторингу фондового ринку у процесі
здійснення інвестиційної політики за наведеними етапами управління.
Ключові слова: Портфель цінних паперів, банк, інвестиційна політика, управління, фондовий ринок.
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Managing the investment portfolio of a commercial bank

остановка проблеми. У багатьох країП
нах світу інвестиційна діяльність банків
є одним з головних джерел їх доходу. В умовах

економічних криз та нестабільності фондових
ринків перед банківськими установами постає
питання щодо формування портфеля цінних
паперів, який здатен забезпечити достатній
рівень доходності, а також необхідність управління ним, створення ефективної інвестиційної
політики.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти формування та управління портфелем цінним паперів досліджували
такі вчені, як Сергеєв І.В., Шеховцов В.В., Соколова Ю.А., Примостка Л.О., Скрипник Г.О., Луців Б.Л. Особливий вклад у дослідження даного
питання зробили Кльоба Л.Г. та Мусієнко О.М.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. На сьогоднішній день
тема інвестиційної політики та управління портфелем цінних паперів залишається недостатньо вивченою вітчизняними вченими. Особливо
мало уваги приділяється вивченню даної проблеми у розрізі комерційних банків.
Мета статті. Метою статті є дослідження сутності портфеля цінних паперів та засад управління ним, детальне дослідження етапів фор-

мування банківського портфеля цінних паперів
та їх аналіз.
Виклад основного матеріалу. Головною метою, яку переслідують українські банки, здійснюючи інвестиційну діяльність на фондовому ринку,
є отримання доходу та нарощування капіталу. Але
сьогодні, за умов економічної кризи та нестабільності фінансових ринків, перед банками постають
нові завдання – мінімізація ризику та збереження інвестованих у фінансові інструменти ресурсів.
Виходячи з цього, першочерговим орієнтиром при
формуванні портфелю цінних паперів є дохідність та ризик. Загалом портфель цінних паперів
зазвичай характеризують як певну сукупність
фінансових інструментів фондового ринку, сформовану за певною стратегією та з певною метою,
що належить фізичній або юридичній особі. Щодо
портфелю цінних паперів комерційного банку, то
Сергеєв І.В. [1] визначає його як цілеспрямовано
сформульовану сукупність об'єктів фінансового
інвестування різних видів, призначених для здійснення інвестиційної діяльності в певному періоді згідно з розробленою інвестиційною стратегією
інвестора. Примостка Л.О. [2] дає наступне визначення сутності банківського портфелю цінних
паперів: «сукупність усіх придбаних та отриманих
банком цінних паперів, право на власність, корис© Палєй В.І., 2019
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Summary. The article explores the theoretical fundamentals of securities portfolio management in commercial banks and the existing types of securities portfolios (aggressive, moderate and conservative) and describes
each of them. The theoretical bases of the concept of securities portfolio are investigated in accordance with
the views of different scientists. Five generally accepted stages of managing a portfolio of securities, which are
currently managed by scientists and companies engaged in investing activities, are analyzed, on the basis of
which the investment policy of a commercial bank is formed. The differences between the portfolio management at the enterprise and the commercial bank were analyzed, which allowed for a deeper analysis of the five
stages of managing the portfolio of securities. The possibility of applying conventional methods of managing
a portfolio of securities in a commercial bank is justified. The types of securities portfolio management are
analyzed and the advantages and disadvantages of each are presented, the relationship between the types of
management and the different securities portfolios is made, and the conclusion is made about the feasibility
of applying each of the stages of managing the securities portfolio. It is proposed to introduce the sixth stage
of managing the securities portfolio, in accordance with the existing opinions of scientists, which is to justify
investment decisions in accordance with the available resource base of a commercial bank. The necessity of
constant monitoring of the stock market in the process of investment policy implementation according to the
stages of management specified in the article is substantiated, which determines the relevance of this article
for science and the possibility of further development of this topic.
Keywords: securities portfolio, bank, investment policy, management, stock market.
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тування та розпорядження якими належить банку». Головною метою при формуванні портфелю
цінних паперів комерційного банку є оптимальне
поєднання ризику та доходності інструментів, що
в нього входять, яке відповідає існуючій інвестиційній стратегії банківської установи.
Управління портфелем у банках здійснюється на безперервній основі. Сутністю управління
портфелем цінних паперів можна назвати купівлю-продаж фінансових інструментів з метою
зміни обсягу та структури портфелю, а також диверсифікації ризиків. Безперервне управління
портфелем необхідне саме для того, щоб уникнути нових ризиків та швидко відповідати на зміну ситуації на фондових ринках та в економіці
країни. Загалом ефективність портфелю цінних
паперів та його структура повністю залежать від
обраної банком інвестиційної стратегії, яка може
будуватися за загальноприйнятими у світі принципами та методами, але з врахуванням певної
специфіки діяльності банків, яка полягає у тому,
що банки можуть інвестувати лише вільні на даний момент часу кошти та з урахуванням можливого виникнення потреби у них у майбутньому. Тобто, фінансові інструменти повинні мати
достатній рівень ліквідності.
Банківська установа, обравши певну інвестиційну стратегію, формує відповідно до неї портфель цінних паперів, який може належати до
одного з наступних видів:
– агресивний (ризиковий) – метою створення
такого портфеля є в першу чергу отримання доходу, який базується на прирості курсової вартості фінансових інструментів, що входять до його
складу (зазвичай це акції). Такий портфель має
досить високий рівень ризику, оскільки цінні
папери купуються з метою їх продажу у подальшому за більш високою ціною, що є досить ризикованим за наявності значної нестабільності
фондового ринку. Варто зазначити, що інвестор,
який обирає такий вид портфелю ставить за мету
отримання найбільшого доходу та готовий приймати пов’язані з цим ризики;
– поміркований (ринковий) – дохід при даному виді портфеля цінних паперів складається як
за рахунок приросту курсової вартості фінансових інструментів, що входять до його складу, так
і з процентів за державними облігаціями, а також із дивідендних виплат. Основним пріоритетом при виборі такої стратегії є величина доходу,
який планує отримати інвестор, та відсутність
жорстких рамок періоду інвестування. Саме такий портфель цінних паперів можна назвати
оптимальним для банківської установи, оскільки він зазвичай має прийнятний рівень ризику
та досить високу доходність;
– консервативний портфель включає в себе виключно державні облігації. Власник такого портфелю не схильний ризикувати та ставить на меті
отримання стабільного рівня доходу протягом тривалого часу. Такий портфель має низький рівень
ризику, оскільки державні облігації вважаються
надійним інструментом інвестування, та забезпечує сталий дохід, який складається з безперервного
потоку процентних виплат за цінними паперами.
Такий вид портфелю варто обирати банківським
установам, що мають певні проблеми з забезпеченням прийнятного рівня ризику. Загалом даний

вид портфеля є прийнятним для банків, оскільки
він забезпечує наявність доходу [3].
Процес формування портфеля цінних паперів
включає в себе п’ять етапів, які утворюють собою
циклічний процес, що дозволяє проводити коригування цілей: формулювання інвестиційних цілей
(пріоритетів); формування інвестиційної політики;
вибір портфельної стратегії; вибір активів і аналіз
інвестиційних рішень; оцінка ефективності інвестицій. На першому етапі відбувається визначення
цілей, які можуть бути наступними: забезпечення
високих темпів зростання капіталу; забезпечення
високих темпів збільшення доходу; мінімізація
інвестиційних ризиків; забезпечення достатньої
ліквідності портфеля; участь в управлінні, контроль над підприємством-емітентом. Формування
інвестиційної політики починається з прийняття
рішення щодо приросту активів, тобто інвестор
має вирішити, яким чином розподілити свої кошти
між основними класами активів. Вибір портфельної стратегії ґрунтується на обраній інвестиційній
політиці. Портфельні стратегії можна розподілити
на активні й пасивні. Активні портфельні стратегії використовують доступну інформацію та методи прогнозування для підвищення ефективності
інвестицій порівняно з простою диверсифікацією
[4]. Оцінка ефективності інвестицій є останнім
і найважливішим етапом формування портфелю
цінних паперів, оскільки саме на основі ефективності приймаються рішення щодо доцільності формування такого портфелю або зміни його складу
та структури. Саме завдяки циклічності процесу
можливим стає постійне підвищення доходності
та зменшення ризику портфелю цінних паперів
банківської установи. Важливим є те, що безпосереднє формування портфелю відбувається на перших чотирьох етапах, а його фактичне створення
відбувається під час вибору активів, який представляє собою четвертий етап. Найважливіше рішення
приймається ще на першому етапі, під час формулювання інвестиційних цілей, головною з яких має
бути дотримання тієї умови, що прибутковість від
інвестицій завжди повинна бути вищою ніж вартість їх залучення. Відповідно до цього вже формується інвестиційна політика банківської установи,
сутність якої полягає здійсненні активних операцій щодо залучення та управління цінними паперами з метою отримання доходу за умови підтримання припустимого рівню ризику та ліквідності.
Кльоба Л.Г. визначає інвестиційну політику банку
як сукупність заходів організації і управління інвестиційною діяльністю, які спрямовані на забезпечення оптимальних обсягів, структури та прибутковості інвестиційних активів [4]. Більш повне
визначення дав Луців Б.Л., який стверджує, що
інвестиційна політика банку за своєю сутнісною
характеристикою це сукупність заходів, що спрямовані на розробку і реалізацію стратегії щодо
управління портфелем інвестицій за умови досягнення оптимального поєднання різних видів інвестицій з метою забезпечення ефективної діяльності,
збільшення прибутковості операцій, підтримки допустимого рівня їх ризикованості і ліквідності балансу [5]. Інвестором у процесі формування портфелю цінних паперів приймається рішення щодо
вибору портфельною стратегії. На сьогоднішній
день виділяють два види портфельних стратегій:
активну і пасивну. Сутність пасивної стратегії по-
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лягає в залученні до портфелю цінних паперів
фінансових інструментів на тривалий термін, що
є відносно новим методом управління, оскільки до
цього інвестори ставили собі на меті здійснювати
лише спекулятивну діяльність. Саме тому не застосовувалася концепція широкої диверсифікації
і пасивна стратегія не використовувалася. Щодо
інвестиційної діяльності саме банківських установ,
то пасивна стратегія управління портфелем є на
сьогоднішній день досить популярною, оскільки
базується в основному на отриманні постійного доходу з цінних паперів. Наразі найбільш популярним фінансовим інструментом інвестування серед
комерційних банків в Україні є ОВДП (облігації
внутрішньої державної позики), які вважаються
одними з найменш ризикованих цінних паперів,
завдяки чому забезпечують виплату сталого, але
не високого доходу своїм власникам. Щодо активного управління, то нараз воно налічує безліч
різних підходів, але основою будь-якого активного
управління портфелем цінних паперів є спекулятивні операції. Активне управління базується на
пошуку на фондовому ринку цінних паперів, що
були невірно оцінені, тобто ціна продажу є нижчою за реальну ціну, та купівля їх з метою продажу за більшою ціною у майбутньому. Крім того,
активна стратегія може включати в себе гру на
курсових різницях – тобто аналіз стану фондового
ринку та цінного паперу з точки зору його майбутньої вартості та купівля з метою продажу у той
момент часу, коли ціна фінансового інструменту
на фондовому ринку зросте [6]. На сьогоднішній
день в Україні банками активна стратегія майже
не застосовується, не дивлячись на те, що дозволяє
отримати більший прибуток. Застосування активного управління портфелем цінних паперів передбачає досить високий рівень ризику, оскільки базується лише на передбачені майбутньої вартості
цінного паперу.
Завдяки останньому етапу формування портфеля цінних паперів інвестор отримує можливість
обґрунтованої зміни як інвестиційної політики в цілому, так і стратегії управління портфелем цінних
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паперів зокрема. Оцінка ефективності портфеля
цінних паперів дозволяє зробити висновки щодо
досягнення цілей, поставлених на першому етапі
та скоригувати їх у майбутньому, якщо виникає
така потреба. Циклічність процесу забезпечується
в основному за рахунок наявності саме останнього
етапу формування портфеля цінних паперів. Основним недоліком даного процесу Мусієнко О.М. [7]
називає відсутність етапу, на якому відбувалося
б узгодження наявної ресурсної бази банківської
установи та потенційних вкладень. Виходячи
з чого, вченим запропоновано внести додатковий
етап формування портфеля цінних паперів між
першим і другим етапами та назвати його «узгодження інвестиційних цілей з характером ресурсної бази інвестора». Внесення даного етапу дійсно
можна назвати доцільним, особливо для банківських установ. Це пояснюється тим, що, як уже було
зазначено, банки можуть інвестувати лише вільні
кошти, що обов’язково повинно враховуватися під
час створення стратегії та інвестиційної політики.
Доречним буде також проводити моніторинг ситуації на фондовому ринку під час здійснення даного
етапу процесу формування портфеля. Така необхідність виникає за рахунок того, що на сьогоднішній день ситуацію на фондовому ринку не можна
назвати стабільною. Крім того, необхідно враховувати також і те, що на ситуацію на ринку впливає
політична ситуація у країні та стан економіки. Виходячи з цього, постійний моніторинг фондових
ринків є необхідним на даному етапі.
Висновки і пропозиції. Таким чином, головним завданням управління портфелем цінних паперів комерційного банку є узгодження доходності та ризикованості фінансових інструментів, що
входять до його складу. Завдяки циклічності процесу формування портфеля банки отримують можливість його реструктуризації та інструмент для
отримання доходів та нарощування капіталу. Визначено також, що важливою умовою формування
будь-якого портфеля цінних паперів є моніторинг
фондового ринку та узгодження інвестиційних цілей з ресурсною базою банківської установи.
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Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку молока
і молочних продуктів в Україні
Анотація. У статті досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку
молока та молочних продуктів. Проаналізовано динаміку обсягів виробництва молока та молочних продуктів, поголів’я корів та їх продуктивності. Розглянуто структуру виробництва молока за якістю, визначено тенденції зміни середніх цін сирого молока, що поступило на переробку від сільгосппідприємств та
господарств населення. Проаналізовано тенденції фактичного споживання молока та молочних продуктів в Україні. Висвітлено питання експорту та імпорту молочних продуктів, а також визначено провідних
гравців ринку молока та молочної продукції в Україні. На основі результатів дослідження існуючих проблем функціонування ринку молочних продуктів запропоновано основні напрямки їх вирішення.
Ключові слова: молоко, молочні продукти, виробництво молока, якість молока, молочний ринок.
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Current situation, problems and prospects of the development
of the milk and dairy products in Ukraine
Summary. The article investigates the current state and prospects of development of the domestic market
of milk and dairy products on the basis of official statistics. The dynamics of production of milk and dairy
products, as well as the dynamics of cow livestock and milk yield per cow were analyzed. The structure of
quality milk purchased by processing enterprises is considered and the tendency of change in average prices
of raw milk sold by enterprises and households is determined. The problems of milk and dairy consumption
in Ukraine are analyzed. The issues of export and import of dairy products are considered. Leading players in
the dairy market in Ukraine are identified. The main negative aspects of the functioning of the market of milk
and dairy products are: decrease in the number of cows, raw material mismatch to EU standards, insufficient
quantity of quality raw materials, low technological level in production, lack of modern equipment, decrease in
the level of domestic consumption due to low purchasing power of the population, etc. According to the existing problems of functioning of the market of dairy products, the basic directions of their solution are offered.
The areas of improvement are: creation of a normal, effective legal framework for bringing products to the
international level, seeking and establishing international relations with countries for exporting products, introducing state support for dairy producers to increase the quality of raw materials for processing enterprises,
modernization of technical bases, modernization of feeding of animals, reconstruction of premises where they
are, as well as providing livestock with high-quality feed and timely vaccination, equipping with specialized
equipment of specialized points of reception and quality control of dairy raw materials, cooperation of agricultural and industrial producers, etc.
Keywords: milk, dairy products, milk production, milk quality, dairy market.
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остановка проблеми. Ринок молока
П
та молочних продуктів є однією з важливих сфер агропромислового комплексу України.

Молоко та продукти з нього є незамінними у харчуванні людини. Проте, сьогодні ринок характеризується певною нестабільністю, що обумовлюють ряд чинників: скорочення поголів’я корів,
зменшення обсягів виробництва молока, недостатня кількість якісної сировини, невідповідність молоко-сировини існуючим стандартам ЄС,
зниження обсягів переробки молока та внутрішнього попиту на молочну продукцію тощо. Тому
постає необхідність подальших досліджень в цій
сфері з метою виокремлення напрямів покращення ситуації, що склалася на ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагоме значення молочної промисловості
для економіки України та важливість молочних
продуктів для збалансованого харчування населення пояснюють велику увагу науковців до стану та перспектив її розвитку. Проблемам та перспективам розвитку ринку молока та молочної
продукції були присвячені праці М.Я. Гвоздь,
В.В. Джеджули, І.В. Євсеевої, І.Ю. Єпіфанової,
© Чернуха Т.Е., Ємцев В.І., 2019

Р.Є. Румянцева, Т.Л. Мостенської, Я.О. Тивончук та інших науковців.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Конкурентне середовище
є достатньо мінливим, тому виникає необхідність
постійно моніторити та досліджувати зміни, їх
вплив на функціонування ринку молока та молочних продуктів і визначати шляхи вирішення
проблем, що стримують його подальший розвиток.
Мета статті. Метою даної статті є аналіз сучасного стану, основних проблем функціонування ринку молока та молочних продуктів, а також
визначення напрямів їх розв’язання.
Виклад основного матеріалу. Обсяги світового ринку молока і молочних продуктів зростають, оскільки не тільки зростає чисельність населення планети, але й завдяки зростанню рівня
доходів населення в країнах, що розвиваються,
зростають обсяги споживання молока у світі. За
останні роки обсяги світового виробництва молока постійно збільшувались. Так в 2018 році у світі було вироблено 843 млн. т молока, що на 2,2%
більше ніж у 2017 році [9]. Молочні продукти
є також одним з основних продуктів харчування
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Таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва та переробки молока в Україні у 2010-2018 рр.
Роки

Показник
Вироблено молока, тис. т
Надійшло молока на
переробні підприємства,
всього, тис. т, у тому числі:
від підприємств, тис. т
від населення, тис. т
Товарність молока, %

2018 до
2010 рр.,
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
%
11249 11086 11378 11488 11133 10615 10382 10281 10064
89,47
4793

4615

4716

4570

4647

4251

4183

4348

4179

87,19

2193
2544
42,61

2392
2155
41,63

2684
2007
41,45

2721
1824
39,78

2880
1737
41,74

2744
1346
40,05

2512
1198
40,29

2689
1239
42,29

2720
1089
41,52

124,03
42,80
–

населення України, а молочна галузь – важливою складовою економіки країни. Проте, обсяги
виробництва та переробки молока в Україні мають тенденцію до скорочення (табл. 1).
Аналіз наведених даних свідчить про скорочення виробництва молока в Україні. Так
за останні 8 років виробництво зменшилось на
10,53% (або на -1 185 тис. т). Товарність молока
також зменшується. Молокопереробні підприємства отримали сировини у 2018 р. менше на
3,89% (або на -169 тис. т) порівняно з 2017 р.
Основною причиною зменшення обсягів виробництва молока є зменшення поголів’я корів
та зміна структури їх утримання (табл. 2). Дослідження динаміки поголів’я свідчить, що протягом останніх 8 років кількість великої рогатої
худоби знизилася на 26,83% (-1 161 тис. голів),
у тому числі корів – на 27,1% (-712 тис. голів).
І навіть зростання надоїв не змогло компенсувати зменшення обсягів виробництва молока
у зв’язку зі зменшенням поголів’я корів. Водночас, треба відзначити, що відновлення племінної
роботи у сільгосппідприємствах, які займаються
молочарством, покращення умов утримання,
підвищення якості кормів та застосування нових технологій відгодівлі, призвело до зростання
продуктивності корів. Так у 2018 р. середній надій на одну корову склав 4922 кг/рік, а в сільгосппідприємствах, які займаються молочарством –
6190 кг/рік, проти 4559 кг/рік – у господарствах
населення.
Дослідження ринку молока дозволило виявити також позитивну тенденцію щодо збільшення обсягів закупівлі якісного молока, особливо
у сільськогосподарських підприємств. Відомо, що
якість молока визначає і якість продукції переробки. Низька якість сировини та, як наслідок,
готової продукції значною мірою звужує ринки
збуту, особливо щодо експорту. Питання якості
молока дуже складно вирішувати за умови його

нестачі, тому більшість вітчизняних переробних
підприємств змушені використовувати молокосировину, що не завжди відповідає стандартам
ДСТУ (рис. 1).
У 2018 р. частка молока «екстра» ґатунку, закупленого переробними підприємствами у сільськогосподарських підприємств становила 21,6%,
а це на 5,2% більше ніж в 2017 році.
За останні роки для молочного ринку України характерна сильна нестабільність. Так
у 2018 році в Україні було вироблено 1 322,8 тис.
т молочних продуктів, що на 102,9 тис. т. менше проти 2011 р. (рис. 2). Досягнувши піку обсягів виробництва молочної продукції у 2013 р.
(1 510,4 тис. т), в наступні роки, галузь, в силу
вищезгаданих причин, зменшила обсяги її виробництва.
Аналіз обсягів виробництва молочної продукції дозволяє зробити висновок про зниження обсягів виробництва молочних продуктів, що було
обумовлено скорочення пропозиції молока на
внутрішньому ринку (табл. 3). Найвідчутніше
скоротився обсяг виробництва молока та вершків
згущених підсолоджених (зменшення на 40%),
сиру тертого (на 39%) та ферментованих продуктів (на 23%). В той же час збільшилось виробництво молока та вершків незгущених й без цукру
жирністю більше 21% та жирністю не більше 1%,
(на 109,48% та 43,83% відповідно).
Важливим фактором, що стримує виробництво молочної продукції є ціна на сировину. Аналіз динаміки середніх цін на сире молоко, реалізованого підприємствами та господарствами
населення з 2010 по 2018 рр. дозволяє визначити
наступні тенденції (рис. 3).
Так, середня ціна сирого молока, реалізованого підприємствами за 8 років зросла на 158,7%
(+4 663 грн./т), тоді як господарства населення
збільшили ціну на 133,94% (+3 433 грн./т). Тобто
ціна сирого молока для підприємств-виробників
Таблиця 2

Динаміка поголів’я ВРХ та корів в Україні за 2010-2018 рр.
Показник
Велика рогата
худоба, тис. голів:
у тому числі корови,
тис. голів
Надій на одну
корову, кг

2010

2011

2012

2013

Роки
2014

2015

2016

2017

2018

2018 до
2010 рр.,
%

4494

4426

4646

4534

3884

3750

3682

3531

3333

74,17

2631

2582

2554

2509

2263

2167

2109

2018

1919

72,94

4082

4174

4361

4446

4508

4644

4735

4820

4922

120,58

Джерело: складено автором на основі [4; 5; 6]
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Джерело: складено автором на основі [3; 4; 5; 6]
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Рис. 1. Структура молока, що надійшло на переробку у 2017-2018 р. за якістю
Джерело: складено автором на основі [3]
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Рис. 2. Динаміка виробництва молочних продуктів в Україні за 2011-2018 рр.
Джерело: складено автором на основі [4; 5]

8000

7234

7000
Ціна, грн./т

економічні науки

6000

5462

5000
4000
3000

3364
3042
3108
2939
2662
2764
2687
2563

3588
3190

4347
3620

5550

7602
5996

4351

2000
1000
0

2010

2011

2012

2013

Підприємства

2014
Роки

2015

2016

2017

2018

Господарства населення

Рис. 3. Середні ціни реалізації молока підприємствами
та господарствами населення за 2010-2018 рр.
Джерело: складено автором на основі [4; 5]

молока більша за ціну встановлену для господарств населення на 26,78% або на 1 606 грн./т,
тому більшість переробних підприємств з метою
здешевлення виробництва продукції використо-

вують молоко вироблене господарствами населення (рис. 3).
Основні причини зростання закупівельних
цін на молоко в Україні – його висока собівар-
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Таблиця 3
Динаміка обсягів виробництва молочних продуктів в Україні за 2011-2018 рр. (тис. т)
Роки

Найменування
Молоко та вершки незгущені й
без цукру жирністю не більше 1%
Молоко та вершки незгущені й
без цукру жирністю 1-6%
Молоко та вершки незгущені й
без цукру жирністю більше 21%
Молоко сухе знежирене жирністю
не більше 1,5%
Масло вершкове жирністю не
більше 85%
Сир свіжий неферментований
Сир тертий, порошковий,
голубий, неплавлений
Сир плавлений
Молоко та вершки згущені
підсолоджені
Молоко і вершки коагульовані,
йогурт, кефір, сметана та інші
ферментовані продукти
Йогурт рідкий та сквашене
молоко ароматизовані
Морозиво

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 до
2010 рр.,
%

308

348

364

514

461

467

464

443

143,83

535

506

543

512

472

463

478

497

92,90

23,2

26,6

41,1

58,2

51,3

53,2

47,9

48,6

209,48

38,2

45,1

37,1

52,4

51,2

48,5

47,6

38,1

99,74

76,2

88,1

93,9

113

101

102

108

105

137,80

76,5

79

83,7

74,7

67,8

70,2

68,2

72,6

94,90

161

147

141

105

96,6

86,5

94,3

97

60,25

17,1

21,5

24,1

25,4

27

26,2

27,1

28,6

167,25

58,3

66

58,5

53,9

51,6

44,4

42,8

34,9

59,86

359

364

378

337

297

293

272

275

76,60

81,2

88,7

110

106

106

112

116

126

155,17

161

182

173

146

136

149

152

156

96,89

Джерело: складено автором [4; 5]

Таблиця 4

Споживання молока та молочних продуктів в Україні
Показник
Фонд споживання
молока та молочних
продуктів, тис. т
Споживання молока та
молочних продуктів, на
одну особу за рік, кг

Роки
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Темп зміни
2018/2010 рр.,
%

9470

9363

9797

10050

9581

8995

8942

8496

8355

88,23

206

205

214,9

220,9

222,8

209,9

209,5

200

197,7

95,97

тість, скорочення поголів’я корів та досить низька їх продуктивність.
Аналіз
тенденцій
споживання
молока
та молочних продуктів в Україні дозволяє зробити висновок, що їх споживання скорочується
через подорожчання, низький рівень доходів
населення та зміну структуру витрат домогосподарств (табл. 4).
Так споживання молока на душу населення
в Україні у 2018 р склало 197,7 кг/рік за науково-обґрунтованій річної норми 380-390 кг, тобто
впродовж останніх років споживання молока
зменшилось на 4,03% (-8,3 кг/рік на особу). Якщо
ж брати до уваги звичайний десертний молочний
продукт – морозиво, то його споживання на душу
населення в Україні становить 2,3 кг/рік на рік,
тоді як в країнах ЄС – 12,9 кг/рік, в США – 24 кг/
рік на людину, що також можна пояснити низькою купівельною спроможністю населення [8].
Молокопереробні
підприємства
України
у 2018 р. збільшили експорт молочних продуктів.
Що стосується імпорту молока і молочних продуктів, його було набагато менше за обсягами,
ніж експорту, але у відносному вимірі він значно
виріс (табл. 5).

Результати проведеного аналізу обсягів експорту та імпорту молочної продукції, дозволяють зробити висновки про зростання обсягу експорту молока та вершків незгущених згущених
(↑ 48,02%), маслянки (↑ 47,4%), молочної сироватки (↑ 0,02%) та морозива (↑ 21,29%). Спостерігається зростання експорту по всім найменуванням,
крім молока та вершків згущених (зменшення
на 24,19%), масло вершкове (зменшення 0,13%)
та сирів (зменшення на 7,8%). В 2018 р. порівняно з 2017 р. обсяг імпорту зріс по всім категоріям.
Важливим аспектом формування вітчизняного ринку молока та молочної продукції
є конкурентна ситуація. Нині функціонує близько 220 підприємств із переробки молока, з яких
80 виробляють 90% продукції з незбираного молока. У 2018 році до трійки лідерів молока входять
три компанії: Данон Україна (13,15%), Молочний альянс (11,19%) та Лакталіс (9,95%). Розрив
у показниках трьох провідних компаній помітно
скоротився. До найбільших виробників входять
компанії, що мають майже однаковий асортимент
продукції, виключенням є ПАТ «Первомайський
молочноконсервний комбінат», де основною асортиментною позицією є згущене молоко (рис. 4).
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Джерело: складено автором на основі [1; 4; 5]
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Обсяги експорту та імпорту молочної продукції за 2017-2018 рр.
Імпорт, т

Експорт, т

Таблиця 5

2017 р.

2018 р.

Темп
зміни, %

837

1 326

158,42

14 062

20 815

148,02

Молоко та вершки, згущені

1 700

2 357

138,65

46 830

35 500

75,81

Маслянка, ферментовані або
сквашені молоко та вершки

3 612

4 857

134,47

3 711

5 470

147,40

Молочна сироватка

1 383

2 097

151,63

31 937

31 943

100,02

751

1 099

146,34

30 422

30 383

99,87

10 010

13 722

137,08

9 051

8 343

92,18

263

296

112,55

5 069

6148

121,29

Найменування продукції
Молоко та вершки, не згущені

Масло вершкове
Сири
Морозиво

2017 р.

2018 р.

Темп
зміни, %

Джерело: складено автором на основі [2]

13,15%

Данон Україна

11,19%

Молочний альянс
Лакталіс

9,95%

Люстдорф

9,80%
8,84%

Вімм-Білль-Данн
Придніпровський молочний комбінат

5,52%

Галичина

5,26%

Тернопільський молокозавод

5,20%

Терра Фуд

4,71%

Група компаній «Формула смаку»

3,11%
23,27%

Інші
Рис. 4. Частки ринку виробників молочної продукції в Україні у 2018 році
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Джерело: складено автором на основі [7]

Власники цих підприємств вкладають значні
кошти в модернізацію виробництва та поліпшення якості молока та молочних продуктів, слідкують та відповідно реагують на зміни кон’юнктури
ринку, постійно поліпшують та розширють асортимент з метою покращення процесу виробництва продукції, збільшення обсягів виробництва
та нарощування чистого прибутку.
Висновки та пропозиції. До основних проблем сучасного ринку молока та молочної продукції в Україні належать: зниження поголів’я корів,
недостатня кількість якісної молоко-сировини
та її невідповідність регламентам і стандартам
ЄС, низький технологічний рівень виробництва
молока, відсутність сучасного обладнання, зниження рівня споживання молочних продуктів через низьку купівельну спроможність, недостатній
контроль за якістю сировини та ін. Перелічені аспекти негативно впивають на обсяги виробництва
та якість молочних продуктів, загострюють проблему збуту продукції, гальмують вихід вітчизняних підприємств на зовнішні ринки тощо.
Проаналізувавши
актуальні
проблеми
функціонування ринку молока та молочних

продуктів, можна виділити основні напрямки
його розвитку та вдосконалення, а саме: створення нормальної, ефективної правової бази
для виведення молочної продукції вітчизняних виробників на міжнародний рівень, пошук
та встановлення міжнародних відносин із країнами для експорту продукції, продовження
державної підтримки виробників сировини для
розвитку якісної сировинної бази для переробних підприємств (створення молочних кооперативів, ефективної пільгової системи та ін.),
модернізація матеріально-технічної бази (оновлення доїльної апаратури та придбання сучасного устаткування для забезпечення збалансованої годівлі тварин), відновлення кормової
бази, реконструкція приміщень, де вони знаходяться, а також забезпечення худоби своєчасною вакцинацією та якісним кормом, збалансованим за всіма поживними речовинами
та макро- і мікроелементами, оснащення спеціалізованим обладнанням пунктів прийому
та контролю якості молочної сировини, співпраця сільськогосподарських та промислових
виробників тощо.
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Інтегрований облік та його особливості
Анотація. Досліджено систему формування інтегрованого обліку на підприємствах та необхідність його
створення. У статті розглянуто переваги створення та формування інтегрованої системи обліку, головну
мету та завдання. На підприємстві облік потребує використання різних функцій – контрольної, інформаційної та аналітичної. Інтеграція обліку дає змогу поєднати всі види обліку та забезпечити їх виконання
відповідно до вимог міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності. Оскільки, зараз більшість
компаній повинні готувати звіти для внутрішніх та зовнішніх користувачів, через паралельне формування документів відбувається сповільнення даного процесу. Інтегрований облік дає можливість поєднати
всі види обліку та зменшити навантаження облікових працівників. Сьогодні не існує чіткого уявлення
про систему інтегрованого обліку, але вже зараз зрозуміла її необхідність.
Ключові слова: інтегрований облік, контроль, інтеграція, переваги системи інтегрованого обліку,
інтегрована звітність.
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Donetsk National University of Economics and Trade
named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

Integrated accounting and its features
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Summary. The system of formation of the integrated accounting at the enterprises and necessity of its creation is investigated. The advantages of creation and formation of the integrated accounting system, the main
purpose and tasks are considered in the article. At the enterprise accounting requires the use of various functions – control, information and analytical. Accounting integration enables you to combine all types of accounting and ensure that they comply with the requirements of international accounting standards and financial
statements. As most companies now have to prepare reports for internal and external users, due to the parallel
generation of documents, this process is slowed down. Integrated accounting makes it possible to combine all
types of accounting and reduce the workload of accounting employees. Today, there is no clear picture of the
integrated accounting system, but it is already understood that it is necessary. The presence of a large number
of units leads to duplication of information, which leads to the phenomenon of inadequacy, when the same
information may contradict data of another origin. This is due to unequal interpretation of actions and events,
different processing methods in the places of its formation, etc. It is the parallel process of integrating accounting, analysis and control that has enabled many firms to expand the use of all components of general management and process management. The introduction of an integrated accounting system allows the enterprise to
get a number of benefits that will help it to optimize the workflow. A feature of integrated accounting is that
traditional metrics have the potential to be supplemented by natural values, which have a significant impact
on the success of the enterprise. An integrated accounting system identifies processes that have both a positive
and a negative impact on overall performance.
Keywords: integrated accounting, control, integration, preferred integrated accounting systems, integrated
reporting.

остановка проблеми. Успішність кожП
ного підприємства залежить від своєчасно
отриманої правдивої інформації. Сьогодні вико-

ристання інтегрованого обліку – це не примха, а
необхідність, котра повністю виправдовує всі затрачені сили на своє формування. Інтегрований
облік починає застосовуватися як один з методів
контролю господарських операцій. Втілення інтегрованої облікової системи потребує створення
єдиного інформаційного простору, котрий дасть
можливість введення облікових даних під час
відтворення певних господарських операцій. Це
необхідно для обробки та трансформації інтегрованою обліковою системою даних для потреб різних користувачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Особливості інтегрованого обліку вивчали як закордоні, так і вітчизняні вчені. Вагомий внесок
у розгляд даного питання внесли вітчизняні науковці: О.М. Брадул, В.В. Томчук, Ф.Ф. Бутинець,
О.А. Зоріна, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.Ф. Максимова, Н.М. Малюга.
© Шевченко Л.Я., Куліш А.В., 2019

Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Інтегрований облік тільки починає формуватися, оскільки, на сьогодні
науковці ще не повністю висвітили особливості
інтегрованого обліку, тому вивчення цього питання дуже актуальне.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження системи інтег-рованого обліку на підприємствах, вивчення його переваг та завдань,
які покладені в основу.
Виклад основного матеріалу. У своїй діяльності українські бухгалтери застосовують
міжнародні та національні стандарти, які допомагають їм у вирішені методологічних проблем.
Інтегрований облік – це новий інноваційний напрям, який концентрує увагу бухгалтерів на своєму вивченні та використанні у своїй діяльності. Інтегрований облік розвивається у взаємодії
з іншими видами обліку, аналізу, планування
та контролю.
Термін «інтегрований облік» ще не має чіткого визначення, тому що це поняття є достатньо
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Зменшуються
витрати на
утримання
робітників, котрі
займаються

До основних чинників побудови системи інтегрованого обліку відносять:
– вид підприємницької діяльності;
– сфера надання послуг, котра повинна бути
виділена в обліку, за допомогою неї визначається фінансовий результат;
– вид продукції – надана послуга, виконана
робота, готовий виріб.
Витрати та доходи розраховуються за кожним
видом продукції окремо.
В основі інтегрованого обліку покладено цілі,
котрі безпосередньо пов’язані з інтересами та цілями керівництва та можуть змінюватися за рахунок приймання їм відповідного рішення.
Інтегрований облік має у своєму складі внутрішні та зовнішні звіти. До внутрішніх відносять:
– звіти про виконання операційних бюджетів – їх надають та використовують відділ збуту,
виробничий відділ, бюджетний комітет та відділ
матеріально-технічного обслуговування;
– звіти про виконання фінансових бюджетів,
користувачами цих звітів є генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор та бухгалтерія.
Зовнішні звіти поділяються на фінансові
та статистичні. Користувачами фінансових звітів
є зовнішні користувачі підприємства, тобто інвестори, акціонери та податкові органи. Статичні
звіти необхідні для органів державної влади, завдяки їм вони можуть відслідковувати фінансовий стан підприємства та тенденції його розвитку.
Інтегрований облік базується на створенні
єдиної бази даних, котра містить в собі всю документацію необхідну для функціонування та розвитку підприємства.
Необхідність інтеграції даних обліку обумовлена тим, що кожна окрема система обліку не
задовольняє вимоги користувачів. Система фінансової звітності використовується для управління організацією, але не завжди відповідає їм
через відсутність якісних ознак, таких як релевантність та справедлива оцінка, оскільки це не
передбачають жорсткі правила ведення бухгал-

Досягнення
високого рівня
правдивості
облікової
інформації.

Зменшується
ймовірність
помилок в обліку.

Переваги
інтегрованої
системи обліку

Можливість
автоматизованої
перевірки даних на
будь-якому етапі
облікової звітності.

Оптимізація
документообігу на
підприємстві.

Висока надійність
управлінської
інформації

Схема 1. Переваги інтегрованої системи обліку
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новим та науковці ще не прийшли до єдиної думки як його трактувати.
Створення та формування системи інтегрованого обліку має переваги, які зображені на схемі 1.
Використання інтегрованого обліку на підприємствах – це інновація, яка неможлива без
використання новітніх інформаційних технологій. Впровадження інтегрованого обліку потребує
постійного контролю, адже можливе виникнення
помилок та неточностей при його створенні через
необізнаність робітників [2].
Багато науковців розглядало питання системи інтегрованого обліку. Так, наприклад,
В.В. Томчук вважає, що одним зі шляхів розвитку концепції інтегрованої звітності є використання сучасних інформаційно-комп’ютерних
технологій, котрі дадуть змогу полегшити доступ
користувачів до неї та прискорить процес її формування та складання. А на думку О.А. Зоріної
процес побудови інтегрованої системи обліку
та звітності дає можливість створювати таку інформаційну систему, яка задовольнить всі види
обліку, котрі ведуться на підприємстві [3]
Головна мета інтегрованого обліку – це забезпечення працівників підприємства повною
інформацією для реалізації планування, збільшення прибутку, покращення ефективності діяльності та забезпечення зовнішніх користувачів правдивими даними фінансової звітності.
Одним із головних завдань інтегрованого
обліку є виявлення відхилень від плану, помилок, контролю та інформування про становище
на підприємстві управлінських кадрів для прийняття відповідних рішень. Інтегрований облік
займає головне місце у сфері управління. Він
є комерційною таємницею кожного підприємства, але не всі рахунки закриті від зовнішніх
користувачів. Основними користувачами даної
інформації вважаються власники, керівники
та менеджери. Оскільки ця інформація є конфіденційною, її можуть використовувати лише
ті менеджери, котрі визначені наказом по підприємству [4].
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терського фінансового обліку. Система управлінського обліку, що є найважливішою частиною
системи управління інформацією організації, не
завжди правомірна при розкритті. Система податкової звітності, менш сфокусована на управлінні організацією, проте набуває все більшого
значення через зростаючу залежність фінансового стану від обраної облікової політики з метою
оподаткування [1].
Розвиток інтегрованого обліку на підприємствах в Україні потребує до-помоги, оскільки
можна відслідковувати проблему під час формування облікової інформації. Система бухгалтерського обліку в Україні включає в себе ведення
податкового, фінансового та управлінського обліку. Через це виникають завдання різної складності залежно від інтересів користувачі та потребують значних витрат на ведення обліку. Зараз
існує тенденція впровадження інтегрованої системи обліку, котра зменшить навантаження
та витрати. Основною проблемою втілення цієї
системи обліку є те, що відсутня методика складання цієї звітності, саме це повинна впровадити

держава та підтримувати розвиток інтегрованого обліку на підприємствах. Саме ця система обліку має на меті побудувати таку структура, за
якої кожен вид обліку займав своє місце [1].
Висновки і пропозиції. Основне завдання,
яке постає перед інтегрованим обліком – це виявлення відхилень від плану, прийняття відповідних рішень, контролю та передавання відповідної інформації керівництву підприємства.
Бухгалтери, які вивчають інтегрований облік
перебуваються у тісному зв'язку з управлінським
персоналом.
Головною особливістю інтегрованої системи обліку є те, що це не просто набір цифр, а це
зручна система, котра допомагає в управлінні
підприємством. Зараз відбувається інтеграція
всіх видів обліку. Інтегрована система обліку,
яка існує сьогодні, може вважатися певним видом діяльності в межах підприємства. Саме вона
надає управлінському апарату дані про стан діяльності підприємства, виключає можливості виникнення помилок та відображає ті процеси, що
найбільше впливають на результат діяльності.
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Необхідність національного регулювання обліку державних грантів
та їх розкриття у звітності: практика МСБО 20 (IAS 20)
Анотація. У даній статті розглянуто практичні питання обліку держаних грантів і розкриття їх у фінансовій звітності. Проведено короткий аналіз нормативно-правових документів, які регламентують облік
державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу на національному та міжнародному
рівні. Розкрито літературні закордонні джерела про стан вивчення даного питання іноземними науковцями. Описано головні методики згідно МСБО 20 (IAS 20) в розрізі практики, виділено відмінні риси у
системі національного бухгалтерського обліку та пояснені причини. За результатами дослідження надано рекомендації щодо покращення регулювання даного питання в Україні шляхом розробки власного
стандарту з обліку державних грантів та розкриття інформації про них у вітчизняній фінансовій звітності; розкрито кожну облікову проблематику з наведенням прикладів для кращого розуміння вирішення
існуючої облікової проблеми.
Ключові слова: безповоротні позики, гранти, пов’язані з активами, гранти, пов’язані з доходами,
державна допомога, цільове фінансування, IAS 20, IAS 37, повернення гранту.
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Summary. In this article the issue of accounting for government grants and disclosure of state aid in accordance with IAS 20 «Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance» and accounting regulation in Ukraine have been investigated. The analysis of normative-legal documents regulating the
accounting of state grants and disclosure of information about state aid at the national and international level
was conducted. The literature foreign sources about the state of this study by foreign scientists are observed.
The main characteristics of IAS 20 are described, the distinguishing features of the national accounting system are highlighted. In particular, government grants should not be confused with the narrower definition of
subsidies in Ukrainian legislation. IAS 20 classifies government grants into two types: 1) asset-related grants;
2) income-related grants. Assets related grants are a rare occurrence for ordinary Ukrainian enterprises.
The state aid of the second type is more common in Ukraine. These are reflected in the Statement of Financial
Position as deferred income or deducted from the grant when determining the carrying amount of the asset.
The submission of income-related grant information differs from asset-related grant information. In Ukraine,
grants are shown in the statement of financial position in the liability section, while they are reflected in the
Statement of Cash Flows, the Statement of Comprehensive Income, and the Statement of Financial Position
under IAS 20. In Ukraine, the phrase state 'target financing' is more used, and only 48 "Target financing and
target inflows" are used to account for it. The reference to 'targeted financing' in national standards is contained in IAS 15 “Revenue”, which states their use in accounting by the income method and need to reflect
in the liabilities section of the Statement of Financial Position (Balance Sheet). In general, grants as a type
of asset are a rare occurrence for local enterprises. According to the results of the study, recommendations to
improve the regulation of this issue in Ukraine by developing its own standard on accounting for government
grants and disclosing information about them in the national financial statements were made. It has been obtained that the grant is accounted for in a manner that the enterprise deems more expedient, regardless of the
way it is received, either as cash or as a reduction of liabilities to the state.
Keywords: non-repayable loans, assets related grants, income related grants, state aid, state grants, targeted
financing, IAS 20, IAS 37, return grant.

остановка проблеми. В сучасних умоП
вах коли країна переживає не найкращі
часи, коли ресурси стають менш доступними,
особливу роль відіграє державна підтримка господарської діяльності підприємств. Зважаючи
на динаміку переходу підприємств в Україні
на міжнародні стандарти, наразі є необхідним
більше звертати на регулювання обліку державної допомоги в нашій країні. А також зі сторони
держави, їй необхідно контролювати доцільність
наданих нею ресурсів та перевіряти вплив цієї
допомоги на розвиток діяльності.
Підприємства, які отримують з бюджету і державних фондів різні види державної допомоги,
повинні її відповідно облікувати з дотримання

національних вимог облікового законодавства.
Не щодня середньостатистичне підприємство
отримує такі допомоги з бюджету [1], а тому, коли
постає питання про їх облік уперше на практиці,
у бухгалтерів виникають додаткові запитання.
Національними положеннями бухгалтерського
обліку невизначено чітких правил та методик
обліку чи класифікації державної допомоги.
IAS 20 «Облік державних субсидій і розкриття
інформації про державну допомогу» наразі виступає одним головним провідником в даному
питанні у міжнародні практиці з 2012 року. Тому
існує необхідність детального вивчення практичних питань з організації та методики обліку державної допомоги на національному рівні,
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враховуючи результати тривалого практичного
застосування міжнародного стандарту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи організаційні та методичні
засади обліку держаної допомоги, про облікове
забезпечення державних грантів свою думку висловлювали такі видатні вчені, як Бахратова
А.П., Бутинець Ф.Ф., Голов С.В., Охрамович О.Р.,
Гавриленко В.В, Сопко В.В., Дудуляк Н.В.,
Здирко Н.Г. Теоретичні та практичні питання
обліку та контролю використання бюджетних
коштів вивчали Л. Гуцаленко, В. Жук, Г. Кірєйцев, І. Дрозд, Л. Суліменко, В. Метелиця та ін.
С. Клеутіна, І.В. Кошкалда – фахівці у сфері регулювання відносин з надання субсидії, їх обліку
та представлення у звітності. Киришун О. розглянув податкові наслідки платника податку на
прибуток, який отримає державний грант у вигляді фінансування витрат за затвердженим проектом [2]. Любимова Т. опублікувала питання обліку грантів в Україні [3]. Москвіна І. розкрила
загальні питання державної допомоги в обліку
підприємства з урахуванням досвіду МСФЗ [4].
Серед зарубіжних вчених: Соуза Ж.Л., Паренте П.Е., Фаріас І.Ф. дослідили державні субсидії
та допомогу в бразильських компаніях [5]; Андраде М. провів аналіз міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку з обліку договорів державно-приватного партнерства [6]; Бароз Е., Бенетті К., Утціг M., Браун М. – розкриття державних
субсидій і допомоги від компаній [7-8]; Чагас М.,
Арауйо А. – розкриття урядових грантів і допомоги [9]; Фонтенлес І., Олівєра М. – державну
допомогу та соціально-екологічне розкриття [10];
Гонсалвеш Р., Наскіменто Г., Уілберт М. – вплив
державних субсидій на ухилення від сплати податків і створення багатства [11]; Лаурел Д., Галон А. – субсидії і державну допомогу, розкриття
і прибутковість найбільших компаній [12]; Родрігез Р., Сільва Г., Фаустіно О. – державні субсидії
та допомогу з точки зору визнання бухгалтерського обліку після прийняття закону в приватних компаніях [13]; Тавейра Дж. – відповідність
розкриття державних грантів в публічних компаніях [14]. В цілому дане питання недостатньо
досліджено на рівні національного регулювання
обліку і контролю державної допомоги.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Зважаючи на важливість
попередніх отриманих результатів науковців
та фахівців-практиків в бухгалтерському обліку в сучасній науково-практичній літературі не
вистачає розкриття конкретних прикладів, які
можуть потребувати бухгалтери, та можливих
шляхів їх удосконалення відповідно до національного законодавства та міжнародного стандарту IAS 20 «Accounting for Government Grants and
Disclosure of Government Assistance» (далі – IAS 20)
[15]. Охопити, звичайно, всі практичні питання
проблематики дослідження, в одній статті неможливо, тому акцентуємо на основних з них у меті.
Мета статті. Метою даної публікації є дослідження практичного питання обліку державних
грантів та розкриття інформації про державну
допомогу відповідно до міжнародного законодавства та його обліковим регулюванням в Україні.
Виклад основного матеріалу. Державна
підтримка згідно IAS 20 класифікується на дер-

жавну допомогу та державні гранти. Державна
допомога – це дії уряду, призначені для надання економічних вигід для підприємств або груп
компаній, які відповідають певним критеріям
[1]. IAS 20 не регулює непрямий вид державної
допомоги у формі пільг при визначенні оподатковуваного прибутку. Державні гранти – це передача державою грошових або негрошових ресурсів у формі зменшення розміру зобов’язань
підприємства перед державою передачі ресурсів
суб’єктові господарювання в обмін на дотримання в минулому чи в майбутньому певних умов,
пов'язаних з операційною діяльністю суб'єкта
господарювання (п. 3). Їх не слід плутати з вузьким визначенням субсидій з українського законодавства, оскільки цей термін у міжнародних
стандартах включає практично всі види державної допомоги, окрім тих, які:
1) не можуть бути достовірно оціненими, такими, як безкоштовне проведення технічних
та маркетингових консультацій, надання гарантій. Безвідсоткові кредити або кредити з низьким відсотком також являються однією з форм
державної допомоги, але користь, яку вони надають підприємству, не можуть бути визначені
з допомогою застосування відсоткової ставки.
Хоча, подібна державна допомога для підприємства може бути суттєво відчутною. Тому, у випадках, коли неможливо відобразити таку допомогу
на рахунках бухгалтерського обліку, необхідно
розкрити інформацію про неї у фінансовій звітності у розрізі характеру, ступеня та тривалості
державної допомоги;
2) операції з державою, які не відрізняються
від операційної діяльності підприємства. Наприклад, підприємство по видавництву книг постійно має замовлення від державної установи.
Отримання коштів, у даному випадку, за видавництво книг не можуть розглядатися як державні субсидії, оскільки здійснюються в процесі звичайної операційної діяльності.
Слід зазначити, що отримана державна допомога, не пов’язана з операційною діяльністю підприємства, регулюється в Тлумаченні
ПКТ-10 «Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю». Це
можуть бути перерахування державних ресурсів
підприємствам, які діють у конкретній галузі;
продовжують працювати на нещодавно приватизованих галузях; починають або продовжують
вести справу в слабко розвинених регіонах.
В цілому, державні гранти визнаються при
впевненості у тому, що:
– вони будуть отримані;
– суб’єкт господарювання зможе виконати
умови їх надання.
Однак, отримання гранту не доводить, що
умови його отримання були або будуть виконанні. Якщо одна з умов не виконана, то надходження не повинно відображатися в обліку
в якості державного гранту. Доцільно відобразити як отримана позика або як інша кредиторська заборгованість. У разі невпевненості підприємством виконати умови отримання гранту,
надходження умовно-безповоротної позики від
держави повинно відобразитися в обліку записом: Дт «Розрахунковий рахунок» і Кт «Довгострокові кредити». Безповоротна позика від дер-

жави буде вважатися державним грантом у разі
впевненості, що суб’єкт господарювання виконає
умови такої безповоротної позики. Вигода від
такої державної позики, яка має ставку відсотка нижчу від ринкової, вважається державним
грантом. Вона визначається як різниця між первісною балансовою вартістю позики та отриманими коштами.
Якщо всі умови для визнання державного
гранту виконані, то його облік відбувається за
принципом нарахування. Впевненість в отриманні гранту може підтверджуватися повідомленням, розпорядженням, бюджетним документом.
При отриманні гранту до дати фактичного отримання грошових коштів, в обліку відображається
дебіторська заборгованість державної установи.
Звичайним прикладом цього є план міста з переміщення виробничих підприємств на околицю до
кінця року. Тобто, із міського бюджету витрати
на відшкодування переміщення будуть сплачені підприємствам, які підготують всі необхідні
документи для реалізації цього плану до кінця
року. Тому, на виробничих підприємствах обліковий запис повинен відобразитися наступний:
Дт «Інші витрати», Кт «Витрати на переміщення»;
Дт «Розрахунки з бюджетом», Кт «Інші доходи»,
а після отримання коштів – погашення дебіторської заборгованості.
Після визнання державного гранту, всі умовні події повинні обліковуватися згідно з IAS 37
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні
активи». У випадку, якщо підприємство отримало грант на розвиток виробництва за умови
виконання державного замовлення на доставку
виробленої підприємством продукції протягом
10 років, то така умовність повинна розкриватися в примітках до фінансової звітності. При
виникненні проблем з виконанням державного
замовлення, ймовірність повернення вартості
гранту підвищиться. Для цього, відповідно саме
вимог IAS 37 необхідно розглянути обліковцям
підприємства питання щодо створення резерву
на повернення державного гранту.
IAS 20 класифікує два підходи до обліку державних грантів: ті, що можуть відноситися до активів або до доходів. Грант, що може відноситися
до активів має умову, що підприємство придбає,
збудує або іншим чином набуде довгострокових
активів. Можуть визначатися також додаткові
умови, які обмежують вид активу, їх місце розташування, а також терміни їх придбання або
володіння. Гранти, що можуть відноситися до
доходу мають два шляхи відображення їх в обліку: 1) відображення на рахунках обліку власного
капіталу підприємства, без відображення на рахунках доходів; 2) як доходу підприємства.
Аргументи стосовно обліку державних як
доходу:
– оскільки державні гранти є надходженнями
не від акціонерів, слід визнавати у якості доходу
у відповідних періодах;
– державні гранти нечасто являються благодійністю тому, що підприємство отримує їх при попередньо описаних умовах для виконання в майбутньому. Тому їх слід визнавати як дохід відносно
витрат, які гранти повинні компенсувати;
– оскільки податок на прибуток та інші податки підлягають вирахуванню із доходу, то ло-
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гічним є відображення державних грантів, які
являються також інструментом державного регулювання як і податки.
Визнання державних грантів в якості доходів
повинно відбуватися: 1) по-перше, систематично
та раціонально в тих звітних періодах, що й витрати, які вони повинні компенсувати. Наприклад, державний грант, що відноситься до амортизованого активу, визнається як дохід протягом
того звітного періоду, в якому нараховується
амортизація даного активу. У разі неамортизованого активу, наприклад, надання земельної
ділянки при умові спорудження будинку на цій
ділянці, доречним може виявитися визнання
гранту як доходу протягом строку експлуатації
будинку. По-друге, якщо не існує основи для розподілу гранту по обліковим періодам або надана
компенсація за уже понесені витрати чи збитки. Наприклад, у кризовий період підприємство
отримало із бюджету фінансову допомогу для погашення боргів без обмежувальних умов. Така
державна допомога повинна бути визнана як дохід звітного періоду з розкриттям інформації про
правильне розуміння результатів такого гранту.
Але в реальному житті часто існують ситуації,
коли державні гранти надаються на часткове покриття певних витрат із визначеним рядом умов.
Бухгалтерам тут потрібно ретельно визначити
ці умови надання часткового гранту та періоди,
в яких понесуться витрати і отримається грант.
Доцільним може виявитися розподіл обліку державного гранту частинами. Наприклад, у випадку надання земельної ділянки під будівництво,
при цьому фінансуючи і будівництво, і підготовку та підбір працівників для підприємства, державний грант у справедливій вартості земельної
ділянки та витрат на будівництво може визнаватися доходом протягом всього періоду користування, а грант на фінансування персоналу – доходом відразу після виконання умов гранту.
Така складна ситуація в обліку державних
грантів ставить часто перед бухгалтерами запитання: «На яких рахунках доходів облікувати
державні гранти?», «Як відображати державні
гранти у фінансовій звітності?». В залежності
від розглянутих вище практик, облік держаних
грантів відбувається на рахунках або доходів
майбутніх періодів, або поточних доходів. При
чому взаємозалік витрат та доходів не відображається. Відповідь на друге запитання відображена в таблиці 1.
Облік державних грантів, що можуть відноситися до активів, розгляда-ється у IAS 20 як
альтернативний варіант. Такі гранти можуть
бути отримані у грошовому вимірі або у формі
негрошового активу (земельна ділянка, сировина та інші ресурси, які обліковуються по справедливій вартості або по номінальній). Тому, якщо
підприємство отримало державний грант у грошовому виразі 100 тис. дол. на придбання обладнання вартістю 180 тис. дол., то два розглянуті
у табл. 1 підходи обліку таких державних грантів можна порівняти у таблиці 2.
З наведеного матеріалу можна зрозуміти тонкості в обліку державних грантів, які можуть хитро вивести бухгалтера на потрібний результат,
чітко дотримуючись міжнародних нормативних
рекомендацій. Але в Україні подібних рекомен-

економічні науки

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

652

Таблиця 1

Відображення державних грантів у фінансовій звітності
Звіт про прибутки
або збитки
1
2
Окрема стаття
доходів («Інші доходи»)
Для можливості
співставити з іншими
Державні гранти
витратами
(як доходи)
Шляхом зменшення
витрат
Для зменшення
плутанини
Х
Державні гранти
Не є заробленими
(як капітал)
Своєрідна форма
заохочення

4

Звіт про рух грошових
коштів
6

Х

Х

Х

Х

Капітал
Як вид фінансування, що не
передбачає повернення

Х

Доходи майбутніх періодів
Поступово переходять у поточні
доходи протягом терміну
використання активу
Вирахування гранту із вартості
придбання активу
Грант визнається поступово
протягом терміну використання
амортизованого активу шляхом
зменшення розміру нарахованої
амортизації за кожний період

Придбання активів
і отримання грантів
пов’язаних з цим активом
спричиняє зміни руху
грошових коштів суб’єкта
господарювання

Визнання гранту

Х
Державні гранти
(як актив)
Х

Баланс

Джерело: власна розробка автора

Порівняння підходів обліку державних грантів як активів

Таблиця 2

економічні науки

Грант відображається
Отриманий грант не визнається доходом
як дохід майбутніх періодів
Отримання державного гранту
Дт Грошові кошти 100 000$
Дт Грошові кошти 100 000$
Кт Доходи майбутніх періодів 100 000$
Кт Розрахунки з бюджетом 100 000$
Вартість основного засобу відображається повна
Грант зменшує первісну вартість основного засобу
Дт
Обладнання 80 000$
Дт Обладнання 180 000%
Дт
Розрахунки з бюджетом 100 000$
Кт Розрахунки з постачальниками 180 000%
Кт Розрахунки з постачальниками 180 000$
Щорічні нарахування амортизації з визнанням
Щорічні нарахування амортизації
10/10 гранту поточним доходом
(10 років експлуатації)
Дт Витрати на амортизацію 18 000$
Дт Витрати на амортизацію 8 000$
Кт Амортизація обладнання 18 000$
Кт Амортизація обладнання 8 000$
Дт Доходи майбутніх періодів 10 000$
Кт Інші доходи 10 000$
Повернення державного гранту після двох років
1. Збільшення вартості активу
Дт
Обладнання
100 000$
Дт Доходи майбутніх періодів 80 000$
Кт
Заборгованість
в бюджет 100 000$
Дт Витрати поточного періоду 20 000$
2. Донарахування амортизації за минулі два роки
Кт Заборгованість перед бюджетом 100 000$
Дт Витрати поточного періоду 20 000$
Кт Амортизація 20 000$
Згідно IAS 8 розкриття у звітності про повернення гранту і про вплив змін облікових оцінок

Джерело: авторська розробка

дацій немає. Більшість не знає як обліковуються
державні гранти. Студентів облікового фаху не
сконцентровують на вивченні даних проблемних
питань. Державна допомога, або субсидії, як називають в Україні, в основному відомі як допомога відсталій галузі, а тому вважають питання
нечастим у практиці. В Україні більше використовують словосполучення державне цільове фінансування, а для його обліку використовують
лише рахунок 48 «Цільове фінансування і ці-

льові надходження». Згадка про цільове фінансування в національних стандартах є в П(С)БО
15 «Дохід», де зазначається використання їх в обліку методом доходу і відображення в розділі пасивів Звіту про фінансовий стан (баланс). В цілому, гранти як вид активів, – досить рідкісне
явище для вітчизняних підприємств. Більш поширеною є державна допомога другого типу.
Висновки і пропозиції. Необхідність більш
ширшого нормативного тлумачення державних
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грантів для національних обліковців зі зміною
часу стає більш необхідною процедурою, ніж чергові вибори. Одержана державна допомога чи
грант може спричинити для суб’єкта господарювання суттєві проблеми у складанні фінансової
звітності, вибору методу обліку, а також визначення величини вигоди, яку отримало підприємство від такої допомоги протягом звітного періоду.
Сьогоднішні нормативи в обліку дають змогу порівнювати фінансову звітність суб’єкта господарювання зі звітами попередніх періодів та зі звітами інших суб’єктів господарювання виключно
на підставі IAS 20. Оскільки звітність за МСФЗ
дозволяє мати спільну основу та пояснення для
таких нестандартних ситуацій в житті обліковця.
Позитивним в IAS 20 слід відмітити процедуру подання та розкриття інформації про державні гранти. Інформація про державні гранти, яка
підлягає розкриттю у фінансовій звітності повинна містити: 1. Облікову політику, прийняту для
державних грантів, яка включає методи подання
фінансової звітності. Запропонований приклад
змісту розкриття: «Державні гранти на придбання
або створення активів вираховуються із вартості
відповідного активу при визначенні балансової
вартості. Такі гранти визнаються в якості доходу
протягом терміну використання амортизованого
майна шляхом нарахування амортизації на зменшену балансову вартість активу». 2. Характер
та розмір державних грантів, зазначених у фінансовій звітності, а також зазначення інших форм
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державної допомоги, від якої є пряма вигода. Приклад розкриття: «Основна операційна діяльність
загальною вартістю в Х тис.грн. фінансувалась за
рахунок коштів міської ради Києва. Поточна балансова вартість набутого обєкту дорівнює Х тис. грн.».
3. Невиконані умови та інші умовні зобов’язання,
пов’язані з державною допомогою, що була визнана. Приклад розкриття: «За умовами контракту
з Київською адміністрацією будівництво бювету
фінансувалося повністю за рахунок міського бюджету м. Києва. За умовами контракту, Адміністрація має право вимагати повернення перерахованих бюджетних коштів, якщо протягом 7 років
від моменту введення в експлуатацію бювету, будуть виявлені факти викидів шкідливих речовин
у стічні води, забруднюючі речовини, недопустимі
для вживання води з бювету».
Отже, проаналізувавши питання обліку держаних грантів та держаної допомоги можна зазначити, що в Україні ці питання розглядаються
доволі в узькому ракурсі і законодавче регулювання цього питання незначне, тільки декілька пунктів в одному з національних стандартів.
Тому, доцільним є розробка нового окремого
стандарту, який би урегулював питання обліку державної допомоги, грантів (а не субсидій)
в Україні, опираючись на міжнародні визначення їх термінів; порядок визнання; варіативну
методику обліку; порядок розкриття у фінансовій звітності та надання користувачам облікової
інформації про стан державної допомоги.
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Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України
на світовій арені
Анотація. У статті досліджено імідж України та її привабливість в інвестиційному середовищі. Розглянуто інституціональні, економічні та соціальні фактори, що формують інвестиційну привабливість держави, та їх складові. Визначено конкурентні переваги України перед інвесторами відносно інших країн та
вплив іміджу держави на розподіл інвестицій. Здійснено оцінку інвестиційної привабливості України за
індексом інвестиційної привабливості та проаналізовано інвестиційний клімат країни за 2016-2018 роки
шляхом дослідження позицій країни у міжнародних рейтингах, зокрема у International Business Compass,
Doing Business, The Global Competitiveness Index, Index of Economic Freedom та FDI Index. На основі
проведеного дослідження узагальнено основні чинники, які сприяють або стають на заваді залученню
іноземних інвестицій в економіку країни, запропоновано шляхи покращення інвестиційного іміджу та
інвестиційної привабливості України.
Ключові слова: інвестиційний імідж, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, іноземні
інвестиції.
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Investment image and investment attractiveness of Ukraine
on the world stage

остановка проблеми. Залучення іноП
земних інвестицій в Україну, як в країну,
що перебуває на етапі значних трансформацій-

них перетворень економіки, є особливо актуальною проблемою. Оскільки темпи економічного
зростання країни залежать від структури та обсягів інвестицій, що, в свою чергу, залежить від
іміджу країни на світовому ринку. Саме імідж
країни формує умови для інвестицій та стає гарантією захисту інвестора від можливих інвестиційних ризиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями інвестиційної привабливості України, перешкод для інвесторів та рис, що
формують інвестиційний імідж країни в своїх
працях займались такі вчені Т. Бень, В. Гаєць,
М. Герасимчук, І. Лукінов, Б. Панасюк та інші.
Серед зарубіжних вчених, що проводили дослідження даної проблеми є Ч. Браун, Дж. Бейлс
та багато інших.

Вирішення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Зважаючи на необхідність вивчення питань інвестиційного іміджу
країни та зацікавленості іноземних інвесторів
у вкладеннях в різноманітні галузі вітчизняного
господарства варто визначити фактори, що формують інвестиційну привабливість України.
Мета статті. Основна мета даної публікації
полягає в дослідженні чинників, що формують інвестиційний імідж країни та привабливості українського ринку для іноземного інвестора, оскільки
іноземні інвестиції виступають одним із основних
чинників економічного зростання країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Позитивний імідж держави на світовому ринку відіграє важливу роль у формуванні вигідних
та корисних для економіки зв’язків та взаємовідносин. Загалом імідж держави повинен сприяти
формуванню умов, за яких економіка буде сприйнятливою до інвестицій, забезпечуватиме захист
© Шушкoвa Ю.В., Матвійків М.М., Колісник М.І., 2019
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Summary. Attracting foreign investment in Ukraine is very important for transformation of it's economy.
As the economic growth rate of the country depends on the structure and volume of investments, it’s necessary
to increase the image of the country in the world market. Because the image of the country creates the conditions for investment and becomes a guarantee for the protection of the investor from possible investment risks.
At the article considered the image of Ukraine in the investment environment, the institutional, economic and
social factors that are forming an investment attractiveness of the state and it’s components. Are determined
the competitive advantages of Ukraine to investors du to other countries and the influence of the state image
on the distribution the investments. Has been assessed Ukraine’s investment attractiveness by the Investment
Attractiveness Index and has been analized the country’s investment climate for 2016-2018 by the researching
the country’s position in international rankings, including International Business Compass, Doing Business,
The Global Competitiveness Index, Economic Freedom Index and FDI Index. On the basis of the conducted
research, have been summarized the main factors of attraction the foreign investments into the country’s economy. It is determined that the following steps should be taken to improve the investment climate and intensify
investment activity in Ukraine: reducing administrative barriers by eliminating bureaucracy and corruption;
providing transparency to the business regulation system; ensuring the stability of investment legislation; creation of a modern system of state guarantees for protection of foreign investments; settlement of commercial
disputes between the subjects of the investment process; stabilization of the banking system and prevention
of further bankruptcies of financial institutions; providing an effective insurance mechanism foreign investors
from risks; providing a competitive environment, etc.
Keywords: investment image, investment attractiveness, investment climate, foreign investment.
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інвестора від інвестиційних ризиків, спонукатиме
до вирішення соціальних проблем, буде готова
до оновлення виробництва, модернізації та нарощення основних фондів підприємств, впроваджувати новітні технології тощо. В той час як для
несприятливого інвестиційного клімату навпаки
характерними рисами є пригнічення економічного розвитку, загострення економічних, соціальних, інституційних та інших проблем.
На формування інвестиційної привабливості
впливає низка факторів. Науковці пропонують
розподіл цих факторів на різних рівнях реалізації: макро-, мезо- та мікрорівень. Оскільки імідж
держави відноситься до макроекономічного рівня, то можна визначити певні складові, що характеризуватимуть фактори цього рівня впливу
у різних напрямках (табл. 1).
Із врахуванням наявного потенціалу Україна може бути однією з провідних країн Європи,
куди надходитимуть прямі іноземні інвестиції.
Україна має ряд наявних конкурентних переваг,
які викликають зацікавлення інвесторів. Зокрема можна виділити такі переваги, як [2]:
– велика площа (603 628 км²);
– вигідне географічне розташування та сприятливий клімат для будь-якого виду діяльності, а також безпосередня дотичність до кордону
з Європейським Союзом;
− перспективна сільськогосподарська галузь,
що зумовлено високою родючістю грунтів;
− наявність значної сировинної бази (вугілля,
залізна та марганцева руди, сірка, ртуть, титан,
уран, граніт, мармур, мінеральні солі, гіпс, алебастр тощо) та добре розвиненої інфраструктури;
− наявність значного науково-технічного потенціалу та дешева висококваліфікована робоча сила.
Усі зазначені вище переваги є не надбанням
українського суспільства, а можливостями, наданими природою.
Одним із показників для об’єктивної оцінки інвестиційної привабливості країни є індекс інвестиційної привабливості, що визначається за методикою Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) (рис. 1).
Індекс інвестиційної привабливості – це інтегральний показник, який характеризує інвестиційний клімат як сукупність політичних, економічних, законодавчих, регуляторних та інших
чинників. В сукупності зазначені чинники, визна-

чають ступінь ризику капіталовкладень та можливості для їх ефективного використання [3].
За даними рис. 1 видно, що найнижчий рівень індексу інвестиційної привабливості спостерігається в 2013 році – 1,81, а найвищим значення цього показника було в 2010 році – 3,28. Спад
індексу інвестиційної привабливості був спричинений серйозною політичною кризою в Україні
та веденням бойових дій на сході. Зважаючи на
це, Україну на світовій арені за міжнародними
оцінками почали вважати інвестиційно непривабливою та ризиковою для іноземних інвесторів
країною, що спричинило різке зменшення потоків іноземних інвестицій. З 2017 року індекс інвестиційної привабливості України знаходиться
на рівні вище трьох балів, що свідчить про його
нейтральне значення і про покращення ситуації в секторі інвестицій. Так, станом на 2018 рік
Україна займає 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу. Проте за даними
ЄБА в першій половині 2019 року цей показник
становить 2,85, отже ми практично повернулись
до показника за 2016 рік.
На підставі експертного опитування 115 керівників компаній-членів ЄБА у 2018 році було
встановлено, що 40% бізнесменів незадоволені
інвестиційним кліматом. Вже за першу половину
2019 року відсоток незадоволених інвесторів зріз
до 57%. Інвестори вважають що бізнес-середовище
України не зазнало вагомих змін, тому відповідно
не поспішають давати оптимістичні прогнози.
До чинників, що не задовольняють інвесторів,
відносяться: високий рівень корупції (78%), відсутність довіри до судової системи (74%), тіньова
економіка – 65% та технічні бар’єри у торгівлі
(8,6%). Також до цих чинників з 2013 року додалась ще політична нестабільність, що змушує
інвесторів працювати в умовах невизначеності.
Попри всі недоліки та перешкоди, 28% експертів вважають, що інвестиційний клімат в Україні
є привабливим.
Науковцями та дослідниками було визначено
перелік сфер, що є найперспективнішими для залучення інвестицій. Серед них – сільське господарство, фармацевтика, банки та фінансові послуги,
інформаційні технології, паливо та енергетика.
Основними ризиками, що стримують інвесторів від вливання капіталів, можна назвати низькі

Фактори, що формують інвестиційну привабливість держави
Фактори
Інституціональні
Економічні
− внутрішня і зовнішня політична
− загальна оцінка економіки
стабільність країни;
й стабільність національної
− рівень державного втручання в
валюти;
економіку країни;
− темпи росту ВВП;
− торгівельна політика країни;
− податки, тарифи,пільги;
− рівень інтеграції національного
− характеристика банківської
законодавства у світове правове поле;
системи та її послуг в економіці
− стабільність господарського, фінансового країни;
та податкового права;
− екологічна обстановка:
− захист інтелектуальної власності в
вимоги стандартизації, квоти
країні;
та штрафи в економіці країни;
− митна політика та участь у світових
− валютні та фінансові ризики.
організаціях;
− захист прав вітчизняних та іноземних
інвесторів
Джерело: розроблено за даними [1]

Таблиця 1

Соціальні
− рівень соціального розвитку
суспільства, соціальних умов та
життя населення в країні;
− толерантність суспільства по
відношенню до інших релігій
та національностей в країні;
− ступінь політичної активності
населення країни;
− рівень розвитку
профспілкового руху в країні.
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Рис. 1. Індекс інвестиційної привабливості України у 2010-2018 рр.
Джерело: розроблено за даними [4]

бачуваних обставин; сприятливість законодавчої
бази; бар’єри щодо виходу на ринок [7; 13].
Проаналізуємо інвестиційний клімат України
за останні три роки шляхом дослідження позицій
країни у міжнародних рейтингах (табл. 3). У рейтингу країн за інвестиційною привабливістю
BDO International Business Compass (IBC), складеного Гамбурзьким інститутом світової економіки (HWWI) спільно з німецькою аудиторською
компанією BDO AG, в 2016 році Україна опустилася на 41 сходинку в порівнянні з 2015 роком
і посіла 130 місце серед 174 країн.
Такий різкий спад спричинений нестабільністю політичної ситуації, корупцією та неефективною регуляторною політикою в Україні та рядом
інших чинників. Усі пострадянські країни випередили Україну за цим показником, хоча свій
розвиток починали в практично рівних умовах.
Проте у 2018 році Україна порівняно з 2017 роком
піднялася на 3 позиції і зайняла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу, що
може свідчити про незначні позитивні зрушення
економічно-політичної ситуації в країні.

Характеристика державного іміджу України
Позитивні риси
− врівноваженість національного характеру;
− високий рівень етнічної толерантності;
− відсутність шовінізму і великодержавних амбіцій;
− перспективи розвитку туризму;
− високий потенціал агропромислового комплексу;
− геополітичне положення держави.

Таблиця 2

Негативні риси
− корупція, безвідповідальність, некомпетентність
державних чиновників;
− закритість органів влади;
− нестабільне законодавство;
− затримки з проведенням реформ, їх невідповідність;
− несприятливий інвестиційний клімат,
− перевага декларацій над практичними діями;
− відсутність власної політики щодо формування
міжнародного іміджу.

Джерело: розроблено за даними [6]

Місце України у світових рейтингах 2016-2018 рр.
Рейтинг
International Business Compass
Doing Business
The Global Competitiveness Index
Index of Economic Freedom
FDI Index
Джерело: сформовано за даними [8; 9; 10; 11; 12]

2016
130
81
79
162
0,120

2017
134
80
85
166
0,124

Таблиця 3
2018
131
76
81
150
0,124

економічні науки

темпи реформ, недостатній захист прав іноземних
інвесторів в Україні, недосконалість законодавчої
бази, корумпованість та тінізація [5].
Вчені Центру Разумкова провели експертне
дослідження про позитивні та негативні риси
іміджу України, які мають значний вплив на інвестиційну привабливість (табл. 2).
Значну роль у залученні іноземного капіталу
також відіграє інвестиційний клімат держави,
який являє собою сукупність політичних, правових, економічних та соціальних факторів, які
забезпечують та сприяють інвестиційній активності вітчизняних та закордонних інвесторів, а
також істотно впливають на формування дохідності інвестицій та виникнення інвестиційних
ризиків. До основних факторів, що формують інвестиційний клімат відносять: макроекономічну
збалансованість; наявність природних ресурсів;
рівень розвитку інфраструктури; якість та розподіл робочої сили; інфляційну стабільність; відкритість економіки; стан фінансового ринку;
стан податкової системи; якість державного
управління; ймовірність виникнення неперед-
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Відповідно до рейтингу Світового банку Doing
Business 2018, Україна займає 76 місце серед
190 країн світу за легкістю ведення бізнесу, піднявшись за рік на 4 сходинки. У цьому рейтингу країна демонструє стабільне зростання починаючи з 2012 року. Так за сім років Україна
піднялась на 76 сходинок (з 152 до 76 місця),
покращивши результати сприятливості бізнессередовища вдвічі. За даними, опублікованими
у жовтні 2019 року Україна посідає 64 сходинку,
що на 12 пунктів вище показника за минулий
рік. До позитивних зрушень в межах індикаторів
даного рейтингу можна віднести захист міноритарних акціонерів, надання дозволів на будівництво, міжнародна торгівля, реєстрація майна
та доступ до кредитів.
Проте оптимістичні висновки та прогнози робити рано, оскільки таке зростання зумовлене
зростанням лише чотирьох індикаторів із десяти, інші ж демонструють спад. Найбільший провал спостерігався за показником створення підприємств, де наша держава втратила 32 позиції
(з 20 до 52 місця). Також майже усі пострадянські
країни у цьому рейтингу теж залишають Україну
позаду, окрім Киргизстану та Таджикистану [8].
Згідно з даними індексу глобальної конкурентоспроможності 2018 (The Global Competitiveness
Index) Україна посідає 81 позицію серед 137 країн, покращивши свої позиції на 4 пункти у порівнянні з попереднім роком. Серед найбільших
проблем ведення бізнесу в Україні науковці відзначають інфляцію, корупцію, політичну нестабільність, високі ставки податків та складність
податкового законодавства. Менш негативне
значення мають такі показники як: нестабільність урядів, ускладнений доступ до фінансів,
державна бюрократія, регулювання валютного
ринку, недостатня кваліфікація та етика робочої
сили, недостатня інноваційність тощо [9].
Згідно з Index of Economic Freedom 2018,
складеним The Heritage Foundation у співпраці з
The Wall Street Journal, в 2018 році Україна посіла 150 місце серед 180 країн, піднявшись на
16 позицій порівняно з минулим роком. При тому,
позитивні зміни відбулися у восьми з дванадцяти показників, зокрема в свободі інвестування
та монетарній свободі. Три показники України
оцінені гірше, ніж минулого року, зокрема право
власності, свобода торгівлі, цілісність управління. На незмінному рівні залишився показник фінансової свободи. Задля подальшого покращен-
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ня позицій України за даним індексом науковці
наголошують на необхідності розвитку ринків
капіталу, приватизації державних підприємств,
вдосконаленні законодавчої бази і верховенства
права та подальшому реформуванні трудового
законодавства.
За Індексом прямих іноземних інвестицій
(Foreign Direct Investment Index) Україна покращила позиції із 0,120 у 2016 році до 0,124 у
2017-2018 роках. Так у 2017 році в Україну вкладено 1630,4 млн. дол. прямих інвестицій. Проте
економіка країни за даними економістів є недостатньо відкритою для надходження прямих іноземних інвестицій [11]. І попри помітні позитивні зрушення Україна продовжує займати останні
місця в світових рейтингових списках.
Висновки з даного дослідження і перспективи. Низькі позиції України в досліджуваних рейтингах свідчать про несприятливий інвестиційний клімат та є результатом погіршення
макроекономічних показників. Тому, пріоритетними для формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні мають стати масштабні
комплексні заходи, спрямовані на покращення
умов діяльності інвесторів, розширення механізмів та інструментів здійснення інвестицій та реалізації інвестиційних проектів. Першочерговими
кроками, які допоможуть покращити інвестиційний клімат та активізувати інвестиційну діяльність повинні бути:
1. зниження адміністративних бар’єрів шляхом ліквідації бюрократії та корупції, а також
надання прозорості системі регулювання бізнесу;
2. забезпечення стабільності законодавства
у сфері інвестування;
3. створення сучасної системи державних гарантій захисту іноземних інвестицій та врегулювання комерційних спорів між суб’єктами інвестиційного процесу;
4. стабілізація банківської системи, запобігання подальшим банкрутствам фінансових установ
та ефективний механізм страхування ризиків
іноземних інвесторів;
5. реформування податкової системи в Україні;
6. забезпечення конкурентного середовища.
Отже, впровадження зазначених заходів
сприятиме підвищенню рівня інвестиційного
клімату, що призведе до припливу іноземних
інвестицій, і як наслідок, зможе забезпечити
формування позитивного інвестиційного іміджу
України на світовій арені.
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Шахрайство як загроза економічній безпеці банку
Анотація. У статті основна увага приділяється шахрайству в банках та заходам щодо мінімізації цієї
проблеми. Банківське шахрайство на сьогоднішній день є проблемою глобального характеру для банків
та їх клієнтів. За останні роки збитки від фінансових шахрайств зросли кардинально. Це має негативні
наслідки для клієнтів фінансово-економічних агентів, які стають основним об’єктом шахрайств та втрачають кошти. В умовах зародження і становлення ринкових відносин шахрайство є досить поширеним
явищем, оскільки і звичайні, і нестандартні форми бізнесу можуть здійснюватися в межах чинного законодавства. Інколи неможливо визначити, що здійснюється: нова форма бізнесу, афера чи незловмисно
допущена помилка. Небезпечність шахрайства завжди була і є досить актуальною, особливо, коли банк
може непомітно втратити значний капітал.
Ключові слова: безпека банків, банківська система, шахрайство, фінансова безпека, крадіжка, вішинг,
смішинг, мобільний банк, банківська картка.
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Fraud as a threat to economic security of bank
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Summary. The article focuses on bank fraud and measures to minimize this problem. Today, electronic financial transactions are getting popular, card transactions and digital money are growing rapidly. Modern
innovative technologies have made it possible to make payments through special software applications installed on mobile devices. Information technologies made payment and financial transactions easy and fast,
regardless of the location of the payer or payee, the availability of funds on the account, the type of payment
transaction, etc. However, along with the mentioned trends, banking fraud is also growing and today it is a
global problem for banks, their customers and those entities that are eligible to conduct financial transactions.
In recent years, losses from financial fraud have increased dramatically. This has negative consequences for
clients of financial and economic agents who become a major fraud target and lose money. Fraud is also causing significant damage to banks, resulting in the loss of customers, the need to recoup stolen funds, increasing
the cost of cybersecurity upgrade. In the context of the emergence and formation of market relations, fraud is
quite common because both ordinary and non-standard forms of business can be carried out within the current legislation. Sometimes it is simply impossible to determine what is happening: a new form of business,
a scam, or a mistake. Fraud danger is always relevant, especially in the banking sector, when the bank may
lose significant capital in seconds. It can be argued that banking activities are quite risky, since every moment
is exposed to a large number of threats, the implementation of which can cause significant losses to the bank.
Today, scammers can chat with their victims on job search sites, dating sites, and more. Under these conditions,
banks should constantly monitor for such threats and take all measures to counteract and counteract them.
To combat fraud, banking institutions need to be approached comprehensively, constantly improving the bank's
economic security system. Obviously, the more efficient this system will operate, the less fraud will occur.
Keywords: bank security, banking system, fraud, financial security, theft, voice phishing, SMS phishing,
mobile bank, bank card.

остановка проблеми. Безпека банків
П
є частиною фінансової безпеки країни. Необхідно зазначити, що банківська система – важ-

ливий елемент фінансово-кредитної системи країни, адже через неї відбувається велика кількість
фінансових операцій, які обслуговують усі сфери
діяльності держави. В умовах зростаючої відкритості економіки України та послідовної її інтеграції
у світове господарство забезпечення безпеки банківської системи є актуальним завданням. Актуальність даного питання зумовлена необхідністю
реалізації національних інтересів щодо створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої
ринкової економіки та забезпечення постійного
зростання рівня життя і добробуту населення [1].
На жаль, сучасний стан української банківської системи залежить від низки чинників, які
роблять її вразливою та мінливою, що, своєю чергою, поглиблює недовіру з боку клієнтів.
Інтеграційні процеси України у світову економіку, слабкий розвиток фінансового ринку
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та його інфраструктури, недосконалість чинного
законодавства, фінансова криза, зменшення реальних доходів населення і бізнесу, масове скорочення робочих місць та зростання безробіття,
корупція та криміналізація економіки ставлять
перед системою економічної безпеки банку нові
завдання, що призводить до появи нових, раніше
не характерних банківській діяльності загроз.
Захист інтересів банків – найважливіша
функція його сил безпеки. Одне з провідних
місць у сфері інтересів банку посідає збереження своїх ресурсів і ефективне їх використання.
Процес забезпечення даного інтересу передбачає активну участь у ньому персоналу банку, від
професіоналізму, лояльності, надійності та чесності якого залежить ефективність досягнення
мети даного інтересу. На жаль, історія розвитку
стосунків банків зі своїм персоналом показує, що
вони практично ніколи не були ідеальними.
Причин цьому вельми багато, але природа
одна – різниця інтересів. Банки прагнуть отри-

мати від свого персоналу максимальну вигоду,
суттєво оптимізуючи його утримання. В цей же
час персонал прагне до максимального задоволення своїх потреб, суттєво оптимізуючи свою
працю під час роботи в банку.
Відомий фахівець у сфері кадрової безпеки І.Г. Чумарін вказує, що близько 80% збитків
матеріальним активам компаній наноситься їх
власним персоналом. Опираючись на дані американських компаній, можна побачити наступну
динаміку: вартість злочинів, здійснених посадовими особами і працівниками цих компаній склала
в 1980 році 50 млрд дол., у 1990 – 250 млрд дол.,
в 1998 – 400 млрд дол., в 2002 – 600 млрд дол. [2].
Повертаючись до вітчизняних реалій, слід звернути увагу на такі факти: у 2009 р. з українських банків було викрадено 64 млн. грн., з них 62 млн. грн.
вкрали співробітники цих фінансових установ [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема боротьби з шахрайством і не тільки
в банках неодноразово розглядалась на різних
всеукраїнських та міжнародних форумах, їй досить багато присвячено публікацій, аналітичних
оглядів, пропозицій щодо протидії шахрайству.
Аналізуючи сучасні публікації з даної тематики,
підходи до визначення причин шахрайства персоналу з точки зору вказаних взаємовідносин можна знайти лише в обмеженої кількості авторів.
Загальною проблематикою визначення шахрайства в банківській сфері, його суб’єктів, способів
займалися такі науковці, як: А. Єпіфанов, М. Зацеркляний, Д. Козлов, О. Кришевич, В. Левін,
С. Ніколаюк, С. Поперешняк, І. Сало, О. Саяпін,
С. Шапочка, А.М. Шевченко та інші, що знайшло
відображення у низці наукових публікацій.
Слід звернути увагу, що посилання на шахрайські дії персоналу суб’єктів підприємницької
діяльності, в тому числі і банківського бізнесу як
одну із загроз, зустрічаються не рідко, але дослідження цих проблем, особливо з точки зору
протидії йому здебільшого авторами обходяться.
Боротьба з фінансовим шахрайством є поширеною проблемою на банківському ринку, тому
актуальним є розв’язання завдань із забезпечення фінансової безпеки кожного комерційного
банку. Важливим напрямом у вирішенні завдань
із забезпечення фінансової безпеки в комерційному банку є застосування механізмів боротьби
з фінансовим шахрайством.
Постановка завдання. Основними завданнями статті є: формування погляду щодо економічної і морально-соціальної суті шахрайства,
особливостей його скоєння персоналом банків;
обґрунтування специфіки та основних характеристик умов, за яких скоюються шахрайські дії
в банках; аргументування підходів до створення
системи комплексного захисту і протидії шахрайству персоналу установ банків.
Виклад основного матеріалу. Згідно ст. 190
ККУ, під шахрайськими діями розуміється заволодіння чужим майном або придбання права
на майно шляхом обману або зловживання довірою. Шкода шахрайства для банків проявляється у втраті клієнтів, необхідності відшкодовувати
вкрадені кошти, збільшенні коштів на модернізацію служби кібербезпеки та посилення захисних
заходів. Поширеними є: шахрайства з банківськими картками, як найбільш простий, доступний
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та масовий спосіб платежу, Інтернет-шахрайства,
коли Інтернет, який є платформою для клієнтів
банку, використовується шахраями як інструмент
для крадіжки особистих фінансових даних клієнтів; соціальна інженерія, коли шахрай від імені
банку дізнається у клієнта всю його інформацію
та викрадає кошти з його рахунку.
За своїм походженням банківське шахрайство
може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. Лише
незначна частина шахрайських дій відноситься
безпосередньо до клієнтів банківських установ
або зовнішніх злодіїв.
Основними видами шахрайства з їхнього
боку є надання неправдивих відомостей про себе
і свою діяльність, приховування обставин і фактів, організація фіктивного підприємництва,
фальсифікація товарів і послуг з метою створення в банку уявлення про перспективне підприємство та ефективну його діяльність.
Суттєва частка шахрайств здійснюється за
згодою і за участю співробітників банку, оскільки
привласнити певну суму грошей без залучення
співробітників банку практично неможливо.
Для забезпечення високого рівня регулювання дій і поведінки працівників банку необхідно
розробити відповідні норми, яким повинна відповідати та або інша робота за якістю, кількістю,
часом і т. д. Подібні параметри (вимоги) мають
бути також розроблені для поведінки і професійних дій працівників як на своєму робочому місці,
так і на весь період їх робочого часу.
Законність дій і поведінки персоналу досягається розробкою нормативних документів, що
визначають порядок, правила, технології проведення операцій, виконання посадових функцій, встановленням режимів безпеки, високими
і об’єктивними вимогами до персоналу і невідворотним покаранням працівників, що порушили
трудову або виробничу дисципліну.
Банківська система безпеки часто не встигає за швидкими темпами модернізації способів
та інструментів шахраїв. Відповідно рівень протидії загрозам поступається рівню зростаючих
загроз. За оцінками експертів серед галузей, які
найбільше потерпають від шахраїв, перше місце
займає банківський сектор, друге – енергетичний
та добувний сектор, третє – телекомунікаційний.
Так, у 2018 році від фішингових атак найбільшої
шкоди зазнали 51,7% банків у порівнянні з електронною комерцією та платіжними системами –
представниками фінансового сектору [4].
За статистичними даними ЕМА (Української
міжбанківської асоціації членів платіжних систем), сума збитків громадян внаслідок дій шахраїв із платіжними картками у 2018 році досягла 670 млн грн, що значно перевищує збитки
за попередні роки – 339,13 млн грн (2017 р.),
181,00 млн грн (2016 р.), 90,00 млн грн (2015 р.).
Збільшилася також і середня сума втрат від
шахрайства із використанням методів соціальної інженерії. Так, у 2017 році ця сума склала 2543,00 грн проти 1403,00 грн у 2016 році
та 834,00 грн у 2015 році [5].
Боротьба із шахрайством – це глобальна проблема. Для її вирішення створюються спеціальні
підрозділи, її намагаються регулювати на законодавчому рівні. На боротьбу із шахрайством
впливають:
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– розвиток нових способів шахрайства;
– збільшення обсягу інформації, обробка якої
потребує нових методів, наприклад, Data Mining;
– обмеження в інформаційних системах, які
не дозволяють своєчасно адаптувати їх до ефективної протидії новим за формою і рівнем новизни загрозам;
– проблеми, пов'язані з управлінням даними
на фізичному та організаційному рівнях; – банківські ризики;
– психологія взаємовідносин «клієнт – шахрай – банк», яка дозволяє клієнту у випадках
спілкування із шахраєм надавати конфіденційну інформацію [6].
Одним із головних напрямків боротьби із шахрайством, зазначеним у Постанові НБУ №95 «Про
затвердження Положення про організацію заходів
із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України» від 28 вересня 2017 року,
є впровадження банками основних технічних систем [6]: виявлення атак; моніторингу події управління інцидентами; контролю доступу до мережі;
захисту електронної пошти; запобігання атак,
спрямованих на відмову в обслуговуванні; антивірусного захисту; двофакторної автентифікації.
Фінансове шахрайство в комерційному банку
поширене явище в банківській сфері, особливо
серед українських комерційних банків. Слід також урахувати особливі конструкції фінансового
шахрайства в комерційних банках, які набирають масштабів поширення. Шахрайською новацією є маскування залучення фінансових ресурсів від вкладників із задіянням небанківської
фінансової установи з наступним заволодінням
фінансовими ресурсами і позбавлення вкладників грошових коштів та законних прав на державне відшкодування їхніх вкладів.
Представники Національного банку України
зазначають, що в Україні сформувалась культура
шахрайства і без підвищення рівня захищеності
комерційних банків не відбудеться відновлення
кредитування [7]. Це, в свою чергу, дозволяє відмітити, що за відсутності кредитування неможливе й відновлення економіки країни в цілому.
Такий стан справ вимагає прискіпливої уваги до
фінансового шахрайства в комерційних банках,
до виявлення його чітких характеристик та їх
систематизації, тобто класифікації фінансового
шахрайства в комерційному банку. Фінансове
шахрайство – типовий спосіб недобросовісного
заволодіння фінансовими ресурсами комерційного банку. Цей вид шахрайства призводить до
втрати грошових коштів комерційним банком
унаслідок їх розміщення на кореспондентських
рахунках в іноземних комерційних банках із
сумнівною репутацією. Фігурування у кримінальних провадженнях чи підозра у вчиненні
злочинів вищих керівників комерційного банку
чи його власники, мотивує їх до заволодіння грошовими коштами Це роблять для того, щоб, поперше, захистити фінансові ресурси від їх втрати
на території держави, по-друге – у разі виїзду за
кордон ці ресурси будуть використовуватись для
життєзабезпечення, нового бізнесу, по-третє – їх
складно виявити слідчим органам і, відповідно,
заарештувати, конфіскувати тощо.
Протягом останніх років в українських банках
не так часто трапляються гучні крадіжки за до-

помогою технічних ноу-хау. Нещодавно історія,
коли шахраї вивели з одної з найбільших фінустанов близько 170 тис. кредитних коштів через поповнення двох десятків мобільних номерів, стала
справжньою сенсацією. Ринком ходили плітки, що
в справі «працювали» хакери, які виявили уразливість в системі захисту мобільного додатка банку.
Насправді в цій історії не було нічого незвичайного. Але вона нагадала: паралельно з розвитком банківських технологій, еволюціонують
і шахраї.
Вище згадана афера сталася в ПУМБі ще на
початку 2019 року. Як виявилося,. реальний клієнт банку знайшов спосіб обійти обмеження з використання кредитного ліміту (овердрафт). Він
просто поповнював свій мобільний, а потім пересилав гроші на 23 різних номера – всі з системи
оператора Київстар.
Ця історія могла б стати черговим прикладом
навіть не шахрайства, а звичайної спроби «грубої» крадіжки, якби не одна деталь – у зловмисників навряд чи вийшло б домогтися результату,
якби їм не допомагав сам клієнт банку.
За даними Асоціації членів платіжних систем ЕМА, у 2018 році на соцінженерію припадало 68% всіх випадків «роботи» зловмисників. На
даний момент сама «галузь» переживає явний
регрес: якщо в 2017 році на соцінженерії шахраї
заробили 510 млн грн, то в минулому їх доходи
склали 241 млн грн. «Середній чек» однієї шахрайської операції залишився на колишньому
рівні – близько 2,4 тис. грн. Все це означає, що
шахраям стало складніше виманювати дані банківських карт за допомогою примітивного обману. Їх підходи весь час ускладнюються.
Є декілька найбільш поширених способів
шахрайства, за допомогою яких злочинці виводять гроші з рахунків фізосіб.
Вішинг – телефонне шахрайство. Злочинці
телефонують власнику платіжної картки від імені співробітника банку і розповідають, що його
рахунок заблокований або з нього зняли гроші.
Щоб вирішити цю проблему, їм потрібно отримати дані карти.
Смішинг – це схожа афера, але за допомогою
SMS. Часто аферисти використовують його як
підготовку до вішингу. Поширений прийом – повідомлення про те, що користувач виграв грошовий приз і йому потрібно надати додаткову
інформацію, тобто дані карти.
Фіктивні покупці і продавці. Покупці зазвичай працюють в парі: перший «переводить»
гроші за товар, другий – інформує продавця від
імені банку, що гроші зараховані на рахунок, але
для підтвердження операції потрібні дані карти.
Фіктивні продавці маскуються під реальних, виманюючи передоплати за неіснуючий товар.
Перевипуск SIM-карти і крадіжка фінансового номера, який прив'язаний до платіжної картки. Таким чином шахраї отримують доступ до
кодів і паролів, які банк відправляє клієнту для
підтвердження платіжних операцій[8].
У 2018 в Україні з'явився новий спосіб отримати персональні банківські дані користувачів.
Для цього шахраї створили додаток для Android
Універсальний Мобільний банкінг, Шахрайський додаток обіцяє зручний банкінг відразу
для всіх банків. Для цього при реєстрації корис-
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тувачів просять вказати дані з карт, включаючи CVV-код. Цей додаток з'явився в Google Play
14 лютого і за три дні набрав 5 тис. завантажень.
На таку ситуацію у «ПриватБанку» заявили, що
єдиним додатком, що дозволяє користуватися
послугами банку з мобільних пристроїв, є «Приват24». У банку повідомили, що будь-які сторонні «мобільні банки» створені для крадіжки особистих даних клієнтів і крадіжки грошей [9].
Висновок. Отже, протидія шахрайству є досить складною, багатосторонньою і важкою ділян-
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кою роботи не лише для підрозділу безпеки, але
і всього колективу банку. Складність полягає насамперед у тому, що боротьбі з шахрайством необхідно надати системний і комплексний характер,
залучити до неї весь персонал, забезпечити інформаційно і організувати ефективне управління
нею. В той же час практика показує, що вартість
створення і впровадження в практику діяльності
банків комплексної системи протидії шахрайству
у декілька разів поступатиметься збиткам, понесеним від шахрайських дій персоналу.
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Проблеми майнового оподаткування в Україні
Анотація. У більшості розвинених країн світу розвиток національних податкових систем триває в десятків разів більше часу, ніж це тривало в України й має наслідки нерозуміння з боку податкових нововведень. Створення держави, її майбутній розвиток та зміна форми супроводжується реформуванням податкової системи, яка повинна бути адаптована до певних вимог періоду функціонування країни. В системі
оподаткування майнові податки спроможні забезпечити справедливий та правильний розподіл податкового навантаження між платниками податків, а також мотивувати фізичних і юридичних осіб до раціонального та результативного використання власного майна. У статті оцінено фіскальну ефективність існуючої в Україні системи майнового оподаткування, проблеми майнового оподаткування та шляхи для їх
вирішення у процесі здійснення їх аналізу. Обгрунтовано можливість зміщення акцентів в оподаткуванні
в бік фіскально надійних, соціально справедливих та простих в управлінні майнових податків.
Ключові слова: майнове оподаткування, податкова система, система оподаткування, фіскальна
ефективність, місцеві бюджети, податкові надходження.
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Problems of property taxation in Ukraine
Summary. Property tax is an annual tax on real property. It is usually, but not always, a local tax. It is most
commonly founded on the concept of market value. The tax base may be the land only, the land and buildings,
or various permutations of these factors. For the purposes of this guide, property tax is restricted to annual taxes and excludes one-off taxes on transfers, on realised capital gains or betterment, or on annual wealth taxes.
Property taxes are not always local taxes, and whether they are or are not local, like all taxes they must also
be considered from a more general policy perspective. From this perspective, property taxes may be viewed,
depending upon one’s assumptions, the environment in which they are applied, and their design and effectiveness, as an equitable and efficient way of raising revenue or they may be considered to be a regressive and
undesirable form of public finance. The disadvantages of property tax are less clear than the advantages. The
tax is not perfect and is often not popular; although it should remembered that there are no perfect taxes and
taxation is never popular. Some of the advantages incorporate hidden disadvantages. The transparency of the
tax reveals any inconsistencies which may become magnified in public perception. These inconsistencies will be
both those of assessment (which are inevitable in a valuation list which may consist of thousands or hundreds
of thousands of assessments) and those of ability to pay. Other taxes, such as income tax, are very much less
consistent in practice but the public only know how the tax should work and not how it is actually applied in
practice. Confidentiality hides the actual results. With property tax the public see the tax system working with
all its imperfections. In a similar way the difficulty of avoiding or evading property tax may make it unpopular.
This is particularly the case in societies where the rich and powerful are accustomed to manipulating the tax
system for their own advantage. These persons tend to be the most articulate and politically influential and
may effectively oppose or undermine the equitable operation of the tax at the political level. The creation of
the state, its future development and change of form is accompanied by the reform of the tax system, which
must be adapted to certain requirements of the period of functioning of the country. In the system of taxation,
property taxes are able to ensure a fair and correct distribution of the tax burden between taxpayers, as well
as to motivate individuals and legal entities to rational and efficient use of their property. The article assesses
the fiscal efficiency of the existing property tax system in Ukraine, the problems of property taxation and the
ways to solve them in the course of their analysis. The possibility of shifting the emphasis in taxation towards
fiscally sound, socially just and easy to manage property taxes is substantiated.
Keywords: property taxation, tax system, taxation system, fiscal efficiency, local budgets, tax revenues.

остановка проблеми. Забезпечення
П
ефективності податкової системи базується
на розвитку важливої її складової, а саме системи
майнового оподаткування, яка сьогодні не виділяється системністю та цілісністю. Водночас, для
побудови системи майнового оподаткування, слід
розуміти, що дана система повинна грунтуватися
на усвідомленні фіскальної важливості майнових
податків у формуванні доходної частини місцевих
бюджетів , що вимагає впорядкування їх складу,
механізмів вилучення та визначення.
Оскільки існує безліч питань, які потребують
вирішення і які стосуються ефективності майнового оподаткування, є доцільним їх подальші досліджень, а саме, поглиблене вивчення
© Ярема Я.Р., Гнатенко О.Г., 2019

теоретичних і методичних розробок майнового
оподаткування, оцінка та аналіз діючої системи майнового оподаткування в Україні, а також
необхідним є удосконалення напрямів майнового оподаткування, що свідчить про актуальність
обраної теми.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми фіскальної ролі майнового оподаткування у формуванні доходів місцевих бюджетів у сучасних реаліях економіки України
перебувають у центрі уваги безлічі науковців.
Дослідження як окремих аспектів так і загальних , які пов’язані з майновим оподаткуванням, його безпосереднім впливом на фінансовий
стан суб’єктів підприємницької діяльності та ви-

конання запланованих податкових надходжень
у дохідну частину бюджету, знайшло відображення у наукових розробках вітчизняних вчених, таких як: Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник,
В.Л. Андрущенко, Н.С. Прокопенко та багатьох
інших. Також дослідженням цих питань займались В. Блонська, А. Бобка, О. Василик, В. Вишневській, А. Дубоносов та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Недосконалість закріплення податку на майно можна побачити в процедурі встановлення окремих його складових.
Так відповідно до норм ст.10 Податкового кодексу України, місцеві ради обов’язково установлюють податок на майно та вирішують питання
щодо його встановлення(у частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).
Із цього вбачається, що місцева рада може встановити лише частину податку. На наш погляд,
це неправильний підхід, адже власне податок
є цілісним правовим механізмом, усі елементи
якого спільно направлені на реалізацію, насамперед, фіскальної мети.
Мета статті. Метод дослідження є обгрунтування теоретико-методичні засади та розробити
практичні рекомендації з удосконалення напрямів оподаткування майна. Визначити роль майнових податків у виконанні доходів місцевих бюджетів, проаналізувати фіскальну ефективність
майнового оподаткування та розглянути шляхи
підвищення його ефективності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Україна як незалежна держава з європейськими
цінностями потребує покращення якості державного управління у різних напрямках економічної
політики, створення ефективного місцевого самоврядування на засадах децентралізації влади
та бюджетної системи. Надходження від податків
повинні стати основним інструментом, щоб зміцнити фінансову базу місцевого самоврядування.
Майнове оподаткування слугує одним з головних
джерел дохідної частини для місцевих бюджетів,
воно застосовується в Україні дещо невпевнено
тому і потребує негайного реформування.
Україна обрала курс на бюджетну децентралізацію, в якому передбачається підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів, які відіграють основну роль у вирішенні
соціальних проблем, фінансуванні державних
видатків та піднесенні рівня добробуту населення. Податкові надходження зобов’язані стати
важливим інструментом для посилення фінансової бази місцевого самоврядування [8].
Майнові податки слугують одним з найпотужніших і найбільш розповсюджених джерел
доходів місцевих бюджетів у всьому світі. Вагомі
зміни у майнове оподаткування України внесла
податкова реформа в 2015 році.
Основними перевагами майнового оподаткування з фіскальної точки зору можна вважати
забезпечення стабільних надходжень до бюджетів для виконання органами місцевого самоврядування своїх функцій. Щодо соціального
ефекту, то податки на майно є формою розподілу
та перерозподілу національного доходу й використовується як додаткове джерело збалансування бюджету без збільшення навантаження на
малозабезпечені верстви населення.
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Зокрема вони:
– стимулюють власників краще використовувати наявні активи, або продавати їх більш
ефективним власникам;
– разом це призводить до підвищення ефективності використання майна;
– забезпечують бюджет стабільним джерелом
надходжень;
– не вразливі до «оптимізації», натомість непрямо, але дуже ефективно обкладають «тіньові»
доходи, як населення, так і підприємств, що є виключно актуальним для України;
– у разі спроби ухилення від сплати, завжди
є «готовий» об’єкт податкової застави, на який
може бути накладено адміністративний арешт,
і від продажу якого можна отримати надходження, необхідні для погашення податкового боргу.
При цьому під податкову заставу не підпадає усе
майно платника, тільки власне земля та нерухомість, з яких не сплачено податок;
– є передбачуваними для платників;
– можуть нараховуватися та справлятися
у спосіб, що майже унеможливлює корупцію
та інші зловживання, що знову-таки, є виключно
актуальним в умовах України;
– найменше з усіх податків спотворюють економічні стимули для ефективної роботи [1].
Переваги майнового оподаткування в Україні:
1.
Ιнститут
майнοвοгο
οпοдаткування
є важливοю підсистемοю пοдаткοвих систем
екοнοмік дοбрοбуту. У рοзвинених країнах
у різнοманітних фοрмах сплачують пοдатки
ресурснο-майнοвοї групи, які в західній літературі називають пοдатками на багатствο. Βοни дають
змοгу не тільки акумулювати фінансοві ресурси
бюджету й інших державних централізοваних
фοндів, ай слугують механізмοм екοнοмічнοгο
впливу на суспільне вирοбництвο, структуру
та динаміку, наукοвο-технічний прοцес і підтримку сοціальнοї рівнοваги в суспільстві [6, с. 579].
2. Пοдатοк на нерухοме майнο мοже відіграти визначальну рοль у напοвненні місцевих бюджетів і сприятиме задοвοленню пοтреб місцевих
οрганів влади з кількοх причин. Пο-перше,як
свідчить дοсвід інших країн, база пοдатку на
нерухοме майнο є віднοснο малο мοбільнοю,а
тοму ухилятися від сплати цьοгο пοдатку
важкο,навіть за умοви різних ставοк пοдатку на
нерухοме майнο в різних місцях.
Крім тοгο, він дає змοгу значнο рοзширити
дοхідну базу місцевих бюджетів, щο вплине на
спрοмοжність οрганів місцевοгο самοврядування
щοдο викοнання пοкладених на них функцій,а
саме на кількість і якість надання публічних
пοслуг. Більше тοгο,база пοдатку на нерухοме
майнο мοже бути визначена так, щοб οбмежити
тягар пοдатку на платників з низьким рівнем
дοхοдів, і в такий спοсіб буде дοтриманο принцип
платοспрοмοжнοсті, справедливοсті. Пοдатοк на
нерухοме майнο мοже такοж бути ефективним
засобом оподаткування доходів.
3.
Μайнοве
οпοдаткування
пοкликане
ствοрювати стимули для звільнення від
надлишкοвοгο майна, щο не викοристοвується
в прοцесі гοспοдарськοї діяльнοсті чи існує для
нагрοмадження власнοсті οднοοсібнο, щο, свοєю
чергοю, зумοвлює іммοбілізацію οбігοвοгο капіталу [3, с. 310]. Τак, за нοрмами пοдаткοвοгο
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закοнοдавства, щο діяли в Україні дο прийняття
чиннοгο Кοдексу,пοширенοю була практика,кοли
власники підприємств вкладали прибутοк не
в рοзвитοк власнοгο вирοбництва,а внерухοмість,
дοхοди від якοї не підлягали οпοдаткуванню абο
ж οпοдаткοвувалися за значнο нижчοю ставкοю,
ніж ставка пοдатку на прибутοк підприємств.
При цьοму ризик зазнати втрат під час інвестування прибутку в нерухοмість οцінювався
як значнο менший пοрівнянο з аналοгічним
ризикοм у разі вкладання кοштів у рοзвитοк
власнοгο бізнесу. Τаке викривлення οднοзначнο
сприялο виникненню диспрοпοрції в інвестиційних пοтοках, станοвлячи загрοзу екοнοмічнοму
рοзвитку країни загалοм [5, с. 208].
Αле із запрοвадженням майнοвοгο οпοдат
кування мοжливі такі негативні наслідки:
1. Ηедοліки механізму справляння в Україні пοдатку на нерухοме майнο, відмінне від земельних ділянοк, а саме те, щο чинний в Україні пοрядοк справляння пοдатку на нерухοме
майнο,відмінне від земельних ділянοк,має суттєві недοліки, зумοвлені надмірними фіскальними
та недοстатніми регулювальними властивοстями
цієї пοдаткοвοї фοрми.
2. Прοблемοю та οднією з прοгалин
закοнοдавства у сфері майнοвοгο οпοдаткування
є питання, яке сьогодні дуже гοстрο пοстає в нашій державі, – це нереєстрація й нерοзмитнення
автοмοбілів із закοрдοну.
3. Устанοвлені чинним закοнοдавствοм України метοдичні підхοди дο визначення οцінювання
нерухοмοсті(пο-рівняльний,дοхідний,витратний)
мають суттєві недοліки й не забезпечують визначення οб’єктивнοгο, адекватнοгο ринкοвим
умοвам οцінювання вартοсті житла.
Для ефективного оподаткування нерухомого
майна потрібно дотримуватись таких умов: забезпечення бюджетної самодостатності території;
створення стимулу для ефективного володіння
нерухомістю; податок на нерухомість є показником інвестиційної привабливості території; соціальна захищеність потенціальних платників.
Податок на майно виконує не тільки фіскальну
роль, наповнюючи дохідну базу бюджетів органів
місцевого самоврядування, а й впливає на формування структури особистої власності громадян. Підвищення або зниження ставок податку
на майно, надання різного роду пільг дозволяє
зменшити майнову диференціацію населення.
Співвідношення фіскального і регулюючого призначення змінюється залежно від завдань, які
стоять перед суспільством на певних етапах соціально-економічного розвитку [2].
Майнове оподаткування є важливою складовою податкових систем розвинутих країн та істотнім фінансовим ресурсом бюджетів на всіх рівнях, і в першу чергу для місцевих бюджетів.
Існує 3 основні підходи щодо визначення сутності майнового оподаткування. В першому підході, система майнового оподаткування складає
сукупність податків, що пов’язані з наявністю чи
рухом майна. Відповідно до нього, в склад майнових податків потрібно включити прибуткові
податки, ресурсні платежі та податки на приріст
капіталу [7].
Наступний підхід полягає у визначенні
об’єктом оподаткування виключно майно, не-

залежно від здатності забезпечувати дохід його
власнику. На думку А. Дубоносової, цей підхід,
у спрощеній формі відображає суть майнового
оподаткування.
Оскільки Україна спрямована до ринкової
економіки, то проблема оцінки майнового потенціалу має все більше значення для всіх учасників ринку. Це пояснюється тим, що оцінка надає
можливість визначити те, чим володіє власник, а
також визначити співвідношення окремих груп
майна на підприємстві. Майнове оподаткування
представлено основними фондами, які використовують юридичні особи для вироблення продукції і послуг, і житловим фондом, який є необхідним для проживання людини або сім'ї.
Як і будь-який матеріалізований капітал, необхідно щоб нерухомість приносила дохід, як і самому власнику, так і державі. У 2010 році було
прийнято податковий кодекс України, в якому
був зазначений податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, де базою оподаткування є площа об'єкта житлової нерухомості.
У багатьох провідних країнах світу базою оподаткування визначена ринкова вартість нерухомості. Однією з основних частин оцінки нерухомості є аналіз і дослідження всіх факторів, які
впливають на вартість оцінюваного об'єкта. Це
не тільки оцінка фізичних характеристик даного
об'єкта, але і встановлення відповідних прав власності на нього. В залежності від випадків оцінка
нерухомості може зводитися: в одному випадку
до подання вартості всього оцінюваного об'єкта, а
в іншому – до його окремої частини, в залежності
від юридичних норм і правил [9, с. 344].
Основним в оцінці є поняття вартості. Вартість це характеристика, яка так чи інакше властива нерухомості. Наявність вартості залежить
від бажання людей, попиту, корисності і відносної недостатності.
Оскільки проблема оцінки є досить складною,
дискусії за методикою її здійснення існували давно.
Для оцінювача необхідно правильно вибрати
вид вартості, який буде визначати і відповідати
цілям і умовам оцінки.
Важливим моментом при оцінці є розрахунок
вартості нерухомості на певну дату. Відомо, що
в ринковій економіці ціна нерухомості може змінюватися з кожним днем. Наступним важливим фактором оцінки нерухомості є її призначення та мета.
До основних проблем розвитку оціночної діяльності можна віднести такі фактори, як недостатній розвиток інформаційного забезпечення,
методичної бази оцінки, освіти оцінювачів, українського законодавства в галузі оцінки та ін.
Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, система майнового оподаткування в Україні перебуває на стадії становлення і в порівнянні з іншими
країнами, кількість майнових податків є обмеженою. Водночас, майнові податки здатні забезпечити справедливий перерозподіл податкового
навантаження та стимулювати фізичних та юридичних осіб більш ефективно використовувати
наявне майно. На етапі становлення системи
майнового оподаткування в Україні для забезпечення виконання нею фіскальних та регулюючих
завдань необхідно врахувати наступне:
– для уникнення множинного оподаткування
одного і того ж об’єкту передбачити чітке роз-
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межування механізмів прибуткового і майнового
оподаткування;
– майнові податки доцільно віднести до складу місцевих, що дозволить використати в повній
мірі їх податковий потенціал та посилити зв'язок
між сплатою податків та зворотнім потоком суспільних послуг;
– на часі актуальним залишається питання
впорядкування методики визначення бази земельних платежів, розв’язання якого потребує
проведення сучасної грошової оцінки;
– при формуванні складових системи майнового оподаткування в Україні доцільно було б
звернути увагу на світовий досвід оподаткування
майна юридичних осіб, адаптація якого до вітчизняної фіскальної практики сприяла б оптимізації
та підвищенню ефективності використання основних виробничих фондів підприємств.
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Врахування наданих пропозицій при формуванні системи майнового оподаткування в Україні сприятиме справедливому перерозподілу
податкового навантаження та зміцненню фінансової бази місцевих бюджетів.
Ретроспектива становлення і розвитку податків на майно та світовий досвід оподаткування
майна дозволяє зробити висновок, що майнові
податки мають найбільш тривалу історію. Однак, сучасна світова практика майнового оподаткування є результатом багаторічного синтезу
інтересів держави, платників податків та місцевої влади, яка покликана вирішувати питання
соціально-економічного розвитку територіальних громад. В умовах необхідності реформування системи податків на майно в Україні особливо
актуальним є вивчення й ефективне використання досвіду зарубіжних країн.
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Адаптивний підхід до управління інформаційною безпекою
Анотація. У статті сформульовано основні аспекти адаптивного підходу до управління інформаційною
безпекою. Виділено чотири рівні адаптації відповідно до моделей потенційного атакуючого. Запропоновано спосіб обчислення прийнятного (ефективного) обсягу інвестицій у систему захисту інформації (СЗІ),
структура і функції якої формуються виходячи із принципу адаптивного управління ІБ організації. В залежності від існуючих умов, для захисту від потенційного атакуючого, означеного як Scriptkiddie, найбільш прийнятними є інвестиції у СЗІ в обсязі до 25% від вартості активів, що підлягають захисту, для
професіонала цей обсяг збільшується до 50%. Аналізуючи отримані результати, приходимо до висновку,
що, в залежності від цінності інформаційних активів організації, рівня її зрілості, характеристик потенційного атакуючого, можна розрахувати прийнятний обсяг інвестицій в СЗІ для будь-якої організації
індивідуально. Отримані розрахунки дають можливість побудувати для організації найбільш ефективну
та економічно виправдану стратегію захисту.
Ключові слова: адаптивний підхід, управління інформаційною безпекою, обсяг інвестицій, атака, захист.
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Adaptive approach to information security management
Summary. The continued growth of successful cyber attacks on information systems and resources of enterprises and institutions is, on the one hand, a consequence of the increase in the aggressiveness of cybercriminals, which causes a direct increase in the total number of attacks, and on the other – a testimony to
the qualitative enhancement of the potential of these attacks, in particular the improvement of the software
and organization of the attacking party, support of the attack, its level of intellectual support. Under these
conditions, the protection party must develop and implement information security policies that are adequate
in content and level to attack. The article outlines the main aspects of an adaptive approach to information
security management. Four levels of adaptation are identified according to the models of the potential attacker.
A method of calculating an acceptable (effective) amount of investment in the construction of an information
security system is proposed, the structure and functions of which are formed on the basis of the principle of
adaptive management of the organization's IB. Methods of game theory are considered, among which the game
with nonzero sum is chosen for solving the problem. For the first two levels of adaptation, the chosen type of
games is built and with the help of the Nash equilibrium an acceptable level of investment in the construction
of the defense system is obtained. Depending on the current conditions, to protect against a potential attacker
referred to as Scriptkiddie, the most appropriate investment is up to 25% of the value of the assets to be protected, for a professional, this amount increases to 50%. Analyzing the results, we conclude that, depending on
the value of the information assets of the organization, the level of its maturity, the characteristics of the potential attacker, it is possible to calculate an acceptable amount of investment in the GIS for any organization
individually. The calculations obtained make it possible to build for the organization the most effective and
economically justified defense strategy.
Keywords: adaptive approach, information security management, investment volume, attack, defense.

остановка проблеми. Триваюче зросП
тання успішних кібератак на інформаційні системи та ресурси підприємств і установ

з одного боку є наслідком росту агресивності кіберзлочинців, що обумовлює пряме збільшення
загальної кількості атак, а з іншого – свідоцтвом
якісного підсилення потенціалу цих атак, зокрема покращенням програмно-технічного забезпечення атакуючої сторони, організаційного супроводу атаки, рівня її інтелектуальної підтримки.
За цих умов сторона захисту мусить розробляти
і впроваджувати політики інформаційної безпеки, за своїм змістом та рівнем адекватні атакуючим діям.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналізуючи розвиток стандартів у області
© Архипов О.Є., Теплицька Т.П., 2019

інформаційної безпеки, можна розділити існуючі документи на дві групи [1]. Першу започатковано від найстарішого стандарту в галузі інформаційної безпеки – «Помаранчевої книги». Сюди
також належать розроблені пізніше «Федеральні
критерії», «Канадські критерії», а сучасним представником даної гілки виступають «Загальні
критерії оцінки безпеки інформаційних технологій» – ISO/IEC 15408. Основною концепцією стандартів цієї групи є захист «із повним перекриттям», орієнтація на статичні, замкнуті системи,
що зазвичай типові для військової сфери, однак
вкрай нехарактерні для комерційної.
До другої ж групи віднесемо стандарти, що
базуються на стандартах серії BS 7799 (British
Standards) і за своїм змістом інтегруються із

стандартами якості менеджменту серії ISO 900Х.
Саме з даної групи стандартів беруть початок
основні принципи управління інформаційною
безпекою. Сучасними представниками документів цієї групи є серія стандартів ISO/IEC 2700Х.
Важливою відмінністю даних стандартів від першої групи є регламентування ризик-орієнтованого підходу до управління інформаційною безпекою (УІБ). Проте застосування даного підходу
на практиці викликає певну кількість запитань.
Зокрема для великих організацій із складною
ієрархічною структурою розрахунок їх інтегральних ризиків являє трудомістку довготривалу
процедуру, результати якої виявляться приблизними та неоднозначними. Крім того, вельми
суб’єктивним є формування переліку адекватних
загроз: перестраховка, намагання не пропустити
істотної загрози призводить до невиправданого
розширення складу переліку загроз, що у свою
чергу тягне за собою надлишкові інвестиції
у створення системи захисту інформації (СЗІ).
Це питання є дуже болісним і важливим для
комерційних організацій, виникає потреба у перегляді використовуваних підходів до формування базових принципів побудови СЗІ та політик
УІБ в цілому, підсиленні в них ваги економічної
складової, формування цих політик залежно від
потенціалу та спроможності атакуючої сторони,
адаптуючись до особливостей її поведінки, ймовірних намірів та можливостей.
Виділення нерозв'язаних раніш частин
загальної проблеми. Аналізуючи дослідження та публікації, можна прийти до висновку, що
однією із нерозв’язаних досі задач УІБ є визначення оптимального рівня інвестицій в побудову
системи захисту, адекватну за своїм рівнем ступеню загроз, існуючих з боку атакуючої сторони.
Мета статті. Ціллю статті є формулювання
основних аспектів адаптивного підходу до УІБ
та визначення оптимального рівня інвестицій
в побудову СЗІ.
Виклад основного матеріалу. Існуючі механізми захисту, що вже реалізовані на серверах
автентифікації, системах розмежування доступу,
є дієвими лише під час здійснення атаки. По суті
дані механізми захищають від атак, що вже перебувають в процесі реалізації. Проте для організацій значно більш доцільним та ефективним
є попередження атак, тобто запобігання самих
передумов необхідних для реалізації вторгнення.
Поняття управління з адаптацією (адаптивне
управління) – це управління в системі з неповної
апріорної інформацією про керований процес,
яке змінюється (адаптується) в міру накопичення інформації і застосовується з метою поліпшення якості роботи системи [2]. В даній роботі адаптація розглядається як залучення додаткових
відомостей про потенційного зловмисника при
побудові стратегії управління інформаційною
безпекою.
Оскільки, результативність реалізації загроз багато в чому залежить від компетенції
та ресурсів атакуючого, врахування цих факторів є обов’язковою умовою при визначенні рівня
інвестицій в розробку СЗІ. Одним із перспективних рішень для врахування «інтересів» атакуючої
сторони може стати застосування рефлексивних
моделей ризику. Такий підхід вже розглядався
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у роботах [3; 4]. В залежності від характеристик
потенційного атакуючого, формуються моделі,
що відображають специфічні характеристики поведінки атакуючої сторони. Аналіз сформованих
рефлексивних моделей дозволяє для кожної відповідної ситуації оцінити необхідний обсяг інвестицій в СЗІ. В залежності від характеристик потенційного атакуючого можна виділити наступні
рівні адаптації:
Рівень 1. В ролі атакуючої сторони розглядається «повсякденний хакер» (скрипткідді,
scriptkiddie) – одинак з доволі невеликим досвідом проведення атак (або взагалі без досвіду), обмежений у фінансових ресурсах, без достатньої
підготовки та знань для написання експлойта або
складної програми, який використовує для реалізації атаки на комп'ютерні системи і мережі вже
існуючі скрипти або програми, загалом розуміючи
механізм їх дії, але не здатний до самостійної реалізації ефективних рішень для здійснення атак.
Таким чином, атаками, очікуваними від даного
атакуючого, є найбільш популярні і вже відомі
атаки. Організаціям, для яких потенційним атакуючим є скрипткідді достатньо реалізувати базовий рівень захисту. До методів, що дозволяють
організувати даний рівень захисту можна віднести: аутентифікація, розмежування доступу, використання антивірусного програмного забезпечення, брендмауерів, протоколювання та аудит,
реагування на інциденти ІБ і т.д.
Рівень 2. Атакуючу сторону представляє професіонал або група професіоналів, що володіє
необхідними знаннями, навичками і достатнім досвідом реалізації атак. Для такого зловмисника хакинг – це основна діяльність, що
носить відверто комерційний характер. Атакуючий-професіонал зазвичай у своєму розпорядженні має достатні фінансові ресурси, але для
нього, існують певні обмеження, що накладаються можливими наслідками розкриття. Для
такого атакуючого, окрім найпопулярніших
атак, мають місце соціальна інженерія, фішинг.
Як зазначено у роботі [5], людина є найменш
надiйною ланкою в системi захисту iнформацiї.
З усiх вiдомих вдалих спроб злочинiв у сферi
комп’ютерної iнформацiї переважна бiльшiсть
була скоєна за допомогою спiльникiв в установi
(інсайдерів), або за допомогою недостатньо
квалiфiкованих в галузi iнформацiйної безпеки
працiвникiв, якi не змогли розпiзнати загрозу
i зловмисника. Наслiдками таких злочинiв зазвичай є порушення конфiденцiйностi корпоративної iнформацiї фiрм, пiдприємств, установ
i закладiв. Найчастiше соцiальну iнженерiю
надзвичайно недооцiнюють в процесi створення органiзацiйних заходiв та комплексних систем захисту iнформацiї, а також у процесi самої
дiяльностi органiзацiї. На людський чинник
звертають дедалi менше уваги. Тому на даному рівні адаптації важливим аспектом протидії
атакуючому, окрім базового рівня захисту, є підвищення рівня обізнаності персоналу у сфері інформаційної безпеки. Також важливим аспектом
є побудова проактивного захисту – використання
поведінкових аналізаторів та блокувачів, що допомагають розпізнати та заблокувати підозрілі
дії. Застосування таких технологій потребує грамотного налаштування та вчасного коригування.
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Рівень 3. Атакуюча сторона – «Професіоналвиконавець». В такому сценарії для досягнення своїх цілей зловмисник користується послугами найманого виконавця, зобов'язаного за
будь-яких обставин виконати свою роботу. Як
правило, в попередніх сценаріях для ситуації
«атака-захист» сторони в своїх діях керуються
принципом економічної доцільності. Особливість
професіоналу в тому, що, як правило, у зв'язку
з особливою важливістю поставленого перед професіоналом-виконавцем завдання, він може розраховувати на залучення для підтримки своїх
дій різні додаткові ресурси: фінансові, технічні,
інформаційно-аналітичні, оперативні. На практиці це означає можливість реалізації дуже високозатратних та складних атак. При цьому успішність реалізації загрози атакуючою стороною
являється практично гарантованою. Типовим
прикладом подібної ситуації є виконання особливо важливого завдання співробітником спецслужби, що є професіоналом, підготовленим до
здійснення дій в кіберпросторі [3].
При проведенні цільових атак такі зловмисники часто використовують так звані загрози
нульового дня. Тобто віруси або експлойти, що
були написані спеціально для атаки на конкретну організацію і ще не потрапили в сигнатурні
бази традиційних засобів захисту. Важливою
складовою СЗІ на даному рівні можна вважати
пісочниці, що дозволяють виявити шкідливі дії
в безпечному середовищі, де злочинна програма
може намагатися нашкодити наскільки можливо
і без будь-якого результату. Пісочниця – ізольоване безпечне середовище, яке імітує операційну
систему з усіма її компонентами – драйверами,
налаштуваннями, поширеним ПЗ і т. д. У пісочниці можна запускати підозрілі файли і програми, щоб відстежувати їх поведінку і розбиратися
в призначенні, не піддаючи небезпеці мережу
організації і кінцеві точки. Таким чином це безумовно важливий елемент в системі інформаційної безпеки кожної організації.
Пісочниці можуть працювати як окреме апаратне рішення, так і в якості віртуального або
хмарного сервісу (застосовується і комбінація цих
методів). При цьому вважається, що найефективнішим рішенням є саме апаратне забезпечення.
Апаратні рішення поставляються і як самостійні
засоби, і як частина комплексних продуктів по
боротьбі з цільовими атаками та іншими загрозами. Тому для реалізації даного методу захисту
(як і на попередньому рівні) важливим є грамотний підхід до обрання та конфігурації пісочниць.
Рівень 4. «Хактивіст» – це ідейний хакер («кібер-активіст»). Головною метою такого зловмисника є просування в кіберпростір політичних або
соціальний ідей (нерідко досить сумнівного характеру), що організує акції громадської «електронної» непокори в кіберпросторі, який намагається
привернути увагу оточення, влади (іноді в досить
жорсткій формі) до тих чи інших питань і проблем
сучасного суспільства шляхом синтезу соціальної
активності і хакерства. На даному рівні пісочниці
можуть виявитися не досить ефективними, адже
існують спеціальні «детектори», що дозволяють
виявити пісочниці. Одним із можливих варіантів засобів захисту для даного сценарію можуть
стати пастки та помилкові інформаційні системи.

Такі системи імітуючи тематичне наповнення
справжніх комп’ютерних систем організації допомагають непомітно для атакуючого виявляти,
спостерігати, досліджувати та запобігати спробам
реалізації атак. Проте усі зазначені засоби захисту можуть виявитися малоефективними в тому
випадку, коли атакуючий реалізовує сучасну
складну спрямовану кібератаку (APT).
Важливим аспектом в управлінні інформаційною безпекою є визначення необхідного рівня інвестицій в побудову системи захисту інформації (СЗІ).
Адаптивний підхід до УІБ, як вже було зазначено
вище, дозволяє вирішити цю задачу за допомогою
залучення додаткових відомостей про потенційного
атакуючого. В якості методу визначення оптимального рівня інвестицій в СЗІ використаємо методи теорій ігор. Так, наприклад, побудуємо та розглянемо
дві гри, що будуть відповідати першим двом рівням
адаптації: скрипткідді та професіонал.
В даній грі беруть участь два гравця: атакуюча сторона (А) та організація, що захищається
(З). Оскільки виграш зловмисника при вдалій
спробі реалізації атаки далеко не завжди сумірний з програшем організації в даному сценарії –
будемо розглядати гру з ненульовою сумою.
Для кожної із сторін визначимо набір стратегій в грі наступним чином: Стратегії захисту відрізнятимуться сумою інвестицій в побудову СЗІ,
що представлена у вигляді відсотку від вартості
захищаємого ресурсу. Оскільки інвестування
в СЗІ не вважається ефективним при перевищенні вартості самого ресурсу, що захищається,
будемо розглядати лише такі стратегії, за яких
c < q, де с – сума інвестицій в побудову СЗІ у відсотках, q – вартість захищаємого ресурсу. Таким чином, стратегії гравця З (захист) можна представити у вигляді множини: {0,05; 0,25; 0,5; 0,75; 0,95}.
Стратегії атакуючих будуть відрізнятися витратами атакуючих на реалізацію атаки. За [6]
витрати на реалізацію атак для Scriptkiddie
та Професіоналу дорівнюють відповідно $100 i
$1000. Проте в інших джерелах [7] вказуються
інакші дані. Так, наприклад, вважається, що
Scriptkiddie не вкладає ніяких фінансових капіталів в реалізацію атаки. Тому сформуємо
стратегії таким чином: Scriptkiddie {0, $50, $100}
та Професіонал {$500, $750, $1000}.
Очевидно, що виграш зловмисника в разі вдалої реалізації атаки складатиме різницю між вартістю отриманого в результаті ресурсу та витратами, задіяними на підготовку та реалізацію атаки.
Оскільки виграш атакуючого залежить також від
його мотивації, задіяних ресурсів та рівня захищеності ресурсу, при розрахунку виграшу будемо враховувати ймовірність успішної атаки. Визначимо
функцію виграшу для гравця А наступним чином:
π À � = ( g − D ) Póñï. ,�

де g – вартість атакуємого ресурсу для злочинника, D – витрати на реалізацію атаки, Póñï. –імовірність успішної атаки.
Задамо функцію виграшу для грака З наступним чином:
π Ç � = � −qPóñï. − cq
� .

Ймовірність успішної атаки будемо розраховувати за формулами, отриманими в роботі [3]. Відповідно для атакуючого Скрипткідді ймовірність
успішної атаки визначатимемо за формулою:
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q
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де s – рівень зрілості організації. Кількісну
оцінку рівня зрілості можна отримати застосувавши методику, наведену в [8]. Для даних розрахунків було використано значення s ∈ [20,60].
Ймовірність успішної атаки Професіоналом
визначатимемо за допомогою формули [3]:
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Розглянемо декілька прикладів побудованих ігор.
Для вирішення гри було використано рівновагу Неша. Підкреслено стратегії, що є оптимальними за даною рівновагою. Отже, для потенційного
атакуючого Scriptkiddie найбільш оптимальним

Таблиця 1
Результати гри з ненульовою сумою для атакуючого Scriptkiddie при q = $1200
с = 0,05*q
с = 0,25*q
с = 0,5*q
с = 0,75*q
с = 0,95*q

Scriptkiddie D = 0
-860, 800
-642, 342
-800, 200
-1041, 141
-1254, 114

Scriptkiddie D = 50
-860, 766
-642, 328
-800, 191
-1041, 135
-1254, 109

Scriptkiddie D = 100
-860, 733
-642, 314
-800, 183
-1041, 129
-1254, 104

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 2
Результати гри з ненульовою сумою для атакуючого Професіоналу при q = $1200
с = 0,05*q

с = 0,25*q
с = 0,5*q

с = 0,75*q

с = 0,95*q

Професіонал D = 500

Професіонал D = 750

Професіонал D = 1000

-780, 280

-900, 225

-985, 114

-1192, 660
-771, 100
-982, 48

-1192, 30

-1213, 432
-840, 90

-1020, 45

-1217, 29

-1225, 194
-900, 50

-1054, 25

-1241, 16

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 3
Результати гри з ненульовою сумою для атакуючого Scriptkiddie при q = $1500
с = 0,05*q

с = 0,25*q

Scriptkiddie D = 0

Scriptkiddie D = 50

Scriptkiddie D = 100

-803, 428

-803, 414

-803, 400

-1075, 1000

-1075, 966

-1075, 933

с = 0,5*q

-1000, 250

-1000, 241

-1000, 233

с = 0,95*q

-1567, 142

-1567, 138

-1567, 133

с = 0,75*q

-1301, 176

-1301, 170

-1301, 164

Джерело: розроблено авторами

с = 0,05*q
с = 0,25*q
с = 0,5*q
с = 0,75*q
с = 0,95*q

Професіонал D = 500
-1470, 930
-896, 338
-926, 117
-1208, 55
-1478, 35

Професіонал D = 750
-1503, 714
-1041, 340
-1000, 125
-1247, 61
-1503, 39

Професіонал D = 1000
-1520, 481
-1149, 258
-1065, 105
-1283, 52
-1528, 34

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 5
Результати гри з ненульовою сумою для атакуючого Scriptkiddie при q = $1800
с = 0,05*q
с = 0,25*q
с = 0,5*q
с = 0,75*q
с = 0,95*q
Джерело: розроблено авторами

Scriptkiddie D = 0
-1290, 1200
-964, 514
-1200, 300
-1561, 211
-1881, 171

Scriptkiddie D = 50
-1290, 1166
-964, 500
-1200, 291
-1561, 205
-1881, 166

Scriptkiddie D = 100
-1290, 1133
-964, 485
-1200, 283
-1561, 200
-1881, 161
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Таблиця 4
Результати гри з ненульовою сумою для атакуючого Професіонал при q = $1500
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Таблиця 6
Результати гри з ненульовою сумою для атакуючого Професіоналу при q = $1800
с = 0,05*q
с = 0,25*q
с = 0,5*q
с = 0,75*q
с = 0,95*q

Професіонал D = 500
-1741, 1192
-1003, 400
-1080, 130
-1434, 61
-1763, 38

Професіонал D = 750
-1788, 990
-1170, 420
-1157, 150
-1474, 72
-1789, 46

Професіонал D = 1000
-1812, 765
-1297, 376
-1227, 145
-1511, 71
-1814, 46

Джерело: розроблено авторами

є обсяг інвестицій до 25% від вартості активів,
що підлягають захисту. Для професіоналу необхідний обсяг інвестицій збільшується – до 50%.
Також при проведенні розрахунків було виявлено, що при зростанні рівня зрілості організації
до значень 40 балів та вище оптимальний обсяг
інвестицій в СЗІ при потенційному атакуючому
професіоналу зменшується майже до 25%.
Висновки і перспективи. Запропоновано спосіб обчислення прийнятного (ефективного) обсягу
інвестицій у СЗІ, структура і функції якої формуються виходячи із принципу адаптивного управління ІБ організації. В залежності від існуючих

умов, для захисту від потенційного атакуючого,
означеного як Scriptkiddie, найбільш прийнятними
є інвестиції у СЗІ в обсязі до 25% від вартості активів, що підлягають захисту, для професіонала цей
обсяг збільшується до 50%. Аналізуючи отримані
результати, приходимо до висновку, що, в залежності від цінності інформаційних активів організації, рівня її зрілості, характеристик потенційного
атакуючого, можна розрахувати прийнятний обсяг
інвестицій в СЗІ для будь-якої організації індивідуально. Отримані розрахунки дають можливість
побудувати для організації найбільш ефективну
та економічно виправдану стратегію захисту.
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Застосування регулятора змінної структури
з гармонічними збуреннями вхідних параметрів
Анотація. Досліджено особливості та проблематика регулювання вхідних параметрів бойлерної станції
сміттєспалювального заводу. Досліджено способи регулювання тиску на вході бойлерної станції. Досліджено основні проблеми регулювання тиском на вході бойлерної станції. Досліджено методи регулювання об’єктом з гармонічними збуреннями. Розроблена система автоматичного регулювання тиском на вході
бойлерної станції. Досліджена робота регулятора змінної структури для регулювання системою в умовах
гармонічних збурень. Проаналізовані відмінності у роботі систем із традиційним ПІ – регулятором та
регулятора змінної структури. Досліджена поведінка одноконтурних систем автоматичного регулювання
тиском на вході бойлерної станції з ПІ – регулятором та регулятора змінної структури в умовах зміни
параметрів об’єкту протягом його експлуатації.
Ключові слова: бойлерна станція, тиск, регулятор змінної структури (РЗС).

Dudnyk Serhii, Polishchuk Ihor

National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Application of a regulator of variable structure
with harmonical perceptions

остановка проблеми. Найбільш еколоП
гічним засобом утилізації відходів на сьогоднішній день є сміттєспалювальні заводи. Але

з точки зору теплоенергетики, вони є складними
технологічними об’єктами. До основних проблем
слід віднести непостійність параметрів пари та води,
складний хімічний процес перетворення сміття на
паливо та відсутність номінального режиму роботи.
Звичайні ПІ – та ПІД – регулятори знижують ефективність системи через наявність ряду
принципових недоліків. Це призводить до збільшення витрат палива та збільшення амплітуди
коливань температур, що зменшує ресурс елементів технологічного об’єкту. Через це оператори бойлерної станції сміттєспалювального заводу виконують керування у ручному режимі. Тому
використання сучасних законів регулювання,
що забезпечують якісне регулювання в різних
режимах є актуальною темою дослідження.

Головною проблемою для нормальної роботи
бойлерної станції є постійні перепади тиску пари
на вході до системи. Ці збурення носять гармонічний характер і наближені до синусоїди з амплітудою 100-250 кПа та періодом, який напряму
залежить від швидкості згоряння порції сміття
в котельному цеху. Ці коливання виходять за
технологічні межі у 100-150 кПа.
Необхідна якість регулювання залежить від налаштувань регулятора, але в більшості випадків регулятори не повністю виконують поставлені задачі
при змінах режиму роботи об’єкту регулювання.
Головні небезпеки полягають у вирівнюванні
тиску в пароводяних теплообмінниках та великій
амплітуді коливань температури на водо-водяних
теплообмінниках, через їх велику інерційність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У публікації [1], перепади тиску на вході системи
викликають великі амплітуди перерегулювання
© Дудник С.О., Поліщук І.А., 2019
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Summary. The peculiarities and problems of regulation of the incoming parameters of the boiler station of the
incineration plant are investigated. The methods of regulating the pressure at the inlet of the boiler station are
investigated. The main problems of pressure regulation at the inlet of the boiler station are investigated. Me
thods of harmonic disturbance control are investigated. For the first time, a mathematical model of an object of
regulation was obtained by conducting several experiments within the permitted technological limits A system
of automatic pressure control at the inlet of the boiler station has been developed. The work of the float structure regulator for system regulation under conditions of harmonic perturbations is investigated. Differences in
the work of systems with traditional PI controller and float structure controller are analyzed. The behavior of
single-circuit automatic pressure control systems at the inlet of a boiler station with a PI controller and a float
structure controller under conditions of changing the parameters of the object during its operation is investigated. The main purpose of this work is to develop a float structure controller that can partially or completely
solve the problem of regulating systems with perturbations similar to sine waves. The dissertation is aimed at
solving these problems and takes into account all the features of the technological process of the object under
consideration. The main task is to reduce the amplitude of oscillations at the input of the system in order to obtain a mode close to stationary. This is due to the fact that the objects in the system are steam and water-water
heat exchangers, which are rather inertial objects. For reasons of safe operation of such equipment, it is necessary to ensure constant values of the input parameters (temperature and steam pressure at the inlet of the
system). Significant deviations from these parameters can lead to water hammer strikes, an unbalance of the
whole system and a expensive control system. In this article, object identification methods, statistical analysis
methods, dynamic modeling methods, and modern control theory have been applied.
Keywords: boiler station, pressure, float structure regulator (FSR).
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при експлуатації пароводяних та водо-водяних
теплообмінників. Автор представив свої дослідження водо-водяного теплообмінника з урахуванням зміни тиску на вході системи. Для регулювання температури автором була розроблена
складна система адаптивного регулювання.
Згідно з публікацією [2], були виділені і дослідженні декілька методів синтезу регулятора
змінної структури, в наслідок чого, було синтезовано регулятор змінної структури з універсальною логікою перемикання.
В ході останніх досліджень, на представленому типі, об’єктів було виявлено суттєві деформації більшої частини теплообмінників, що викликані перепадами тиску та гідроударами.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз перехідних процесів при застосуванні різних схем регулювання із
неперервними традиційними регуляторами показав, що якість САР незадовільна, а саме амплітуда коливань, що виникають в системі перевищують дозволені межі (±10%) на 50-80 кПа.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є розробка регулятора змінної структури, що здатен частково чи повністю вирішити проблему регулювання систем із збуреннями, що є подібними
до синусоїди. Дисертаційна робота, спрямована
на вирішення зазначеної проблематики та враховує всі особливості технологічного процесу розглянутого об’єкту. Основною задачею є зниження
амплітуди коливань на вході системи з метою
отримання режиму, наближеного до стаціонарного. Це обумовлено тим, що об’єктами у системі
є пароводяні та водо-водяні теплообмінники, які
є досить інерційними об’єктами. З міркувань безпечної експлуатації такого обладнання необхідно
забезпечити сталі значення вхідних параметрів
(температури та тиску пари на вході системи).
Суттєві відхилення цих параметрів можуть призвести до гідроударів, розбалансу всієї системи
та достатньо складної системи регулювання, варіант якої представлений в публікації [1].
Вирішення розглянутих проблем є актуальним
з точки зору безпеки експлуатації обладнання, мінімізації економічних ризиків та енергоефективності.

Виклад основного матеріалу. З метою покращення якості регулювання тиску на вході системи
запропоновану використати регулятор змінної
структури (РЗС). Спочатку необхідно визначити
передаточну функцію об’єкту та його збурення.
Для опису збурення був проведений експеримент, який полягав у відслідковуванні змін
тиску з періодом 10 с. Графік отриманої кривої
представлений на рис. 1.
В ході дослідження системи автоматичного
регулювання тиску пари на вході до системи експериментальним шляхом була отримана розгінна характеристика. Для чистоти експерименту
було вирішено подавати однорідне відсортоване
сміття однаковими порціями з метою максимально зменшити вплив збурення. Отримана розгінна характеристика представлена на рис. 2.
З отриманої розгінної характеристики методом апроксимації аперіодичною ланкою 2-го порядку була отримана передаточну функцію виду:
W ( p ) =�

K *τ
T1 * T2 * p 2 + (T1 + T2 ) p + 1

де � K = 10 , τ = 15, T 1 = 10, T 2 = 40.
Перехідна характеристика отриманого апроксимованого об’єкта представлена на рис. 3.
Для аналізу роботи системи застосовувались
вбудовані засоби аналізу одноконтурної замкненої
системи середовища MATLAB для розрахунку налаштувань ПІ – регулятора за обраною передаточною функцією. В якості завдання використовується
ступінчасте збурення, а в якості зовнішнього збурення – сумою сигналу гармонічного коливання з ам
плітудою 0.2 та частотою 0.02 Гц та сигналу білого
шуму з максимальною амплітудою 0.15. Отримана
модель системи регулювання тиском пари представлена на рис.4. Регулятор має наступний вигляд:

1
W ( p ) = � Kp
� 1 + Ti *  ,
p


де Кр = 0,065, Ті = 0,022.
В ході аналізу отриманих результатів було виявлено, що застосування традиційного ПІ – регулятор має вагомі недоліки. Отримана перехідна
характеристика представлена на рис. 5.
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Рис. 1. Графік залежності тиску пари на вході системи
від часу спалювання сміття (зовнішнє збурення)
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Рис. 2. Розгінна характеристика тиску пари на вході системи
при мінімальному зовнішньому збуренні
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Рис. 3. Перехідна характеристика отриманого об'єкта регулювання

Рис. 4. Модель системи регулювання тиску з традиційним ПІ – регулятором

На рисунку 5 видно, що амплітуда коливань
тиску є значною при застосуванні ПІ-регулятора,
а отже представлене рішення є неефективним.
Для перевірки поведінки системи регулювання при змінні параметрів об’єкта, виконаємо ва-

ріювання К, Т1 та Т2 в межах ±20%. Перехідні
характеристики представлені на рис. 6-8.
Отриманні результати підтверджують незадовільну якість регулювання САР із ПІ-регу
лятором.
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Рис. 5. Перехідна характеристика системи регулювання тиску
за каналом завдання-вихід з ПІ-регулятором

технічні НАУКИ

Рис. 6. Перехідні характеристики з ПІ-регулятором при варіюванні К (1- К = 8; 2 – К = 10, 3 –К = 12)

Рис. 7. Перехідні характеристики з ПІ-регулятором при варіюванні Т1 (1 – Т1 = 8; 2 – Т1 = 10; 3 – Т1 = 12)
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Рис. 8. Перехідні характеристики з ПІ-регулятором при варіюванні Т2 (1 – Т2 = 32; 2 – Т2 = 40; 3 – Т2 = 48)

Таблиця 1
Логіка перемикання налаштувань
регулятора
Регулятор
режиму

ε > ΔD

1
2
3
4

True
False
False
False

Режим
ε < ΔD
ε < -ΔD
ε≥0
False
False
True
False
False
True
False
False

ε > -ΔD
ε≤0
False
False
False
True

Одноконтурна система із регулятором змінної
структури представлена на рис. 9. Використовуючи
емпіричний метод отримуємо достатньо точні налаштування контролерів, що представлені в таблиці 2. При змінні амплітуди коливань зовнішнього
збурення налаштування регулятора залишаються
незмінні, а все зводиться до коригування границі
перемикання між режимами. У разі вагомої зміни
параметрів об’єкта необхідно провести дослідження
об’єкта і в разі необхідності частково або повністю
налаштовувати нові параметри регулятора.
В ході дослідження була отримана перехідна
характеристика об’єкта із використанням РЗС,
що представлена на рис. 10. Також було проведе-

но дослідження поведінки САР при варіюванні
параметрів об’єкту в межах ±20%, що представлені на рис. 11-13.
Таблиця 2
Налаштування регулятора
зі змінною структурою
Регулятор
режиму
1
2
3
4

Налаштування
Kp
Ti
0.08
0.022
0.08
0.022
0.015
0.09
0.012
0.09

На рисунку 10 видно, що амплітуда коливань
тиску є задовільною при застосуванні РЗС, а
отже представлене рішення є ефективнішим за
аналогічну САР із ПІ-регулятором.
Висновки і пропозиції. Застосування запропонованої САР з регулятором змінної структури
дозволило якісно регулювати за умов збурень, що
є наближеними до синусоїди. Експериментальні
дослідження показали ефективність застосування
в умовах варіювання параметрів об’єкту регулювання. Амплітуда коливань при застосуванні РЗС була
зменшена до допустимих меж, а отже поставлена
задача була виконана. РЗС може бути реалізований
як фізично (при застосуванні декількох неперервних регуляторів з безударним перемиканням) або
програмно на базі програмно-логічних котролерів.

Рис. 9. Модель САР тиску на вході в систему із регулятором змінної структури (FSR)

технічні НАУКИ

Щоб використовувати РЗС необхідно розбити
перехідну характеристику об’єкта на режими, що
представлені в таблиці 1, де ΔD – границя переходу між режимами, ε – сигнал помилки.
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Рис. 10. Перехідна характеристика САР тиску на вході системи з РЗС

технічні НАУКИ

Рис. 11. Перехідні характеристики САР з РЗС при варіюванні К (1 – К = 8; 2 – К = 10, 3 – К = 12)

Рис. 12. Перехідні характеристики САР з РЗС при варіюванні Т1 (1 – Т1 = 8; 2 – Т1 = 10; 3 – Т1 = 12)
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Рис. 13. Перехідні характеристики САР з РЗС при варіюванні Т2 (1 – Т2 = 32; 2 – Т2 = 40; 3 – Т2 = 48)
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Програмні засоби для тестування програмного забезпечення
Анотація. У статті розглядаються особливості використання методу білої скриньки для тестування програмного забезпечення. Наведено основні різновиди методу білої скриньки. Наведено основні напрями
автоматизації тестування програмного забезпечення. Виконано аналітичний огляд систем автоматизованого тестування програмного забезпечення. Інформаційні системи для тестування програмного забезпечення допомагають керувати процесом тестування, відслідковуванням помилок та формуванням звітності. Більшість таких систем є кросплатформеною, має відкритий вхідний код, зручний користувацький
інтерфейс та гарно інтегрується з іншими системами, проте потребує наявності у тестувальника навичок
програмування для написання спеціальних фреймів і бібліотек.
Ключові слова: тестування, програмне забезпечення, біла скринька, код.

Yehorova Olha, Bychok Vladyslav
Cherkasy State Technological University

Applications for software testing
Summary. The paper the features of using the white box method to test software was considered. The white
box test method of testing software is based on the assumption that the tester knows the internal structure
of the program, investigates the internal elements of the program and the relationships between them. The
object of testing is not the external but internal behavior of the program. This technique allows to detect implementation errors such as poor management of the code system by analyzing the internal work of the software.
The white box software testing method can be applied at the integration, modular, and system levels. In the
general case, testing software using the white box method can detect errors in hidden code when removing
unnecessary lines, provides the opportunity to use side effects and ensure completeness of testing by writing a
test script. The main variants of the white box method are given: testing of program control streams, testing of
program data flows and mutation testing. Modern research in the field of software testing automation is devoted to the use of algorithmic models, neural networks and test language processing methods. Test methods for
program control flow are based on the use of test completeness criteria. The basic directions of software testing
automation are given. Analytical review of information systems for automation of testing management, information systems for automated testing, information systems for cross-browser testing, information systems
for load testing, information systems for error tracking and information systems for API testing have done.
Software testing information systems help manage the testing, tracking of errors and generate reports. Most of
these systems are cross platform, have open source code and user-friendly interface, well integrate with other
systems, but tester must have programming skills to write special frames and libraries.
Keywords: testing, software, white box, code.

технічні НАУКИ

остановка проблеми. Перед розробниП
ками програмного забезпечення завжди
поставали проблеми впорядкування дій з тес-

тування у вигляді зв’язаного процесу для раціонального розподілу ресурсів, а також прийняття
обґрунтованих рішень щодо початку та завершення тестування програмного забезпечення.
Одна із передумов виникнення такої проблеми
полягає у прагненні виробників програмного
забезпечення до скорочення витрат на розробку програного продукту шляхом обмеження використання фінансових і трудових витрат на
виконання повноцінного тестування. Іншою передумовою є посилення ймовірності прояву ризику порушення термінів і перевищення вартості
тестування, внаслідок обмеженості проектних
ресурсів, що негативно впливає не лише на процеси організації і управління тестуванням, але
і на оптимальний обсяг тестування та впорядкування цілей тестування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом декількох років спостерігається
значний інтерес до дослідження стратегій тестування програмного забезпечення. Так, в [1]
розглядаються проблеми автоматизації тестування програмного забезпечення. Використання
© Єгорова О.В., Бичок В.П., 2019

алгоритмічних моделей знань для автоматизації тестування програмних продуктів показано
в [2]. Метод ідентифікації прихованих помилок
програмного забезпечення на основі нейромережевих інформаційних технологій запропоновано в [3]. Аналітичний огляд методів, стратегій та інструментальних засобів для тестування
web-орієнтованих системи виконано в [4]. Оптимізації автоматизованого тестування програмного забезпечення із використанням методів обробки мови тестування присвячена робота [5].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз проблеми, останніх досліджень та публікацій свідчить про те,
що особливості реалізації та виконання тестування програмного забезпечення за принципом
білої скриньки із використанням інформаційних
системах для автоматизованого тестування програмного забезпечення майже не визначені.
Мета статті. Головною метою цієї статті є визначення особливостей тестування програмного забезпечення із використанням методу білої скриньки
та огляд інструментальних засобів для автоматизації тестування програмного забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Метод тестування програмного забезпечення за принци-

пом білої скриньки (прозорої, відкритої, скляної
скриньки) – це метод тестування внутрішньої поведінки програмного компонента або системи.
Використання даного методу базується на припущенні, що тестувальнику відома внутрішня структура програмної системи і результат тестування.
Об’єктом дослідження є внутрішні елементи програми і зв’язки між ними. Тестування методом білої скриньки використовується з метою доведення
коректності побудови всіх елементів програмної
системи та правильності їх взаємодії один з одним.
Існує декілька різновидів методу тестування
програмного забезпечення за принципом білої
скриньки: тестування потоків керування програми, тестування потоків даних програми та мутаційне тестування [6-9].
Тестування потоків керування програми передбачає представлення логіки програми у вигляді графа, в якому вершини відповідають операторам, а гілки – взаємозв’язкам між ними.
Тестування потоків даних програми орієнтоване на вивчення переходів і взаємозв’язків між
вершинами у яких відбувається ініціалізація
та використання змінних.
Мутаційне тестування передбачає навмисне
внесення помилок до вихідного коду програми
з метою порівняння роботи вихідної програми
і програми мутанта.
Методи тестування на основі потоку керування програми базуються на використанні критеріїв оцінювання повноти тестування [6-9].
Метод тестування на основі покриття операторів базується на використанні критерію покриття операторів, який передбачає виконання кожного оператора програми щонайменше один раз.
Метод тестування на основі покриття рішень
базується на використанні критерію покриття рішень, який передбачає, що кожна гілка алгоритму має бути пройдена хоча б один раз.
Метод тестування на основі покриття шляхів
базується на використанні критерію покриття
шляхів, який передбачає, що кожна гілка алгоритму має бути пройдена хоча б один раз.
Метод тестування на основі покриття умов
базується на використанні критерію покриття
умов, який передбачає, що кожна найпростіша умова має бути перевірена на правильних
та хибних значеннях хоча б один раз.
Метод тестування на основі покриття рішень/
умов базується на використанні критерію покриття умов/рішень, який передбачає розробку
тест-кейсів таким чином, щоб результат кожної
умови, кожне рішення і кожен оператор виконувалися хоча б один раз.
Метод тестування на основі комбінаторного
покриття умов базується на використанні комбінаторного критерію покриття умов/рішень, який
вимагає, щоб всі можливі комбінації результатів
умов в кожному рішенні, а також кожен оператор виконався хоча б один раз.
При тестуванні програмного із використанням методу білої скриньки мають місце наступні
аспекти:
– в більшості випадків кількість помилок
є найменшою в «центрі» і найбільшою на «периферії» програми;
– апріорні припущення про ймовірність потоку керування або даних у програмі часто бу-
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вають некоректними, тому типовим може стати
маршрут, за яким модель обчислень буде опрацьована неякісно;
– при записі алгоритму програмного забезпечення у вигляді тексту на мові програмування
можливе внесення типових помилок трансляції
(синтаксичних та семантичних);
– деякі результати роботи програми залежать
не від вихідних даних, а від внутрішніх станів
програми.
Як наслідок, тестування програмного забезпечення із використанням методу білої скриньки дозволяє виявляти помилки в прихованому коді при
видаленні зайвих рядків, надає можливість використати побічні ефекти та забезпечити повноту
тестування шляхом написання тестового сценарію.
Разом з тим, тестування програмного забезпечення із використанням методу білої скриньки
має такі недоліки:
– відносно витратний процес, який потребує
залучення висококваліфікованих фахівців;
– залишає багато недосліджених шляхів,
оскільки ретельну перевірку всіх можливих прихованих помилок виконати дуже складно;
– залишає непоміченою деяку частина пропущеного коду.
Сьогодні існує декілька напрямів автоматизації тестування програмного забезпечення:
– автоматизація управління тестуванням;
– автоматизоване тестування;
– автоматизація кросбраузерного тестування;
– автоматизація навантажувального тестування;
– автоматизація відслідковування помилок;
– автоматизація тестування АРІ.
До найбільш популярних інструментів для
управління тестуванням програмного забезпечення належать TestRail, qTest та PractiTEST.
Інформаційна система TestRail [10] призначена
для ручного тестування програмного забезпечення
із використання готових чек-листів. TestRail має
вбудований редактор клавіатури із зрозумілим
JavaScript-інтерфейсом, дозволяє організовувати
тестування за методом Drag’n’drop та додавати
нові перевірки вже в процесі виконання тестів.
В [11] знаходимо опис інформаційної системи
для управління тестуванням програмного забезпечення qTest, що орієнтована на команди, які
дотримуються основних принципів DevOpsі Agile.
Функції даного програмного продукту зосереджені на виконанні дослідницького та сесійного тестування, плануванні автоматизації тестування
з інтеграцією CI-платформ, управлінні гнучкими
тестами та формуванні аналітичної звітності.
Віртуальна платформа PractiTEST [12] орієнтована на виконання end-to-end тестування
і надає можливість команді розробників та тестувальників відслідковувати в деталях всі етапи
складання та перевірки програмного забезпечення. Інформаційна система PractiTEST дозволяє
багаторазово використовувати тести і редагувати
сценаріїв перевірки при взаємодії із різними вебпродуктами, а також має ефективні засоби візуалізація даних на основі сучасних інформаційних
панелей та банерів.
Варто зазначити, що інформаційні системи
для управління тестуванням програмного забезпечення qTest і TestRail гарно інтегруються з ін-
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шими інструментами тест-менеджменту, зокрема,
Jira, Jenkinsі GitHub, а інформаційна система
PractiTEST інтегрується із системами відслідковування помилок за допомогою особистого API.
Для автоматизованого тестування програмного забезпечення використовуються інформаційні
системи SQUISH, RANOREX, QTP, Selenium,
Katalon Studio та Watir. Так, інформаційні системи QTP (Quick Test Professional) [13] і Squish [14]
призначені для автоматизованого тестування
графічного інтерфейсу, проте QTP орієнтована
на виконання автоматизованих регресійних тестів, а Squish – на перевірку людино-машинних
інтерфейсів.
Інструменти із відкритим кодом Selenium,
Katalon Studio та Watir використовуються для
автоматизації процесу тестування веб-додатків.
Найбільш широкий спектр задач реалізовано
у фреймворку Selenium [15], який підтримується декількома операційними системи (Windows,
Mac, Linux) та багатьма браузерами (Chrome,
Firefox, IE, і браузерами Headless). Скрипти для
даного фрейму можна написати на таких мовах програмування як Java, Groovy, Python, C#,
PHP, Ruby і Perl.
Характерною
особливістю
інструменту
Katalon Studio [16], який походить від фреймворку Seleniumі Appium, є наявність функції
Katalon Analytics, яка дозволяє користувачу
одержати вичерпну інформацію про перебіг процесу тестування шляхом побудови метрик, діаграм та графіків.
Інформаційна система Watir [17] підтримує
функцію керування поточним тестування та інтегрована з інструментами BBD, зокрема, RSpec,
Cucumber та Test / Unit, а для автоматизації тестування веб-додатків використовує бібліотеки
Ruby.
Більшість інформаційних систем для автоматизованого тестування програмного забезпечення потребують наявності у тестувальнику навичок програмування для написання спеціальних
фреймів і бібліотек, які забезпечать виконання
окремих функцій в процесі тестування.
Типовими інструменти кросбраузерного тестування є інформаційні системи LAMBDATEST,
Browsera та BROWSERSHOTS.
За допомогою масштабованої хмарної кросбраузерної платформи LAMBDATEST [18] можна виконувати тестування сайтів і веб-додатків,
архітектура яких взаємодіє із об’єктами хмарної
інфраструктури. Функції даного програмного
продукту дозволяють автоматизувати тестування веб-додатків за допомогою інформаційної
системи Selenium, перевіряти сумісність з інтерактивним браузером Live Interactive Browser
та розпаралелювати процес тестування.
Програмні
продукти
Browsera
[19]
і BROWSERSHOTS [20] призначені для тестування на сумісність з браузерами. Функції даних програмних засобів спрямовані на перевірку
відображення веб-сайтів в структурі браузерів.
Крім того, інформаційна система Browsera дозволяє збирати і зберігати всі помилки сценаріїв, одночасно переглядати одразу декілька версій браузерів та в режимі он-лайн виконувати
порівняння макетів при відображенні на різних
розширеннях.

Інструменти для навантажувальних перевірок призначені для виконання тестування завантаженості і продуктивності під час використання
програмних веб-продуктів, які розробляються.
Серед них найбільш поширеними є інформаційні системи WebLOAD, WAPT і LoadUI Pro.
Функції програмного продукту WebLOAD [21]
спрямовані на створення користувацького навантаження як у хмарі, так і у локальному середовищі. При цьому, якщо тестування відбувається
у хмарі, то використовується навантаження від
Amazon EC2.
Програмний продукт WAPT [22] використовується для виконання стрес-тестування веборієнтованих інформаційних систем всередині
операційної системи Windows.
Програмний продукт LoadUI Pro [23] призначений для виконання навантажувальних
випробувань веб-компонентів. Функції даної інформаційної системи орієнтовані на одночасне
створення декількох стратегій та реалізацію декількох сценаріїв тестування, а також багаторазове використання тестів SoapUi Pro.
Для відслідковування помилок під час тестування програмного забезпечення використовуються інформаційні системи Redmine, The Bug
Genie, BugNET та інші.
Інформаційна система Redmine [24] використовується для контролю за процесом тестування
програмного забезпечення. Даний програмний
продукт надає багатофункціональний контроль
доступу до задач та здатний одночасно підтримувати декілька баз даних.
Програмний продукт The Bug Genie [25] дозволяє відслідковувати помилки у веб-інтерфейсі,
складати звіти про проблеми та управляти задачами.
На переваги інформаційні системи для відслідковування помилок під час тестування програмного забезпечення вказують відкритий
початковий код та на наявність зручного і зрозумілого графічного інтерфейсу.
Типовими прикладами інструментів тестування API є SoapUI та WebInject. Кросплатформений
програмний продукт SoapUI [26] використовується переважно для виконання навантажувального та функціонального тестування. За допомогою інформаційної системи WebInject [27] можна
виконувати перевірки окремих компонентів систем, які мають HTTP-інтерфейс, а також регресійні і приймальні тести. Дана система вдало
поєднує виконання мобільних і десктопних GUIтестів з веб-тестуванням.
Висновки і пропозиції. Розглянуто особливості використання методу тестування програмного забезпечення за принципом білої скриньки.
Наведено основні різновиди методу білої скриньки. Виконано аналітичний огляд систем автоматизованого тестування програмного забезпечення. Такі інформаційні системи допомагають
керувати процесом тестування, відслідковувати
помилки та формувати звітність. Як правило,
вони є кросплатформенними, мають відкритий
вхідний код, зручний користувацький інтерфейс
та гарно інтегруються з іншими системами, проте потребують наявності у тестувальника навичок програмування для написання спеціальних
фреймів і бібліотек.
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Програмний засіб ідентифікації автора тексту
та виявлення емоційного контексту
Анотація. В роботі розглядаються проблеми визначення автора тексту та виявлення його емоційного
контексту на основі методів інтелектуального аналізу. Виконано огляд сучасних підходів, які ґрунтуються
на статистичному аналізі та методах штучного інтелекту (машинного навчання). Пропонується для вирішення поставлених задач використовувати наївний класифікатор Байєса та словниковий метод із застосуванням типового словника AFINN-165. Наведено хід та загальні результати проведених комп'ютерних
експериментів. Якісні показники експериментальних даних дозволяють стверджувати, що обрані методи
аналізу текстів підходять для рішення задач. Встановлено, що для подальших експериментів програмний засіб потребує деяких покращень для збільшення точності ідентифікації.
Ключові слова: аналіз тексту, ідентифікація, емоційний контекст, наївний класифікатор Байєса,
сентимент аналіз.
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Software to identify the text author and detection
the emotional context

остановка проблеми. Активна інформатизація призвела до того, що більшість
П
інформації сьогодні передається у цифровій фор-

мі. Це дозволяє вирішити багато проблем, проте
виникають нові. Серед яких окремо можна виділити задачі обробки текстової інформації, зокрема визначення авторства тексту або виявлення
емоційного контексту. Якщо раніше можна було
впізнати автора та дізнатись про його емоційний стан за почерком, то зараз це можна зробити
лише за контекстом. Ідентифікація особистості викликає інтерес для філологів, літературо
знавців, юристів, криміналістів та істориків. Наприклад, існує ряд історичних творів, авторство
яких до цих пір знаходиться під сумнівом. Визначення особистості автора тексту має значення
при проведенні розслідувань і судових розглядів
в криміналістиці. Набирає попит застосування
методів обробки текстів у психолінгвістиці з метою визначення окремих психологічних рис лю-

дини, що його написала, або побудови цілісного
психологічного портрету.
Широке розповсюдженням програм для обміну повідомлень в мережі Інтернет, збільшення ролі електронної пошти в переписці, висока
популярність інтернет-чатів та інші види сучасних комунікацій генерують великий обсяг
даних у вигляді коротких текстів. Через те, що
користувачі мають можливість відправляти повідомлення без реєстрації та вказання будь-якої
інформації про себе, все частіше виникає потреба
у ідентифікації авторства саме коротких текстів.
Особливо це важливо для забезпечення безпеки
на інтернет просторі. Емоції в таких повідомленнях здебільшого передають за рахунок спеціальних символів «смайликів», але за дослідженнями
психологів це не завжди співпадає зі справжнім
емоційним станом автора повідомлення.
Для проведення аналізу текстового фрагменту необхідно виділити характерні мовні особли© Зеленько Ю.С., Парамонов А.І., 2019
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Summary. The paper deals with the problems of identifying the text author and detection emotional context
based on methods of Intellectual Analysis. An overview of modern approaches to these problems has been completed. Basic decisions are based on Statistical Analysis or Artificial Intelligence methods (Machine Learning).
Current researches to identify the text author by applying machine learning methods were analyzed. The main
directions of experiments are the usage of Neural Networks, the Random forest method and the naive Bayes
classifier. The paper proposes an approach to solving the problem of identify the author by using the method
of naive Bayes classifier. The dictionary approach method, which provides using the AFINN-165 standard
dictionary, has been implemented. An algorithm for author identification and Sentiment Analysis has been
developed. All steps of the algorithm implementation are described: phases of learning, preparation of texts
(tokenization, removal of stop-words, stemming), conduction of the Text Classification and Sentiment Analysis.
The Software implemented in JavaScript using frameworks Node.js, Express.js and libraries: sentiment, winknlp-utils. The software is designed as a web service. For a Computer Experiment, the Garry Potter test sample
was taken as a training case. The general characteristics of the training sample and the AFINN-165 basic dictionary are outlined. The set of test cases has been prepared for experimental analysis. All tests are different
in their sense and length of sentences. The purpose of the test sets is to evaluate the operation of the algorithm
in different situations: mistakes in the texts, replacement of some words, short text, incompatible sentences,
etc. The implementation and general results of computer experiments are presented. As a result of experiments
with Software analysis accuracy was achieved by 75% to 100%. These indicators suggest that the chosen methods of Text Analysis are suitable for solving the tasks. It has been determined that for further experiments, the
Software needs some improvements to increase identification accuracy (for example, an ability of correcting
mistakes in words). For this, it is possible to use an approach of Fuzzy Terminological text-markup.
Keywords: text analysis, identification, emotion context, naive Bayes classifier, sentiment analysis.
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вості та стилістичні прийоми, тобто виділити
авторський стиль. Безсумнівно, такий аналіз
є трудомістким процесом та вимагає величезних
обчислень. Крім ідентифікації особистості автора тексту можна дізнатися і його стан та настрій.
Таким чином можна, наприклад, визначити
ставлення автора до об'єктів, явищ та персон,
що згадані в написаному тексті. Це здійснюється
шляхом проведення сентимент аналізу.
Для ідентифікації особистості за текстовими
фрагментами сучасні засоби здебільшого ґрунтуються на статистичному аналізі або на методах
штучного інтелекту (машинного навчання). Методи статистичного аналізу текстів дозволяють
враховувати і варіювати різні лінгвостатистичні параметри, що характеризують текст з різних
сторін [1]. Цей підхід припускає, що стиль автора
можна визначити по значеннях деяких параметрів, до яких можна віднести: середня довжина
слова, частота написання деякого символу, групи символів, або окремих слів. За допомогою цих
параметрів існує ймовірність визначити автора,
або, навіть, групу близьких авторів, написаного тексту. Методиками ідентифікації авторства
на основі статистичного аналізу на сьогоднішній
день вдається досягти точності в 98%, але середній показник становить 70-85%. Серед найбільш
поширених методів ідентифікації особистості, що
засновані на штучному інтелекті, можна виділити штучні нейроні мережі, генетичні алгоритми,
машину (метод) опорних векторів, наївний класифікатор Байєса, дерева рішень і т. п. [2]. Завдяки
своїй простоті навчання методи штучного інтелекту також показали хороші результати в задачах ідентифікації особистості, точність визначення автора варіюється в діапазоні від 65 до 98%.
В роботі розглядаються можливості методів
машинного навчання для визначення авторства
текстових фрагментів.
Аналіз останніх досліджень в цьому напрямку дозволив виявити особливості застосування різних методів.
Так, у роботі [3] були проведені експериментальні дослідження ідентифікації особистості
з використанням нейронних мереж, а саме CNN
(Convolutional Neural Network). Для тренування
мережі було обрано два набори даних: колекція книжок отриманих від Project Gutenberd [4]
та набір зі змагання по ідентифікації авторства
PAN 2012. Результати експерименту з першим
набором даних показали точність ідентифікації
у 73%. Точність ідентифікації з використанням
другого набору даних становила 21%.
У іншій роботі був проведений експеримент
з виростанням методу Random forest [5]. Це гнучкий та простий у використанні алгоритм машинного навчання, який використовується для класифікації, регресії та інших завдань, що працюють
за допомогою побудови численних дерев прийняття рішень під час тренування моделі і продукують моду для класів або усереднений прогноз побудованих дерев [6]. Навчальною вибіркою були
переклади на англійську мову новел японських
авторів. Результати показали прямий зв’язок між
довжиною тексту та точністю аналізу.
Для прогнозування ризиків захворювання
серця в роботі [7] використовується метод наївного класифікатора Байєса. Навчальна вибірка

для класифікатора містила в собі множину різних параметрів: стать, вік, рівень цукру в крові, частота серцевих скорочень та багато інших.
Точність прогнозу на основі цих даних становила 91%. Можна зазначити переваги класифікатора, такі як висока швидкість роботи, простота
і масштабованість, а також помірні вимоги до
пам'яті. Слід також зазначити, що вимоги до розміру вибірки скорочуються від експоненційних
до лінійних значень.
Для проведення сентимент аналізу виділяють два основні напрямки: підходи, які засновані на правилах і словниках, та підходи засновані на методах машинного навчання. В рамках
перших текст аналізується на основі заздалегідь
складених тональних словників, в яких кожне
слово маркується відповідною міткою його тональності (наприклад, дуже позитивне, позитивне, нейтральне, негативне, або дуже негативе
слово). Сентимент аналіз методами машинного
навчання проводиться з використанням раніше
розмічених текстів та функцією класифікатора:
метод опорних векторів, метод k-найближчих сусідів, наївний класифікатор Байєса або інший.
Машинний класифікатор передбачає навчання
на основі вибірки з підготовлених текстів.
В роботі пропонується підхід до рішення задачі визначення автора та його емоційного стану
із застосуванням методу наївного класифікатора
Байєса [8] та словникового підходу.
Застосування класифікатора Байєса для
визначення автора тексту.
Підхід до визначення автора фрагмента тексту із застосуванням методу наївного класифікатора Байєса передбачає реалізацію двох фаз:
навчання та безпосередньо класифікацію.
Фаза навчання складається з таких кроків:
1. Отримання навчальної вибірки.
2. Підготовка текстів з вибірки для подальшого навчання класифікатора: токенізація, видалення стоп-слів, стемінг.
3. Прогони циклів навчання класифікатора.
4. Збір даних, які необхідні для подальшого
аналізу текстів.
Навчальна вибірка повинна мати встановлені відповідності між текстами та їх авторами.
Необхідно зібрати досить великий набір авторських текстів для навчання. Точність подальшої
ідентифікації залежить від розміру та наповнення навчальної вибірки – чим більше для кожного автора вказано різноманітних текстів, тим
правильніше буде ідентифіковано особистість.
Кожен з текстів із вибірки до того як поступить на вхід класифікатора має пройти ще кроки
попередньої обробки. Робиться це за допомогою
трьох операцій: токенізації, видалення стоп-слів
та стемінгу. Під час токенізації з тексту видаляються всі символи, крім літер, цифр та підкреслень. Також видаляються елізії – випадання
кінцевого голосного в слові перед початковим
голосним наступного слова, зазвичай з метою
поліпшення благозвучності. Після цього текст
розбивається на токени (слова), а потім ці токени
переводяться у нижній регістр. Далі з набору токенів видаляються стоп-слова. Під стоп-словами
будемо розуміти такі слова, що не несуть смислового навантаження. До них відносимо прийменники, сполучники, займенники. Слід зазначи-
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P ( c |d ) =

P ( d |c ) P ( c )
P (d )

,�

(1)

де P (c | d ) – ймовірність, що документ d належить класу c; P (d |c ) – ймовірність зустріти документ d серед всіх документів класу c; P (c ) –
безумовна ймовірність зустріти документ класу c
серед всіх документів; P (d )� – безумовна ймовірність документа d в усіх документах.
Теорема Байєса дозволяє переставити місцями причину і наслідок. Знаючи з якою ймовірністю причина призводить до якогось події, ця
теорема дозволяє розрахувати ймовірність того
що саме ця причина призвела до нинішнього події. Якщо на основі значень змінних можна однозначно визначити, до якого класу належить
спостереження, класифікатор повідомить ймо-

вірність приналежності до цього класу. У випадках, коли спостереження може з різною ймовірністю належати до різних класів, результатом
роботи класифікатора буде вектор, компоненти
якого є ймовірностями приналежності до того чи
іншого класу.
Застосування сентимент аналізу для визначення емоційної тональності тексту.
Для здійснення сентимент аналізу в роботі
реалізовано метод словнико-вого підходу. Такий
підхід для аналізу тональності тексту залежить
від лексикону тональності, який складається зі
списку лексичних ознак (наприклад, слів) позначених відповідно до їх семантичної орієнтації як
позитивні або негативні. Ручне створення та перевірка таких списків основних рис, є одночасно
одним з найбільш надійних методів для створення надійних лексиконів тональності, але є досить
трудомістким. З цієї причини значна частина
прикладних досліджень в сфері аналізу тональності, спирається на вже існуючі словники, створені вручну (AFINN-165, LIWC, SentiWordNet).
В роботі для реалізації аналізу використовується
словник AFINN-165 [10], в якому слова мають
рейтинг в діапазоні цілих чисел від мінус п'яти
(негативний) до плюс п'яти (позитивний).
Аналіз тональності виконується шляхом перехресної перевірки строкових токенів (слів, смайликів) зі словником AFINN-165 і отримання їх
відповідних оцінок. Ці оцінки і є показниками
емоційного контексту. Інтегральна оцінка емоційного стану тексту (E m) розраховується як сума
оцінок емоційної тональності кожного речення,
з яких він складається. В свою чергу оцінка кожного речення розраховується як сума відповідних оцінок кожного строкового токена у реченні
за словником.
E m = ∑ETi = ∑∑ETWij ,
(2)
i

i

j

де ETi – i-е речення тексту (i=1,n); ETWij –
j-е слово з i-го речення, для якого за словником
встановлено оцінку (j=1,m); n – загальна кількість речень у фрагменті тексту; m – загальна
кількість слів у реченні.
Якщо інтегральна оцінка тексту вище нуля,
то він має позитивну тональність, якщо нижче –
негативну, а якщо дорівнює нулю – нейтральну.
Експериментальна частина.
З метою проведення комп'ютерного експерименту із запропонованим підходом створено вебзастосування. Програмний засіб реалізовано на
мові JavaScript з використанням фреймворків Node.
js, Express.js та бібліотек sentiment, wink-nlp-utils
[11]. Розроблений веб-сервіс доступний в мережі за
посиланням https://identity-system.netlify.com/.
У якості навчального корпусу використано
тестову вибірку «репліки героїв фільму Гаррі
Поттер», яка була завантажена з відкритого
джерела [12]. Навчальний корпус для модуля,
що здійснює ідентифікацію особистості, складається з 4925 текстів 109 авторів. Загальна кількість слів при цьому становить 17986. Модуль,
що здійснює сентимент аналіз містить в собі
словник AFINN-165 в якому міститься 3382 слова, кожне з яких має рейтинг в діапазоні цілих
чисел від мінус до плюс п'яти. Швидкісні показники виконання обчислень обумовлено деякими параметрами, серед яких особливо можна
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ти, що не існує єдиного універсального списку
стоп-слів. Для кожної мови він індивідуальний
або може бути складений самостійно розробником системи. Наприклад, до типових загальних
стоп-слів в українській мові належать цифри,
окремо розташовані знаки пунктуації, окремо
розташовані букви алфавіту, займенники, дієприкметники, прийменники, вигуки, суфікси
і поєднання букв, слова, які часто зустрічаються
на web-сайтах (Інтернет, сайт, питання, відповіді, комп'ютери, прайс, замовлення та інші), нецензурна мова. Всі слова, що залишились в наборі, далі проходять процедуру стемінгу (англ.
stemming). Під час цього процесу виконується
скорочення слова до основи шляхом відкидання
допоміжних частин, наприклад, таких як закінчення чи суфікс. Результати стемінгу іноді дуже
схожі на визначення кореня слова, але його алгоритми базуються на інших принципах. Тому
слово після виконання стематизації може відрізнятися від морфологічного кореня слова [9].
Отримана множина словоформ після кроку
підготовки потрапляє на вхід методу навчання
класифікатора. І таким чином через навчання
класифікатору проходять всі тексти з підготовленої вибірки.
Коли всі тексти буде оброблено (закінчиться навчання класифікатора), потрібно зібрати
аналітичний набір даних, який буде використовуватися на етапі класифікації, а саме: відносні
частоти класів в усіх документах, тобто, як часто
зустрічаються документи того чи іншого класу;
сумарна кількість слів у документах кожного
класу; відносні частоти слів у межах кожного
класу; розмір словника вибірки – кількість унікальних слів у вибірці.
Після успішного завершення цих чотирьох кроків можна приступати до фази обробки нових текстів. Ця фаза також розбивається на кроки, а саме:
1. Отримання текстів, авторство яких потрібно ідентифікувати.
2. Виконання підготовки цих текстів.
3. Проведення класифікації за допомогою наївного класифікатора Байєса.
«Невідомий» текст має також пройти всі ті
процедури, що проходила навчальна вибірка
перед етапом навчання. Тобто, текст має пройти
токенізацію, видалення стоп-слів та стемінг. Після виконання кроку підготовки текст переходить
безпосередньо до класифікації, в основі якої лежить теорема Байєса:
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зазначити потужність обчислювальної машини,
обсяг навчальної вибірки та розміри фрагментів
текстів, що оброблюються. Під час проведеного
експерименту було використано звичайну робочу станцію з середніми сучасними характеристиками. При таких умовах на зазначеному розмірі
навчального корпусу загальна тривалість ідентифікації особистості та сентимент аналізу в середньому займає менше однієї секунди (в більшості випадків це приблизно 445 мілісекунд).
Підчас першого запуску програмного засобу здійснюється етап навчання за кроками, які
описано раніше. Після введення користувачем
тексту для аналізу викликається черга функцій,
які реалізують операції підготовки до ідентифікації. Токенізацію та видалення стоп-слів реалізовано з використанням можливостей бібліотеки
wink-nlp-utils. Першою викликається функція
токенізації, яка приймає на вхід текст і на виході створює масив токенів. Всі токени переводяться у нижній регістр. Функція, що здійснює
видалення стоп-слів, отримує на вхід масив токенів, виконує перевірку кожного з цих токенів на
його наявність у словнику стоп-слів, і видає на
виході фільтрований масив токенів. Цей масив
подається на вхід функції стемізації, яка виконує процес стемінгу у відповідності мові тексту.
На виході отримуємо масив оброблених токенів,
який передається на вхід функції класифікації.
Результатом роботи класифікатора буде масив
об’єктів, кожен з яких містить оцінку ймовірності належності тексту користувача певному автору та ім’я цього автора. Цей масив має оцінки
до кожного з авторів, які є в навчальній вибірці. Далі об’єкти у масиві сортуються в порядку
зменшення оцінки ймовірності та з масиву вибираються десять перших об’єктів (з найвищими оцінками). Результатом роботи програмного
засобу є JSON-об’єкт, що містить в собі десять
можливих авторів написаного тексту та оцінки
сентимент аналізу.
В якості експериментального тестового набору для аналізу підготовлено набори тестових
кейсів, які відрізняються між собою за сенсом
та за довжиною речень. Метою тестових наборів було виявити реакцію програмного засобу на
різні ситуації: помилки в текстах, заміна деяких
слів, короткий текст, несумісні речення, тощо.
В результаті експерименту програмний засіб
з точністю у 100% виявив авторство текстів, що
були складені без помилок та із зв’язними реченнями. В текстах, які мали помилки в словах
або включали слова-синоніми, точність ідентифікації зменшилась приблизно до 85%. У разі
аналізу коротких текстів (реплік) точність алгоритму опустилась до 75%. Якщо тестовий фрагмент тексту складався з цитат двох авторів, тоді
імена саме цих осіб отримали найбільші оцінки
в рейтингу авторів. Тексти, в яких довільним чином змішані репліки декількох авторів в малих
пропорціях, отримували довільні рейтинги. Що
цілком природньо, бо буде мати труднощі навіть
для людини експерта.
За сюжетом фільму "Гаррі Поттер" персонаж
Рон полюбляв грати у шахи. На основі цього
факту було створено експериментальний текст
у вигляді фрази, яка могла належати Рону
(див. рис. 1).

«I adore playing chess. When I was a child, I used to
play chess every evening with my father. Unfortunately,
I had never defeated him»
Рис. 1. Фрагмент експериментального тексту
Джерело: розроблено автором

Алгоритм ідентифікації також встановив, що
можливим автором цього тексту є Рон. Додатково побудовано рейтинг інших можливих авторів,
який був обрахований наївним класифікатором
Байєса, у порядку зменшення оцінок ймовірностей належності їм авторства написаного тексту
(див. таблицю 1). Слід відзначити, що Рон єдиний отримав позитивну оцінку, а тому можна
вважати його авторство безсумнівним.
Таблиця 1
Список ймовірних авторів
фрагменту тексту з рис. 1
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Author
Ron
Dumbledore
Hermione
Harry
Sirius
Lucius Malfoy
Lupin
Gilderoy Lockhart
Hagrid
McGonagall

Score
1.9406420291056747
-2.187078910096062
-9.784888748176456
-11.134724678623996
-15.587577815186762
-15.768086639514564
-16.59054124298683
-18.71162683432013
-19.00652125812806
-19.397431737431504

Джерело: розроблено автором

Програмний засіб також здійснив сентимент
аналіз тексту з рисунка 1. В першому реченні
модуль сентимент аналізу знайшов слово «adore»
та відніс його до позитивного, так як за словником
воно має оцінку «+3». В другому речення модуль
не знайшов у текстів слів, які можуть вказувати
на тональність. Це речення отримало оцінку «0»,
що відносить його до речення з нейтральною тональністю. В останньому реченні міститься слово
«defeated», яке за словником має оцінку «-2». Крім
нього у реченні більше немає слів, що можуть
впливати на тональність, тому загальна оцінка
речення залишається «-2», що означає його негативну тональність. Відповідно до формули (2) інтегральна оцінка емоційного стану тексту склала
«+1», тобто текст має легкий позитивний зміст.
Сентимент аналіз вірно визначив тональність
усіх текстів, які були написані без помилок. Припущення помилок у словах, які входять до словника тональності додають похибки у розрахунках емоційного контексту всього тексту.
Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що для збільшення точності ідентифікації потрібно збільшувати базову навчальну
вибірку, а також враховувати слова-синоніми
та намагатись виправляти помилки, що можуть
бути допущенні в тексті для аналізу.
В подальшому дослідженні планується реалізувати модуль для знахо-дження та виправлення допущених помилок в словах. Задля
цього можливо використати підхід нечіткої термінологічної розмітки тексту [13]. Також потрібно розробити алгоритм пошуку слів-синонімів
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та долучати їх до базової навчальної вибірки. Ці
вдосконалення дозволять значно покращити результати ідентифікації автора та застосовувати
програмний засіб у різних галузях.
Одним із запланованих напрямків застосування описаного програмного забезпечення
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є освітній простір. Наприклад, для перевірки робіт студентів (школярів) на плагіат, або для підтвердження авторства самостійних робіт. Через
те, що все частіше учні піддаються спокусі використати чужі матеріали, ця тема стає все більше
актуальною.
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Залізничний вузол як складна технологічна система
Анотація. Обґрунтована доцільність удосконалення процесу управління вагонопотоками та функціонування інформаційних підсистем в умовах залізничних вузлів. Наведені описи технологічної структури
розвиненого залізничного вузла до складу якого входять дві основні підсистеми: пасажирської і вантажної роботи. Представлено відповідне математичний опис залізничного вузла з урахуванням підмножин
елементів і підмножин їх характеристик. Показаний граф технологічної лінії переробки місцевого вагонопотоку в розвинених вузлах, який містить математичні очікування інтервалів прибуття (відправлення)
місцевих вагонопотоків підсистем вузла, математичні очікування кількості місцевих вагонів в групах, які
прибувають (відправляються) в (з) підсистему (и) вузла, а також безлічі процесів на вхідний технічної,
вантажний і вихідної технічної станціях вузла відповідно.
Ключові слова: транспортна система, залізничний вузол, вагонопотік, технологічна система, технологічна
структура, математичні моделі.
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Railway as complex technological system
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Summary. It is noted that the priority task of integrating the Ukrainian transport system into the European
one is the corresponding development of the national network of international transport corridors and their
transport and communication infrastructure, as well as the development of logistics systems. It was pointed
out that one of the ways to increase the profit of the country's railways is to reduce their operating costs by
improving the operational work and rational use of technical means. The expediency of improving the process of wagon traffic management and the functioning of information subsystems in the conditions of railway
junctions is substantiated. At the same time, large railway junctions are the most complex technical and
technological systems. By their work, they significantly influence such an important indicator as the turnover
of a freight wagon. A structural analysis of this indicator shows that more than 80% of the total turnaround
time of a wagon is idle at freight and technical stations, which are usually components of developed railway
junctions. Most of these downtime are caused by the fact that the cars are idle in anticipation of technological
operations. This situation indicates a significant reserve for improving the quality of railways by improving
the technology of railway junctions and speeding up the processing of local cars at the junctions. Descriptions
of the technological structure of the developed railway junction are given, which include two main subsystems:
passenger and freight work. The corresponding mathematical description of the railway junction is presented
taking into account subsets of elements and subsets of their characteristics. Shows a graph of the processing
line for processing local wagon traffic in developed nodes, which contains the mathematical expectations of the
intervals of arrival (departure) of local wagon flows of subsystems, mathematical expectations of the number of
local wagons in groups arriving (departing) to (from) subsystem (s) processes at the input technical, cargo and
source technical stations of the node, respectively.
Keywords: transport system, railway junction, car flow, technological system, technological structure,
mathematical models.

остановка проблеми. Як показує свіП
товий досвід залізниці розвинених країн світу (Західної Європи, Північної Америки,

Японії) на відміну від залізниць України та інших країн СНД, в умовах жорсткої конкуренції
(як у середині мережі, так й з іншими видами
транспорту), що склалася історично із моменту
створення залізниць, більш оперативно реагують на ринкові зміни та проблеми. Однак пріоритетними питаннями у більшості випадків залишаються такі ж, як і на залізницях України:
строки виконання перевезень, швидкість доставки, збереження вантажів, зменшення експлуатаційних витрат та конкурентоспроможність [1–9].
За розрахунками фахівців, уже на початку ХХI
століття вантажообіг Євразійського транспортного коридору становитиме 20–30 млн. тонн за
рік. Виходячи з цього, можна констатувати, що
першочерговою задачею інтеграції української
транспортної системи в європейську є відповідний розвиток національної мережі Міжнародних

транспортних коридорів та їх транспортно-комунікаційної інфраструктури, а також розбудова
логістичних систем. Це повинно забезпечити
збільшення транзитних та експортно-імпортних
потоків при суттєвому підвищенні якості обслуговування (швидкості та надійності перевезень,
рівня сервісу тощо) [10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
показав, що в умовах державного регулювання
багатьох аспектів діяльності залізниць, одним із
засобів збільшення їх прибутку є зниження експлуатаційних витрат за рахунок вдосконалення
експлуатаційної роботи та раціонального використання технічних засобів. Великі залізничні
вузли, що є найбільш складними технічними
та технологічними системами, своєю роботою суттєво впливають на такий важливий показник, як
оборот вантажного вагона.
Структурний аналіз даного показника показує, що більше 80% загального часу обігу вагон
простоює на вантажних та технічних станці-
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ях, які, зазвичай, є складовими розвинених залізничних вузлів. Більша частина таких простоїв викликана тим, що вагони простоюють
в очікуванні виконання технологічних операцій
[11; 12]. Така ситуація свідчить про значний резерв у підвищенні якості роботи залізниць через
вдосконалення технологій роботи залізничних
вузлів та прискорення переробки місцевих вагонів у вузлах.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Основними причинами
виникнення затримок у просуванні місцевих вагонів у вузлах є: інтенсивний рух, у тому числі
пасажирських поїздів та велика завантаженість
підсистем вузла (станцій, дільниць, тощо). Позначається також сезонна та добова нерівномірності і неритмічність надходження місцевих вагонів на технічні станції вузла. Через ці та інші
причини простій місцевих вагонів під накопиченням іноді перевищує 40 годин [11–16]. Дана
ситуація свідчить про існування резерву у підвищенні якості роботи залізниць, який можна
використовувати через прискорення переробки
(зокрема технічної) місцевих вагонів в залізничних вузлах.
Мета і завдання дослідження. Враховуючи вищесказане, можна стверджувати, що на
сучасному етапі розвитку й функціонуванні галузі потрібен перегляд технологій обробки місцевих вагонів у великих залізничних вузлах, які
є складними технологічними системами. Тому
викладені в статті матеріали є актуальними
та затребуваними
Викладення основного матеріалу. Враховуючи складність процесів усередині розвинених вузлів, виникає потреба у більш глибокому
вивченні причинно-наслідкових зв’язків технологічних процесів. Через те, при дослідженні
вузлів було використано системний підхід. За
призначенням великі вузли, як складні системи, відносяться до активних (цілеспрямованих),
штучно створених людино-машинних систем
відкритого типу, що на протязі всього часу іс-
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нування штучно змінювалися та вдосконалювалися відповідно до мети. Будучи самостійними
та неформальними (фізичними) системами, вузли водночас є підсистемами міжнародної та національної мережі залізниць та транспортних
вузлів України. За ступенем організованості
є добре організованими системами, оскільки мають чітке поділення вузлової роботи за технологічними особливостями, та розподіленням її між
спеціалізованими станціями [17–19]. Межами
системи є межі економічного регіону або населеного пункту обслуговування. До складу вузла
входять дві основні підсистеми: пасажирської
та вантажної роботи (рис. 1).
Функціонування системи характеризується
вхідними ( Y x/ ) та вихідними ( Y x/ / ) потоками (матеріальними та інформаційними) з напрямку х,
де х ∈ Х, Х – загальна кількість вхідних та вихідних каналів системи (дільниць примикання
вузла), та загальним процесом функціонування
вузла (рис. 1). Матеріальні потоки визначаються
інтенсивністю – інтервалом прибуття (відправлення) та кількістю вагонів у групах (поїздах),
що прибувають (відправляються). Вихідний потік є похідною від вхідного потоку та множини
процесів системи:
Y x′′ = f (Y x′ , Ï ),
(1)
де Y x/ – вхідний потік;
Y x/ / – вихідний потік;
П – множина процесів системи.
Відповідно до теорії множин, множиною технологічних підсистем вузла є залізничні станції,
які, у свою чергу, є сукупностями елементів –
елементарних виробничих одиниць: маневрових
локомотивів, бригад технічного та комерційного
огляду, колій у станційних парках та інше. Формально залізничний вузол як система:
M =

U

W ,
u

(2)

u =1

де Wu – підсистеми (залізничні станції) вузла,
u ∈ U;

Розвинений залізничний вузол
Підсистема пасажирської роботи

Вхідний
потік

Вихідний
потік

Місцеве сполучення
Приміське сполучення
Підсистема вантажної роботи
Транзитний
вагонопотік

Без переробки
З переробкою

Місцевий вагонопотік
- інформаційний потік
- матеріальний потік

- межі підсистем
- межа системи
- межі технологічних ліній

Рис. 1. Технологічна структура розвиненого залізничного вузла
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Далеке сполучення
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{ } – межі підсистем та всієї системи;
М(І0), М(І1), М(І2), М(І0) – математичні сподівання інтервалів прибуття (відправлення)
місцевих вагонопотоків до підсистем вузла;
M(m0), M(m1), M(m2), M(m3) – математичні сподівання кількості місцевих вагонів у групах,
що прибувають (відправляються) до (з) підсистем вузла;
П1, П2, П3 – множини процесів на вхідній технічній, вантажній та вихідній
технічній станціях вузла відповідно.
Рис. 2. Граф технологічної ліні переробки місцевого вагонопотоку у розвинених вузлах

U – загальна кількість підсистем (залізничних станцій) у системі.
Кожна підсистема має набір власних елементів
та їх характеристик і може бути представлена як:
Wu =

D

 G {{K
d

d =1

Gi  G j ≠ ι, i = 1, 2, ... , D; j =1, 2, ... , D

: K 1} , {K 2 : K 2 } , {K 3 : K 3 } ,..., {K h : K h }}, h = 1, 2, ..., H

: K 1} , {K 2 : K 2 } , {K 3 : K 3 } ,..., {K h : K h }}, h = 1, 2, ..., H ,

(3)

де Gd – елементи підсистем, d ∈ D;
D – кількість елементів у кожній підсистемі
(залізничній станції);
K1: K1, K2: K2, K3: K3, ... , Kh: Kh – набір відповідних характеристик елементів, h ∈ H;
H – кількість характеристик кожного елементу підсистеми.
Тоді, залізничний вузол є сукупністю підмножин елементів та підмножин їх характеристик:
U

D
M ⇔ Wu  Gd {{K 1 : K 1} , {K 2 : K 2 } , {K 3 : K 3 } ,..., {K h : K h }} ,
u =1
d =1
 (4)
h = 1, 2 , ... , H .
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1

1

Wi  W j = ι, i = 1, 2, ... , U; j =1, 2, ... , U

Ефективне функціонування розвиненого вузла, як складної технологічної системи має ряд обмежень та умов. Підмножини різних підсистем
(залізничних станцій) не можуть мати загальних
елементів. Підмножини елементів кожної з підсистем можуть мати загальні елементи з іншими
підмножинами даної підсистеми. Варіанти слідування різних за призначенням інформаційних
потоків у системі не мають принципових відмінностей. Однак рух матеріальних потоків (поїздів
та груп вагонів) має деякі обмеження відповідно
до належності до технологічних ліній.
При побудові математичної моделі враховувалися наступні обмеження:

Список літератури:

в −потр
в −наявн
N вант
≤ N вант
в −потр
в.−наявн
N пасаж
6− 22 ≤ N пасаж 6−22
в −потр
в −наявн
N пасаж
22−6 ≤ N пасаж 22−6











(5)

â − ïîòð
â − íàÿâí
, N âàíò
– потрібна та наявна проде N âàíò
пускні спроможності вантажного ходу вузла для
вантажних поїздів відповідно;
â − ïîòð
â. − íàÿâí
â − ïîòð
â − íàÿâí
N ïàñàæ
6 − 22 , N ïàñàæ 6 − 22 , N ïàñàæ 22 − 6 , N ïàñàæ 22 − 6 – потрібні та наявні пропускні спроможності пасажирського ходу вузла для вантажних поїздів у період із
0600 до 2200 та із 2200 до 0600 години відповідно.
З рахуванням того, що основна увага належить технічній переробці місцевого вагонопотоку,
процеси вантажних станцій доцільно розглядати
за принципом методу «чорної скриньки» (рис. 2).
Даний метод передбачає дослідження вхідних
та вихідних потоків відповідної підсистеми та,
при необхідності, на їх основі встановлення принципів функціонування об’єкта, що досліджується.
Висновки. Наведене описання технологічної
структури розвиненого залізничного вузла, а також
представлений граф технологічної лінії переробки
місцевого вагонопотоку у розвинених вузлах можуть
застосовуватися при проведенні науково-дослідних
робіт з удосконалення експлуатаційної роботи та раціонального використання технічних засобів на залізницях України. При цьому отримані результати
вказують на наявність значного резерву у покращенні експлуатаційної роботи залізничного вузла.
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Система вібродіагностики, прогнозування відмов
та оцінки стану турбоагрегату
Анотація. Досліджено особливості та проблематика обслуговування турбоустановок. Досліджено основні
методи вібродіагностики турбоустановок. Досліджено перелік несправностей турбоустановок згідно отриманих даних з датчиків вібрації. Досліджено основні проблеми обміну, обробки та збереження інформації
в існуючих системах вібродіагностики. Розроблено сервер обміну інформацією системи вібродіагностики
турбоустановки по універсальному протоколу обміну даними Modbus TCP для можливості передавати
данні системи у хмарне сховище або систему предиктивного аналізу, що дасть можливість зберігати значно більші масиви даних більш ефективно обробляти дані, попереджувати аварійні ситуації, економити
кошти не проводячи планово-періодичне обслуговування турбоустановки, що займає значний проміжок
часу та заміну і ремонт справного обладнання, а замість цього проводити ремонтні роботи при завчасному
попередженні предиктивної системи діагностики про можливу аварійну ситуацію.
Ключові слова: вібродіагностика, турбоустановка, обмін даними, прогнозування несправностей,
предиктивний аналіз.
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Vibrodiagnostic and failure prediction system
of turbine installation
Summary. The peculiarities and problems of turbo-installation maintenance are investigated. The basic methods of vibration diagnostics of turbines are investigated. The list of turbine plant faults is investigated according to the data obtained from vibration sensors. The main problems of information exchange, processing and
storage in the existing systems of vibrodiagnostics are investigated. An analysis of previous publications has
shown that there is currently no general solution for the diagnostics, fault prediction and automated servicing
of the turbine units. Most of the work describes specific calculations on one of the measurement channels or
methods of diagnostics of individual elements of the system without describing the systems for collecting and
processing information to prevent emergencies. Modern installations equipped with a vibroanalysis system capable of comparison the measured vibration value at a given time with the permitted range of deviations and,
if necessary, in-forming the operator of the danger and the need to stop the unit, but they do not store large
data sets to investigate of turbo-installation behavior and prevent non-standard events. The purpose of this
article is to highlight the basic set of vibration parameters required for an automated vibration control system
in various turbine operating modes and to propose a method of data trans-mission for emergency prediction.
A turbine system information exchange system for turbo– installation system using the universal Modbus
TCP data exchange has been developed for transferring data systems to a cloud storage or predictive analytics
system, which will allow to store much larger data sets more efficiently to process data, prevent accidents, save
costs planned and periodic maintenance of the turbo-installation, which takes a considerable period of time and
replacement and repair of service equipment, and instead carry out repair work and early warning systems,
predictive diagnosis of a possible emergency. The advantages of an automated vibration control system are:
increase of reliability, service life of equipment, reducing the cost of repair work, improving the efficiency of
repair work, early purchase of parts to be replaced.
Keywords: vibro diagnostics, turbo-installation, data exchange, failure forecasting, predictive analysis.

остановка проблеми. В даний час у виП
робництві електроенергії широко використовуються турбоагрегати (сукупність турбіни

та електрогенератора), що потребують періодичного планового ремонту з метою перевірки стану
турбіни та її компонентів, заміни зношених частин, візуального огляду і т.д. для виключення
аварійних ситуацій під час експлуатації. До планового ремонту обладнання висуваються жорсткі
вимоги щодо часу витраченого на обслуговування
компонентів через високу вартість простою облад© Резник Д.О., Поліщук І.А., Костанецький К.В., 2019

нання. Погіршує ситуацію те, що кожен плановий
ремонт обладнання займає великий проміжок
часу через повний огляд системи, а не цілеспрямований на існуючі чи спрогнозовані несправності. Сучасні установки, що обладнані системою віброаналізу здатні зрівнювати виміряне значення
вібрації в даний момент часу з дозволеним діапазоном відхилень та в разі потреби повідомити
оператора про небезпеку та необхідність зупинки
роботи агрегату, але вони не зберігають великі
масиви даних для дослідження поводження уста-

новки та попередження нестандартних подій.
Мета даної статті висвітлити основний набір вібропараметрів, що необхідні для автоматизованої
системи контролю вібродіагностики у різних режимах роботи турбоустановки та запропонувати
метод передачі даних для прогнозування аварійних ситуацій. Переваги автоматизованої системи
контролю вібродіагностики полягає у:
– підвищенні надійності, терміну експлуатації обладнання;
– зниженні витрат на ремонтні роботи (проведення періодичних ремонтних робіт за вимогою,
а не планово);
– підвищенні ефективності ремонтних робіт
(зниження часу на ремонт обладнання в наслідок розуміння проблеми виходячи з оброблених
даних);
– завчасна закупівля деталей, що підлягають
заміні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Одним з ефективних методів вирішення проблеми
підвищення надійності й безпеки використання
наявних потужностей з мінімальними витратами
є діагностування технічного стану працюючого турбоагрегату за вібраційними параметрами
із застосуванням новітніх комп’ютерних засобів
та технологій. Доцільність використання засобів
діагностики вібрацій для оцінювання технічного
стану ТА базується на тому, що вібраційні параметри є найбільше чутливими до появи й розвитку
ушкоджень і до змін режимних і тепломеханічних
параметрів. Це дозволяє вчасно виявляти й приймати необхідні запобіжні заходи щодо розвитку
ситуацій з Небезпечними наслідками. Визначення причини порушення стабільності вібраційного стану турбоагрегату, встановлення гранично
допустимих значень характерних параметрів вібрації валопроводу й опор, а також визначення
моменту обов’язкової зупинки агрегату, є предметом безперервного автоматизованого аналізу
і діагностування його вібраційного стану [1].
Вібрацію турбоагрегату вимірюють на всіх
підшипникових опорах. Осьову і поперечну вібрацію вимірюють на рівні осі валу турбоагрегату. Вимірювальні датчики прикріплюються до
основи підшипника. Вертикальну вібрацію вимірюють на верхній частині кришки підшипника.
Вібросигнал знятий на працюючій машині містить великий обсяг інформації по якому
можна зробити висновки про її стан. Сутність
діагностики і обслуговування турбоагрегату лежить в ранньому виявленні зароджуваних несправностей, але для ефективного використання
віброконтролю в програмі технічного обслуговування необхідно, щоб ця інформація була належним чином вилучена з отриманих вібросигналів.
Можливо найбільш відповідальним елементом
системи збору вібраційних даних є датчик, що
слугує для перетворення механічних коливань
в електричний сигнал. Сигнал з датчика має
вигляд аналогового часового сигналу, але внаслідок складності форми часового сигналу його
інтерпретація ускладнена, тому прийнято аналізувати спектр сигналу, який є представленням
часового сигналу у частотній області. В математиці перетворення, що переводить елемент
з часової області в частотну називається перетворення Фур’є. Таке перетворення стискає всю
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інформацію, що міститься у синусоїдальному коливанні безкінечної довжини до єдиної точки.
При аналізі вібраційних характеристик часто
зустрічаються часові реалізації, зрізані у верхній
частині. Зазвичай це означає, що виникли деякі
послаблення елементів конструкції або деталей
і щось обмежує рух ослабленого елементу в одному з напрямків [2].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз попередніх публікацій показав, що існуючі рішення по системі вібродіагностики турбоагрегатів, мають проблему
з прогнозуванням несправностей і автоматизованим обслуговуванням, тобто виявленням можливих наслідків зміни вібропараметрів. Основною
проблемою є відсутність можливості розширення
за рахунок вільного доступу до виміряних та обчислених параметрів за великий проміжок часу
сторонніми системами.
Мета статті. Головною метою цієї статті
є опис системи вібродіагностики турбоагрегату
з виділенням параметрів, що необхідно контролювати при різних режимах роботи. Стаття спрямована на створення основи для проектного рішення системи вібродіагностики турбоустановок
різного призначення з можливістю зберігання
та обробки отриманих даних для прогнозування
виходу з ладу обладнання. Ідея полягає в тому,
щоб описати основні необхідні та достатні параметри для контролю та діагностики більшості
установок, та розглянути один із можливих методів обміну інформації для збереження та обробки отриманих даних.
Виклад основного матеріалу. Для збору
та обробки інформації необхідно обрати прилад, який зможе з достатньо високою точністю
та швидкістю опитувати датчики вібрації. Крім
того такий прилад повинен мати можливість
передавати інформацію по універсальному протоколу обміну даними для взаємодії з системами візуалізації та диспетчеризації, чи напряму
з хмарним сховищем в якому зберігатимуться
всі виміряні величини за великий проміжок
часу. Вирішення цієї проблеми відкриває можливість реалізації предиктивного інтелектуального аналізу за рахунок відслідковування зміни
параметрів на значному проміжку часу, можливість в майбутньому обробити отримані дані
програмними продуктами, що здатні з величезної кількості інформації виділити більш точні
нові закономірності між зміною вібропараметрів
та можливим дефектом в роботі турбоустановки.
Предик-тивний інтелектуальний аналіз полягає
у прогнозуванні майбутнього поводження об’єкту
з метою прийняття оптимальних рішень по усуненню недоліків в роботі до моменту їх настання.
Для поставлених задач пропонується використання промислового комп’ютера на базі багатофункціональної плати АЦП/ЦАП з сигнальним
процесором L-780M. Він має 14-ти розрядний АЦП
з максимальною частотою перетворення 400 кГц.
Завдяки наявності мережевої карти програмно
реалізовано сервер Modbus для передачі даних по
протоколу Modbus TCP, що дає можливість передавати поточні дані в інші системи збору інформації,
у тому числі і у хмарне сховище рис. 1.
При дослідженні турбоагрегатів різного виду
було виділено 4 експлуатаційні режими роботи
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Рис. 1. Структурна схема передачі даних у хмарне сховище

при яких необхідно контролювати вібропараметри, а саме:
– режим навантаження;
– режим валоповороту;
– режим набору обертів;
– режим зупинки.
Режим навантаження – це номінальний режим роботи турбоустановки.
Режим валоповороту – режим пуску турбоустановки коли вона обертається на мінімальних
обертах за рахунок валоповоротного пристрою.
Режим набору обертів – поступове збільшення частоти обертів при запуску турбоустановки
після відключення валоповоротного пристрою до
виходу на номінальний режим роботи.
Режим зупинки – поступове зменшення частоти обертів до зупинки турбоустановки.
Для контролю стану турбоагрегату у цих режимах спочатку необхідно розглянути які параметри потрібно обрахувати методом швидкого перетворення Фур’є з показів трьох вібродатчиків
кожної опори (вертикального, горизонтального
та осьового), а також двох датчиків валу (вертикальний та горизонтальний). Основні параметри, що необхідно розрахувати з датчиків опори:
– ефективна швидкість вібрації;
– гармонійні складові амплітуди віброшвидкості;
– фази гармонійних складових амплітуди віброшвидкості;
– середнє квадратичне значення низькочастотної вібрації;
– постійна складова віброшвидкості;
– середнє квадратичне значення високочастотної вібрації;
– розмах сумарного вібропереміщення.
Ці всі параметри необхідно обраховувати по
кожному з трьох вібродатчків встановлених на
опорі підшипника.
З двох датчиків, що розташовані на валу необхідно обрахувати такі параметри:

– розмах вібропереміщення;
– гармонійні складові амплітуди вібропереміщення;
– фази гармонійних складових амплітуди вібропереміщення;
– розмах низькочастотної вібрації;
– координата спливання Zx;
– координата спливання Zy;
– статистичний проміжок між датчиком і валом;
– мінімальне значення динамічного проміжку;
– максимальне значення модуля вібропереміщення.
Для різних режимів роботи турбоустановки можна виділити основні дефекти, які можна діагностувати або попередити зробивши висновки з обрахованих параметрів показів датчиків вібродіагностики.
Для більшості дефектів задаються граничні значення при перевищенні яких необхідно видавати попередження про небезпеку, але необхідно мати повну
картину зміни виміряних вібрацій для подальшого
аналізу. Також можна виділити небезпеки, які повинні відслідковуватись з плином часу. Так, наприклад, для режиму навантаження це:
– зростання вібрації з певною частотою;
– прискорення зростання вібрації з певною
частотою.
Перша з них виникає по умові монотонного
зростання першої гармонійної складової амплітуди віброшвидкості на задану величину за певний проміжок часу. Інша по умові монотонного
зростання другої гармонійної складової амплітуди віброшвидкості на задану величину за певний проміжок часу. Крім цього на всіх режимах
роботи є важливим слідкувати за показами низькочастотної вібрації, котра зв’язана з якістю центрування машини, балансуванням ротора та технічним станом з’єднувальних муфт.
Для режиму набору обертів є важливим слідкувати за зміною величини першої гармонійної
амплітуди віброшвидкості та вібропереміщення,
зміна яких характеризує перегин валу.
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Для режиму валоповороту необхідно звернути увагу на вимір ефективної швидкості вібрації
та розмаху вібропереміщення для виявлення несправності каналу виміру вібрації валу.
Для режиму зупинки потрібно слідкувати за
сьомою складовою амплітуди вібропереміщення
щоб мати можливість діагностувати просадку
валу в підшипнику.
Висновки і пропозиції. Застосування запропонованої системи діагностики з можливіс-
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тю передачі даних по відкритому уніфікованому протоколу Modbus TCP вирішує проблеми
доступу допоміжних систем для прогнозування
можливих несправностей та попередження аварійних ситуацій системи. Запровадження предиктивного аналізу усуває необхідність проведення планового періодичного ремонту, що в свою
чергу зменшує час на обслуговування обладнання та звужує фронт робіт при позаплановому обслуговуванні.
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Технологія холодного соусу для здорового харчування
з пектиновмісною сировиною
Анотація. Виконано комплексні дослідження, що дозволили теоретично і експериментально обґрунтувати ефективність і доцільність застосування пектину в якості фізіологічного функціонального інгредієнта
при створенні майонезу. Обґрунтовано доцільність і ефективність застосування суміші дезодорованих рафінованої олії в співвідношенні: соняшникова: рапсова: соєва = 50,5%: 25%: 24,5%, що має збалансований
склад ω-3: ω-6 жирних кислот, рекомендований для здорового харчування. Отримано і вивчені органолептичні і фізико-хімічні характеристики пектинів з яблучних і цитрусових, бурякового жому. Розроблено
рецептуру майонезу для здорового харчування, що має збалансований жирнокислотний склад жирової
фази в кількості 55% і 35% від маси емульсії відповідно, збагачений фізіологічно функціональними інгредієнтами: яблучним пектином і лактатом кальцію.
Ключові слова: майонез, пектин, харчування, рослинна олія, купажування олій.
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Technology of cold sauce for healthy nutrition with pectine content

технічні НАУКИ

Summary. Comprehensive studies have been performed, which theoretically and experimentally substantiate
the effectiveness and feasibility of using pectin as a physiologically and technologically functional ingredient
in the creation of mayonnaise. The expediency and effectiveness of using a mixture of deodorized refined vegetable oils in the ratio: sunflower: rapeseed: soybean = 50.5%: 25%: 24.5%, having a balanced composition of
ω-3: ω-6 fatty acids, recommended for healthy eating, is justified. The organoleptic and physicochemical characteristics of pectins from apple and citrus squeezes, beet pulp and pumpkin peels were obtained and studied.
Such traditional emulsifiers as egg powder and milk powder were replaced with soya lecithin and it was found
that in order to obtain a stable emulsion of the direct type containing 55% and 35% of the oil phase, 1.75%
and 1.5% of soya lecithin should be introduced into the emulsion, respectively. It was revealed that to create
a stable emulsion, the ratio of 1.0% soya lecithin and 1.5% apple pectin for mayonnaise is necessary. The introduction of apple pectin in the recipe helps to reduce the amount of soya lecithin in the recipe and to achieve
the necessary rheological properties of the product. Technological conditions for the production of mayonnaise
with apple pectin have been developed. As a result of the analysis of the dynamics of changes in the peroxide
number and organoleptic characteristics during aging products, it was found that the duration of storage of
mayonnaise with a mass fraction of fat 55% at a temperature of 18°C should not exceed 25 days. The energy
value of the developed products is lower in comparison with the control samples at 22 kcal / g for mayonnaise,
and the food value is much higher. The introduction of the developed recipes of mayonnaise with apple pectin
into production will allow: expand the assortment of mayonnaise for a healthy diet; reduce nutritional deficiencies in polyunsaturated fatty acids, dietary fiber and calcium; increase the demand for mayonnaise due to the
improved consumer characteristics of these products.
Keywords: mayonnaise, pectin, food, vegetable oil, blending of oils.

остановка проблеми. Олійножирова
П
галузь є однією з найбільш прогресуючих
в харчовій промисловості. Ринок жирової про-

дукції постійно розширюється за рахунок нових
продуктів, розроблених відповідно до останніх
досягнень і рекомендацій науки про харчування.
Великі можливості розвитку асортименту холодних соусів (майонезів) пов'язані зі збільшенням
їх харчової цінності і зниження енергетичної
цінності завдяки спрямованій зміні рецептурного складу – вдосконалення жирової фази, введення вітамінів, мінеральних речовин, харчових
волокон і інших фізіологічно функціональних
харчових інгредієнтів.
Великий інтерес викликає пектин, який володіє як фізіологічно цінними властивостями, так
і здатністю регулювати реологічні характеристики емульсійних продуктів.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. В даний час представле© Чайка О.В., Куниця К.В., 2019

ний на вітчизняному ринку асортимент майонезів
потребує вдосконалення, а продукти з використанням пектинудля здорового харчування відсутні. У зв'язку з цим тематика статті є актуальною.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є розроблення технології майонезу із використанням пектиновмістної сировини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний ритм і спосіб життя більшості населення нашої країни, особливо жителів мегаполісів, привели до серйозного дисбалансу в раціоні
харчування: перенасичення легкозасвоюваними
вуглеводами і насиченими жирами тваринного
походження, при стійкому дефіциті споживання
незамінних жирних кислот сімейства ω-3, вітамінів, фосфоліпідів, мінеральних речовин і харчових волокон.
Обсяги споживання майонезної продукції постійно збільшуються у всіх країнах. Тому розробка нових видів цієї категорії продуктів, в тому
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Таблиця 1

Органолептичні і фізико-хімічні показники олій

Соняшникова олія
Соєва олія
Рапсова олія
Без запаху,смак знеособленої олії
0,08

Відсутня

Відсутня

0,19
1,53
6
Відсутня
56

0,2
1,9
7
Відсутня
116

0,35
2,0
6
Відсутня
70

числі з використанням нових рецептурних компонентів є актуальною. Це дозволить, з одного боку,
збільшити споживання рослинних олій, причому
в легкозасвоюваному вигляді, а з іншого – знизити дефіцит особливо цінних мікронутрієнтів.
Майонез, в наш час, став практично повсякденним продуктом живлення. Він застосовується
в якості приправи для покращення смаку і засвоюваності їжі, а також в якості добавки при
приготуванні різних страв. Згодом майонез став
настільки популярним, що його назва трансформувалося в ім'я загальне, яким часто користуються для позначення цілої гами соусних продуктів, що містять рослинну масло, яйця і оцет
(або лимонний сік) [1].
Майонез – високоживильний продукт на основі рідких рослинних олій і смакових добавок.
Крім рослинної олії і води, в його склад традиційно входять: яєчний порошок, цукор, гірчиця,
оцет або лимонний сік, сухе молоко, сіль, прянощі. Присутність в ньому таких смакових речовин
як оцет і гірчиця, збуджує апетит. Майонез характеризується високою енергетичною цінністю
і гарною засвоюваністю, однак, низькою харчовою цінністю.
Завдяки емульсійній основі майонез є продуктом, який надає широкі можливості для збагачення фізіологічно функціональними добавками. Зазначене вище говорить про доцільність
поліпшення рецептурного складу даного продукту і розробку нового майонезу для здорового
харчування [2].
Розглянувши рецептурний склад майонезної продукції різних виробників, можна зробити
висновок про одноманітність асортименту і незбалансованість ПНЖК щодо жирової складової
продукту, а також необхідно відзначити відсутність асортименту майонезів, збагачених фізіологічно цінними інгредієнтами і спеціалізованими продуктами [3].
Вживання емульсійних жирових продуктів –
це спосіб оптимізації структури харчування населення і поповнення раціону необхідними
жирами. Рослинні олії забезпечують організм
людини фізіологічно активними (ессенціальними) жирними кислотами, які знижують холестерин в крові і сприяють профілактиці атеросклерозу.
При розробці жирової основи для нового
емульсійного продукту поставлена мета досягти
збалансованості його жирнокислотного складу
по ω-6 і ω-3 кислот. Для цього в рецептуру необхідно внести рослинну олію, що відносяться до
різних жирнокислотних груп [4].

Найкращим способом створення жирової основи, відповідної вищевказаним вимогам є купажування різних по жирнокислотному складу олій.
На підставі попереднього літературного аналізу були обрані: соняшникова, соєва та рапсова олії.
У зв'язку з тим, що для розробки нового продукту сировина повинна бути високої якості, всі олії
перевірені за органолептичними та фізико-хімічних показників. Результати наведені в таблиці 1.
Як видно з даних, наведених у таблиці 1, всі
олії хорошої якості, так як відповідають встановленим вимогам і були використані в роботі.
Для складання суміші рослинних олій, збалансованих по співвідношенню ω-3: ω-6 кислот,
експериментально вивчений жирно кислотний
склад використовуваних рослинних олій. Результати наведені в таблиці 2.
Таблиця 2
Органолептичні і фізико-хімічні
показники олій
Найменування
жирних кислот
насичені
міристинова
пальмітинова
стеаринова
арахіпова
бегенова
мононенасичені
пальмітолеінова
олеїнова
ерукова
поліненасичені
лінолева Ѡ-6
γ-ліноленова Ѡ-6
α– ліноленова Ѡ-3
Співвідношення
Ѡ-6: Ѡ-3

Вміст жирних кислот,
г/100 г олії
Рапсова Соєва Рослинна
олія
олія
олія
0,08
4,8
1,6
0,43
0,1

0,1
10,5
3,6
0,35
0,06

0,1
6,97
3,85
0,2
0,08

0,2
59,8
0,25

0,03
19,9
0,1

0,07
22,7
0,09

19,2
0,3
9,4

51,3
0,69
8,7

57,4
0
0,32

179:1

5,98:1

2,01:1

З даних, представлених в таблиці 2 видно, що
співвідношення жирних кислот варіює в широкому діапазоні, що говорить про незбалансованість
олій по жирнокислотному складу.
Дана рецептура являє собою суміш рафінованих рослинних олій в співвідношенні: соняшникова: рапсова: соєва = 50,5%: 25%: 24,5%.
Органолептичні і фізико-хімічні показники
отриманої суміші олій представлені в таблицях 3 і 4.

технічні НАУКИ

Показники
Запах і смак
Масова доля вологи і летючих
речовин, %
Кислотне число, мг КОН/г
Перекисне число, ½ О моль/кг
Кольорність, мг
Кількісна проба на мило
Масова доля токоферолів, мг/100 г
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Таблиця 3
Органолептичні показники
суміші рослинних олій

Найменування
Результат
показника
Колір і прозорість Золотистого відтінку, прозоре
Гармонійний, приємний,
Запах
знеособленої олії
Смак
М'який, без яскраво виділених нот

Таблиця 4
Фізико-хімічні показники суміші
рослинних олій показники значення
Показники
Масова частка вологи і летких
речовин,%
Кислотне число, мг КОН
Перекисне число, ½ О моль / кг
Кольоровість, мг J2
Якісна проба на мило
Масова частка токоферолів, мг / 100г

Значення
0,04
0,23
1,70
6,00
Відсутня
74,50

За результатами, представленими в таблицях 3 і 4 видно, що суміш рослинних олій має
низькі значення перекисного і кислотного числа,
що говорить про хорошу якість олії, а наявність
токоферолів буде сприяти уповільненню процесів окислення [5].
Важливою проблемою у виробництві майонезу
є заміна в рецептурах яєчного жовтка або порошку – основного емульгуючого і структурируючого
компонента емульсій. Це пов'язано з тим, що даний вид сировини несприятливий в бактеріальному відношенні бо зустрічаються в ньому збудники харчових токсикоінфекцій роду Salmonella, а
Таблиця 5
Фізико-хімічні показники зразка лецитину

технічні НАУКИ

Найменування показника
Масова частка речовин,
нерозчинних в гексані, %
Масова частка речовин,
нерозчинних в ацетоні, %
Масова частка вологи і летких
речовин, %
Кислотне число, мг КОН / г
Перекисне число, ½ О моль / кг
В'язкість при 25°С, Па•с

Значення для
зразка соєвого
лецитину
0,2
62,5
0,3
26,5
1,0
9,7

також наявність холестерину, який може завдати
шкоди здоров'ю людини, отже, заміна яйцепродуктів в рецептурі майонезу є актуальною [6].
У таблиці 5 наведені фізико-хімічні показники зразка соєвого лецитину.
Всі
зазначені
показники
відповідають
ДСТУ 2903:2005, отже, зразок соєвого лецитину
хорошої якості.
Для вибору пектину з метою подальшого використання при розробці майонезу був проведений
порівняльний аналіз пектинів, отриманих з яблучних і цитрусових вичавок, бурякового жому.
Органолептичні і фізико-хімічні показники
досліджуваних пектинів наведені в таблицях
6 та 7 відповідно.
Таблиця 6
Органолептичні показники
зразків пектинів
Показники Яблучний Цитрусовий Буряковий
Агрегатний
Порошок
стан
СвітлоБлідноБордовоКолір
бежевий
жовтий
коричневий
Смак
Кислуватий
Запах
Майже відсутній

За результатами, наведеними в таблиці 6 і 7,
можна зробити висновок про те, що для подальшої роботи доцільно використовувати яблучний
пектин в зв'язку з тим, що він має ступінь етерифікації 68%, отже, є хорошим структуроутворювачем. також даний пектин має достатню кількість вільних карбоксильних груп, тобто може
утворювати комплекси.
Важливо, що яблучний пектин містить мінімальну кількість баластних речовин і при однаковій концентрації утворює розчини більш високої
в'язкості в порівнянні з іншими зразками. Яблучний пектин світло-бежевого кольору, майже немає
запаху і, отже, не буде впливати на колір і запах.
Встановлено, що для отримання стабільної
емульсії прямого типу, що містить 55% і 35%
масляної фази, необхідно ввести в емульсію відповідно 1,75% і 1,5% соєвого лецитину, також
встановлено, що яблучний пектин може бути використаний в якості со-емульгатора.
Для визначення оптимального співвідношення соєвого лецитину і яблучного пектину при
створенні стабільної емульсії, приготували ряд
зразків і вивчили їх стабільність і в'язкість. Результати представлені в таблиці 8 та 9.

Фізико-хімічні показники зразків пектинів
Основні показники
Вологість, %
Зольність, %
рН 1% розчину
Температура гелеутворення, ºС
Ступінь етерифікації,%
Масова частка вільних карбоксильних груп, %
Масова частка баластних речовин, %
Пектовая кислота, %
В'язкість 1% розчину, при 20ºС, мПа

Таблиця 7

Якісні показники різних пектинів
Яблучний
Цитрусовий
Буряковий
9,4
10,2
8,9
1,26
1,5
1,7
3,4
3,1
4,1
77
84
75
68
72
47
11,3
8,8
19,7
15
16
29
46
45
35
4,6
3,3
3,6
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Таблиця 8
Стабільність емульсій, що містить
55% олії,% не зруйнованої емульсії
Вміст
лецитину,
%
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75

Вміст пектину,%
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

60
75
84
95
98
100

70
80
90
95
100
100

85
90
95
100
100
100

90
95
100
100
100
100

98
99
100
100
100
100

98
100
100
100
100
100

Таблиця 9
Стабільність емульсій, що містить
35% олії,% не зруйнованої емульсії
Вміст
лецитину,
%
0,5
0,75
1,0
1,25
1,5
1,75

Вміст пектину,%
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

70
80
95
98
100
100

75
85
98
99
100
100

85
90
99
100
100
100

93
98
100
100
100
100

98
100
100
100
100
100

99
100
100
100
100
100

За результатами проведених експериментів
обрана рецептура містить: 1,0% соєвого лецитину і 1,5% яблучного пектину для майонезу отже,
введення яблучного пектину сприяє зниженню
кількості соєвого лецитину в рецептурі і забезпечує досягнення необхідних реологічних властивостей продукту.
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Розроблена нами рецептура майонезу з використанням пектину, наведена в таблиці 10.
Таблиця 10
Рецептурний склад майонезу
з яблучним пектином
Найменування інгредієнт
Суміш рафінованих рослинних
олій (соняшникова + рапсове +
+ соєва = 50,5% + 25% + 24,5%)
Соєвий лецитин
Яблучний пектин
Сухий яєчний жовток
Лактат кальцію
Гірчичний порошок
Фруктоза
Сіль кухонна
Лимонна кислота
Вода

Зміст
в рецептурі, %
53,50
1,00
1,50
1,00
1,50
0,75
1,10
1,10
0,60
37,95

Висновки. Виявлено, що для створення стабільної емульсії необхідно співвідношення: 1,0%
соєвого лецитину і 1,5% яблучного пектину для
майонезу. Введення в рецептуру яблучного пектину сприяє зниженню кількості соєвого лецитину в рецептурі і досягненню необхідних реологічних властивостей продукту.
Розроблено рецептуру майонезу для здорового харчування, який має збалансований жирнокислотний склад жирової фази в кількості 55%
і 35% від маси емульсії відповідно, збагачені
фізіологічно функціональними інгредієнтами:
яблучним пектином і лактатом кальцію.
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Взаємозв’язок функціонального стану нервової системи
та показників лейкоцитарної формули
Анотація. Проаналізовано показники лейкоцитарної формули та оцінено функціональний стан центральної нервової системи (рухливість, силу та урівноваженість нервових процесів) у 23-х студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Дослідження проводились у весняний період, за умов відсутності посиленого емоційного навантаження. Статистичний аналіз показав, що
певну роль у формуванні показників лейкоцитарної формули відіграла рухливість нервових процесів.
У осіб з низькою рухливістю окремі показники лейкограми вийшли за межі гомеостатичної норми, відносна і абсолютна кількість лімфоцитів та базофілів значимо нижча, а відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів – значимо вища, ніж в осіб з високою рухливістю нервових процесів. У обстежених зі
слабким типом нервових процесів кількість лімфоцитів значимо нижча, ніж в осіб з сильним типом. Між
підгрупами з різною урівноваженістю нервових процесів відсутня статистично значима різниця за всіма
аналізованими показниками лейкоцитарної формули.
Ключові слова: лейкоцитарна формула, нервова система, рухливість нервової системи, сила нервової
системи, урівноваженість нервової системи.

Babenko Аnna, Sokolenko Yuliana

Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Interconnection between a functional condition
of a nervous system and indicators of a leukocyte formula
Summary. We analyzed indicators of leukocyte formula and evaluated a functional condition of the central
nervous system of 23 students who were studying at Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University.
It was established that persons with low mobility of nervous processes had a higher number of indicators of
leukogram that output beyond the limits of homeostatic norm than in those with high mobility of nerve processes. The strength and balance of the nerve processes played a smaller role in the variation of the output beyond
the norm of the indicators of leukograma than the mobility of the nervous processes. The relative and absolute
numbers of lymphocytes in people with low motility of nerve processes were significantly lower; the relative
number of segmental neutrophils was significantly higher, the relative and absolute number of basophils was
significantly lower than in people with high mobility of nerve processes. The number of lymphocytes examined
in the weak type of nerve processes was significantly lower than in those with a strong type of nerve processes.
In the students with different balance of nerve processes there were no statistically significant difference in
all analyzed parameters of the leukocyte for-mula. Over all, the statistical analysis showed the presence of the
greatest number of differences in the indicators of leukogram in people with different mobility of nerve processes. Mobility of the nervous processes shows the ability to change behaviour depending on the environment,
quickly moves from one action to another, from the passive condition to the active and vice versa. The strength
of the nervous processes reflected less on the variability of the indicators of the leukogram. This indicator
determines efficiency and it appears primarily by functional endurance. That is the ability to withstand long
or short-term, but strong excitement. In our case, such stimuli were absent. Perhaps this factor would have a
greater influence on the immune system for conditions of intense emotional stress or physical activity.
Keywords: leukocyte formula, nervous system, mobility of nervous processes, strength of the nervous
processes, balance of nerve processes.

остановка проблеми. Останнім чаП
сом дедалі актуальнішим стає питання
здоров'я молодих людей в Україні, обговорюється

можливість покращення їхнього психофізіологічного стану [1]. Як особливу групу ризику вказують когорту студентів, особливо, під час адаптації
до процесів навчання, коли посилюється вплив
стресових факторів [2]. Стан здоров’я, у той же
час, визначається станом імунної системи. Окрім
емоційного стресу, на показники різних ланок
імунної системи студентів можуть впливати фізичні навантаження [3], несприятливі екологічні умови проживання, зокрема, радіаційне
забруднення території [4; 5; 6]. Вказується, що
© Бабенко А.С., Соколенко Ю.В., 2019

у чутливості до екстремальних факторів важлива роль належить типологічним властивостям
нервової системи [7]. Відповідно, важливими
є дослідження взаємозв’язків між параметрами
нервової та імунної систем, як маркерів ефективності адаптаційних процесів у студентів.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діяльність нервової та імунної систем тісно пов’язані між собою і взаємно контролюються численними медіаторами як у здорового, так
і у хворого організму. Причому, такий зв’язок
може бути опосередкованим, зокрема, через мікробіоту організму [8; 9]. Одним з важливих показників нервової системи є вища нервова ді-

яльність (ВНД). Основним у вченні про вищу
нервову діяльність вважають розуміння єдності
організму та середовища, на основі яких формується певна поведінка організму [10]. Феномен типологічних особливостей ВНД продовжує
досліджуватися і у наш час, проте, переважно
у країнах пострадянського простору. Сучасними
завданнями фізіології вищої нервової діяльності вказують вивчення процесів, що відбуваються
у головному мозку, фізіологічних основ мислення, пам’яті, сну, емоцій, мотивацій і другої сигнальної системи [11]. Враховуючи участь типології ВНД у чутливості до стресових чинників,
а також значну залежність показників імунної
системи від стресів різної природи [9; 12], логічно передбачити імовірність зв’язку між певними
факторами вищої нервової діяльності та імунної
відповіді. Проте, у літературі наявні дані щодо
таких залежностей лише у сільськогосподарських тварин [13].
Мета статті. Метою статті є з’ясування особливостей показників лейко-цитарної формули
в осіб з різним функціональним станом нервової
системи.
Виклад основного матеріалу. У дослідженні брали участь 23 особи, які проживали на території міста Черкаси або ж приїхали на навчання
з від-носно екологічно чистих регіонів Черкаської області. Учасникам на момент експерименту
було від 19-ти років до 21-го року, всі були студентами 3-4 курсу ННІ природничих та аграрних
наук Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького. Згідно медичних
карт обстежених, вони не мали гострих чи (та)
хронічних захворювань.
Для досягнення мети використовували метод
оцінки лейкоцитарної формули шляхом фарбування кров’яного мазка барвником Романовського за методикою Паппенгейма. Визначили загальне число лейкоцитів, відносне та абсолютне
число лімфоцитів, моноцитів, паличкоядерних
і сегментоядерних нейтрофілів, еозинофілів, базофілів. Оцінку функціонального стану нервових
процесів проводили за допомогою коректурного
методу (оцінка рухливості), «тепінг-тесту» (оцінка сили) та методики відновлення амплітуди рухів без участі зору за Є.П. Ільїним (оцінка урівноваженості). Статистичну обробку результатів
дослідження (оцінку відмінностей в підгрупах за
t-критерієм Стьюдента) проводили з використанням програми Microsoft Excel.
Обстеження проходило в період відсутності додаткового психоемоційного навантаження
(екзаменів, заліків, контрольних), у стані відносного спокою – для уникнення зайвого фактору
впливу на дані експерименту. Перед проведенням дослідження учасникам робили детальний
інструктаж.
Загалом, результати оцінки лейкограми показали, що більшість її показників у обстежених
знаходяться у межах норми.
Отримані результати порівнювалися між собою у трьох повторах: група обстежених поділялася за показниками властивостей нервової
системи – рухливістю нервових процесів (висока, низька), силою нервових процесів (сильний,
слабкий) та урівноваженістю нервових процесів
(врівноважений, неврівноважений).
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Оцінка показників в осіб з різною рухливістю
нервових процесів показала, що в осіб з низькою
рухливістю відносна кількість лімфоцитів перебувала на верхній межі норми; відносна і абсолютна
кількість паличкоядерних нейтрофілів та базофілів вийшла за верхню межу норми, а відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів була
нижчою від норми. У осіб з низькою рухливістю
нервових процесів абсолютна кількість лімфоцитів перебувала на нижній межі норми; відносна
і абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів вийшла за верхню межу норми, а відносна
кількість сегментоядерних нейтрофілів вийшла
за нижню межу норми. Відносна кількість базофілів вийшла за верхню межу норми (табл. 1).
Як видно з результатів, більша кількість показників лейкоцитарної формули виходить за
межі гомеостатичних значень саме у групи учасників з низькою рухливістю нервових процесів.
Можна припустити, що вихід за межі норми
в обох групах обумовлювався проведенням дослідження навесні, коли у середовищі потенційно наявна велика кількість алергенів. Але такі
результати можуть також залежати від рухливості нервових процесів, що було перевірено надалі шляхом статистичного аналізу.
Проаналізували групи обстежених, розділених за ознакою сили нервових процесів. Дослідження лейкоцитарної формули показало,
що відносна і абсолютна кількість паличкоядерних нейтрофілів та базофілів вийшла за верхню
межу норми, а відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів вийшла за нижню межу норми
і в групі людей з сильним типом нервових процесів, і зі слабким (табл. 1). Отже, рухливість
нервових процесів відігравала більшу роль у варіативності виходу за межі норми, ніж сила нервових процесів.
Останньою аналізували групу осіб з різною
врівноваженістю нервових процесів. Встановлено, що у обстежених з різною урівноваженістю
нервової системи відносна і абсолютна кількість
паличкоядерних нейтрофілів та базофілів вийшла за верхню межу норми, а відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів вийшла за
нижню межу норми (табл. 1). Отже, врівноваженість нервових процесів, як і сила, відіграє меншу роль у варіативності виходу за межі норми
лейкоцитарної формули, ніж рухливість нервових процесів.
Провели статистичну обробку результатів.
Аналіз показав, що у осіб з низькою рухливістю
нервових процесів відносна і абсолютна кількість
лімфоцитів значимо нижча, ніж в осіб з високою
рухливістю нервових процесів (p<0,01). Відносна кількість сегментоядерних нейтрофілів у осіб
з низькою рухливістю нервових процесів значимо
вища, ніж в осіб з високою рухливістю нервових
процесів (p<0,05). У осіб з низькою рухливістю нервових процесів відносна і абсолютна кількість
базофілів значимо нижча, ніж в осіб з високою
рухливістю нервових процесів (p<0,05) (табл. 1).
Порівняння показників лейкограми у осіб
з різною силою нервових процесів показало, що
в обстежених зі слабким типом нервових процесів кількість лімфоцитів значимо нижча,
ніж в осіб із сильним типом нервових процесів
(p<0,05) (табл. 1).
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Показники лейкоцитарної формули у студентів
з різними особливостями вищої нервової діяльності
Рухливість нервових
процесів

Показники
Лейкоцити, х109/л
Лімфоцити, %
Лімфоцити, х109/л
Моноцити, %
Моноцити, х109/л
Нейтрофіли сегм., %
Нейтрофіли сегм., х109/л
Нейтрофіли пал., %
Нейтрофіли пал., х109/л
Еозинофіли, %
Еозинофіли, х109/л
Базофіли, %
Базофіли, х109/л
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Сила нервових
процесів

Висока
n=10

Низька
n=13

Сильний
n=9

6,59±0,370
39,70±1,938
2,61±0,167
6,10±1,516
0,41±0,109
40,20±2,666
2,61±0,195
9,10±1,716
0,63±0,144
2,40±0,833
0,17±0,069
2,50±0,453
1,31±0,263

6,11±0,270
28,38±1,342**
1,72±0,083**
7,92±1,708
0,48±0,104
50,31±2,777*
3,09±0,255
9,23±1,915
0,56±0,122
2,85±0,629
0,18±0,045
1,31±0,263*
0,08±0,016*

6,10±0,282
38,11±2,458
2,34±0,195
6,78±1,570
0,43±0,113
42,22±2,197
2,55±0,133
9,44±1,226
0,58±0,093
1,56±0,294
0,09±0,017
1,89±0,351
0,11±0,020

* – р < 0,05; ** – p < 0,01 для рухливості нервових процесів
# – p < 0,01 для сили нервових процесів

При обробці даних у групі обстежених з різною урівноваженістю нервових процесів виявилося, що статистично значима різниця відсутня
за всіма аналізованими показниками (табл. 1).
Статистичний аналіз довів, що рухливість нервових процесів має найбі-льший вплив на показники
лейкограми. Рухливість нервових процесів характеризується здатністю модифікувати поведінку при
зміні умов середовища, швидко швидко змінювати
діяльність, переходити від пасивного стану до активного чи навпаки [14]. Можливо, достовірно вища
відносна та абсолютна кількість базофілів у обстежених з високою рухливістю нервових процесів зумовлена швидким реагуванням даних факторів на
зростання концентрації алергенів у весняний період. Підвищений вміст лімфоцитів у осіб із високою
рухливістю нервових процесів може зумовлюватись
підвищеною концентрацією на цих клітинах імунної системи «лімфоїдних синапсів» – рецепторів,
відповідальних за сприйняття нейромедіаторів. Нейромедіатори й нейропептиди досягають органів
імунної системи за допомогою аксоплазматичного
транспорту, тобто через симпатичну і парасимпатичну інервацію [15]. Відомо, що існує тісний двобічний зв'язок між центральною нервовою та імунною
системами, адже сигнали від обох систем можуть
мати збудливий або гальмуючий характер, про що
свідчать анатомічні, фізіологічні, а також фармакологічні свідчення [16].
Варто також згадати, що центральна нервова система впливає на імунну відповідь за допомогою великої кількості гормонів, перебуваючи
при цьому під контролем гіпоталамо-гіпофізар-

Список літератури:

Таблиця 1

Урівноваженість
нервових процесів
Врівнова- НеврівноСлабкий
жений
важений
n=14
n=7
n=16
6,46±0,320# 6,14±0,377
6,40±0,27
30,21±1,764 35,29±2,542 32,44±2,074
1,95±0,158
2,19±0,245
2,07±0,151
7,36±1,659
9,43±2,379
6,13±1,274
0,46±0,101
0,59±0,161
0,39±0,080
48,29±3,206 42,29±3,122 47,50±2,797
3,09±0,257
2,55±0,154
3,02±0,231
9,00±2,000
9,71±1,769
8,94±1,711
0,60±0,140
0,61±0,131
0,58±0,121
3,36±0,746
1,57±0,297
3,13±0,676
0,23±0,059
0,10±0,020
0,21±0,053
1,79±0,395
1,71±0,474
1,88±0,340
0,12±0,030
0,10±0,027
0,12±0,026

но-надниркової системи [8; 17]. Рівень гормонів
зазвичай тісно корелює із рухливістю нервових
процесів, що також пояснює значний ступінь
впливу цього фактора на показники лейкограми.
Наступний фактор – сила нервових процесів –
відобразився менше на варіативності показників
лейкограми. Сила нервових процесів зумовлює
певну працездатність і харектеризується функціональною витривалістю. Відповідно, від сили нервових процесів залежить здатність витримувати
різні за тривалістю, але значні за вираженістю
збудження [14]. Даний фактор був відсутній на
час дослідження, з чого можна зробити висновок,
що сила нервових процесів могла б мати більший
вплив на імунну систему, якби були сформовані
умови фізичних чи психоемоційних навантажень.
Останній фактор – урівноваженість нервових
процесів – характеризує баланс між процесами збудження та гальмування [14]. Ця ознака не спричинювала істотного впливу на варіативність показників лейкограми. Можливо, це зумовлено великою
варіативністю реалізації даної властивості залежно
від типу впливу, його тривалості та інтенсивності.
Висновок. Рухливість нервових процесів
чинить найбільший вплив на показники лейкоцитної формули, тоді як сила та урівноваженість
нервових процесів відіграють меншу роль у варіативності значень лейкограми. Для оптимальної
оцінки взаємозв’язків між показниками імунної
системи та типологічними особливостями вищої
нервової діяльності бажано провести повторні
дослідження за умов стресових впливів із більшою кількістю обстежених.
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Колекційний фонд лікарських рослин
у Кременецькому ботанічному саду
Анотація. Колекційна робота – основна робота ботанічних садів – має свою специфіку. Серед колекційних
фондів ботанічних садів України особливу групу становить колекції лікарських рослин, що з практичної
точки зору є цінними для життя людства. Збираючи у колекцію ці рослини, закладаємо основу розвитку
країни, будуємо підвалини майбутнього науки та виробництва. Щоб знати більше про ці групи рослин,
потрібно розширювати їх колекції, залучати нові, та не забувати про старі, давно знані рослини. Актуальність дослідження зумовлена тим, що лікарські рослини посідають важливе місце в житті людини –
передусім медичній галузі, а також у косметології, харчуванні. Усі нові дослідження та розробки потребують наявності рослинного матеріалу, що зберігається у колекційних фондах наукових установ, зокрема
ботанічних садів. Колекційний фонд лікарських рослин Кременецького ботанічного саду представлені
двома класами, 31 порядком, 36 родинами, 118 родами, 154 видами. За кількістю видів домінуюче місце
займає клас Magnoliopsida, який представлений 150 (97,4%) видами, а клас Liliopsida – 4 (2,6%) видами.
Проблематика роботи полягає у виявленні особливостей, можливих недоліків у формуванні, підтримані
колекції, у потребі внесення певних змін асортименту та особливостей вирощування та утримання нових
видів. Вперше представлено видовий склад колекції лікарських рослин Кременецького ботанічного саду.
Визначено систематичне положення видів, значення, походження. Дано характеристику таксономічному
складу за життєвими формами К. Раункієра, еколого-морфологічною класифікацією І.Г. Сєрєбрякова, напрямками господарсько використання.
Ключові слова: лікарські рослини, інтродукція, Кременецький ботанічний сад, клас, порядок, родина,
рід, вид, сорт.
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The collection fund of medicinal plants
in the Kremenets Botanical Garden
Summary. One of the important tasks of botanical gardens is the conservation of plants. Сreating a collection of medicinal plants in a botanical garden is an integral part of the process of plant introduction in
order to study the biological characteristics of growth and development in new conditions and to improve the
technology of their cultivation. Collection work – the main work of botanical gardens – has its own specificity.
Among the collection funds of the Botanical Gardens of Ukraine, a special group is collections of medicinal
plants, which from a practical point of view are valuable for the life of mankind. Collecting these plants in
the collection, we lay the foundation for the development of the country, building the foundations of future
science and production. To know more about these groups of plants, you need to expand their collections, attract new ones, and not forget about old, long-known plants. The relevance of the study is due to the fact that
medicinal plants occupy an important place in human life – especially in the medical field, as well as in cosmetology, nutrition. All new research and development requires the availability of plant material stored in
the collections of scientific institutions, including botanical gardens. The collection fund of medicinal plants
of the Kremenets Botanical Garden is represented by two classes, 31 orders, 36 families, 118 genera, 154 species. The number of species dominates the Magnoliopsida class, which is represented by 150 (97.4%) species,
and the Liliopsida class – 4 (2.6%) species. The problematic of the work is to identify the features, possible
defects in the formation, supported the collection, the need to make certain changes to the range and features
of cultivation and maintenance of new species. For the first time the species composition of the Kremenets
Botanical Gardens collection is presented. The systematic position of species, values, origin is determined.
Characteristics of the taxonomic composition by life forms of K. Raunkier, ecological and morphological
classification of I.G. Serebryakova, directions of economic use. According to the classification of H. Raunki
er, medicinal plants of the collection are represented by 5 life forms, namely: 63.6% – hemicryptophytes,
18.8% – terrophytes, 9.1% – geophytes, 7.8% – homophytes and 0.6% – geophyte. With regard to plants, the
water regime is dominated by mesophytes – 32.5%, 25.3% are xero-mesophytes and meso-xerophytes, 4.5% –
hygro-mephites, 0.6% – meso-hyphyphytes. In terms of light intensity, 50% of the plants in the collection are
heliophytes, 45.5% are heliocytophytes, 3.9% are heliocythophytes, and 0.6% are sciophytes. Regarding the
temperature regime, 63.6% of species are megaherms, 32.5% are mesotherms, and 1.3% have microtherms,
eurytherms, and mesomegathers.
Keywords: medicinal plants, introduction, Kremenets Botanical Garden, class, order, family, genus, species,
variety.
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остановка проблеми. Лікарські рослини –
П
найдавніші ліки. Упродовж усієї історії людства рослинний світ був джерелом не лише харчових

продуктів, а й цінних лікарських профілактичних
засобів. До середини 50-х років минулого століття
ліки, виготовлені з рослин, становили 70-80% усіх
медикаментів. І на сьогодні третину лікувальних
засобів виготовляють із рослинної сировини. Нині
відмічається помітне зростання попиту на лікарські
засоби рослинного походження, відповідно і на лікарську рослинну сировину, тому вирощування лікарських культур є досить актуальним [10].
Мета роботи – проаналізувати кількісний
і якісний склад колекції, дати таксономічну
структуру колекції рослин відповідно до сучасної
систематики рослин, проведено аналіз за біоморфою та екоморфою.
В аналізі колекційних фондів використано архівні матеріали і дослідження систематики рослин
на основі останніх таксономічних досліджень [5–9].
Номенклатура видового складу наведена згідно з «The Plant List» [10]. Визначені та уточнені
види та внутрішньовидові таксони заносилися
до бази даних у форматі таблиць Excel. В цій базі
зазначалося до якої родини відноситься певний
таксон, а також до яких відділів та класів належить певна родина.
Біоморфологічний аналіз адвентивних фракції
проводили згідно класифікації К. Раункієра [1; 7]
і системою життєвих форм І.Г. Серебрякова [5; 8].
Виклад основного матеріалу. Одним із
важливих завдань ботанічних садів є збереження генофонду рослин. У Кременецькому ботанічному саду створена і вивчається колекція лікарських рослин, яка значно поповнює загальну
кількість інтродукованих декоративних рослин.
Частина лікарських рослин інтродукована насінням, яке одержано за делектусами із ботанічних
садів: Німеччини, Чехії, Бельгії, України, інша
частина – завезена експедиційним шляхом живим посадковим матеріалом із природних умов.
Створення колекції лікарських рослин у ботанічному саду становить невід’ємну частину процесу інтродукції рослин з метою вивчення біологічних особливостей росту та розвитку в нових умовах
та удосконалення технології їх вирощування.
Проведений аналіз колекції лікарських рослин Кременецького ботанічного саду. Встановлено, що лікарські рослини представлені двома
класами, 31 порядком, 36 родинами, 118 родами,
154 видами. За кількістю видів домінуюче місце
займає клас Magnoliopsida, який представлений
150 видами (97,4%) із 114 родів (96,6%), 32 родин (88,9%), 27 порядків (87%). Клас Liliopsida –
4 видами (2,6%) із 4 родів (3,4%), 4 родин (11,1%),
3 порядків (13%).
Клас Magnoliopsida нараховує 27 порядків,
серед яких за кількістю видів домінуюче місце
займає порядок Lamiales , який представляє 33
види що становить 22% від загальної кількості
в цьому класі та 21,4% від загальної кількості
колекції лікарських рослин. Інші порядки цього класу, а саме Asterales представлені 30 видами (20 та 19,5% ), Fabales – 11 видами (7,3 та
7,1%), Araliales і Rosales по 10 видів (6,7 та 6,5%).
Решта порядків представлені по 1-6 видами
(табл.). Клас Liliopsida представлений 4 порядками, серед яких за кількістю видів переважає
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Asparagales до якого належать 2 види (50%) цього класу. Інші два порядки Melanthiales та Poales
представлені по одному виду.
За основною життєвою формою, переважна більшість видів колекції належить до
трав’янистих багаторічників – полікарпіків
(96 видів, що складає 62,3% від загальної кількістю видів). Також в колекції присутні малорічники, тобто види, які характеризуються дво- або
однорічними життєвим циклом – 49 видів, 31,9%.
Частина представників колекції являють собою
напівкущики, їх нараховується 9 видів (5,8%).
За класифікацією Х. Раункієра, лікарські рослини колекції представлені 5-ма життєвими формами, а саме: 63,6% – гемікриптофіти (Eryngium
planum L., Pastinaca sativa L., Artemisia absinthium
L., Artemisia vulgaris L., Centaurea jacea L., Anchusa
officinalis L., Scabiosa ochroleuca L., Galega officinalis
L., Leonurus cardiaca L., Marrubium vulgare L. та
ін.), 18,8% – терофіти (Trigonella coerulea (L.) Ser.,
Dracocephalum moldavica L., Linum usitatissimum
L., Satureja hortensis L., Nigella sativa L. та ін.),
9,1% – геофіти ( Potentilla erecta (L.) Raeunsch.,
Melissa оfficinalis L., Lamium album L., Scutellaria
galericulata L., Potentilla erecta (L.) Raeunsch. та
ін.), 7,8% – хамефіти (Rula hortensis Mill., Satureja
montana L., Teucrium chamaedrys L., Salvia
officinalis L., Hyssopus officinalis L. та ін.) та 0,6% –
геофіт (Digitalis lanata Ehrt.).
За біоморфою (за Голубєвим, 1981) переважають
58,4% – стрижньокореневі (Betonica officinalis L.,
Marrubium рraecox Janka, Micromeria serpyllifolia
(Bieb.)Boiss, Plantago psillium L., Fagopyrum
esculentum Moench та ін.), 8,4% – мичкокореневі
(Scutellaria baicalensis Georgi., Geum urbanum L.,
Primula veris L., Tanacetum balsamica L. та ін.),
3,9% – пучкокореневі (Plantago major L., Plantago
media L., Ranunculus acris L. та ін.), 1,3% – коренепаросткові (Glycyrrhiza glabra L., Chamaerion
angustifolium (L.) Holub), 1,3% – бульбокореневі
(Phlomis tuberosa L., Filipendula vulgaris Moench).
За структурою пагонових надземних та підземних
органів переважають довгокореневищні 14,9%
(Asarum europaeum L., Achillea submillefolium
Klokov et Krytzka, Potentilla erecta (L.) Raeunsch.
та ін.), 13,1% – короткокореневищні (Chelidonium
majus L., Potentilla anserina L., Potentilla argentea L.,
Poterium sanguisorba L. та ін.), зокрема повзучі –
2,6% (Teucrium chamaedrys, Vinca minor L. та ін.).
Провівши аналіз колекції за адаптацією рослин до живлення (за Бельгардом, 1950) поділяються: 49,3% – мезотрофи (Anethum graveolens
L., Carum carvi L., Petroselinum crispum (Mill.)
A.W.Hill, Calendula officinalis L., Coreopsis
grandiflora Hagg et Sweet та ін.), 24,7% – мегатрофи (Pastinaca sativa L., Tagetes patula L.,
Echinops sphaetocephalus L., Helianthus annuus L.,
Dianthus deltoides L. та ін.), 9,1% – оліготрофи (Anchusa officinalis L., Dianthus armeria L.,
Hypericum
рerforatum
L.,
Sempervivum
ruthenicum Schnіttsp. et C.B. Lehm. та ін.),
9,1% – оліго-мезотрофи (Betonica officinalis L.,
Dracocephalum
moldavica
L.,
Chamaerion
angustifolium (L.) Holub, Oenothera biennis L.,
Verbena officinalis L. та ін.), 7,1% – оліго-мегатрофи ( Origanum vulgare L., Chelidonium majus L.,
Geum urbanum L. та ін.), 0,6% – рослини зосолених грунтів (Potentilla anserina L.).
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Кременецького ботанічного саду

Порядок

Apocynales
Araliales
Aristolochiales
Asterales
Boraginales
Brassicales
Campanulales
Caryophylales
Dipsacales
Euphorbiales
Theales
Saxifragales
Fabales
Geraniales
Lamiales
Linales
Malvales
Myrtales
Papaverales
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Scrophulariales
Polygonales
Primulales
Ranunculales
Rosales
Rutales
Solanales
Urticales
Dipsacales
Asparagales
Melanthiales
Poales

Таблиця 1

Родина

Рід
Відділ Покритонасінні – Manoliophyta
Клас Magnoliopsida
Apocynaceae
Vinca
Asclepiadaceae
Vincetoxicum
Anethum,
Apium, Bupleurum, Carum, Coriandrum, Eryngium,
Apiaсеае
Levisticum, Myrrhis, Pastinaca, Petroselinum
Aristolochiaceae
Asarum
Achillea, Arctium, Artemisia, Calendula, Centaurea, Cichorium, Cniсus,
Coreopsis, Echinops, Ehinacea, Grindelia, Helianthus, Helichrysum,
Asteraceae
Hieracium, Inula, Madia, Matricaria, Scorzonera, Serratula, Tagetes,
Tanacetum, Tussilago
Boraginaceae
Anchusa, Cynoglossum, Echium, Pulmonaria
Brassicaceae
Armoracia, Brassica, Bunias, Capsella, Sinapis
Campanulaceae
Campanula
Caryophyllaceae
Dianthus, Saponaria
Chenopodiaceaе
Chenopodium, Spinacia
Dipsacaceae
Knautia, Scabiosa
Euphorbiaceae
Euphorbia, Ricinus
Hypericaceae
Hypericum
Crassulaceae
Sedum, Sempervivum
Fabaceae
Аstragalus, Galega, Glycyrrhiza, Lotus, Melilotus, Ononis, Trigonella
Geraniaceae
Geranium
Ajugа, Betonica, Dracocephalum, Hyssopus, Lamium, Lavandulа, Leonurus,
Lamiaceae
Lophanthus, Marrubium, Micromeria, Melissa, Mentha, Monarda, Nepeta,
Origanum, Phlomis, Salvia, Satureja, Scutellaria, Teucrium, Thymus
Verbenaceae
Verbena
Linaceae
Linum
Malvaceae
Althaea, Malva
Onagraceae
Chamaerion, Oenothera
Papaveraceae
Chelidonium
Plantaginaceae
Plantago
Scrophulariaceae Digitalis, Scrophularia, Verbascum, Veronica
Polygonaceae
Fagopyrum
Prіmulaceae
Primula
Ranunculaceae
Adonis, Nigella, Ranunculus
Rosaceae
Agrimonia, Filipendula, Fragaria, Geum, Potentilla, Poterium
Rutaceae
Rula
Solanaceae
Datura, Nicandra
Urticaceae
Urtica
Valerianaceae
Valeriana
Клас Liliopsida
Asparagaceae
Asparagus
Convallariaceae
Convallaria
Melanthaceae
Verаtrum
Poaceae
Hіerochloe

Відносно рослин до водного режиму 32,5% становлять мезофіти (Nicandra physaloides (L.) P.
Gaern., Veronica chamaedrys L., Datura stramonium L., Scrophularia nodosa L., Fragaria vesca L.,
Scrophularia nodosa L. та ін.), по 25,3% становлять
ксеро-мезофіти та мезо-ксерофіти (Potentilla argentea
L., Artemisia absinthium L., Cniсus benedictus L.,
Artemisia absinthium L. та Potentilla norvegica L.,
Veronica chamaedrys L., Vincetoxicum hirundinaria
Medik., Centaurea cyanus L. та ін.), 4,5% – гігро-мефіти (Artemisia abrotanum L., Galega officinalis L.,

Ranunculus acris L., Potentilla anserina L. та ін.),
0,6% – мезо-гігрофіти (Scutellaria galericulata L.).
За інтинсивністю освітленості 50% рослин
колекції є геліофітами (Althaea officinalis L.,
Althaea officinalis L., Lophanthus anisatus Adans.,
Monarda fistulosa L., Salvia aethiopis L., Plantago
lanceolata L. та ін.), 45,5% – сціогеліофіти (Thymus
marschallianus Willd., Oenothera biennis L.,
Verbascum nigrum L., Verbascum phoeniceum L.,
Veronica chamaedrys L. та ін.), 3,9% – геліосціофіти (Convallaria majalis L., Fragaria vesca L.,
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Scutellaria altissima L., Pulmonaria obscura Dumort
та ін.), 0,6% сціофіти (Asarum europaeum L.).
Аналізуючи колекцію рослин до температурного режиму 63,6% видів є мегатермами (Petroselinum
crispum (Mill.) A.W.Hill, Levisticum officinalis Koch,
Eryngium planum L., Lophanthus anisatus Adans.,
Tanacetum balsamica L., Sinapis alba L., Ricinus
communis L. та ін.), 32,5% – мезотерми (Capsella
bursa pastoris (L.) Medik., Euphorbia cyparissias L.,
Mentha piperita L., Chamaerion angustifolium (L.)
Holub, Scrophularia nodosa L. та ін.), по 1,3% мають мікротерми, еврітерми та мезомегатерми
(Datura stramonium L., Plantago lanceolata L.;
Melilotus officinalis (L.) Desr., Potentilla anserina L.
та Serratula coronata L., Madia sativa Moll).
За господарським значенням найчисельнішу групу становлять лікарські культури – 142
види (Levisticum officinalis Koch., Cichorium
intybus L., Nepeta cataria L., Lophanthus anisatus
Adans., Lavandulа angustifolia Mill. та ін.) медоносні – 57 видів (Dracocephalum moldavica L.,
Marrubium рraecox Janka, Nepeta pannonica L.,
Filipendula vulgaris Moench, Echium vulgare L.
та ін.), декоративні – 54 (Centaurea scabiosa L.,
Tagetes patula L., Tanacetum balsamica L.,
Calendula officinalis L., Cichorium intybus L.
та ін.), харчові – 48 (Arctium lappa L., Anchusa
officinalis L., Apium graveolens L., Pastinaca
sativa L., Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill та
ін.), кормові –39 (Achillea submillefolium Klokov
et Krytzka, Helianthus annuus L., Pulmonaria
obscura Dumort, Brassica juncea (L.) Czern. та
ін.), ефіроолійні – 31 (Anethum graveolens L.,
Carum carvi L., Tanacetum vulgare L., Аstragalus
glycyphyllos L. та ін.), красильні – 17 (Anchusa
officinalis L., Knautia arvensis (L.) Соult.,
Chenopodium botrys L., Scutellaria galericulata L.

709

та ін.), вітамінні – 13 (Serratula coronata L.,
Primula veris L., Adonis vernalis L., Fragaria
vesca L. та ін.) , бур´яни – 13 (Potentilla argentea L., Datura stramonium L., Urtica cannabina L.,
Hіerochloe odorata (L.) P. Beauv. та ін.), отруйні –
10 (Asarum europaeum L., Adonis vernalis L.,
Rula hortensis Mill.,Ranunculus acris L. та ін.),
жироолійні – 6 (Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch,
Oenothera biennis L., Linum usitatissimum L.,
Phlomis tuberosa L. та ін.), пряні – 4 (Myrrhis
odorata (L.) Scop., Coreopsis grandiflora Hagg et
Sweet, Madia sativa Moll, Salvia officinalis L.), технічні та дубильні по 3 види ( Saponaria officinalis L., Urtica cannabina L., Ricinus communis L.)
та Agrimonia eupatoria L., Potentilla anserina L.,
Potentilla erecta (L.) Raeunsch.), інсектицидні – 2
(Cynoglossum оfficinale L., Chenopodium botrys L.),
волокнистий 1 вид (Linum usitatissimum L.).
Висновки. Колекція лікарських рослин має
велику цінність завдяки багатому видовому
складу рослин. Сучасний колекційний фонд лікарських рослин ботанічного саду налічує понад
154 види, що відносяться до 118 родів, 65 родин,
31порядку, 2 класів.
За кількістю видів домінуюче місце займає клас Magnoliopsida, який представлений
150 (97,4%) видами, а клас Liliopsida – 4 (2,6%)
видами. За класифікацією Х.Раункієра, лікарські рослини колекції представлені 5-ма життєвими формами, переважєають 63,6% – гемікриптофіти. За біоморфою (за Голубєвим, 1981)
переважають 58,4% – стрижньокореневі. За
структурою пагонових надземних та підземних
органів переважають довгокореневищні 14,9%.
Відносно рослин до водного режиму переважають мезофіти – 32,5%. За інтенсивністю освітленості 50% рослин колекції є геліофітами.
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Оцінка відтворювальної здатності корів та продуктивних ознак
молодняку абердин-ангуської породи
Анотація. Для оцінки корів абердин-ангуської породи за відтворювальною здатністю було сформовано 3 групи з різною живою масою. Встановлено, що дещо кращою відтворювальною здатністю характеризувалися корови ІІ групи, тому, певною мірою, їх живу масу (551-600 кг) можна вважати оптимальною у даному стаді. З метою проведення порівняльної оцінки продуктивних ознак було сформовано
три групи бугайців, отриманих від матерів з різною живою масою. У 3, 6, 9, 12, 15 та 18 місяців
високодостовірна різниця за живою масою встановлена між бугайцями І та ІІ, а також І та ІІІ груп
(Р≥0,999). Бугайці ІІІ групи переважали за енергією росту тварин інших груп. У тварин І групи впродовж всього досліду (0-18 місяців) середньодобові прирости були нижчими, ніж у тварин ІІ та ІІІ груп.
Кратність збільшення живої маси у бугайців абердин-ангуської породи ІІІ групи була дещо більшою,
ніж у тварин І та ІІ груп. Коефіцієнти відносної інтенсивності росту бугайців усіх досліджуваних
груп були найвищими у період від народження до 3-місячного віку. За період проведення досліду від
бугайців ІІ групи одержано 259 кг додаткового приросту, від бугайців ІІІ групи – 477 кг додаткового
приросту. Від тварин ІІІ дослідної групи одержано 1908 гривень додаткових коштів, від бугайців ІІ
групи – 1036 гривень додаткових коштів. Це свідчить про доцільність використання для виробництва
яловичини у даному господарстві тих бугайців абердин-ангуської породи, що отримані від матерів з
вищою живою масою тіла.
Ключові слова: корови, бугайці, абердин-ангуська порода, відтворювальна здатність, жива маса, приріст.
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Assessment of the reproductive capacity of cows and productive
traits of young animals of Aberdeen-Angus breed
Summary. Productive characteristics of cows and bulls of Aberdeen-Angus breed were studied in the conditions of farm «Milka-Hunychi» of Ovruch district of Zhytomyr region. To assess the cows of Aberdeen-Angus breed, 3 groups of 10 heads with different live weight were formed: I – 501-550 kg, II – 551-600 kg,
III – 601-650 kg. It was found that cows of Aberdeen-Angus breed of this farm were characterized by high
reproductive performance. Thus, the fertilization after the first insemination in the average herd of cows
was 93%, the period between calving was in the optimal range and was 357,3 days, the reproductive capacity factor – 1,02. It was proved that cows of Aberdeen-Angus breed with different live weight differed
in reproductive parameters. Cows of group II were characterized by a slightly better reproductive capacity
than the animals of other groups, so to a certain extent their live weight (551-600 kg) can be considered
optimal in this herd. For the purpose of comparative estimation of productive traits, three groups of bulls
were obtained, obtained from mothers with different live weight. The first group is the bulls obtained
from mothers with a live weight of 501-550 kg, the second group – from mothers with a live weight of
551-600 kg, the third group – from mothers with a live weight of 601-650 kg. The results of our research
show that the experimental bulls at different ages differed on productive traits. By live weight at 3, 6, 9,
12, 15 and 18 months, a significant difference was established between bulls of I and II groups, as well as
I and III groups (P≥0,999). Bulls of group III dominated by the growth energy of animals in other groups.
In the animals of group I during the whole experiment (0-18 months) the average daily weight gains were
lower than in the animals of groups II and III. The multiplicity of increase in live weight in bulls of Aberdeen-Angus breed of group III was slightly higher than in animals of I and II groups. The coefficients
of relative intensity of growth of bulls of all studied groups were the highest in the period from birth to
3 months of age. With age, the relative growth rate of animals declined, which is not contrary to biological
laws. During the period of the experiment, 259 kg of additional gain was obtained from group II of bulls,
and 477 kg additional gain from group III of bulls. From animals of the third experimental group received
1908 UAH of additional funds, and from bulls of the second group – 1036 UAH of additional funds. This
testifies to the feasibility of using for the production of beef in this farm those bulls of Aberdeen-Angus
breed, obtained from mothers with a higher body weight. In the conditions of farm «Milka-Hunychi» of
Ovruch district of Zhytomyr region, for beef production should take into account the productive characteristics of cows and young animals of Aberdeen-Angus breed. In order to increase the economic efficiency of
the beef cattle-breeding in this farm, it is advisable to use of Aberdeen-Angus bulls, derived from mothers
of higher live weight.
Keywords: cows, bulls, Aberdeen-Angus breed, reproductive capacity, live weight, gain.
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остановка проблеми. В Україні вже
П
тривалий час виробництво яловичини
ведеться за рахунок худоби молочного і ком-

бінованого напрямків продуктивності. Одним
з основних резервів збільшення її виробництва
для нашої держави є галузь спеціалізованого
м’ясного скотарства [1, с. 69; 5, с. 293; 7, с. 99].
Враховуючи деякі труднощі розвитку даної галузі, на теренах нашої держави створено вітчизняні м’ясні породи – українську м'ясну, волинську,
поліську і південну м'ясні породи [5, с. 293] та, поміж інших проблем, розвиток м’ясного скотарства,
та відповідно і виробництво високоякісної яловичини в Україні, стримується малою чисельністю
поголів’я худоби вітчизняних м’ясних порід [2, с. 46].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Створення нових м’ясних порід і типів та удосконалення існуючих, які будуть конкурентоспроможними за рівнем продуктивності, якістю
яловичини, технологічністю та відтворювальною здатністю, є головним напрямком розвитку
м’ясного скотарства в Україні, яке представлене
як вітчизняними, так і імпортними породами великої рогатої худоби [1, с. 69; 6, с. 148; 7, с. 99; 8].
Серед порід закордонного походження, найпоширенішою в нашій державі, як і в більшості
кран світу, є абердин-ангуська, яка вважається
неперевершеною за якістю м’яса та легкістю отелень [2, с. 46; 6, с. 148]. Для збільшення виробництва яловичини, важливим завданням є не лише
дослідження продуктивних м’ясних ознак тварин, а і моніторинг їх відтворювальної здатності.
Мета статті – оцінка відтворювальної здатності корів та продуктивних ознак молодняку
абердин-ангуської породи.
Виклад основного матеріалу. Експериментальна частина роботи виконана в умовах
ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Житомирської області. Для оцінки корів абердин-ангуської
породи за відтворювальною здатністю було сформовано 3 групи по 10 голів з різною живою масою:
I – 501-550 кг, II – 551-600 кг, III – 601-650 кг.
Запліднюваність після І-го осіменіння оцінювали відношенням кількості запліднених самок
до кількості всіх осімінених, виражене у відсотках. Міжотельний період (МОП) визначали як
проміжок часу між двома суміжними отеленнями,
тривалість тільності – як період від запліднення
до появи теляти. Перебіг отелень визначали за
3-ма класами: І – фізіологічно нормальні (без надання допомоги), ІІ – з наданням незначної допомоги обслуговуючим персоналом, ІІІ – патологічні (з наданням допомоги ветеринарним лікарем).
Живу масу приплоду визначали їх зважуванням
протягом 48 годин після народження. Молочність
корів визначали за живою масою телят при відлученні у 8 міс., коефіцієнт відтворної здатності – за
відношенням кількості днів у календарному році
(365) до міжотельного періоду (МОП).
З метою проведення порівняльної оцінки продуктивних ознак бугайців абердин-ангуської породи було сформовано три їх групи залежно від
живої маси матерів: І група – це бугайці, отримані від матерів з живою масою 501-550 кг, ІІ – від
матерів з живою масою 551-600 кг, ІІІ – від матерів з живою масою 601-650 кг.
Ріст і розвиток молодняку вивчали за живою
масою в різні вікові періоди. Живу масу тварин ви-
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вчали шляхом індивідуального зважування при
народженні, а також у 3, 6, 9, 12, 15, 18 місяців. На
основі цих показників визначали абсолютний, середньодобовий та відносний прирости. Кратність
збільшення живої маси визначали діленням живої маси за певний період на живу масу тварини
при народженні. За результатами індивідуального зважування та обліку кормів проводили економічну оцінку результатів досліджень.
Цифровий матеріал опрацьовано методами
варіаційної статистики [3; 4]. Результати вважали статистично достовірними, якщо Р≤0,05 (*),
Р≤0,01 (**) і Р≤0,001 (***).
У ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Житомирської області галузь м’ясного скотарства
представлена тваринами абердин-ангуської
породи. Оцінку продуктивних ознак наявного
поголів’я нами проведено за відтворювальною
здатністю м’ясних корів, їх живою масою та продуктивними ознаками молодняку.
Одним з основних напрямів створення високопродуктивних стад м’ясної худоби є висока відтворювальна здатність. В умовах ФГ «Мілка-Гуничі» корови абердин-ангуської породи характеризувалися
задовільними показниками відтворювальної здатності. Так, заплідненість після першого осіменіння
у корів складала 93%. Тривалість міжотельного періоду знаходилася в оптимальних межах і становила 357,3 днів. Серед 30-ти врахованих отелень лише
одне пройшло з наданням незначної допомоги обслуговуючим персоналом, а решта 29 були фізіологічно нормальними. В результаті отримано 30 живих телят, з яких 97% вирощено до відлучення.
В економіці м’ясного скотарства важливе значення має молочність м’ясних корів, від якої залежить жива маса телят у підсисний період. Молочність корів-первісток даного господарства складала
207 кг, у корів 2-го отелення і старше – на 11 кг
більше за недостовірності різниці. Узагальнений
показник оцінки репродуктивної функцій корів, а
саме коефіцієнт відтворювальної здатності, складав 1,02, що не відхилялося від норми 1 і більше.
Відомо, що жива маса корів – один із найважливіших селекційних показників, зв’язаних
з м’ясною продуктивністю, молочністю та іншими ознаками. Тому нами проведено оцінку відтворювальної здатності корів абердин-ангуської
породи з різною живою масою (табл. 1).
Аналіз даних показав, що між живою масою
і відтворювальною здатністю існує зв'язок, адже
корови з різною живою масою відрізнялися за показниками відтворювальної здатності.
Так, показник заплідненості після І-го осіменіння у корів I групи склав 100%, а у II та
III груп – по 90%.
Міжотельний період у тварин I групи тривав найдовше і складав 367,0 днів, у корів II – на 15,5 днів
менше (Р≥0,95), у корів III – на 13,7 днів менше.
Тобто після отелення найшвидше відновлювалися
корови ІІ групи, які відповідно і швидше приходили в охоту. Тривалість тільності у корів абердин-ангуської породи даного господарства у розрізі трьох
груп була у межах біологічної норми.
Щодо перебігу отелень у корів зазначеної породи, то патологічних отелень, які потребують
втручання ветеринарного лікаря, не зафіксовано.
Натомість всі отелення пройшли без надання допомоги, тобто були фізіологічно нормальними, за
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Відтворювальна здатність корів абердин-ангуської породи
залежно від їх живої маси, (М±m)
Показники

Заплідненість після І-го осіменіння, %
Тривалість міжотельного періоду, днів
Тривалість тільності, днів
Перебіг отелень, гол.:
фізіологічно нормальні
надання незначної допомоги обслуговуючим персоналом
патологічні
Одержано живих телят, гол.
Вирощено телят до відлучення, голів / %
Жива маса приплоду при народженні, кг
Молочність корів за живою масою телят при відлученні, кг:
– первісток
– 2 -го отелення і ст.
Коефіцієнт відтворювальної здатності

Таблиця 1

Групи корів за живою масою, кг:
I – 501-550
II – 551-600
III – 601-650
100
90
90
367,0±8,9*
351,5±8,1
353,3±7,8
283,8±0,66
283,9±0,52
284,1±0,64
10
10
10/100
27,2±0,65**

9
1
10
10/100
28,8±0,57

10
10
9/90
30,1±0,59**

197±14,5
208±13,1
0,99±0,03

209±15,6
219±16,3
1,04±0,02

216±19,7
225±17,4
1,03±0,02

Примітка * – Р ≥ 0,95; ** – Р ≥ 0,99; *** - Р ≥ 0,999
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Джерело: розроблено автором

виключенням одного випадку у корів ІІ групи, де
необхідна була незначна допомога обслуговуючого
персоналу. Від тварин усіх трьох груп було отримано по 10 телят, однак у корів з живою масою 601650 кг було вирощено 90% телят до їх відлучення.
Корови трьох груп дещо відрізнялися за живою масою приплоду при народженні. Так, найменшим цей показник був у корів І групи і становив 27,2 кг, що на 1,6 кг менше, ніж у корів
ІІ групи, і на 2,9 кг менше, ніж у корів ІІІ групи. Дещо вищою молочністю характеризувалися
корови ІІІ групи, проте достовірної різниці з тваринами І та ІІ груп не виявлено. Вищі значення
коефіцієнту відтворювальної здатності виявлені
у корів II та III груп, найнижчий показник мали
корови I групи, які достовірно їм поступалися
відповідно на 0,05 та 0,04 (Р≥0,95).
Отже, корови абердин-ангуської породи ІІ групи відрізнялися дещо кращою відтворювальною
здатністю, в порівнянні з тваринами інших груп,
тому, певною мірою, їх живу масу (551-600 кг)
можна вважати оптимальною у даному стаді.
Результати наших досліджень показали, що
піддослідні бугайці різних груп у різні вікові періоди відрізнялися за живою масою (табл. 2). Так,
у 3, 6, 9, 12, 15 та 18 місяців високодостовірна
різниця за живою масою встановлена між бугайцями І та ІІ, а також І та ІІІ груп (Р≥0,999). Між

тваринами ІІ та ІІІ груп достовірна різниця виявлена у 6, 9, 15 та 18 місяців (Р≥0,99). Між тваринами І та ІІ груп найбільшою високодостовірна
різниця за живою масою встановлена у віці 15 місяців, яка складала 32,5 кг; між тваринами І та
ІІІ груп – відповідно у віці 15 і 18 місяців і складала по 50,5 кг; між тваринами ІІ та ІІІ груп – відповідно у віці 9 місяців і складала 28,1 кг (Р≥0,999).
Встановлено, що ріст бугайців різних груп
проходив нерівномірно, оскільки у різні вікові
періоди середньодобові прирости у них були неоднаковими (табл. 3).
У тварин І групи впродовж всього досліду
(0-18 місяців) середньодобові прирости були нижчими, ніж у тварин ІІ та ІІІ груп. А бугайці ІІІ групи мали найвищі прирости в середньому за добу.
За період від народження до 18-місячного
віку цей показник у тварин І першої дослідної
групи складав 717 г, ІІ – 765, ІІІ – 805 г. Різниця
за середньодобовими приростами між бугайцями
І і ІІ групи становила 48 г (Р≥0,99), І і ІІІ – 88 г
(Р≥0,999), ІІ і ІІІ – 40 г (Р≥0,95).
Найбільша та високодостовірна різниця за середньодобовими приростами бугайців І та ІІ груп
виявлена за період 12-15 місяців та складала 148 г (Р≥0,999), І та ІІІ груп – відповідно
у період 0-3 місяці і складала 210 г (Р≥0,999),
ІІ та ІІІ груп – 3-6 місяців та 113 г (Р≥0,999).

Динаміка живої маси піддослідних бугайців, кг (M±m)
Вік тварин,
місяці
Новонароджені
3
6
9
12
15
18
Джерело: розроблено автором

Таблиця 2

Група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550
II – 551-600
III – 601-650
27,2±0,65
28,8±0,57
30,1±0,59
85,6±3,78
99,5±5,44
107,3±5,57
159,5±2,89
170,7±3,27
188,7±5,28
220,7±3,10
237,5±3,90
265,6±2,93
290,6±3,40
309,8±3,86
328,8±5,80
354,4±3,58
386,9±4,23
404,9±4,20
417,3±5,90
445,8±4,47
467,8±6,17
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Таблиця 3

Група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550
II – 551-600
III – 601-650
616±23,4
741±29,3
826±29,8
821±27,1
791±22,0
904±37,4
680±11,4
742±21,5
854±33,4
777±12,6
803±13,0
702±19,0
709±8,8
857±13,8
846±9,3
699±9,2
654±10,0
699±10,1
717±12,1
765±14,4
805±17,6

Віковий
період, місяців
0-3
3-6
6-9
9-12
12-15
15-18
0-18
Джерело: розроблено автором

індивідуального зважування та обліку кормів
проведена зоотехнічна і економічна оцінка результатів досліду.
Затрати кормів на кожну групу піддослідних
бугайців, залежно від живої маси їх матерів, складали 42397 ц кормових одиниць та 3077 кг протеїну. За період проведення досліду від групи бугайців, що отримані від матерів з живою масою
551-600 кг,одержано 259 кг додаткового приросту,
від групи бугайців, що отримані від матерів з живою масою 601-650 кг – 477 кг додаткового приросту.
Результати наших розрахунків показують,
що за період проведених досліджень від тварин
ІІІ дослідної групи одержано 1908 гривень додаткових коштів, від бугайців ІІ групи – 1036 гривень додаткових коштів.
Це свідчить про доцільність використання
для виробництва яловичини у ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Житомирської області тих
бугайців абердин-ангуської породи, що отримані
від матерів з вищою живою масою тіла.
Висновки і пропозиції. Дослідженнями
встановлено, що корови абердин-ангуської породи даного господарства характеризувалися високими показниками відтворювальної здатності.
Так, заплідненість після І-го осіменіння у серед-

Кратність збільшення живої маси піддослідних бугайців, рази
Віковий період, місяців
0-3
0-6
0-9
0-12
0-15
0-18

Таблиця 4

Група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550
II – 551-600
III – 601-650
2,83
3,03
3,25
5,28
5,20
5,72
7,31
7,24
8,05
9,62
9,45
9,96
11,74
11,80
12,27
13,82
13,59
14,18

Джерело: розроблено автором

Відносна інтенсивність росту піддослідних бугайців, %
Віковий період, місяців
0-3
3-6
6-9
9-12
12-15
15-18
Джерело: розроблено автором

Таблиця 5

Група бугайців, отриманих від матерів з живою масою, кг:
I – 501-550
II – 551-600
III – 601-650
95,7
100,8
105,9
60,3
52,7
55,0
32,2
32,7
33,9
27,3
26,4
21,3
19,8
22,1
20,7
16,3
14,1
14,4

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ
НАУКИ

Таким чином, бугайці, отримані від матерів
з найбільшою живою масою, тобто 601-650 кг, переважали за енергією росту тварин інших груп.
Кратність збільшення живої маси у бугайців
абердин-ангуської породи ІІІ групи була дещо
більшою, ніж у тварин І та ІІ груп за живою масою їх матерів (табл. 4).
Показники тварин І та ІІ груп практично не відрізнялися. В цілому до 12-місячного віку жива маса
абердин-ангусів І групи збільшилася у 9,62 рази,
ІІ – 9,45 та ІІІ – 9,96 разів; до 15-місячного віку –
відповідно 11,74; 11,80 та 12,27 разів та 18-місячного віку – відповідно 13,82; 13,59 та 14,18 разів.
Також нами вивчено відносну інтенсивність
росту бугайців різних груп в умовах даного господарства (табл. 5).
Коефіцієнти відносної інтенсивності росту бугайців усіх досліджуваних груп були найвищими у період від народження до 3-місячного віку. З віком
відносна інтенсивність росту тварин знижувалася,
що не суперечить біологічним закономірностям.
Отже, бугайці абердин-ангуської породи, що
отримані від матерів з живою масою 601-650 кг, відзначалися найкращими продуктивними ознаками.
У ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Житомирської області за результатами щомісячного
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ньому по стаду у корів складала 93%, тривалість
міжотельного періоду знаходилася в оптимальних межах і становила 357,3 днів, коефіцієнт відтворювальної здатності – 1,02.
Доведено, що корови абердин-ангуської породи
з різною живою масою відрізнялися за параметрами відтворювальної здатності. Дещо кращою відтворювальною здатністю, в порівнянні з тваринами інших груп, характеризувалися корови ІІ групи,
тому, певною мірою, їх живу масу (551-600 кг) можна вважати оптимальною у даному стаді.
Результати наших досліджень показують, що
піддослідні бугайці, отримані від матерів з різною
живою масою, відрізнялися за продуктивними
ознаками. За живою масою у 3, 6, 9, 12, 15 та 18 місяців високодостовірна різниця встановлена між
бугайцями І та ІІ, а також І та ІІІ груп (Р≥0,999).
Бугайці ІІІ групи, отримані від матерів з найбільшою живою масою, тобто 601-650 кг, переважали за енергією росту тварин інших груп.
У тварин І групи впродовж всього досліду
(0-18 місяців) середньодобові прирости були
нижчими, ніж у тварин ІІ та ІІІ груп.

Кратність збільшення живої маси у бугайців
абердин-ангуської породи ІІІ групи була дещо більшою, ніж у тварин І та ІІ груп за живою масою їх
матерів. Коефіцієнти відносної інтенсивності росту
бугайців усіх досліджуваних груп були найвищими
у період від народження до 3-місячного віку. З віком
відносна інтенсивність росту тварин знижувалася.
За період проведення досліду від тварин ІІІ дослідної групи одержано 1908 гривень додаткових
коштів, від бугайців ІІ групи – 1036 гривень.
В умовах ФГ «Мілка-Гуничі» Овруцького району Житомирської області при виробництві
яловичини слід враховувати продуктивні ознаки
корів та молодняку абердин-ангуської породи.
З метою підвищення економічної ефективності
галузі м’ясного скотарства у даному господарстві
доцільно для виробництва яловичини використовувати бугайців абердин-ангуської породи, що
отримані від матерів з вищою живою масою тіла.
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні забійних якостей бугайців абердин-ангуської, отриманих від матерів
з різною живою масою.
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Технологія групової діяльності як засіб підвищення ефективності
сучасного уроку географії у старшій школі
Анотація. У статті акцентовано увагу на те, що групова форма навчання спроможна створити оптимальні освітні умови для навчальної діяльності учнів профільної школи, розвитку інтелектуальних, творчих
здібностей особистості і, тим самим, підвищити рівень навчальних досягнень з географії та економіки в
контексті реалізації завдань Нової української школи. Встановлено факт, що технологія групової навчальної діяльності гармонійно вписується в освітній процес профільного рівня навчання з предметів економічного змісту. З’ясовано, що учителі епізодично вдаються до створення малих навчальних груп учнів,
не дотримуючись при цьому визначених груповою динамікою умов формування групових суб’єктів. Експериментально доведено ефективність технології групового навчання в урочний час з географії та економіки в умовах реалізації компетентнісного підходу.
Ключові слова: економічні знання, учні, технологія групової діяльності, профільний рівень навчання,
старша школа, урок.
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Summary. The article shows that it is impossible to implement the tasks aimed at improvement of the educational process efficiency on a competent basis without the use of non-standard forms at the present stage
of reforming of school education. The didactic possibilities of modern education in groups are substantiated,
taking into account the modernization processes in the domestic school education. The attention is focused on
the fact that group learning can create optimal educational environment for learning activities of students of
specialized schools, for development of intellectual, creative abilities of the individual and, thereby, increase
levels of achievement in geography and economics. It is stated that today, the formation of economic knowledge
is a relevant direction of psychological and pedagogical research in the context of the structure and content of
the New Ukrainian school. The article analyzes the current state of the use of technology of group educational
activity at high school specializing in education of students in subjects of economic direction. The fact is established that the technology of group educational activity harmoniously fits into the educational process of the
specialized education in economic subjects and has a number of advantages in comparison with other forms
of organization of the educational school process. The reasons for the unsystematic use of the investigated
innovative pedagogical technology are determined. The root of these reasons lies in the fact that teachers are
not sufficiently familiar with the methodology of group educational activity at the scientific level, and students
are not properly prepared for educational work in groups. It is found that teachers occasionally resort to the
creation of small educational groups of students without taking into account the conditions for the group formation created by certain group dynamics, namely: the desire of group members to cooperate with each other.
The results of ascertaining and forming stages of pedagogical research are published. The effectiveness of the
technology of group learning during lessons of geography and economics in the conditions of implementation of
the competence approach is experimentally proved.
Keywords: economic knowledge, pupils, technology of group activity, profile level of training, high school, lesson.

остановка проблеми. Інтерес до геограП
фічних знань в учнів залежить від методики викладання, від того, як майстерно буде

учителем спланована навчальна діяльність.
Варто подбати про те, щоб на уроках весь учнівський колектив працював активно і захоплено,
використовували це як основу для розвитку допитливості, глибокого пізнавального інтересу
та формування предметної компетентності. Це
особливо важливо для учнів, коли визначаються
усталені інтереси і схильність до того чи іншого
предмета. Деякі вітчизняні науковці переконують, що навчання в навчальних групах підвищує ефективність освітнього процесу з географії,
створюючи умови за яких учень розкриває свою

творчу індивідуальність, тому що стає суб’єктом
навчання (Покась Л., 2012).
Мета дослідження – полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов реалізації
технології групової діяльності старшокласників
у контексті профільного рівня навчання з економіки та географії економічного спрямування.
Об’єкт дослідження – освітній процес з економіки та географії у старшій школі.
Предмет дослідження – технологія групової
діяльності старшокласників як засіб підвищення
ефективності сучасного уроку з предметів економічного характеру.
Гіпотеза дослідження: ґрунтується на тому,
що впровадження технології групового навчан© Покась Л.А., Юрченко В.Д., 2019
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Рис. 1. Результат опитування учнів за питанням №1 анкети:
«Чи використовує Ваш учитель технологію групового навчання на уроках економіки та географії?»

ня в освітній процес гімназії та ліцею позитивно
впливає на підвищення ефективності уроку економічної географії та економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дослідження групової навчальної діяльності в педагогічній науці не є новою.
Питання технології групового навчання розглядається в працях В.П. Беспалько, В.І. Євдокимова, М.В. Кларіна, О.М. Пєхоти, Л.А. Покась, Г.К. Селевко, В.В. Серікова, С.О. Сисоєвої,
І.С. Якиманської; теоретичні й практичні аспекти обґрунтовано в дослідженнях О.І. Пометун, Л.В. Пироженко, А. Панченкова, Т.О. Ремех, О.І. Саган, О.В. Стребной та ін. У наукових
працях вітчизняних та зарубіжних науковців
висвітлювалися питання щодо організації навчання в групах різних за якісним та кількісним
показниками, подаються різноманітні методичні
рекомендації для впровадження, розробки змісту уроків з історії (К. Баханов), хімії (О. Блажко,
О. Ярошенко), біології (С. Трубачова), географії
(Л. Покась) та ін. Проте мало уваги приділяється
питанню застосування технології групової діяльності в контексті профільного рівня навчання
учнів старшої вікової групи.
Постановка завдання дослідження.
1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу, у якій розкриваються різні аспекти
технології групового навчання та з’ясувати стан
висвітлення проблеми в методиці викладання
географії у старшій школі.
2. Дослідити частотність використання групових форм роботи у шкільній практиці.
3. Розробити експериментальну методику організації групової навчальної діяльності на уроках географії у профільній школі та перевірити
її ефективність у процесі експериментально-дослідного навчання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Науково-дослідна робота проводилась під час
власної педагогічної діяльності на базі Криворізької санаторної школи-інтернат № 5 та Криворізької гімназії № 127.
Наукове педагогічне дослідження відбувалося в декілька етапів:
На першому етапі вивчалася психолого-педагогічна та методична література, пов’язана
з проблемою дослідження, стан використання
педагогічної технології в шкільному освітньому

процесі, проводилося анкетування учнів та учителів-географів.
На другому етапі відбулося впровадження
технології групового навчання в освітній процес
старшої школи.
На третьому етапі оброблялися матеріали,
аналізувалися, узагальнювались результати педагогічного дослідження, формулювалися висновки.
Констатувальний етап експерименту полягав
у анкетуванні учнів 10 і 11 класів та вчителів-географів на предмет використання технології групового навчання на уроках географії (економіки)
у старшій школі. Було проанкетовано 50 старшокласників стосовно їх відношення до групового
навчання на уроках географії, а також 25 вчителів географії як досвідчених фахівців.
Головною метою проведення анкетування
було з’ясувати стан організації та використання
технології групової навчальної діяльності учнів
в урочний час в гімназії та ліцеї.
Як бачимо з рис. 1, технологія групової навчальної діяльності широко використовується у практиці закладів загальної середньої освіти. Проте є певний відсоток, коли не використовують або інколи.
Це дає нам можливість стверджувати, що вчителі
не до кінця розуміють можливості даної технології.

Чи застосовуєте Ви технологію
групового навчання під час вивчення географії
у старших класах?
Так
22%
10%

Ні

Інколи

68%

Рис. 2. Результат опитування учителів

Формувальний етап педагогічного експерименту проводився протягом 2018–2019 навчального року у 10-х класах. До експерименту було
залучено 50 учнів, 24 з яких навчалися у конт
рольному 10 класі Криворізької ЗСШІ № 5, а
26 учнів – у експериментальному 10 класі гімназії № 127 м. Кривого Рогу.
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Рис. 3. Рівень навчальних досягнень учнів 10-х класів з географії
до формувального етапу педагогічного експерименту (у %)
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Запропонована методика організації навчання у складі груп на уроках географії у старшій
школі як засобу впливу на якість освіти підтвердила гіпотезу дослідження і дали підстави для
наступних стверджень.
Аналіз психолого-педагогічної і фахової літератури показав, що технологія навчання у складі
груп дозволяє одночасно планувати навчальну
діяльність, взаємне обговорення і контроль. Така
форма активізує пізнавальну діяльність учнів
10–11 класів. Групова робота дає можливість
учням висловити свої думки, своє відношення
до подій, тим самим формує у старшокласників
уміння поводитися один з одним.
Запровадження групової навчальної діяльності, в основу якої покладено спілкування як
двосторонній процес, є одним із головних шляхів
вирішення завдання модернізації сучасної системи освіти, що передбачає формування здатності
до самореалізації у світі, якому притаманні риси
інноваційності, складності, мінливості та суперечливості. Головним і визначальним для групової навчальної діяльності учнів є конструктивне
співробітництво, завдяки якому вони перетворю-

ються із об'єкта викладацької діяльності вчителя
в активних суб'єктів власного учіння.
Нами було встановлено важливий факт, що
групова форма навчальної діяльності в порівнянні з іншими організаційними формами має
низку значних переваг:
1) за той самий проміжок часу обсяг виконаної
роботи набагато більший;
2) висока результативність у засвоєнні знань
і формуванні вмінь;
3) формується вміння співпрацювати;
4) формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми;
5) розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль).
Переваги групової форми навчальної роботи
особливо яскраво виступають при активізації
слабких учнів, що одержують більше можливостей, чим при фронтальній формі навчальної
роботи, для продуктивного обговорення розглянутих проблем. Практика показує, що учні
з низькими навчальними можливостями в групах висловлюються частіше, ніж звичайно в
10–15 разів. Це говорить про підвищення актив-
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Рис. 4. Рівень навчальних досягнень учнів 10-х класів з географії
після формувального етапу педагогічного експерименту (у %)
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ності, що дозволяє успішніше формувати знання, уміння і навички.
Аналіз сучасного стану застосування технологій у складі груп (на основі анкетування вчителів та учнів) показав, що вчителі використовують групову форму у навчанні географії. Проте
використання має частковий характер, особливо
на профільному рівні навчання. Виявлено потребу в практичних методичних розробках в контексті Нової української школи.
Шкільна практика характеризується загалом
низьким рівнем використання групової діяльності у масовій шкільній практиці, про що переконливо свідчать матеріали дослідження, педагоги
закладів загальної середньої освіти недостатньо
обізнані з методикою групової навчальної діяльності, а учні належним чином не підготовлені до
групової навчальної праці в урочний час. Учителі епізодично вдаються до створення малих
навчальних груп учнів, не дотримуючись при
цьому визначених груповою динамікою умов
формування групових суб’єктів діяльності, а
саме: бажання членів однієї групи співпрацювати разом; наявність у складі групи не менше
половини членів, які здатні на належному рівні виконувати конкретну діяльність. Стосовно
навчальної діяльності це означає, що не менше
половини учнів у складі малої навчальної групи
мають мати середній та високий рівень навчальних можливостей. Ми побачили, що впровадження групової навчальної діяльності потребує деяких додаткових витрат часу, оскільки необхідно
здійснити відповідне тематичне планування,
розробити структуру проведення занять, скласти
варіанти завдань.
Педагогічний експеримент показав, що групова навчальна діяльність дає багато можливостей, викликає інтерес учителів з огляду на те, що
спроможна створити оптимальні умови для навчальної діяльності учнів 10–11 класів, розвитку
інтелектуальних, творчих здібностей особистості
і тим самим підвищити рівень навчальних досягнень з економіки та географії. Як вид навчальної
діяльності старшокласників, групова діяльність

багатофункціональна. Поєднання її з інноваційними технологіями є досить гармонійним.
За результатами дослідження було встановлено, що в тих класах, де застосовується групова навчальна діяльність, учні показують високі результати у навчанні. Слабкі учні збагачуються новою
інформацією, мають змогу вчасно отримати додаткові пояснення з незрозумілих питань. Завдяки контролю з боку сильних учнів вони припускаються менше помилок. Сильні учні, допомагаючи
засвоювати навчальний економічний матеріал товаришам у групі, перевіряють і закріплюють свої
знання. Ми підтвердили гіпотезу дослідження,
що групова навчальна діяльність підвищує ефективність освітнього процесу, створюючи умови за
яких учень розкриває свою творчу індивідуальність, тому що стає суб’єктом навчання. Групова
робота сприяє також організації більш ритмічної
діяльності кожного старшокласника.
Нами було визначено чинники підвищення
якості навчання старшокласників з предметів економічного спрямування: групова робота, зміна видів діяльності, демократична організація діяльності, системний підхід, навчально-ігрове середовище
(створення lapbook), навчальна мотивація. Доцільно, щоб учні могли самостійно, за власним бажанням обирати певну діяльність, у ході якої здійснюватимуть пошук, експеримент, розв’язування
проблеми. Це забезпечує задоволення природних
потреб людини, прагнення до кінцевого результату, здатність долати труднощі й впливає на
формування особистості, сприяє її самореалізації
та самоствердженню, у тому числі і економічної
грамотності, культури та компетентності.
Отже, педагогічне дослідження підтвердило
думку вчених про ефективність даної технології
(Лійметс X., 1975), (Нор К., 1998). У груповій навчальній діяльності старшокласників показують високі результати засвоєння економічних знань, слабкі учні виконують за обсягом будь-яких завдань на
20%–30% більше, ніж у фронтальній роботі. Саме
тому треба значно більше приділяти уваги технології групової діяльності учнів на уроках в умовах
нового підходу до процесу здобування знань.
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Фізіотерапія жінок 45+ з ожирінням
Анотація. У статті розглянуто сучасні аспекти поширеності, визначення та оцінки надлишкової маси тіла
і ожиріння. Висвітлено питання підбору адекватної програми зниження ваги для жінок 45+. У всьому світі
відзначається неухильне зростання поширеності ожиріння. В статті також наводяться фактори зовнішнього
середовища, які впливають на надмірне споживання калорійної їжі, багатої на жири і вуглеводи, що легко
засвоюються, хаотичний режим харчування з переважанням «рясного» харчування у вечірній і нічний час,
низька фізична активність. Також описано заходи попередження ожиріння у жінок віком 45+ первинної
профілактики, які проводять серед здорових людей. Вони найбільш ефективні, коли спрямовані на все населення в цілому. Основою є принципи здорового харчування. Медичним працівникам у цих заходах належить провідна і координуюча роль. В статті проаналізовано сучасні підходи до корекції маси тіла та обґрунтувано найбільш раціональні довгострокові заходи фізичної реабілітації для жінок віком 45+.
Ключові слова: надлишкова маса тіла, ожиріння, індекс маси тіла, склад тіла, студенти, зниження ваги,
фізична активність.
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Summary. Today obesity is one of the most common diseases both in Ukraine and in the world. Obesity has
been declared a new non-communicable epidemic of the XXI century by the world health organization (who).
The social significance of this pathology is due to the progressive nature of the disease, which is manifested by
numerous clinical symptoms and severe metabolic disorders that cause severe functional and structural changes
in various organs and systems of the body. Research of features of application of means of physical rehabilitation
among women aged 45+ with obesity is very important as there is a need for versatile, complex strengthening
of health, prevention of complication of involutive age changes in an organism, increase of motor activity of the
women suffering from obesity of alimentary Genesis. On the other hand, the availability of today a large number
of tools, methods of recreational physical training and programs allows in accordance with the individual goals
of the patient to develop their own program of physical rehabilitation. In this regard, the wide prevalence of
the disease necessitates the development and implementation of a comprehensive program of physical therapy,
which would be aimed at stabilizing the functional state and correction of body weight in women aged 45+.
All of the above determines the relevance, scientific and practical significance of the chosen topic. The article
deals with the modern aspects of the prevalence, definition and estimation of excess body weight and obesity.
The issue of selection of adequate weight loss program for women 45+ is covered. There is a steady increase
in the prevalence of obesity worldwide. The article also outlines environmental factors that affect the intake
of high-calorie, high-fat, easy-to-digest carbohydrates, chaotic eating habits with an abundance of «abundant»
nutrition in the evening and night, and low physical activity. Also described are measures to prevent obesity
in women aged 45+ primary prevention, which are conducted among healthy people. They are most effective
when targeted at the whole population. The basis is the principles of healthy eating. Healthcare professionals
play a leading and coordinating role in these activities. The article analyzes modern approaches to body weight
correction and substantiates the most rational long-term physical rehabilitation measures for women aged 45+.
Keywords: overweight, obesity, body mass index, body composition, students, weight loss, physical activity

остановка проблеми. Проблеми надП
лишкової ваги у жінок 45+ досягли такої
актуальності у всьому світі, що зараз почина-

ють поговорювати про чергову «чуму двадцять
першого століття». Цілком точно визначено, що
особи, які мають надлишкову вагу, в 3 рази частіше від людей з нормальною вагою хворіють
артеріальною гіпертонією, в 2,5 рази частіше
в них розвиваються порушення вуглеводного
обміну, в тому числі – цукровий діабет. Відомо, що 90% всіх випадків діабету – це діабет
другого типу, а серед хворих 80–90% пацієнтів
мають ожиріння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Cуспільна значимість проблеми НМТ та ожиріння обумовлена їх негативним впливом на стан
здоров’я і якість життя, високим ризиком розвитку
важких захворювань, серед яких перші місця посідають серцево-судинні недуги, цукровий діабет
ІІ типу [9, с. 85], а також високим рівнем смертності (щорічно більше 1 млн. смертей в Европейському регіоні пов’язані з ожирінням) [20, с. 55]. За
останні роки значно підвищились темпи зростання кількості людей з надлишковою вагою: приріст
за кожні 10 років становить 10% від попередньої
кількості. В Україні ситуація з зайвими кілогра© Аліфіренко К.Л., Володимирова Н.І., 2019
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мами відображає світові тенденції. Згідно статистичних даних загалом в українській популяції
НМТ відмічається більше, ніж у половини дорослого населення, ожиріння – у 20,4% жінок і 11%
чоловіків. З віком поширеність ожиріння прогресує як серед чоловічої, так і серед жіночої популяції: серед українців працездатного віку ожиріння
мають 30% дорослого населення у віці 25-30 років
і майже 50% у віці 45-50 років [6, с. 62]. В Україні
15-16% дітей шкільного віку мають НМТ
і зберігається небезпека зростання цих показників
[15, с. 83]. Встановлено, що серед жінок різного віку
дана патологія зустрічається частіше, ніж серед
чоловіків, що пов’язано з відмінностями в структурі і функціях чоловічого та жіночого організму
[1, с. 7]. Зараз для оцінки надмірної ваги і ожиріння серед дорослих прийнято використовувати індекс маси тіла (ІМТ), який обчислюється як відношення ваги у кг до квадрату зросту у м2, і корелює
з вмістом жирової тканини в організмі. Встановлено, що ІМТ 18,5–24,9 кг/м2 свідчить про нормальну
вагу, 25–29,9 кг/м2 – НМТ, ≥ 30 кг/м2 – ожиріння,
яке може бути далі розподілене на підставі важкості ожиріння (класифікація ВООЗ). ІМТ також
є важливим для оцінки відносного ризику розвитку захворювань, пов’язаних з ожирінням.
На сьогоднішній день ожиріння визнано хронічним захворюванням, яке є складним, багатофакторним і включає екологічні (соціальний
і культурний), генетичні, фізіологічні, метаболічні, поведінкові, і психологічні компоненти.
Ожиріння як хворобу слід відрізняти від надмірної ваги, коли вміст жиру в організмі незначно
підвищений, і ризик для здоров’я виявляється
мінімальним (див. табл. 1). Найчастіше зустрічається аліментарно-конституціональне ожиріння (70-80% хворих), при якому через надлишок
тривалого надходження з їжею енергії порівняно з енерговитратами відбувається накопичення жиру (позитивний енергетичний дисбаланс)
[1, с. 6]. Слід враховувати, що частіше воно виникає у осіб ендоморфного (пікнічного) типу, тому
конституціональна схильність повинна враховуватись. Добре дисципліноване життя з регулярними фізичними навантаженнями і збалансованим харчовим раціоном знижує можливості
накопичення зайвої ваги
Мета дослідження – на основі аналізу сучасних підходів до корекції маси тіла обґрунтувати найбільш раціональні довгострокові заходи
фізичної реабілітації для жінок віком 45+.
Завдання дослідження: 1) вивчити стан
проблеми поширеності НМТ серед жінок віком
45+ і визначити фактори, що цьому сприяють;

2) на основі даних спеціальної літератури проаналізувати сучасні підходи до фізичної реабілітації
осіб з НМТ та ожирінням; 3) визначити найбільш
ефективні технології зниження ваги, які можуть
бути застосовані для жінок віком 45+ з НМТ.
Методи дослідження: теоретичного аналізу
й узагальнення інформації.
Виклад основного матеріалу. Основу лікування хворих на ожиріння у жінок віком 45+
становить, як уже зазначалося, застосування малокалорійною (скороченої) дієти з обмеженням
вуглеводів на тлі підвищеної фізичної активності гладких хворих [1, с. 5].
Поряд з дієтотерапією і руховим режимом хворим на ожиріння, в тому числі і ендокринними
формами, патогенетично обгрунтовано призначення природних і преформованих фізичних
факторів.
На думку багатьох фахівців, фізичні засоби
займають друге за значенням місце в комплексній терапії ожиріння. Лише при четвертого ступеня ожиріння, коли спостерігаються різко виражені і численні ускладнення, коли розвивається
серцево-судинна і дихальна недостатність, фізіотерапія використовується дуже обмежено і лише
по щадним (ненагрузочним) методиками. Доречно підкреслити, що хворим з ендокринними
та церебральними формами ожиріння фізична
терапія проводиться на тлі або після специфічного медикаментозного лікування.
Завдання фізіотерапії: вплинути на основні
ланки патогенезу захворювання, сприяти нормалізації (корекції) діяльності ендокринної системи, поступово знизити масу тіла, стимулювати
адаптаційно-компенсаторні механізми, сприяти
нормалізації обміну речовин, підвищити енерговитрати організму, поліпшити функції нервової,
серцево-судинної і дихальної систем, перешкоджати розвитку ускладнень і хвороб – супутників ожиріння. З фізичних методів лікування при
всіх формах ожиріння найбільш часто використовують лікувальну фізкультуру [1, с. 7].
Основне завдання ЛФК полягає в регуляції обміну речовин шляхом посилення окисних
і ліполітичних процесів, а також у поліпшенні
функцій серцево-судинної і дихальної систем.
З коштів лікувальної фізкультури застосовують ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну
гімнастику, дозовану ходьбу, рухливі спортивні
ігри та спортивні вправи, фізична праця на свіжому повітрі [2, с. 18].
Комплекс фізичних вправ доцільно будувати на
основі велоергометріческіх тестів, оскільки із збільшенням ступеня ожиріння резервні можливості

Сучасна класифікація надлишкової маси тіла та ожиріння
Стан
Нормальна вага
Надлишкова вага
Ожиріння
– помірне (І клас)
– виражене (ІІ клас)
– паталогічне, крайнє (ІІІ клас)
Джерело: складено автором за джерелом [1]

Таблиця 1

18,5-24,9
25,0-29,9

Ризик розвитку
супутніх захворювань
Середній
Підвищенний

30,0-34,9
35,0-39,9
≥40

Помірний
Високий
Дуже високий

ІМТ, кг/м2

організму, функціональні можливості серцево-судинної системи знижуються. При правильному дозуванні названі вправи підвищують енергетичні
витрати організму, покращують діяльність різних
органів і систем, знижують масу тіла.
З метою поліпшення периферичного кровообігу, зняття втоми, підвищення тонусу і рухової
активності хворого в комплекс з лікувальною
фізкультурою добре включати загальний масаж.
Велике місце в комплексній фізіотерапії належить потогінну процедурам. Вони показані
хворим на ожиріння, у яких немає порушень
з боку серцево-судинної діяльності.
Як потогінних процедур можна використовувати загальні світлові ванни. Вони проводяться
при температурі 55-60°С протягом 15-20 хв через
день (10-15 процедур на курс лікування). Світлові
ванни добре чергувати з хлоридними, натрієвими (морськими) ваннами (20-30 г/л при 38-39°С,
по 10-15 хв). Для отримання потогінний ефекту використовують загальні вологі укутування
(45-60 хв щодня). З цією ж метою застосовують сухоповітряні і парові гарячі процедури [2, с. 20].
Слід пам'ятати, що ці процедури, особливо
лазня-парильня (російська лазня), вельми навантажувального для хворих на ожиріння. Тому
вони застосовуються лише у хворих ожирінням
I-II ступеня без явищ недостатності кровообігу.
Перебування в сауні складає 8-12 хв, його повторюють протягом процедури 2-3 рази. При
користуванні російською лазнею перебування
в парильні не повинне перевищувати 10 хв при
температурі на полиці 69-70°С і відносній вологості повітря 30-40%. Для стимуляції потовиділення можна використовувати також деякі інші
теплолечебние процедури (грязьові та парові
ванни, парафінові аплікації та ін.)
Слід мати на увазі, що теплолечебние методи, як, втім, і електролікування, у хворих на
ожиріння можуть широко застосовуватися при
різних супутніх захворюваннях (найчастіше хвороб органів травлення, опорно-рухового апарату
і периферичної нервової системи). Принципове значення (за відсутності протипоказань) має
включення в лікувальний комплекс гідро-і бальнеотерапії, що сприяють зниженню маси тіла,
поліпшенню обмінних процесів кровообігу, що
підтримують м'язовий і психоемоційний тонус,
що надають тонізуючий і гартує, що підвищують
рухову активність хворого [19, с. 5].
Найбільш активні контрастні ванни, при яких
бажано поєднувати дію температурного чинника і руху. Ці ванни нормалізують артеріальний
тиск, покращують скоротливу функцію міокарда,
стан центральної нервової системи, підсилюють
теплопродукцию організму. Температура гарячої води – 40-45°С, час перебування в ній – 3-6 хв;
температура води холодного басейну поступово
знижується з 25 до 18°С, час перебування в ній –
до 1 хв. Починається процедура з занурення в гарячий басейн, закінчується купанням у холодній
воді, робиться по 3-6 заходження в кожен басейн.
Курс лікування – 15-18 щоденних процедур. При
ожирінні I-II ступеня без ускладнень контраст
температур може бути до 20°С, при ожирінні
I-III ступеня в осіб старшого віку з серцево-судинними захворюваннями різниця температур значно менше – 10-13°С, температура гарячої води
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не більше 38°С, процедуру закінчують в гарячій
ванні, процедури можна проводити через день,
12-15 на курс лікування [19, с. 3].
При ожирінні широко використовуються
душі: душ Шарко, циркулярний, віяловий, шотландський, підводний душ-масаж.
При цих впливах поряд з температурним роздратуванням певну роль грає і механічне подразнення шкірних рецепторів. Водяний струмінь
виробляє глибокий масаж тканин, покращує
крово-і лімфообіг, сприяє зниженню маси тіла.
Душові процедури проводяться за наступними варіантами методик:
1) душ Шарко, віяловий душ: температура
35-30°С, тиск – 1,5-3 атм, тривалість процедури
3-5-7 хв кожного дня або через день, на курс –
10-16 процедур;
2) шотландський душ: поперемінне вплив
гарячої (37-45°С) і холодної (25-18°С) водяних
струменів, тиск – 1,5-3 атм; час впливу кожної
струменя – від 20 до 50 с; загальний час – 3-5 хв
щодня або через день, курс – 16-18 процедур;
3) струевой душі показані хворим ожирінням
I-II ступеня в основному молодого та середнього
віку;
4) циркулярний душ більш показаний хворим
астенізірованним без явищ дратівливості. Температура води поступово знижується з 36-34 до
25°С, тривалість – 2-5 хв щодня або через день,
курс лікування – 15-20 процедур;
5) при ожирінні III-IV ступеня можна обережно використовувати дощові душі; підводний душмасаж: температура води – 36-37°С, тиск струменя води – 1-3 атм, тривалість – 12-15 хв через
день або щодня, курс лікування – 10-15-18 процедур. Встановлено, що після курсу лікування
у хворих знижується підвищений рівень холестерину, відзначається істотна редукція маси тіла.
З бальнеологічних процедур хворим показані вуглекислі, сульфідні, радонові, скипидарні
та інші ванни. Вони стимулюють процеси обміну речовин, покращують капілярний кровообіг
і функцію тканинного дихання, надають нормалізує вплив на центральну нервову систему, нейроендокринну регуляцію обміну речовин.
Сульфідні ванни позитивно впливають на
жировий, білковий, вуглеводний обмін речовин,
вони вибірково-збудливо діють на каротидні хеморецептори, що володіють властивістю регулювати
функцію ендокринних залоз. Як сильний відновник сірководень надає сильне вплив на сульфідні
групи білкових і ферментативних систем. Сульфідні ванни викликають виражені гемодинамічні зрушення в організмі, знижують артеріальний
тиск, посилюють серцеві скорочення.
Загальні сульфідні ванни призначаються
за ступеневою (наростаючою по концентрації)
методикою (50, 100, 150 мг/л сірководню, температура – 36-34°С, тривалість – 6-15 хв, через
день, на курс – 10-12 ванн). Сульфідні ванни застосовують у хворих аліментарним ожирінням
I-III ступеня при супутніх захворюваннях суглобів, периферичної нервової системи, початкових
стадіях гіпертонічної хвороби.
При ожирінні I-II ступеня, що протікає без істотних ускладнень, показані вуглекислі ванни,
які сприяють зниженню рівня інсуліну, підвищення рівня естріолу та естрадіолу. Вуглекислі
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ванни підсилюють систолу, подовжують діастолу, сповільнюють серцевий ритм, знижують артеріальний тиск, покращують кровопостачання
серцевого м'яза, посилюють діурез, підвищують
стійкість організму до надмірної кількості вуглекислого газу і нестачі кисню.
Ванни проводяться при температурі 35-36°С,
яку поступово знижують до 33-32°С, а тривалість –
з 7-8 до 12-15 хв. Ванни проводять через день, на
курс лікування призначають 10-12 процедур.
Радонові ванни концентрації 40-80 нки/л
з температурою 36-34°С проводяться через день
або два дні поспіль, і в третій день – перерва; тривалість – 10-15 хв, всього на курс – 12-15 ванн. Ці
ванни надають седативну дію на центральну нервову систему. Стимулюють функцію кори надниркових залоз і симпатоадреналову систему.
Враховуючи їх аналгезуючу, протизапальну, десенсибілізуючу дію, їх доцільно призначати хворим на ожиріння при супутніх захворюваннях
опорно-рухового апарату, периферичної нервової
системи та жіночої статевої сфери.
При ожирінні I-III ступеня застосовують хлоридні натрієві (морські) і йодобромні ванни. Хлоридно-натрієві ванни проводять з концентрацією
солі 30-40 г/л, температура води – 36-37°С, тривалість – 12-15 хв. На курс лікування – 12-15 процедур; їх краще проводити через день або 2 дні
підряд, третій день – перерва. Йодобромні ванни
(методика стандартна) більше показані при гипофізарном ожирінні.
Мінеральні води застосовуються також для
підводних кишкових промивань. Для цих цілей
найчастіше використовують гідрокарбонатні мінеральні води. Вони сприяють нормалізації моторної функції сигмовидної кишки і припинення
запорів, усувають порушення кислотно-лужного
та електролітного балансу.
Особливо вони виправдані при першого ступеня ожиріння, коли спостерігаються звичні запори і немає ознак кардиореспираторной недостатності.
Потера маси тіла сприяє гіпербаричнаоксигенація. Вона не тільки посилює ліполіз і покращує обмін речовин, але і усуває тканинну гіпоксію, так як підвищений тиск створює сприятливі
умови і можливості забезпечення тканин киснем
(тривалість процедури – 60 хв, 2 атм через день,
на курс – 10-14 процедур). На цьому ж принципі грунтується застосування кисневих коктейлів
(піни), збагачених вітаміном С.
Кисневу піну приймають 3 рази на день за 1:
-1,5 год до їди по 1-1,5 л (до почуття насичення).
Можна 6-7-кратним прийомом кисневої піни
замінити їжу в розвантажувальні дні. Курс лікування – 25-30 днів. В амбулаторних умовах
1 раз на тиждень або декаду влаштовують 2 розвантажувальних кисневих дня. Не відображено
ентеральна оксигенотерапія при панкреатиті,
спайкової хвороби. З процедур загальної дії, що
застосовуються як на курортах, так і в позакурортного умовах для лікування хворих на ожиріння, слід згадати про кліматотерапії.
Кліматичні фактори впливають на терморегуляторний апарат, покращують нейроендокринну
регуляцію, функції дихання і кровообігу, підвищують інтенсивність окислювально-відновних
процесів в тканинах, нормалізують реактивність

організму, надають гартуючу і тренувальний
дію на організм в цілому і окремі його системи. Кліматотерапію проводять у вигляді аеро-,
геліо-і таласотерапії.
Аеротерапія у вигляді повітряних ванн проводиться при Еет 18-22°С; тривалість її поступово
збільшується від 20-30 хв до 1,5-3 ч. Прохолодні повітряні ванни надають більш гартуючу дію
(Еет 16-19°С, тривалість – від 5-10 хв до 1,5-2 год).
Прохолодні і холодні (Еет – 10-15°С, 10-15 хв)
ванни призначають у поєднанні з самомасаж,
гімнастичними вправами хворим I ступеня ожиріння. При недостатності адаптації до дії кліматичних факторів аеротерапію проводять по
делікатної методикою: спочатку перебування
на повітрі в одязі – 1-1,5 год, а потім повітряні
ванни тільки в зоні комфортного тепловідчуття
(Еет – 20-22°С).
Геліотерапія проводиться у вигляді загальних сонячно-повітряних ванн по режиму слабкого (від 0,25 до 1 біодози), помірно інтенсивного
(від 0,25 до 2 біодоз) та інтенсивного (від 0,25 до
3 біодоз) курсу. Курс лікування складається з
10-12 сонячних ванн. Вони активуют симпатоадреналову систему, нормалізують процеси терморегуляції.
Геліотерапія застосовується хворим на ожиріння I і II ступеня молодого та середнього віку
без істотних порушень з боку серцево-судинної
системи. Ефективність комплексного лікування
хворих на ожиріння підвищують морські купання (або плавання в прісній воді). Вони застосовуються по режиму помірного (температура не
нижче 18°С) або частіше по режиму слабкого
(температура води не нижче 20°С) впливу.
З метою стимуляції всього організму, поліпшення настрою і працездатності хворого, нормалізації обміну речовин, в тому числі і жирового, можна використовувати і ультрафіолетові
промені. Застосовують загальні ультрафіолетові
опромінення по основній або сповільненій схемі
(до 2-2,5 біодози, 20-24 процедури).
Для поліпшення стану вуглеводного, ліпідного та водно-сольового обміну, усунення проявів
кетоацидозу показані питні мінеральні води.
Для питного лікування хворих на ожиріння
застосовують маломінералізовані (2-5 г/л) або
середньомінералізовані води (5-10 г/л) різного хімічного складу: гідрокарбонатні, хлоридні
натрієві, сульфатно-кальцієво-магнієві, вуглекислі, солоно-лужні та ін Вони сприяють підвищенню глікогенообразовательной функції печінки, зниження підвищеного рівня різних фракцій
ліпідів, позитивних зрушень електролітного балансу, підвищенню лужних резервів організму.
Мінеральні води зменшують резорбцію харчових
жирів і мають послаблюючу і діуретичною дією,
сприятливо впливають на супутні захворювання
органів травлення.
При неускладнених формах ожиріння мінеральну воду призначають по 150-200 мл на прийом (з розрахунку 2-3 мл/кг). Тривалість курсу –
3-4 тижні. При супутніх артеріальної гіпертонії,
атеросклерозі застосовують більш щадні водні
навантаження: по 100-150 мл 1-2 рази на день;
за наявності захворювань нирок збільшується
число прийомів води до 5-6 разів, а її загальна кількість – до 1,5-2,0 л на день, якщо немає

ознак недостатності кровообігу. З пляшкових
мінеральних вод хворим ожирінням можна рекомендувати наступні: Єсентуки № 4 і № 20, нарзан, смирновська, славяновская, феодосійська,
боржомі, Джермук і ін.
Хворим на ожиріння доцільно в лікувальний
комплекс включати і деякі спеціальні фізіотерапевтичні методи.
Для придушення збудливості харчового центру у хворих на ожиріння I-III ступеня рекомендується введення анорексигенної препарату фепранона у вигляді електроаерозолі.
Метод інгаляцій негативно заряджених частинок водного розчину фепранона дозволяє уникати побічної дії препарату, зменшувати його
дозування. На одну процедуру використовують
1,5-2 таблетки фепранона (по 25 мг), які розчиняють в 50 мл дистильованої води. Процедури проводять 2 рази на день: за 30 хв до сніданку і обіду.
Курс лікування складається з 40-60 процедур.
При церебрально-ендокринних формах ожиріння застосовують електричне поле ультрависокої частоти на область проміжного мозку
(битемпоральная методика, оліготерміческая дозування, 5-10 хв, 10-15 процедур, через день).
При ліподістрофіческіх формах ожиріння рекомендується гепарин-електрофорез. Він проводиться на ділянки жирових відкладень при
наступних параметрах: 10-15 тис. од. гепарину
на процедуру, активний електрод-катод, щільність струму – 0,03 – 0,05 мА/см2 ,20-30 хв, курс
лікування складається з 30-50 процедур. Для
зменшення надлишку маси тіла при обмежених, локальних надмірних відкладеннях жирового шкірно-підшкірного шару використовують
також синусоїдальні модульовані струми за методикою електростимуляції. Вплив проводиться
на прямі м'язи живота і на чотириглаву м'яз стегон при наступних параметрах: змінний режим
30 Гц 75-100%, 10-16 хв на поле, курс лікування – 15-20 процедур. Площа прокладок, що застосовуються для лікування, дорівнює 250-300 см2.
Електростимуляція знижує підвищений рівень
загальних ліпідів у сироватці крові, вміст атерогенних фракцій ліпопротеїдів і холестерину, імунореактивного інсуліну, призводить до значного
зменшення надлишку маси тіла за рахунок її
жирового компонента [18, с. 122].
Ожиріння, що представляє патологічне
збільшення маси тіла за рахунок надмірного
накопичення жирової тканини, є самостійним
хронічним захворюванням і водночас – найважливішим фактором ризику інсулінонезалежного
цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, жовчнокам’яної хвороби та деяких
злоякісних новоутворень.
Докази причинно-наслідкового зв’язку ожиріння з серйозними метаболічними порушеннями
і серцево-судинними захворюваннями визначають важливість цієї проблеми для сучасної охорони здоров’я і дозволяють говорити про ожиріння
як серйозну загрозу громадському здоров’ю.
У всьому світі відзначається неухильне зростання поширеності ожиріння. Основну роль у його
високій поширеності грають фактори зовнішнього
середовища, такі, як надмірне споживання калорійної їжі, багатої на жири і вуглеводи, що легко засвоюються, хаотичний режим харчування
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з переважанням «рясного» харчування у вечірній
і нічний час, низька фізична активність. Люди
схильні до переїдання жирної висококалорійної
їжі, оскільки вона смачніша за рахунок підвищеного вмісту жиророзчинних ароматичних молекул і не вимагає ретельного пережовування. Важливу роль відіграє і активне просування на ринку
висококалорійних продуктів.
Попередження ожиріння – це заходи первинної профілактики, які проводять серед здорових людей. Вони найбільш ефективні, коли
спрямовані на все населення в цілому. Основою
є принципи здорового харчування. Медичним
працівникам у цих заходах належить провідна
і координуюча роль.
Первинну профілактику ожиріння необхідно
проводити: при генетичній і сімейній схильності,
при схильності до розвитку захворювань, супутніх
ожирінню (цукрового діабету 2-го типу, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця), при наявності факторів ризику метаболічного синдрому,
особливо у жінок при ІМТ>25кг/м2 [1, с. 7].
Вторинна профілактика ожиріння також вимагає активної участі сімейних лікарів. Залучення ними дієтологів, нутриціологів, ендокринологів має сприяти ранньому виявленню ожиріння
та попередженню його наслідків і ускладнень.
При зниженні маси тіла в осіб з надлишковою
вагою і ожирінням зменшується задишка під час
фізичного навантаження, підвищується фізична
працездатність, спостерігається гіпотензивний
ефект, поліпшується настрій, працездатність, сон,
що в цілому підвищує якість життя хворих. Одночасно зменшуються дисліпідемії, а при наявності
цукрового діабету знижується рівень цукру в крові. Отже, в результаті зниження маси тіла відбувається поліпшення прогнозу життя і зниження
ризику розвитку серцево-судинних захворювань.
Основою методу зниження надмірної маси
тіла є збалансований за калорійністю раціон
харчування. Необхідно пояснити пацієнтові правила збалансованого харчування як щодо калорійності, так і його складу. Залежно від вираженості ожиріння і з урахуванням стану пацієнта
та його професійної діяльності призначають гіпокалорійну дієту на 15-30% нижчу від фізіологічної потреби.
Пацієнтів треба навчити розрізняти низько-,
помірно- і висококалорійні продукти. Продукти,
що рекомендують до споживання без обмеження,
мають забезпечити відчуття насичення (нежирні
сорти м’яса, риби), задовольнити потреби в солодкому (ягоди, чай з цукрозамінником), створити відчуття наповнення шлунку (овочі). Раціон
харчування слід збагачувати продуктами з ліполітичними властивостями (огірки, ананаси, лимон) і які збільшують термогенез (зелений чай,
негазована мінеральна вода, морепродукти).
До програми зі зниження маси тіла необхідно включати не тільки дієтичну корекцію,
а й обов’язкові аеробні фізичні тренування, що
дозволить підвищити або зберегти якість життя пацієнтів. Найбільш ефективні втручання,
спрямовані на корекцію ожиріння, охоплюють
поєднання активних консультацій з корекції
харчування, дієти і вправ з поведінковими стратегіями, спрямованими на те, щоб допомогти пацієнтові придбати відповідні навички.
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Тривалість та інтенсивність вправ залежить
від стану серцево-судинної системи. Обов’язкові
обстеження пацієнта, визначення толерантності
до фізичних навантажень. Найбільш доступним
і простим методом фізичної активності є дозована
ходьба або дозований біг у помірному темпі. При
цьому особливо важлива регулярність занять, що
вимагає вольових зусиль і психологічного настрою.
Показано, що фізична активність призводить
до помірного підвищення енерговитрат і сприяє
зміні енергетичного балансу. Але іноді фізичні
навантаження при безсумнівній користі не дають значного зниження маси тіла, що пояснюється перерозподілом вмісту жирової маси (вона
зменшується) у бік зростання м’язової маси.
Обов’язкові заходи з профілактики ожиріння
[18, с. 123]:
1. Регулярна оцінка маси тіла всіх пацієнтів,
визначення окружності талії. Якщо ці показники в межах норми або знижуються, слід проінформувати пацієнта і схвалити його поведінку.
2. Оцінка характеру харчування і харчових
звичок, прогностично значущих для розвитку
ожиріння, яку бажано проводити всім пацієнтам,
незалежно від величини ІМТ.
3. Інформування пацієнтів про шкоду надмірної маси тіла, особливо про ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
4. Пацієнтам з ІМТ вище 30 необхідно рекомендувати зниження маси тіла до 27 і нижче як
довгострокову мету. При цьому зниження маси
тіла має становити не більше 0,5-1 кг на тиждень.
Якщо зміни харчування недостатньо ефективні,
рекомендують введення низькокалорійної дієти.
5. Постійне спостереження і підтримка пацієнта під час лікування ожиріння. Бажано
кожного тижня або хоча б раз на два тижні повторно вимірювати ІМТ, перевіряти щоденник
харчування, висловлювати пацієнтові схвалення
та заохочення, спостерігати за збільшенням рухової активності та фізичних навантажень.
І система харчування, і фізичні навантаження потребують ретельного, добре продуманого
і жорстко індивідуального дозування. Але часто, коли лікар висловлює пацієнтові побажання
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схуднути, він не дає конкретних рекомендацій,
залишаючи побажання схуднути не більш ніж
побажанням. Не до кінця усвідомлюється і те,
що лікування ожиріння, як, до речі, і лікування
будь-якого іншого пацієнта на те чи інше хронічне захворювання, повинно носити безперервний
характер. Тобто комплекс заходів, спрямованих
на активне зменшення надлишкової маси тіла,
ні в якому разі не повинен закінчуватися поверненням пацієнта до звичайного для нього і його
сім’ї харчування і способу життя. Він має плавно
переходити до комплексу заходів, спрямованих
на підтримку досягнутого результату.
Висновки данного дослідження та перспективи подальшого розвитку. Поширеність
надлишкової маси тіла серед різних категорій населення у більшості країн світу досягла критичної межі і становить реальну загрозу суспільному
здоров’ю. Частка осіб з огрядністю серед студентів
вузів, особливо серед дівчат, є високою (на рівні
20%), чому сприяють особливості студентського
способу життя: незбалансоване харчування, низька фізична активність, високі навчальні навантаження, часті стресові ситуації, шкідливі звички.
Враховуючи негативний вплив ожиріння на
здоров’я людей, особливо жінок віком 45+, високий ризик виникнення численних захворювань
та ускладнень, що загрожують інвалідністю
і смертністю в майбутньому, необхідно виробити адекватний підхід до стійкого зниження маси
тіла, який базується на впровадженні довгострокових змін способу життя та реабілітаційних заходів з корекцією харчового раціону і підвищення рівня фізичної активності.
Посилення рухової активності жінок віком
45+, можливо забезпечити шляхом введення систематичних фізичних тренувань (тривалістю 4060 хвилин не менше трьох разів у тиждень), що
включають різноманітні види аеробних навантажень у поєднанні з фізичними вправами на розвиток гнучкості, сили, координації.
Перспективи подальших пошуків полягають
у розробці і обґрунтуванні ефективності довгострокових програм зниження ваги жінок віком
45+ з надлишковою вагою та ожирінням.
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Раптова серцева смерть: фактори ризику, причини, предиктори
(огляд літератури)
Анотація. Під раптовою серцевою смертю (РСС) розуміють несподівану зупинку серцевої діяльності або
смерть у результаті наявних серцево-судинних захворювань. У 2012 році в Україні було зареєстровано
понад 72 тис смертей від серцево-судинних захворювань. У даній статті розглядаються особливості епідеміології РСС в Україні та за кордоном, а також фактори ризику її розвитку. Приділяється належна увага
основним причинам виникнення та електрокардіографічним предикторам РСС. Обговорюються питання
щодо нових молекулярних біомаркерів і тих, що вже давно зарекомендували себе в якості предикторів
даної нозології: маркерів серцево-судинних захворювань, запалення, гемодинамічних, міокардіальних
стресових і нейрогормональних біомаркерів. Визначення розглянутих молекулярних предикторів може
використовуватися для профілактики та прогнозу РСС. В огляді використовувалися закордонні літературні джерела останніх років.
Ключові слова: раптова серцева смерть, маркери, причини, фактори ризику.
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Sudden cardiac death: risk factors, causes, predictors
(literature review)

МЕДИЧНІ НАУКИ

Summary. Sudden cardiac death (SCD) is considered as an unexpected cardiac arrest or death as a result
of existing cardiovascular diseases. SCD is a fatal condition; in Europe, BCC annually takes 350-700 thousand lives. In 2012, more than 72 thousand deaths from cardiovascular diseases were registered in Ukraine.
Сurrently, identification of risk factors and the implementation of risk stratification among patients with
predisposing factors and diseases that potentially lead to its occurrence are extremely relevant. The problem
of our understanding of the complex etiological and pathophysiological features of SCD with the subsequent
application of the knowledge gained for its effective prevention in risk groups and on an individual basis is of
current interest. This article considers epidemiological features of SCD in Ukraine and abroad, predisposing
factors such as gender, age, ethnic aspects and other undifferentiated risk factors for SCD. Due attention is
paid to the main causes of SCD, namely cardiovascular diseases and their immediate risk factors, as well as
electrocardiographic predictors of SCD. Issues are discussed regarding new and already established molecular
biomarkers as predictors of this nosology: markers of cardiovascular diseases (oxidized low density lipoproteins, cysteine, glutathione, heat shock proteins), inflammation (interleukin-6 and interleukin-18, C-reactive
protein, lipoprotein-associated phospholipase A2, myeloperoxidase, urokinase plasminogen activator receptor, pentraxin-3, metalloproteinase), hemodynamic (natriuretic peptides), myocardial stress (cardiac troponins) and neurohormonal (renin, aldosterone, adrenomedullin, copeptin) biomarkers. The determination of the
considered molecular predictors can be used for prevention and prediction SCD. For review, foreign literary
sources of recent years were used.
Keywords: sudden cardiac death, markers, causes, risk factors.

остановка проблеми. Раптова серцеП
ва смерть (РСС) є значущою причиною
смертності у всьому світі та становить близько

50% випадків смертності від усіх серцево-судинних захворювань [1; 2], при цьому є їх першим
симптомом у 25% осіб [1; 5]. Оскільки РСС являє собою фатальний стан, у даний час надзвичайно актуальним представляється виявлення
факторів ризику, здійснення стратифікації ризику серед хворих, що мають сприятливі фактори та захворювання, що потенційно ведуть до її
виникнення. Розгляду цих проблемних питань
буде присвячена ця стаття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У 2018 році Американський коледж кардіологів,
Американська асоціація серця і Товариство аритмологів опублікували рекомендації щодо ведення
© Уварова К.Г., 2019

хворих зі шлуночковими аритміями і профілактики РСС [78]. Окрім цього, дослідження останніх
років були присвячені стратифікації ризику [35;
36] і прогнозуванню РСС на основі використання
молекулярних біомаркерів [36–39; 75], електрокардіографічних даних [23–25; 30], а також оцінці
епідеміологічної ситуації по РСС [16; 17; 32; 35];
гендерним [3; 14] і віковим особливостям РСС [12]
та її профілактиці [4; 5; 12; 13; 29].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. РСС залишається важким
тягарем для громадської охорони здоров'я в усьому
світі. Попри значний прогрес у розумінні причин
і механізмів розвитку РСС, розробка діагностичних критеріїв для раннього виявлення осіб підвищеного ризику як і раніше представляє важку
задачу для лікарів-клініцистів. РСС має складні

патофізіологічні та етіологічні особливості, тому
необхідно прагнути до можливостей визначення
ризиків розвитку РСС як серед хворих, так і серед
осіб зі сприятливими факторами її виникнення.
Формулювання цілей статті. Метою даної
статті є розгляд і виділення найбільш значущих
факторів ризику, причин і предикторів розвитку
РСС на підставі даних, отриманих при аналізі закордонних літературних джерел останніх років.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновизнаним визначенням РСС вважають несподівану зупинку серцевої діяльності
або смерть у результаті наявних серцево-судинних захворювань. Що стосується клінічних досліджень, у них під терміном РСС розуміють
смерть від серцево-судинних захворювань протягом 1 години від появи симптомів (якщо присутні
свідки) або протягом 24 годин у людини, що раніше вважалася здоровою (при відсутності свідків).
Епідеміологія РСС
Серед населення заходу РСС є причиною
15–20% смертей [3] і в цілому відповідальною за
4–5 млн життів щорічно [4]. За останні десятиліття
РСС щорічно забирала 170–450 тис життів лише
у США [6]. За даними Американської асоціації
серця за 2017 рік, 356 500 випадків зупинки серця відзначалися поза лікарнею [7] і у 209 000 випадків зупинка серця сталася в умовах стаціонару [8]. За даними Weisfeldt M.L. і співавт. [10],
серед 12 930 випадків РСС, що відбулися поза
лікарнею, 74% сталися вдома, а 26% – у громадських місцях. При цьому відсоток тих, що вижили
у громадських місцях становив 34% (проти 12%,
якщо пацієнти перенесли РСС вдома). На жаль,
загальна виживаність за межами стаціонару, за
даними вчених, становить 10%, а серед випадків
смерті, яка відбувається у домашніх умовах (70%
випадків смерті поза лікарнею) виживають лише
6% осіб [7]. Згідно з даними досліджень, в Європі
РСС щорічно забирає 350-700 тис. життів [9].
За офіційними даними ДУ «Головне бюро
судово-медичної експертизи МОЗ України»
у 2012 році в Україні мали місце 72 398 випадків
смерті від серцево-судинних захворювань, з яких
близько 41% склали випадки смерті осіб працездатного віку.
Фактори ризику РСС
Вік
Більшість випадків РСС відзначаються
у дорослій популяції, та вірогідність її розвитку
збільшується з віком [2; 11]. Серед осіб у віці до
35 років найбільша смертність відзначається у віковому діапазоні від 0 до 5 років [11]. Пік смертності через РСС спостерігається після 40 років.
Стать
Серед померлих РСС відзначалася у чоловіків у 2 рази частіше, ніж у жінок [12–14].
Етнічна приналежність
Встановлено, що особи афро-американського
походження мають вищі ризики РСС у порівнянні з особами кавказької національності та латиноамериканцями [15]. На підставі нечисленних
мультиетнічних досліджень вчені дійшли висновку про те, що серед азіатських національностей
РСС зустрічається рідше [16].
Інші фактори ризику РСС
У деяких дослідженнях відзначена роль потенційних тригерів РСС, наприклад, забруднення
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повітря, зміни часу доби та пори року, емоційного
стресу [17; 20]. Також важливими чинниками ризику РСС є похилий вік, чоловіча стать, зловживання алкоголем, психосоціальні фактори.
Фактори ризику серцево-судинних захворювань
Оскільки ішемічна хвороба серця (ІХС) представляє основну причину РСС, слід враховувати
фактори ризику її безпосереднього розвитку: артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, куріння
тютюну, ожиріння, дисліпідемію [16]. Причому
ризик серцево-судинних захворювань зростає
при підвищеному вмісті у крові тригліцеридів
навіть при оптимальній нормалізації вмісту ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) [28; 29].
Клінічні фактори, що призводять до розвитку
РСС, включають дисфункцію лівого шлуночка,
його гіпертрофію, сімейний анамнез серцевої недостатності, прискорене серцебиття, патологічні
електрокардіографічні дані [30].
Електрокардіографічні предиктори РСС
Електрокардіографічні параметри, які є прогностично важливими щодо РСС, включають частоту серцебиття, ознаки гіпертрофії міокарда
лівого шлуночка, тривалість і перехідну зону комплексу QRS, просторовий кут QRS-T, подовження
інтервалу QT [18]. В останні роки активно обговорюються роль і методи оцінки нового важливого
електрокардіографічного предиктора РСС – інтервалу «верхівка-кінець зубця Т» [23–25].
Причини РСС
Вважається, що структурною основою для виникнення РСС є ІХС. Вона відповідальна приблизно за 70% всіх випадків РСС. Навіть серед
молодих осіб ІХС представляє досить часту причину РСС [16]: у віці від 5 до 34 років ІХС виявилася другою за частотою причиною, що лежить
в основі РСС. Особливо сильною виявляється
зв'язок РСС з випадками гострого інфаркту міокарду [27]. Ризик розвитку РСС найвищий у перші місяці після перенесеного інфаркту міокарду
через фатальні тахіаритмії, повторний інфаркт
або розрив міокарду [33].
Окрім ІХС, станом, який потенційно веде до
РСС, є серцева недостатність (СН). При цьому
зниження серцевого викиду може співвідноситися з гострим пошкодженням серця і тривалим
гемодинамічним його перевантаженням; також
порушувати скоротливу функцію серця можуть
різні генетичні варіації [83].
Близько 15% випадків РСС обумовлені наявністю структурних захворювань серця не ішемічного характеру. Вони включають гіпертрофічну
(ГКМП) та дилатаційну (ДКМП) кардіоміопатію, аритмогенну правошлуночкову дисплазію
(АПШД), інфільтративні захворювання (саркоїдоз, амілоїдоз), клапанні захворювання серця
та вроджені аномалії. Роль кардіоміопатій не
ішемічного характеру є більш значущою серед
молодого контингенту осіб і, за оцінками дослідників, ці захворювання становлять 15-30% випадків РСС в осіб молодше 35 років [17; 18].
Серед осіб, які перенесли аритмічну зупинку серця, непов'язану з ІХС або іншими захворюваннями, шляхом систематичного обстеження вдається виявити причину приблизно у 50%
хворих. Дві третини цієї частки доводиться на
первинну аритмічну патологію, яка включає
синдроми подовження або вкорочення інтервалу
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Q-T, синдром Бругада, катехоламінергічну поліморфну шлуночкову тахікардію та синдром ранньої реполяризації [16].
У недавніх дослідженнях було показано, що
з подальшим виникненням РСС пов'язані й інші
клінічні стани, такі як фібриляція передсердь,
хронічна хвороба нирок і обструктивне апное сну
[19-21]. Також з РСС асоційовані такі психічні
розлади як депресія, психоз і тривожні стани [22].
РСС в більшості випадків носить аритмогенний характер. Вона являє собою фінальну стадію ланцюга подій, які ведуть до зупинки серця,
головним чином, у результаті розвитку фібриляції шлуночків (ФШ). ФШ у свою чергу найчастіше
провокується стійкою шлуночковою тахікардією
(ШТ) або ШТ «torsades de pointes» [33]. Також дослідження останніх років надають важливого значення у розвитку РСС безімпульсній електричній
активності серця, брадіаритміям та асистолії [30].
Білкові маркери – предиктори РСС
Маркери атеросклерозу та ІХС
Активно вивчаються білкові біомаркери, які
можуть служити предикторами РСС. Ці біомаркери відображають патофізіологічні процеси, що
лежать в основі ІХС та СН, основних причин РСС
[36]. Дані патологічні процеси включають оксидативний стрес, запалення, що веде до розвитку
атеросклерозу; нейрогуморальну регуляцію, гемодинамічні особливості, міокардіальний стрес,
некроз, фіброз і тканинну регенерацію [37; 38].
Окиснені активними формами кисню ЛПНЩ
запускають серію подій, які ведуть до запальної
відповіді, утворення бляшок, схильних до пошкодження; активації тромбоцитів, нестабільності
бляшки з подальшими її ерозією і розривом [84].
Оксидативний стрес являє собою початкову
стадію при ІХС. Оцінка його ступеню вираженості
можлива завдяки визначенню рівнів антиоксидантів, таких як цистеїн і глутатіон та їх окиснені
аналоги, у плазмі крові. Високий вміст цистеїну
і низький рівень глутатіону пов'язані з підвищеною смертністю в осіб з ІХС [39]. Під час оксидативного стресу активуються білки теплового шоку.
Було показано, що їх рівні значно нижче у пацієнтів з ІХС, а також обернено пропорційні ступеню
вираженості атеросклерозу [40; 41].
Маркери запалення
Запальні біомаркери – інтерлейкін-6 (ІЛ-6)
і інтерлейкін-18 (ІЛ-18), за даними дослідників,
також пов'язані з ІХС [42; 43]. У великому дослідженні за участю європейців середнього віку за
відсутності будь-яких симптомів було показано, що
ІЛ-6 пов'язаний з підвищеним ризиком РСС [46].
Досліджуючи взаємозв'язок між вмістом ІЛ-6 і ступенем вираженості та тяжкості ІХС за допомогою
комп'ютерної томографічної ангіографії вчені дійшли висновку про те, що високі рівні ІЛ-6 асоційовані з важливими несприятливими серцево-судинними подіями [42]. Також вивчалася цінність
ІЛ-6 у прогнозуванні розвитку атеросклеротичних
серцево-судинних захворювань (АСССЗ), СН та інших хронічних захворювань; у результаті було зроблено висновок про те, що рівень ІЛ-6 незалежно
та у високому ступені пов'язаний з АСССЗ, СН
і рівнями загальної смертності [46]. Іншим прогностично значущим маркером ІХС є ІЛ-18 [47].
У хворих з ангіографічно підтвердженою ІХС завдяки вимірюванню рівнів ІЛ-18 та ІЛ-12 через

2 роки спостереження були досягнуті кінцеві точки
відносно серцево-судинних подій; таким чином, існує вищий серцево-судинний ризик в осіб з найвищими рівнями виміряних маркерів [48].
З'являється все більше даних про те, що як
локальне, так і системне запалення відіграють
важливу роль у процесах дестабілізації та розриву атеросклеротичних бляшок, що у свою чергу
веде до гострих серцево-судинних подій. Роботи
останніх років акцентують увагу на можливостях
застосування оцінки біомаркерів запалення для
модифікації стратифікації ризику. Серед усіх
відомих біомаркерів запалення найбільш вивченим як фактор прогнозування перебігу ІХС виявляється С-реактивний білок (СРБ) [49]. Недавнє
дослідження продемонструвало СРБ в якості незалежного предиктора розвитку несприятливих
кардіальних подій [60]. Також в одному з китайських досліджень було показано, що серед осіб
з ІХС рівень високочутливого СРБ (вчСРБ) був
значно вищий, ніж в осіб без даного захворювання [54]. Окрім того, у дослідженні, де вивчали
зміни рівнів вчСРБ протягом 6 років, було помічено, що в осіб зі стабільно низьким і середнім
показником вчСРБ у порівнянні з тими, у кого
рівні вчСРБ підвищувалися або залишалися стабільно високими, мав місце нижчий ризик розвитку ішемічного інсульту, цукрового діабету,
ІХС, серцевої недостатності і в цілому нижчий
ризик смертності [49].
У патофізіологічний процес розвитку атеросклерозу виявляється втягнутим один з нещодавно виявлених біомаркерів запалення – ліпопротеїн-асоційована фосфоліпаза А2 (ЛП-ФЛА2) [50].
ЛП-ФЛА2 провокує ендотеліальну дисфункцію
і бере участь в утворенні бляшок, які легко пошкоджуються [50; 51]. Дослідження останніх років
показали, що ЛП-ФЛА2 пов'язана із розвитком
серцево-судинних подій у здорових осіб, пацієнтів
з ІХС та гострим коронарним синдромом [52].
Як перспективний маркер запалення, а,
отже, і предиктор розвитку серцево-судинних подій розглядається мієлопероксидаза – фермент,
асоційований з оксидативним стресом. Даний
фермент бере участь в окисленні ЛПНЩ, що
веде до збільшення ліпідного ядра і подальшого
формування атеросклеротичних бляшок, більш
схильних до розривів. Таким чином, виявлення,
кількісна оцінка та візуалізація накопичення
мієлопероксидази та визначення її активності
виявляється ефективним для стратифікації серцево-судинного ризику [53].
Також у ролі нового маркера активації імунітету і запалення обговорюється урокіназний
рецептор активатора плазміногену (УРАП).
Було показано, що він експресується на безлічі клітин, які відіграють важливу роль на всіх
стадіях атерогенезу [56]. До того ж, у деяких дослідженнях було продемонстровано значущий
зв'язок між високим рівнем УРАП, що циркулює
у плазмі крові, та наявністю, ступенем важкості
та прогнозом у хворих на ІХС та СН. Розчинний
УРАП (рУРАП) виявився незалежним предиктором розвитку інфаркту міокарду та смерті у пацієнтів із підозрюваною або вже наявною ІХС.
Протягом останніх років вчені зацікавилися вивченням пентраксіну-3 (ПТ-3) – спорідненого з СРБ білка, який виявляється у багатьох

клітинах судинної стінки. Його вважають більш
чутливим біомаркером пошкодження атеросклеротичної бляшки, ніж вчСРБ. На останній стадії
атеросклерозу, яка веде до гострого коронарного
синдрому – стадії дестабілізації та подальшого
розриву бляшки, – було показано значущу кореляцію підвищеної концентрації ПТ-3 з подіями
даної стадії [57]. Також акцентується увага на
тому, що ПТ-3 може бути раннім маркером пошкодження міокарду при гострому коронарному
синдромі [58].
Достатня увага приділяється розгляду ролі
матриксної металопротеїнази (ММП) у розвитку серцево-судинних подій. Змінені рівні МПК2 та МПК-9 виявилися пов'язаними з наявністю
гіпертрофії міокарду лівого шлуночка, хронічною СН і діастолічною дисфункцією у хворих на
ІХС та гіпертензивне серце [59]. Високий вміст
МПК-2 у плазмі крові значимо корелював із розвитком серцево-судинних захворювань, а також
вищі рівні МПК-1, -2 і -3 виявилися значною мірою пов'язаними із загальною смертністю [60].
Нейрогормональні маркери
Підвищені рівні альдостерону та реніну продемонстрували значущий зв'язок з СН і РСС.
З'являється все більше даних на користь залучення альдостерону до розвитку ендотеліальної дисфункції, макрофагального оксидативного стресу, атеросклерозу, судинного запалення
та ішемії міокарду. Показаний взаємозв'язок
між підвищеним вмістом альдостерону у плазмі
крові та довгостроковою смертністю серед хворих
із СН та гострим інфарктом міокарду. Клінічні
дослідження демонструють зниження смертності
та підвищення виживаності у пацієнтів з СН при
блокуванні рецептора альдостерону [77].
Крім того, такі нейрогормональні маркери,
як адреномедулін – гормон з натрійуретичним,
вазоділатуючим і гіпотензивним ефектами – виявляється підвищеним в осіб із хронічною СН
[61]. Підвищений рівень копептіну, пропептиду
аргінін-васопрессіна, був значимо пов'язаний
зі смертністю протягом 90 днів, випадками повторної госпіталізації та звернень до відділень
невідкладної допомоги [79]. До того ж копептін
зарекомендував себе як діагностичний біомаркер, оскільки його негативний показник у період
надходження до відділення невідкладної допомоги показав негативну прогностичну цінність
щодо гострого коронарного синдрому у 99,7%
[78]. Також копептін є потужним індикатором
у прогнозуванні смертності та захворюваності:
підвищений його вміст було виявлено у хворих,
які померли або були повторно госпіталізовані із
симптомами СН після гострого інфаркту міокарду, у порівнянні з пацієнтами, що вижили [79].
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Гемодинамічні біомаркери
Мозковий натрійуретичний пептид (МНП)
і N-термінальний фрагмент попередника МНП
типу B (NT-proBNP) широко використовуються в якості важливих показників для клінічної діагностики СН і кардіальної дисфункції
[72; 74; 75]. Такі стани, як ІХС, різноманітні
аритмії та кардіоміопатії, можуть привести до
підвищення рівнів МНП і NT-proBNP [80].
Міокардіальні стресові біомаркери
Підвищений рівень високочутливого серцевого
тропоніну (сТ) пов'язаний з випадками ІХС [63].
В одному з досліджень було продемонстровано, що
в осіб із підвищеними рівнями сТТ при наявності
дисфункції лівого шлуночка і СН II-III функціонального класу частота випадків смерті була вищою, тоді як серед учасників із низьким вмістом
сТТ випадки смерті не були зареєстровані [64].
В іншому випробуванні було показано, що зміни
концентрації тропоніну, який циркулює, мінімум
на 1 значення вище 99 процентиль у клінічних
умовах узгоджені з ішемією міокарду; тоді як самі
по собі значення вище даної контрольної межі
відображають пошкодження міокарду [65]. Крім
того, навіть показники вмісту сТ нижче верхньої
контрольної межі пов'язані з підвищенням рівнів
смертності та захворюваності ССЗ у здорової популяції [66] і серед хворих [67; 68].
Іншим білком, що є пов'язаним з міокардіальним стресом, некрозом і фіброзом і тому заслуговує на увагу, є остеопонтін. Цей неколлагеновий
білок знаходиться у позаклітинному матриксі
та проявляє свої функції у безлічі біологічних
процесів, у тому числі в запальних, імунних процесах, загоєнні раневих поверхонь, пухлиногенезі, адгезії та міграції клітин, мінералізації та ремоделюванні кісток [69]. Рівні міокардіального
остеопонтіну підвищуються у хворих із термінальною стадією ДКМП і знижуються при розвантаженні серця [70]. Також виявлено, що остеопонтін стимулює апоптоз кардіоміоцитів [71].
Висновки з даного дослідження і подальші перспективи. РСС, як і раніше, залишається значущим тягарем для системи охорони
здоров'я. Дана нозологія має дуже складний етіологічний компонент. За останній час було зроблено великий крок у бік з’ясування механізмів
розвитку РСС, а також були виявлені фактори
ризику та молекулярні маркери, які можуть використовуватися для діагностики, прогнозування та стратифікації ризику даного стану. Однак,
актуальною залишається проблема розуміння
патофізіологічних особливостей РСС із можливостями подальшого застосування отриманих
знань для ефективної її профілактики у групах
ризику та на індивідуальній основі.
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Психологічний супровід розвитку опосередкованої пам’яті
дошкільників у процесі творчих ігор
Анотація. У статті описано емпіричне дослідження проблеми психологічного супроводу опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у процесі творчих ігор. Визначено психологічні особливості
взаємозв’язку рівня розвитку опосередкованої пам’яті дітей та рівня розвитку їх творчої ігрової діяльності.
За результатами дослідження виокремлено декілька підгруп дітей з різними рівнями розвитку пам’яті
та ігрової діяльності. У статті також подані елементи розробленої комплексної системи роботи з розвитку опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у творчій ігровій діяльності, що довела свою
ефективність при впровадженні у практику роботи дошкільного закладу освіти. Описані рекомендації
для вихователів з проблеми психологічного супроводу опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у процесі творчих ігор. Виокремлено основні перспективи дослідження з даної проблематики.
Ключові слова: пам’ять, опосередкована пам’ять, розвиток пам’яті, ігрова діяльність, творча гра.
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Summary. The article clarifies and systematizes the theoretical aspects of the problem of psychological support of indirect memory of older preschool children in the process of creative games, as well as describes the
results of an empirical study with the development of a comprehensive system of work on the development of
indirect memory of older preschool children in creative play. In this empirical study, diagnostics of the levels
of memory development of older preschoolers and the levels of development of the structural components of
their creative games were performed. The psychological peculiarities of the relationship between the level of
development of indirect memory of children and the level of development of their creative play activity are
determined, namely, by means of correlation analysis it is established that the development of play activity
of older preschool children and the development of their memory are closely interrelated. It was found that
children who have well-developed structural components of creative play showed good results in diagnosing
the development of their indirect memory, which indicates that the level of development of the child's creative
play activity directly affects the level of development of his indirect memory. According to the research, several
subgroups of children with different levels of memory and game development were identified, the opportunities
and developmental features of which were taken into account during the development and planning of the
system of work for the development of indirect memory of preschool children in creative games. The article also
presents the elements of the developed complex system of work for the development of indirect memory of older
preschool children in creative play activities, which proved its effectiveness in the implementation of pre-school
education. The recommendations for educators on the problem of psychological support of indirect memory of
preschool children in the process of creative games are described. The main perspectives of further searches on
these issues are highlighted, which are to investigate the problems of understanding by parents of children the
importance of developing different types of memory in creative games.
Keywords: memory, mediated memory, memory development, game activity, creative play.

остановка проблеми. У дошкільному
П
віці пам’ять дитини стрімко розвивається, відбуваються кількісні зміни, які призводять

до того, що дитина може запам’ятовувати і «тримати в голові» все більше інформації. Також
відбуваються якісні зміни: якщо в молодшому
дошкільному віці дитина запам’ятовує та відтворює інформацію мимовільно, без свідомої мети,
то, починаючи з середнього дошкільного віку поступово починає розвиватися довільна пам’ять
дитини, коли вона може ставити перед собою свідому мету – запам’ятати, пригадати і відтворити,
використовувати для цього спеціальні дії та прийоми. У дошкільному віці активно розвиваються
різні види пам’яті, однією з яких є опосередко-

вана пам’ять. Спостереження за дітьми свідчать,
що пам’ять дітей дошкільного віку доцільно розвивати в процесі ігрової діяльності, за допомогою системи спеціально підібраних ігор та вправ
з дітьми. В системі, спрямованій на розвиток
пам’яті дітей, ігри та вправи повинні мати різну складність та підбиратися таким чином, щоб
враховувати наявний рівень розвитку пам’яті
та відповідно рівень розвитку дитячої гри. Однак, не менш важливими є і творчі самостійні
ігри дошкільників. Вони виникають спонтанно,
вимагають включення уяви, підкріплені великим інтересом зі сторони дитини, тому потенціал
таких ігор для розвитку опосередкованої пам’яті
дошкільників значний. Тому уточнення і систе© Мельник І.С., Река О.В., 2019
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матизація теоретичних аспектів даної проблеми,
здійснення емпіричного дослідження з розробкою комплексної системи роботи з розвитку опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного
віку у творчій ігровій діяльності є надзвичайно
важливою та актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В українській та зарубіжній психології питанню
пам'яті дітей дошкільного віку присвячені роботи ряду вчених, встановлено поняття пам’яті, її
функції, процеси та види, індивідуальні властивості (О.М. Леонтьєв, Л.С. Виготський, Г. Ебінгауз,
С.Л. Рубінштейн, З.М. Істоміна, О.В. Скрипченко, О.П. Сергєєнкова, С.Д. Максименко та багато
інших). Залежно від того, що запам’ятовується
та відтворюється, розрізняють за змістом: образну, словесно-логічну, рухову та емоційну пам’ять
[1, с. 301]. В.М. М’ясищев з’ясував, що якість
запам’ятовування матеріалу залежить від емоційного ставлення до нього, – позитивного, негативного чи байдужого [2, с. 182]. Залежно від
характеру перебігу процесів пам’яті, її поділяють
на мимовільну та довільну. Це два послідовних
етапи розвитку пам’яті [2, с. 182]. Дослідженнями О.О.Смирнова і його співробітників доведено,
що наявність зацікавленості до предмету та емоційне сприймання інформації є важливим стимулом мимовільного запам’ятовування. Залежно від часу закріплення і зберігання матеріалу
пам’ять поділяють на сенсорну, короткочасну
і тривалу (О.В. Скрипченко, П.А. М’ясоїд). Дослідження П. Зінченка, О.О. Смирнова виявили
залежність запам’ятовування від зв’язку матеріалу з мотивами, метою та умовами діяльності
[2, с. 186]. С.Д. Максименко, О.П. Сергєєнкова
поділяють пам’ять на короткочасну, довготривалу та оперативну.
Для нашого дослідження є цікавою класифікація пам’яті за використаними для
запам'ятовування засобами. Так, за цим критерієм виділяються: безпосередня пам'ять, яка
являє собою пряме механічне відображення
подій і явищ; це найбільш простий і примітивний вид пам'яті, характерний для ранніх стадій розвитку людини як у філогенетичному,
так і в онтогенетичному плані; зовні опосередкована пам'ять, характерна для більш високого ступеня культурно-історичного розвитку людини; являє собою перший крок до оволодіння
і управління пам'яттю. Це спроба забезпечити
свій спогад, виокремлення якогось сліду пам'яті
з допомогою стимулу, що виконує функцію засобу запам'ятовування; внутрішньо опосередкована пам'ять – це вища форма пам'яті, логічна
пам'ять, коли відбувається перехід від вживання
зовнішніх засобів запам'ятовування до внутрішніх елементів досвіду. Для того, щоб цей перехід
міг відбутися, самі внутрішні елементи повинні бути достатньо сформовані. У цьому процесі
формування внутрішнього досвіду людини центральна роль належить мовленню і мисленню.
Зазначимо, що дослідженнями опосередкованої
пам’яті займалися О.М. Леонтьєв, Л.С. Виготський, С.Д. Максименко та інші.
Доповнювати та збагачувати досвід дитини,
розширювати можливості її пам’яті, урізноманітнювати її діяльність, можна за допомогою різних
видів ігор, такі як дидактичні ігри, рухливі, на-

родні ігри та всі види творчих ігор (Д.Б. Ельконін, З.М. Істомина, Р.В. Павелків, В.С. Мухіна,
Т.В. Дуткевич та ін.). Проблеми розвитку психічних процесів дітей у іграх, включаючи розвиток їх пам’яті, піднімалися у роботах таких відомих психологів та педагогів як Д.Б. Ельконін,
О.О. Смирнов, С. Русова, Ф. Фребель та ін. Гра –
провідна діяльність дітей дошкільного віку, закладений в самій дитині принцип пізнання себе
та оточуючого світу. Про це свідчать праці вітчизняних та зарубіжних педагогів (Л.С. Виготський,
О.В. Усова, О.В. Запорожець). О.В. Усова писала,
що дидактичні ігри, ігрові завдання та прийоми
дозволяють підвищити сприймання дітей, урізноманітнюють навчальну діяльність, вносять
інтерес [6, с. 170]. Г.А. Урунтаєва, О.В. Усова
займались систематизацією ігор, описанням їх
характеристик, класифікували ігри. Творчі ігри
дітей вивчав Д.Б.Ельконін, який пропонував виділяти 4 рівня розвитку сюжетно-рольової гри,
пов’язаних з динамікою її компонентів [7, с. 35].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У підборі вправ та ігор,
призначених для розвитку пам’яті дітей дошкільного віку, треба враховувати необхідність
розвитку всіх видів пам’яті дітей: образної (що
є провідною в дошкільному віці і тісно пов’язана
з мисленням), рухової (як основою для засвоєння складних сенсомоторних навичок трудової,
ігрової, музичних, спортивної діяльності тощо),
словесно-логічної (яка реалізується в описовому
та пояснювальному мовленні), та емоційної (що
зберігає враження про відносини і контакти з навколишнім, застерігає від можливих небезпек
або, навпаки, підштовхує діяти). У творчих іграх
можна з успіхом розвивати всі ці види пам’яті
з використанням опосередкованих засобів, тобто
розвивати опосередковану пам’ять. Ці аспекти
порушеної проблеми потребують подальшого вивчення, що і визначило проблематику проведення нашого дослідження.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є огляд емпіричного дослідження проблеми психологічного супроводу опосередкованої пам’яті
дітей старшого дошкільного віку у процесі творчих ігор, а саме розкриття психологічних особливостей взаємозв’язку рівня розвитку опосередкованої пам’яті дітей та рівня розвитку їх творчої
ігрової діяльності та опис комплексної впровадженої у практику системи роботи з розвитку
опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у ігровій діяльності.
Виклад основного матеріалу. Для емпіричного дослідження проблеми психологічного
супроводу опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у процесі творчих ігор нами
було організовано емпіричне дослідження, у якому взяли участь 20 дітей 5-6 років (вихованці
ЗДО № 589 м. Києва).
Для дослідження опосередкованої пам’яті
нами була використана методика «Діагностика
опосередкованої пам'яті» О.М. Леонтьєва. Її зміст
полягав у тому, що перед досліджуваними розкладалися 30 карток у будь-якому порядку, але
так, щоб вони їх всі добре бачили. Після цього
давалася наступна інструкцію. «Тобі потрібно
буде запам‘ятати ряд слів. Для того щоб краще їх запам‘ятати, потрібно кожного разу, коли
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я називатиму слово, вибрати одну із карток, яка
б допомогла це зробити. Ось, наприклад, перше
слово, яке потрібно запам'ятати – дощ. На жодній картці дощ не намальований, проте можна
вибрати картку, яка б допомогла запам‘ятати
це слово». Коли дитина вибирала картку, її відкладали в сторону і запитували: «Як ця картка
нагадує про дощ?». Якщо досліджуваний приступав до роботи без бажання, то це запитання
задавалося, починаючи із 3-4 слова. Всі відібрані картки відкладалися в сторону. По закінченню експерименту, досліджуваному показували
картки у будь-якому порядку, а досліджуваний
мав відтворити слова та як (за якою ознакою) він
поєднав цю картку та слово.
Оцінка результатів методики «Діагностика опосередкованої пам'яті» здійснювалася за
наступним принципом: за кожне правильно
відтворене слово або словосполучення дитина
отримувала 1 бал. Правильно відтвореними вважалися не тільки ті слова і словосполучення,
які відновлені по пам'яті буквально, але і ті, які
передані іншими словами, але точно за змістом.
Приблизно правильне відтворення оцінювалося
в 0,5 бали, а невірне – в 0 балів. Максимальна
загальна оцінка, яку дитина могла отримати за
даною методикою, дорівнювала 10 балам. Таку
оцінку дитина отримувала тоді, коли правильно
згадувала всі без винятку слова і вирази. Мінімально можливою оцінкою є оцінка – 0 балів,
у тому випадку, коли дитина не могла згадати за
малюнками і позначками жодного слова.
Результати методики показали, що у 10% дошкільників виявлено дуже високий рівень опосередкованої пам'яті, у 30% дошкільників – високий
рівень, у 50% – середній рівень і у 10% – низький рівень розвитку опосередкованої пам'яті.
Дітей старшого дошкільного віку з дуже низьким рівнем опосередкованої пам'яті не було виявлено. Отже, можна відзначити досить високі
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результати у дітей, що свідчить про те, що коли
запам'ятовування відбувається під час прикладної діяльності та певної додаткової стимуляції,
матеріал запам’ятовується набагато краще.
На наступному етапі нашого дослідження
для вивчення особливостей розвитку пам’яті дітей старшого дошкільного віку у грі проводилась
діагностика рівня розвитку їх ігрової діяльності.
Дослідження проводилось відповідно до рівнів
розвитку структурних компонентів творчої гри
дошкільників за схемою, розробленою Д.Б. Ельконіним (таблиця 1).
Оцінка результатів здійснювалась за наступним принципом: дитина отримувала певну кількість балів за кожним показником рівня розвитку
структурних компонентів творчої гри (задум; зміст;
ігрові дії; правила, згідно таблиці 1) відповідно
до рівнів розвитку гри. Тобто, за кожен показник
вона могла отримати від 1 до 4 балів. Максимальна оцінка, яку дитина могла отримати, складала
16 балів (що відповідає IV рівню розвитку гри), мінімальна – 4 бали (І рівень розвитку гри).
В процесі спостереження за творчими іграми
старших дошкільників висновки про рівень розвитку ігрової діяльності робилися наступним чином:
– 15-16 балів – дуже високий рівень розвитку
структурних компонентів творчої гри дошкільників;
– 11-14 високий рівень розвитку структурних
компонентів творчої гри дошкільників;
– 7-10 балів середній рівень розвитку структурних компонентів творчої гри дошкільників;
– 4-6 бали – низький рівень розвитку структурних компонентів творчої гри дошкільників.
Результати методики показали, що у 10%
дошкільнят виявлено дуже високий рівень розвитку структурних компонентів творчої гри,
у 25% – високий рівень (можна сказати, що 35%
дітей досліджуваної групи має достатньо високий рівень розвитку гри), у 55% (майже полови-
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Зміст показників рівня розвитку структурних компонентів творчої гри
задум визначається цікавістю до іграшки та предметних дій
зміст реалізується у діях з предметами
ігрові дії з предметами одноманітні, повторювані
ролі не називаються, визначаються іграшкою, не пов'язані між собою
правила відсутні
задум визначається цікавістю до спілкування з однолітками
зміст реалізується у діях з предметами, спрямованими на іншу дитину
ігрові дії послідовні, коло дій виходить за межі одного типу
ролі називаються, розподіляються, реалізуються через ігрові дії
правила не приймаються, але їх порушення помічаються
задум визначається цікавістю до виконання ролі у спільних іграх
зміст реалізується у діях, які спрямовані на передачу ставлення до партнера
послідовність та різноманітність ігрових дій визначається однією роллю
ролі названі до початку гри, розподілені, рольове мовлення
правила обговорюються, порушення логіки ігрових дій виправляються
задум визначається цікавістю до рольових стосунків у грі
зміст реалізується у діях, в яких виявляється ставлення до ролі
ігрові дії різноманітні, послідовні, спрямовані на партнерів по грі
ролі названі, розподілені, рольове мовлення, позаігрові стосунки відсутні
правила чітко окреслені, порушення їх не допускається
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Таблиця 1
Показники рівня розвитку структурних компонентів творчої гри дошкільників
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ни групи дітей) – середній рівень і тільки у 10%
дошкільнят – низький рівень розвитку творчої
ігрової діяльності.
В рамках вивчення психологічних особливостей розвитку пам’яті дітей старшого дошкільного
віку у грі та виявлення впливу розвитку ігрової діяльності на рівень розвитку пам’яті дітей старшого
дошкільного віку, ми мали можливість встановити статистично значимий взаємозв’язок (в межах
охопленої нашим дослідженням кількості дітей)
між рівнем розвитку опосередкованої пам’яті дітей
та рівнем розвитку їх творчої ігрової діяльності.
Результати порівняння цих двох досліджень
за з’ясованими рівнями розвитку спочатку були
внесені до таблиці (таблиця 2).
Далі за допомогою здійснення кореляційного
аналізу (на основі внесених порівняльних даних
рівнів розвитку творчих ігор та рівнів розвитку
опосередкованої пам’яті у кожної дитини) ми зробили висновок, що розвиток ігрової діяльності дітей
старшого дошкільного віку та розвиток їх пам’яті
тісно взаємопов’язані між собою (коефіцієнт кореляції за Пірсоном приблизно дорівнює 0,76).
Отже, в результаті аналізу виявилось, що
діти, у яких добре розвинені структурні компоненти творчої гри, в більшості своїй, показали
гарні результати під час діагностування розвитку їх опосередкованої пам’яті. За результатами
комплексного аналізу проведеного дослідження, ми впевнилися в тому, що рівень розвитку
творчої ігрової діяльності дитини безпосередньо
впливає на рівень розвитку її опосередкованої
пам’яті. Тому пам’ять дитини необхідно розвивати в процесі саме ігрової діяльності, за допомогою спеціально підібраної системи ігор та вправ.
У процесі дослідження нами було виокремлено декілька підгруп дітей з різними рівнями
розвитку опосередкованої пам'яті та творчої
ігрової діяльності: діти з низьким рівнем розвитку пам’яті та ігрової діяльності; діти з середнім рівнем розвитку пам’яті та ігрової діяльності;
діти з високим рівнем розвитку пам’яті та ігрової діяльності. Зрозуміло, що під час розробки
та планування системи роботи з розвитку опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного
віку, ми враховували можливості та особливості
розвитку кожної з цих підгруп.
З метою розвитку опосередкованої пам’яті дітей в процесі ігрової діяльності нами була розроблена та впроваджена система спеціально
підібраних ігор та вправ з дітьми старшого дошкільного віку, яку ми назвали «Запам’ятайка».
До системи було включено ігри за правилами
та вправи на розвиток мислення, уваги, різних
видів пам’яті дітей, які рекомендовано використовувати як під час ігрової діяльності, так і в процесі освітньої діяльності з дітьми; під час ранко-

вої зустрічі, на прогулянках, у другій половині
дня; під час індивідуальної роботи, роботи підгрупами або групової.
Запропоновані в системі ігри та вправи для
дітей старшого дошкільного віку доцільно використовувати під час проведення різних видів
освітньої діяльності (формування математичних уявлень, розвитку мовлення та грамоти дітей, ознайомлення з довкіллям тощо), але більш
ефективною, наприклад, буде гурткова робота,
виконання ігор та вправ у процесі цілеспрямованого комплексного або інтегрованого заняття.
Кількість ігор та вправ, які використовуються,
також як і час проведення, залежать від складності виконання, зацікавленості дітей в ігровому
процесі, обізнаності дітей у грі, її новизни для
них. Бажано додавати не більше однієї нової для
дітей гри на день, інші повинні бути знайомими
чи частково знайомими, можна проводити знайомі ігри з поступовим ускладненням.
В процесі підбору вправ та ігор для дітей
враховувалась необхідність розвитку всіх видів
пам’яті: образної (що є провідною в дошкільному
віці і тісно пов’язана з мисленням), рухової (як
основою для засвоєння складних сенсомоторних
навичок трудової, ігрової, музичних, спортивної
діяльності тощо), словесно-логічної (яка реалізується в описовому та пояснювальному мовленні)
та емоційної (що зберігає враження про відносини і контакти з навколишнім, застерігає від можливих небезпек або, навпаки, підштовхує діяти).
Система роботи також включає в себе методичні рекомендації для вихователів з питання
розвитку та формування опосередкованої пам’яті
дітей старшого дошкільного віку та рекомендації щодо роботи з батьками в цьому напрямку.
В рекомендаціях йдеться про: види та етапи розвитку пам’яті дошкільника; шляхи формування елементів логічного запам’ятовування під
час освітнього процесу; поетапне формування
розумових дій під час мнемічної класифікації
(практичні дії, мовні та розумові); застосування
групування з метою запам’ятовування; смислове
співвіднесення, інші прийоми та особливості їх
використання; управління розвитком пам’яті дітей старшого дошкільного віку.
Як для вихователів, так і для батьків у системі роботи передбачається інформація про характерні особливості розвивальних ігор (що собою являє гра, різні форми завдань для дитини,
основні принципи, чого не можна робити під час
процесу розвивальних ігор з дітьми, правила гри
тощо. Також в рамках роботи вихователів з батьками з питань розвитку пам’яті дітей дошкільного віку в процесі ігрової діяльності нами було
створено пам’ятку для батьків «Розвивальні ігри
з дітьми. Як грати?».

Результати порівняння діагностування опосередкованої пам’яті дітей
та рівня розвитку їх творчої ігрової діяльності
Рівень розвитку дитини
за результатами дослідження
Дуже високий рівень
Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень

Результати дослідження
ігрової діяльності, %
10
25
55
10

Таблиця 2

Результати дослідження
опосередкованої пам’яті, %
10
30
50
10
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Висновки і пропозиції. Таким чином, у даній статті ми здійснили огляд емпіричного дослідження проблеми психологічного супроводу
опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку у процесі творчих ігор, розкрили психологічні особливості взаємозв’язку рівня розвитку
опосередкованої пам’яті дітей та рівня розвитку
їх творчої ігрової діяльності. Також у статті були
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описані елементи комплексної впровадженої
у практику системи роботи з розвитку опосередкованої пам’яті дітей старшого дошкільного віку
у ігровій діяльності, яка довела свою ефективність. Подальшою перспективою дослідження
вбачаємо розгляд проблем розуміння батьками
дітей важливості розвитку різних видів пам’яті
у творчих іграх.
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Особливості самовідношення та локусу контролю
як предиктори стресостійкості особистості
Анотація. У статті представлено аналіз змісту поняття «стресостійкість», «самовідношення», «локус контролю», проаналізовано психологічні складові, зміст, класифікації зазначених феноменів. Теоретично обґрунтовано можливість розгляду особливостей самовідношення та локусу контролю у якості важливих
предикторів стресостійкості особистості. Наведено результати проведеного емпіричного дослідження особливостей самовідношення та локусу контролю як предикторів стресостійкості. Дослідження проведено
на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, вибірку склали досліджувані
різних професій та видів діяльності чисельністю 60 осіб. Результати частково підтверджують гіпотезу стосовно того, що особливості самовідношення та локус контролю є предикторами стресостійкості особистості.
Ключові слова: стресостійкість, самовідношення, локус контролю, інтернальність, копінг-стратегії.

Salyuk Maryna, Hribanova Kristina

Oles Honchar Dnipro National University

Features of self-attitude and personality`s locus of control
as predictors of psychological resilience
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Summary. The article analyzes the content of the concept of "psychological resilience", "self-attitude", "locus
of control". Also, it analyzes the psychological components, content, classification of these phenomena. The possibility of considering features of self-attitude and locus of control as important predictors of personality stress
resistance is theoretically substantiated. The results of the empirical study of the features of self-attitude and
locus of control as predictors of stress resistance are presented. The research was conducted on the basis of
the Oles Honchar Dnipro National University. The sample included 60 participants (34 females, 26 males),
aged from 15 to 56. A quasi-experimental plan for nonequivalent groups was chosen. Applied psychodiagnostic techniques: the Holmes and Rage Stress Inventory (1967); the Express Diagnostics of the Stress Level
(BCS) (K. Schreiner, 1993); the Self-attitude Questionnaire (S. R. Panteleev, 1993); the Scale of self-esteem
(M. Rosenberg, 1972); the technique for diagnosing the internality and externality by E.F. Bazhina, E.A. Golynkina, and A. M. Etkind, which aim is to determine the control localization (1984); Lazarus coping strategies
test (The Way of Coping Questionnaire) (adapted by T.L. Kryukova, E.V. Kuftyak, and M.S. Zamyshlyaeva,
2004). Mathematical-statistical methods: the correlation analysis (Spearman's rank correlation coefficient),
the determination of the statistical significance of differences between the groups (U-Mann-Whitney criterion),
the Multiple linear regression (MLR). The results partially support the hypothesis that self-esteem and locus of
control are predictors of personality stress. The research has shown that the high indicators of the self-attitude
are accompanied by the high indicators of psychological resilience, however, the individuals with a high level of
the internality can be characterized as high and low indicators of the psychological resilience of the individual.
The correlation and regression model was built to predict the existence of the psychological stability to stress
based on the indicators of its self-attitude and locus of control.
Keywords: psychological resilience, self-attitude, locus of control, internality, coping-strategies.

остановка проблеми. Cоціальна ситуП
ація сьогодення часто вимагає від психіки людини виконувати свої функції на межі

можливостей, залучаючи до активної роботи
когнітивну сферу. Сучасний світ щоденно ставить перед індивідом питання про особисту відповідальність та успішність власної поведінкової активності, що тісно пов’язане з питанням
суб’єктивного контролю особистості та переживанням власної самоефективності. Такі умови
вимагають використання цілого арсеналу різноманітних копінг-стратегій поведінки, спрямованих на подолання стресових життєвих ситуацій.
Відповідного до того, чи успішним є вибір тієї
чи іншої стратегії подолання кризи, ми можемо говорити про здатність людини до адаптації
в змінних умовах навколишнього середовища.
Переосмислення індивідом власних успіхів чи
невдач формує його уявлення щодо власного
потенціалу, впливає на відчуття власної самоефективності та самовідношення загалом. Саме
тому вивчення проблеми психологічних пред© Салюк М.А., Грібанова К.В., 2019

икторів стресостійкості людини є надзвичайно
актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Під терміном «стресостійкість» дослідники розуміють емоційну стійкість, психологічну стійкість
до стресу, стрес-резистентність, фрустраційну
толерантність та ін. У психологічному словнику
стресостійкість характеризується як певна сукупність особистісних якостей, які дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, вольові,
емоційні навантаження (перенавантаження),
обумовленні особливостями життєдіяльності, без
особливих шкідливих наслідків для здоров’я людини та її психологічного благополуччя.
На думку одного з фахівців з проблем психологічного стресу В.О. Бодрова, вихідною позицією
у вивченні стресостійкості має служити визначення цього поняття, яке ряд авторів зводить лише
до емоційної стійкості, хоча ці терміни не є тотожними. Під стресостійкістю він розуміє інтегративну властивість людини, яка характеризує ступінь
її адаптації до впливу екстремальних факторів

зовнішнього і внутрішнього середовища та діяльності. Стійкість до стресу визначається рівнем
розвитку психічних, фізіологічних та соціальних
механізмів регуляції поточного функціонального
стану і поведінки в цих умовах [3].
Б.Х. Вардянян визначає стресостійкість як особливу взаємодію всіх компонентів психічної діяльності, в тому числі емоційних: «стресостійкість
можливо більш менш конкретно визначити як
властивість особистості, що забезпечує гармонійні відносини між усіма компонентами психічної
діяльності у емоціогенній ситуації і тим самим
сприяє успішному виконанню діяльності» [4].
Наразі в психологічній науці склалась значна кількість підходів до розуміння феномену стресостійкості, деякі вчені характеризують
стресостійкість через фізіологічні детермінанти,
зокрема, через загальні властивості нервової системи та темперамент. Я. Рейковський говорить
про «чутливість до емоціогенних подразників»
як основу стресостійкості [10]. Цього підхожу також дотримується К.К. Платонов, визначаючи
стресостійкість як взаємодію емоційно-вольових
якостей людини (ступінь вольового володіння
достатньо сильними емоціями) щодо характеру
діяльності, при цьому він підкреслює, що важливим є не ступінь емоційної збудливості, а її вплив
на навички та діяльність людини [7].
Деякі вчені зводять стресостійкість до властивостей темпераменту, що дозволяють надійно
вирішувати цільові задачі діяльності за рахунок
оптимального використання резервів нервовопсихічної та емоційної енергії [8].
Стресостійкість, як один з інструментів адаптації, реалізується через копінг-стратегії, які
обирає людина для опанування життєвою ситуацією [1; 6]. Високий рівень стесостійкості частіше
передбачає вибір проблемно-орієнтованих ніж
емоційних копінг-стратегій, тобто людина надає перевагу раціональному аналізу проблеми,
пов'язаному зі створенням і виконанням плану
вирішення важкої ситуації. Проявляється проблемно-орієнтований копінг в таких реакціях:
самостійний аналіз людиною того, що сталося,
звернення за допомогою до інших, пошук додаткової інформації.
Новітні дослідження феномену стресостійкості акцентують увагу на трьох його компонентах:
1) фізіологічний (темпераментальні характеристики); 2) поведінковий (вибір моделі та способу
поведінки, спрямованої на подолання стресогенних умов життєдіяльності); 3) когнітивний компонент – суб’єктивна оцінка індивіда власного впливу на події оточуючого середовища та здатність
подолати складні життєві обставини [5]. Коротко
зупинимось на аналізі когнітивних факторів стресостійкості, до яких можна віднести особливості
самовідношення та локусу контролю особистості.
Самовідношення розглядають як систему емоційно-ціннісних установок стосовно власного «Я»,
яка включає в себе пізнавальний (знання про себе,
уявлення про свої якості, властивості), емоційний
(оцінка цих якостей і пов’язані з нею почуття щодо
себе) та практичний компоненти (оцінка людини своїх можливостей в практичній діяльності)
[2]. Виділення самовідношення як самостійного
об’єкта психологічного аналізу частіше за все здійснюється шляхом розмежування в єдиному проце-
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сі самосвідомості двох аспектів: процесу отримання
знань про себе та власне самоставлення як деякої
стабільної характеристики суб’єкта.
Локус контролю визначають як якість особистості, що характеризує її схильність приписувати відповідальність за результати власних
дій чи поведінки зовнішнім силам (екстернальний, зовнішній локус контролю) або власним
здібностям, діям та зусиллям (інтернальний,
внутрішній локус контролю). Поява цього терміну в психологічній літературі пов’язана в першу чергу з роботами американського психолога
Дж. Роттера [9]. Особистість, яка, пояснюючи підсумки власних досягнень чи невдач, посилається
на свою діяльність чи бездіяльність, на власні
риси характеру, навички та уміння, Дж. Роттер
назвав інтерналом – особистістю з внутрішнім
локусом контролю. У противагу першому типу,
особистість, яка у всіх наслідках своєї життєдіяльності бачить генералізований вплив лише
зовнішніх обставин, була іменована екстерналом – особистістю з зовнішнім локусом контролю.
Дослідники зазначають, що локус контролю – це
оцінка рівня відповідальності, власної ролі, ступеню контролю власного життя, інтернальний
локус контролю часто пов’язують зі зменшенням
рівня тривоги та дестабілізуючих негативних
емоцій в умовах стресу [3].
Наявність певного локусу контролю особистості обумовлює не лише її функціонування
в окремих ситуаціях. Когнітивна орієнтація формує специфічність процесу сприйняття, певний
фільтр, що структурує інформацію у ментальному досвіді особистості певним чином. Тобто, коли
ми говоримо про локус контролю, ми торкаємось
поняття, що є значно більшим, ніж просто прийняття відповідальності. Локус контролю обумовлює патерни поведінки, способи взаємодії
особистості з оточуючим середовищем. Когнітивна орієнтація особистості визначає стійку модель
поведінки особистості та формує переживання
себе як суб’єкту діяльності. В процесі виконання
тієї чи іншої діяльності, стикаючись із успіхами
та невдачами, особистість оцінює себе, тому когнітивна орієнтація має тісний зв’язок з феноменом самовідношення.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Отже, позитивне самовідношення, впевненість у собі та інтернальний локус контролю обумовлюють прагнення особистості
приймати на себе відповідальність за події власного життя та нерозривно пов’язані з поняттям
особистісного контролю, що виявляє себе в когнітивній сфері. Це дозволяє припустити, що зазначені феномени відіграють важливу роль у проявах стресостійкості особистості. Проте в сучасних
психологічних дослідженнях не представлене чітке уявлення щодо характеру взаємозв’язку між
особливостями самовідношення особистості, її інтернальності та стійкості до стресів.
Метою даної статті є виклад результатів
емпіричного дослідження, яке проводилось для
з’ясування ролі самовідношення та локусу контролю особистості у проявах її стресостійкості.
Виклад основного матеріалу. Емпіричне
дослідження проводилось упродовж 2019 року на
базі Дніпровського національного університету
імені Олеся Гончар. Вибірку дослідження склали
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60 осіб віком від 15 до 56 років: 34 – жіночої статі,
26 – чоловічої статі. До дослідження були залучені представники різних професій та видів діяльності: учні, студенти психологічного факультету,
медичні працівники, економісти, програмісти.
Психодіагностичні методики дослідження:
Оціночна шкала стресових подій Холмса-Раге
(The Holmes and Rage Stress Inventory); методика «Експрес діагностика стану стресу» (ДСС)
К. Шрайнер (1993); опитувальник дослідження
самовідношення С.Р. Пантєлєєва (1989); шкала
самоповаги М. Розенберга (1972); опитувальник
«Рівень суб’єктивного контролю» (Є.Ф. Бажин,
Є.А. Голикін, О.М. Еткінд, 1984); опитувальник
«Способи опонуючої поведінки» (Ways of Coping
Questionna, WCQ) Р. Лазаруса, С. Фолкмана
(в адаптації М.С. Замишляєвої, Т.Л. Крюкової,
Е.В. Куфтяк, 2004).
Результати розрахунків коефіцієнтів кореляції ρ-Спірмена між показниками стресостійкості
та самовідношення представлені в таблиці 1.
Оскільки за результатами діагностики стресостійкості більш високі показники свідчать
про нижчий рівень стійкості до стресу, можемо
наступним чином інтерпретувати отримані результати кореляційного аналізу. Досліджувані,
що демонструють більш виражений рівень стресостійкості, характеризуються вищими показниками внутрішньої чесності та загального рівню
самоповаги. І, навпаки, виражені показники
внутрішньої конфліктності та самозвинувачення

мають тенденцію супроводжуватися низькими
значеннями за шкалами стресостійкості.
Результати
кореляційного
аналізу
показників стресостійкості та локусу контролю
(таблиця 2) дають можливість констатувати статистично значущі зв’язки між інтернальністю
у сфері успіху та стресостійкістю за методикою
Холмса-Раге (чим вище інтернальність у даній
сфері, тим нижче стресостійкість), між інтернальністю у сфері виробничих відносин та стійкістю до стресу за методикою К. Шрайнера (навпаки, чим вище інтернальність у даній сфері,
тим вище стресостійкість).
Дані результати (табл. 2) не є неочікуваними,
на нашу думку, досліджувані з інтернальним
локусом контролю можуть характеризуватися
як високими, так і низькими значеннями стресостійкості. Лише за умови супроводження інтернальності впевненістю у власній самоефективності та високим рівнем самоповаги, особистість
демонструє порівняно високий рівень стійкості
до стресогенних впливів. Варто зазначити, що
конструкт локусу контролю скоріше відноситься
до каузальної оцінки подій життя, інтернальний локус контролю індивіда не обов’язково буде
свідчити про високий рівень самоповаги, але високий рівень самоповаги переважно передбачає
високий рівень інтернальності при поясненні результатів подій.
Для більш детального аналізу нами було розділено вибірку досліджуваних на дві групи в за-

Значення коефіцієнтів кореляції Спірмена
між показниками стресостійкості та самовідношення
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Показники самовідношення
Внутрішня чесність
Самовпевненість
Самокерівництво
Віддзеркалене самовідношення
Самоцінність
Самоприйняття
Самоприв’язаність
Внутрішня конфліктність
Самозвинувачення
Загальний рівень самоповаги

Таблиця 1

Показники стресостійкості
Оціночна шкала стресових
Експрес-діагностика
подій Холмса-Раге
стану стресу
-0,212
-0,365**
0,015
-0,104
-0,187
-0,232
-0,184
-0,248
-0,094
-0,104
-0,087
-0,163
-0,249
0,079
0,451**
0,376**
0,165
0,382**
0,041
-0,254*

Примітка: ** – рівень значущості р<0,01; * – рівень значущості р<0,05

Значення коефіцієнтів кореляції Спірмена
між показниками стресостійкості та інтернальності
Показники локусу контролю
Загальний показник інтернальності
Інтернальність у сфері успіху
Інтернальність у сфері невдач
Інтернальність у сфері сімейних відносин
Інтернальність у сфері виробничих відносин
Інтернальність у сфері міжособистісних відносин
Інтернальність у сфері здоров’я
Примітка: * – рівень значущості р<0,05

Таблиця 2

Показники стресостійкості
Оціночна шкала стресових Експрес-діагностика
подій Холмса-Раге
стану стресу
0,192
-0,133
0,256*
-0,114
0,081
0,038
0,169
-0,172
-0,042
-0,295*
0,099
0,001
0,192
0,073
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Таблиця 3
Усереднені показники застосування копінг-стратегій у двох групах досліджуваних
та рівень значущості розбіжностей за критерієм U-Манна-Уітні

Конфронтація

9,09

11,33

Дистанціювання

8,96

10,60

Самоконтроль

12,51

11,00

Пошук соціальної підтримки

12,18

11,46

Прийняття відповідальності

6,75

8,33

Уникнення

12,18

14,33

Планування вирішення проблеми

11,63

11,33

Позитивна переоцінка

11,69

8,93

лежності від показників стресогенності життєвих
подій та стресостійкості. В першу групу потрапили 33 досліджуваних, які оцінили ступінь стресогенності подій у власному житті як порівняно
високий (300 балів та більше за методикою визначення стресостійкості та соціальної адаптації Холмса і Раге) та продемонстрували високий
рівень стресостійкості (менше 5 балів за методикою визначення стресостійкості К. Шрайнера).
До другої групи були віднесені досліджувані
(15 осіб) з високим ступенем стресогенності подій
у власному житті (300 балів та більше за методикою Холмса і Раге) та низькими показниками
стресостійкості (6 та більше балів за методикою
визначення стресостійкості К. Шрайнера). Для
встановлення статистичної значущості розбіжностей між групами було застосовано критерій
U-Манна-Уітні.
У виділених групах аналізувались розбіжності між показниками самовідношення, інтернальності та особливостей копінг-поведінки.
Отримані результати свідчать, що в групі
з порівняно високим рівнем стресостійкості на
статистично значущому рівні (р<0.05) спостерігаються більш виражені показники за шкалами
«Відзеркалене самовідношення», «Загальний
показник самоповаги», «Загальний показник інтернальності», «Інтернальність у сфері виробничих відносин».
В таблиці 3 представлені показники застосування різних копінг-стратегій у виділених групах досліджуваних.
Досліджувані з низьким рівнем стресостійкості характеризуються більш вираженими показниками застосування стратегій «Конфронтація»
та «Дистанціювання» (р<0.05). Натомість в групі
з високим рівнем стійкості до стресів спостерігається більш висока схильність застосування стратегії позитивної переоцінки, тобто вони долають
негативні переживання у зв’язку з проблемою за
рахунок її позитивного переосмислення, інтерпретуючи її як стимул для особистісного зростання, при цьому характерним є орієнтування

Рівень значущості
розбіжностей за
критерієм U-МаннаУітні
р = 0,017, р< 0.05
розбіжності значущі
р = 0,031, р< 0.05
розбіжності значущі
р = 0,240, р> 0.05
розбіжності незначущі
р = 0,568, р> 0.05
розбіжності незначущі
р = 0,090, р> 0.05
розбіжності незначущі
р = 0,062, р> 0.05
розбіжності незначущі
р = 0,911, р> 0.05
розбіжності незначущі
р = 0,023, р< 0.05
розбіжності значущі

на філософське осмислення проблемної ситуації,
включення її в більш широкий контекст роботи
особистості над саморозвитком.
Результати теоретичного аналізу досліджуваної проблеми, отримані емпіричні дані, дозволили припустити доцільність можливості
прогнозування показників стресостійкості на
основі показників самовідношення особистості.
З цією метою було здійснено множинний лінійний регресійний аналіз. Незалежними змінними (предикторами) було обрано показники за
шкалами опитувальника дослідження самовідношення С.Р. Пантєлєєва. Залежною змінною
виступає показник стресостійкості за методикою
К. Шрайнера.
За результатами статистичної обробки було
побудовано однофакторну кореляційно-регресійну модель:
Стресостійкість (інвертований показник) =
= 2,37 + 0,45 = Самозвинувачення
Результати регресійної статистики наведено
в таблиці 4, загальна характеристика побудованої кореляційно-регресійної моделі представлена в таблиці 5.
Таблиця 4
Регресійна статистика для моделі
прогнозування показників стресостійкості
Показники
R
R-квадрат
Нормований R-квадрат
Стандартна похибка

Розраховане значення
0,45
0,20
0,19
1,68

Таблиця 5
Характеристика кореляційно-регресійних
зв’язків
t-критерій
Показники Коефіцієнт
регресії
Стьюдента Р-значення
Самозвинувачення

0,45

3,80

0,00
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Показники копінг-стратегій

Групи досліджуваних
Високий рівень
Низький рівень
стресостійкості
стресостійкості
(N = 33)
(N = 15)
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Величина коефіцієнту регресії для побудованої моделі дорівнює 0,45, виділений фактор корелює позитивно (самозвинувачення). Значення
R-квадрату (коефіцієнту детермінації) дорівнює
0,20, частка дисперсії результату Y (стресостійкість), пояснена регресією, складає 20%.
Таким чином, за результатами регресійного
аналізу можливе прогнозування рівня стресостійкості особистості на основі такого показника
самовідношення як самозвинувачення.
Висновки. Отримані дані дають можливість
охарактеризувати особистість, яка має високі показники стресостійкості, описуючи особливості
її когнітивного компоненту. Така людина буде
впевнена, що має підстави очікувати позитивні
результати власної діяльності та братиме на себе

відповідальність за наслідки своєї поведінкової
та ментальної активності. Можна припустити,
що особистість, яка характеризується високим
рівнем стресостійкості, демонструватиме включеність у події власного життя, відчуватиме можливість впливати та контролювати, взаємодіяти
зі стресогенними чинниками.
Серед перспектив подальшої дослідницької роботи в рамках даної наукової проблематики можна вважати необхідність більш детального
вивчення характеру взаємозв’язку інтернальності
та самозвинувачення зі стресостійкістю особистості.
Важливим напрямком подальшого розвитку теми
є розробка систем тренінгових занять щодо розвитку стресостійкості особистості шляхом впливу на
показники самовідношення та локусу контролю.
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Психологічні аспекти дослідження рівня особистісної зрілості
Анотація: Розглянуто сучасний стан психологічних досліджень особистісної зрілості у освітньому середовищі. Проаналізовано методики, які використовуються для вивчення специфіки, складності, формування
соціальної толерантності у студентському середовищі. Виділено проблематику дослідження формування
особистісної зрілості, як необхідної якості особистості майбутніх психологів. Вибрано методики емпіричного дослідження рівня особистісної зрілості. Виконано практичне дослідження рівня особистісної зрілості серед студентів Львівського державного університету внутрішніх справ. Здійснено аналіз отриманих
результатів вивчення особистісної зрілості студентів, проведена статистична обробка результатів. Визначено перспективи подальших досліджень особистісної зрілості. Зроблено висновок про необхідність
подальшого дослідження процесу формування рівня особистісної зрілості для розробки теоретичних та
практичних засад підготовки майбутнього фахівця у сфері практичної психології.
Ключові слова: особистісна зрілість, соціальна структура особистості, інтегративні властивості особистості.
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Psychological aspects of personal maturity level research

остановка проблеми. Формування соціП
альної зрілості має велике значення для
формуванні професійної спрямованості особис-

тості. Особливого значення набуває виховання
соціальних якостей особистості, яке відбувається
в процесі підготовки майбутніх психологів, причому цей процес має не менш велике значення,
ніж оволодіння теоретичними знаннями. Поняття «зрілість» і «особистісна зрілість» розглядаються в сучасній науці як багатоаспектні категорії, що мають філософські підстави і базуються
на певних методологічних підходах. Процес підготовки студентів-психологів потребує не лише
розвитку в них професійних якостей, але й формування соціальної зрілості. Ця потреба зумовлена вимогами суспільства щодо підготовки висококваліфікованих фахівців − психологів.
Одним з головних кількісних показників
сформованості зрілої особистості є фізичний вік
людини, використання такого показника не є однозначним показником суспільних, культурних

і професійних навиків та умінь, не відображає рівень готовності до соціальної взаємодії. Дійсність
постійно переконує нас у тому, що багато людей у своїх вчинках і поведінці перебувають на
більш низькому психологічному рівні, ніж той,
який відповідає їх фізичному віку. Особистісну
зрілість неможливо підмінити рівнем високу інтелекту або ерудицією, вона не досягається автоматично в процесі отримання професійної освіти,
накопичення знань або у випадку зайняття високої керівної посади.
Соціальна зрілість особистості особливо
яскраво може виявитись у процесі вибору виду
майбутньої професійної діяльності, вступу на
професійну стежку, вони чинить вплив впливає
на формування самостійності та осмисленості
професійного вибору. Спостерігається чіткий
зв'язок між успішністю людини на шляху до
соціально-психологічної зрілості і успішністю
кар'єрно-професійної самореалізації. Таким чином особистісна зрілість це поєднання стійкості
© Семенів Н.М., 2019
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Summary. Article contains results of a study on personal maturity in the student environment. The article
defines the essence of the concept of "personal maturity", and also shows the importance of the personal maturity of university students as an integrative criterion for the development of personality. Analyzed the state of
development of the concept of personal maturity in modern psychology. Revealed the relationships of personal
maturity with social processes and interactions. This article discusses the social maturity of the personality
of high school students as a condition for successful adaptation to the modern sociocultural environment,
identifies criteria for determining a socially mature personality. The formation of personality maturity is of
particular importance when it occurs in the process of training future psychologists, and this process is no less
important than mastering theoretical knowledge. In the discussion of the phenomenon of personal maturity,
this article puts a special emphasis on t personal maturity in the students’ environment. Research of personal
maturity among the youth has great practical significance, especially in different age groups. Also in article it
is analyzed research methodology factors used modern psychology to study the complexity, uniqueness, specificity, validity existence forming personal maturity in a student environment. Proved the need for a practical
study of personal maturity in a student environment. Determined prospects for further research on personal
maturity in future research. The results of the research on personal maturity among students are available.
The analysis of the results has brought to light the factors which influence the personal maturity level of students of the Lviv State University of Internal Affairs (Ukraine). Results have shown that a valid and reliable
instrument for personal maturity assessment has been elaborated. Determined the prospects of further research on personal maturity. Concluded that there is a need for further study of the process of formation of a
high level of personal maturity for the development of theoretical and practical foundations for the preparation
of a future specialist in the field of practical psychology.
Keywords: personal maturity, social structure of personality, integrative personality traits.
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особистісних рис, ціннісних орієнтацій та активної життєвої позиції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Особистісна зрілість як поняття, що поєднує головні досягнення процесів навчання і виховання, що здійснюються сім'єю, школою (загальноосвітньою та професійною), соціальним оточенням,
соціумом в цілому не одноразово ставала предметом дослідження психологічної науки. Особистісна зрілість – це новоутворення, що має відповідну системну організацію, складну багаторівневу
структуру і беззаперечно є сукупністю мотиваційного, когнітивного і діяльнісного компонентів особистості. Саме ступінь сформованості і поєднання цих компонентів дозволяє особистості
пройти успішну соціалізацію та гармонізацію
з навколишнім середовищем. Формування особистісної зрілості як психологічного явище
є предметом досліджень науковців, педагогівпрактиків, соціальних працівників, які досліджували процес формування соціальної зрілості
у поєднанні з навчально-виховними процесами
у закладах вищої освіти (Nagra, 2013; Johnson,
Blum., 2008; Wechsler, 1950; Fossas, 2019; Vancea,
2017, Camberis, McMahon, Gibson, Boivi, 2007).
Особливо актуальним аспектом дослідження соціальної зрілості є проблема соціального зростання та формування свідомості в молодіжному
середовищі та при підготовці фахівців.
У праці Т.В.Комар здійснено спробу теоретичного та емпіричного аналізу проблеми
взаємозв’язку соціальної зрілості та спрямованості професійної зрілості особистості психолога.
Досліджено особливості взаємозв`язку соціальної
зрілості особистості та спрямованості професійної
зрілості психолога у процесі їх формування. [2].
У статті А. Черкашина розглядається проблема
дослідження особистісно-професійної зрілості
майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України [6]. Праця О.В. Крюкової визначає
сутність, психологічний зміст соціальної зрілості
особистості та її компонентів: відповідальності,
толерантності, само розвитку; розглядає підходи
до розуміння психології толерантності, відповідальності, саморозвитку [7]. Теоретичний аналіз
основних підходів до визначення сутності і критеріїв особистісної зрілості, уявлень зарубіжних
та вітчизняних психологів щодо особистісної
зрілості як результату та умови розвитку психологічно здорової особистості виконаний у праці
Г.І. Меднікової [1]. У праці В. Радула розглянуто
особливості взаємовпливу соціального досвіду, соціальної зрілості особистості та її акмеологічного
розвитку, зроблено акцент на необхідності цілісного розвитку людини та поетапного формування
її зрілості [4]. О.А. Лукасевич розглянула психологічні особливості досягнення особистісної зрілості студентами вищого навчального закладу [3].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Процес формування особистості студента-психолога як майбутнього
кваліфікованого спеціаліста, його особистісних
та професійних якостей викликає закономірну
зацікавленість дослідників, педагогів-практиків, персоналу освітніх закладів, що обумовлено
зростанням соціальних очікувань щодо освітнього процесу відповідних освітніх установ. Студентська молодь – це та соціальна група, яка

несе в собі величезний потенціал майбутнього,
саме їй незабаром головним чином належить визначати долю країни. Навчання і виховання молоді є важливим засобом її соціального розвитку,
способом залучення до майбутньої професійної
діяльності. У зв'язку з цим проблема розвитку соціальної зрілості студентської молоді набуває винятково важливого значення в діяльності вузу.
Однак досліджень, присвячених формуванню
особистісної зрілості недостатньо.
Для студентів-психологів важливим є не тільки оцінка освітнього рівня, а й показники соціальної зрілості, що визначають професійних
профіль молодого фахівця і його спрямованість
у майбутній професійній діяльності. На жаль
випуск студентів-психологів проводиться лише
з оцінюванням знань, отриманих безпосередньо
під час навчального процесу. На сьогодні недостатньою є практика дослідження рівня особистісної зрілості серед студентів як випускників,
так і старших курсів.
Метою статті є визначення рівня соціальної
зрілості студентів ВНЗ як майбутніх фахівців
шляхом емпіричного дослідження в середовищі
студентів психологічному факультеті Львівського державного університету внутрішніх справ,
проведення кореляційного аналізу отриманих
результатів, визначення напрямків і перспективи подальших досліджень соціальної зрілості
особистості.
Виклад основного матеріалу. Зрілість особистості це соціально і психологічно обумовлений етап розвитку особистості, який традиційно
відповідає за досягнення людиною рис самостійності та самодостатності. Соціально зріла особистість в змозі розуміти та внутрішньо сприйняти
основні соціальні цінності, розуміти та усвідомлювати власні соціальні та громадянські права
і обов'язки, ефективно засвоювати і сприймати
загально соціальні та групові норми поведінки
та співжиття, та критично розглядати та розуміти власний соціальний статус у суспільстві
та професійному середовищі.
Досягнення особистісної зрілості, як в дзеркалі, відображає постійний і достатньо тривалий у часі соціально-психологічний процес, що
є поступовим рухом від структури індивідуальної мотивації, яка засновується на власних потребах, до структури, в якій головну роль мають
цінності (поняття «потрібно» або «повинен»). Цей
процес передбачає осмислення і прийняття загально соціальних або групових норм і цінностей
та прагнення використовувати та дотримуватись
них в соціальній взаємодії, особливо в ситуаціях,
коли особистості доводиться здійснювати соціально-моральний вибір.
Особистісна зрілість не виступає в якості вікової характеристики. Зріла особистість здатна до
продуктивного та ефективного застосування своїх особистісних можливостей, вона має здатність
до саморегуляції.
У нашому дослідженні досягнення особистісної
зрілості розглядається як складова частина комплексу цілей процесу навчання і виховання у закладах вищої освіти, тобто як розвиток комплексу
особистісних якостей студента, яке може бути розвинене в процесі навчання, виховання і самовиховання. З позиції підготовки фахівців у закладах
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слідженні брали участь студенти 3-4 курсів. Загальна вибірка досліджуваних складала 80 осіб.
З них 26 особа чоловічої статі та 54 осіб жіночої
статі. Вік досліджуваних 19-21 рік.
Для вивчення показників особистісної зрілості у студентів-психологів використовувався
опитувальник особистісної зрілості розроблений
О.С.Штепою. Відповідно до цих результатів у досліджуваних на рівні вище середнього розвинуті
толерантність (М=6,93, SD=1,82), контактність
(М=6,86, SD=1,41), самоприйняття (М=6,88,
SD=1,63), автономність (М=6,80, SD=1,92), відповідальність (М=6,48, SD=1,91) та креативність
(М=6,03, SD=1,86). Показники синергічності,
глибинності переживань, життєвої філософії
та децентрації були виражені на рівні нижче середнього (див. таблицю 2). Зазначені показники
та їх величина свідчать про наявність необхідного рівня особистісної зрілості у студентів. Зазначені показники характеризують досліджуваних,
як відповідальних за свої вчинки, готовність діяти згідно із загальними вимогами норм моралі
та відповідати за свої вчинки перед самим собою, іншими людьми та суспільством. У стосунках з навколишніми виявляють готовність до
співпраці, здатність підтримати, бути надійними у своїй справі, умінні довіряти собі, власним
судженням, у відносній незалежності, спрямованості на досягнення, позитивному ставленні до
себе, в умінні враховувати минулий досвід і співвідносити його зі своїми планами на майбутнє,
уміють самоорганізовуватись, мають власний
погляд на світ бачити і реалізовувати власну
життєву місію. Для досліджуваних характерний високий рівень цілепокладання, розуміння
особистісних цінностей, бачення себе джерелом
подій власного життя, уміють досягати власні
цілі використовуючи власні ресурси, у співпраці
гнучко змінюють лідерську позицію на позицію
помічника, не центрується на власній першості.
Для вивчення показників мотивації до успіху
у студентів використовувалася методика діагностики мотивації до успіху Т. Елерса. Виявлені
статистичні показники шкали мотивації до успіху за Т. Елерсом вказано у таблиці 2.
Відповідно до даних у цій таблиці середній показник мотивації до успіху (М=17,28, SD=2,58),
свідчить про наявність у студентів-психологів
високої мотивації до успіху, що характеризує їх
як осіб, здатних до середнього рівня ризику для
досягнення бажаного результату, докладають

Статистичні показники шкал опитувальника особистісної зрілості
Відповідальність
Децентрація
Глибинність переживань
Життєва філософія
Толерантність
Автономність
Контактність
Самоприйняття
Креативність
Синергічність

Мінімум

Максимум

2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
3,00
4,00
4,00
2,00
1,00

10,00
8,00
24,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,00

М
Середнє
6,48
4,71
5,75
5,23
6,93
6,80
6,86
6,88
6,03
5,51

Таблиця 1

SD
Стд. Відхил
1,92
1,76
3,19
1,78
1,82
1,92
1,41
1,63
1,86
2,35

ПСИХОЛОГІЧНІ науки

вищої освіти, особистісна зрілість може розглядатися як бажана мета професійного навчання
і становлення студента як майбутнього фахівця.
У професійній діяльності майбутніх фахівців зріла особистість задає стиль спілкування та відповідним чином впливає на оточуючих людей, ще
є обов’язковою функцією професійного психолога.
Також ця особистість спроможна визначати і направляти хід поді у своїй професійній кар’єрі.
Підходячи до психологічних категорій, що визначають досягнення майбутнім фахівцем психологічного спрямування особистісної зрілості
наведемо перелік таких рис: самоприйняття, саморегуляція, відповідальність, інтернальність;
самоактуалізація, моральність, професійна діяльність як сенс життя, самореалізація, позитивна я-концепція; інтелектуальність; самостійність; аутентичність; трансценденція, психічне
здоров’я. Відповідно, встановивши рівень набуття цих рис, можна констатувати досягнення особистістю відповідного рівня особистісної зрілості.
Загальновизнаних комплексних тестів, які
мають змогу дати точні кількісні показники рівня особистісної зрілості людини, немає. Проте
для визначення такого рівня є окремі наукові
розробки і тестові методики, спільне використання яких в психологічному дослідженні встановити рівень особистісної зрілості людини.
При проведенні дослідження рівня соціальної зрілості було застосоване поєднання використання методик емпіричного психологічного
дослідження к і методів статистичної обробки
отриманих в результаті експерименту результатів. Порівняльний та кореляційний аналіз
використовувались як обрані методи статистичної математичної обробки отриманої інформації. Для порівняння результатів дослідження
у двох і більше групах був застосований метод
статистичного опрацювання даних. Відповідно
кореляційний аналіз виявив взаємозв'язки між
ознаками, що досліджувались емпірично досліджуваними ознаками. Факторний аналіз виділених груп ознак, які взаємодіють між собою
дозволив виділити найсуттєвіші змінні. Аналіз
отриманих статистичних даних виконаний за допомогою програми SPSS 13.0. for Windows.
Для того, щоб реалізувати мету дослідження
та виконати визначені завдання було здійснено
емпіричне дослідження в студентському середовищі . на психологічному факультеті Львівського
державного університету внутрішніх справ. У до-
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максимум зусиль у власну діяльність, схильні
орієнтуватися на власні сили, гнучко та наполегливо добиватися поставленої мети, вміють
самоорганізовуватись у критичних ситуаціях,
та знаходити вихід із них. Для повноцінного виконання своїх обов’язків прагнуть постійно удосконалювати та розвивати свої знання, вміння
та навички, скеровують свої ресурси на побудову продуктивних соціальних міжособистісних
відносин, у конфліктних ситуаціях стараються
зрозуміти тачку зору і позицію свого партнера,
та налагодити процес спілкування. Для вивчення перешкод у встановленні емоційних контактів у психологів використовувалася методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних
контактів за В.В. Бойко.
Таблиця 3 вказує на особливості перешкод
у встановленні емоційних контактів, середній
показник цієї методики коливається в межах:
М=6,01, SD=2,81, що свідчить, що інколи емоції
можуть перешкоджати у щоденному спілкуванні студентів-психологів, та на шляху досягнення
цілей партнерів, але в більшості випадків, досліджувані скеровують свої ресурси на побудову
продуктивних міжособистісних відносин, і у конфліктних ситуаціях стараються зрозуміти свого
партнера та налагодити процес спілкування.
Для вивчення показників кар’єрних орієнтацій студентів використовувалася Анкета «Якорі
кар’єри» Е. Шейна.
Відповідно до даних таблиці 5 найбільшу
кількість балів досліджувані набрали за шкалами «Виклик» (М=8,3, SD=1, 89), «Стабільність
роботи та місця проживання» (М=8,13, SD=1,66).
Ці показники характеризують досліджуваних
осіб, як людей, основними цінностями, яких є:
конкуренція, перемога над іншими, вирішення
складних проблем, подолання перешкод, такі
люди можуть бути талановитими, займати висо-

кі посади, прагнуть реалізувати себе в професії,
а також вказує на те, що серед них можуть бути
люди, які не ризикують надмірно своїм статусом
та надбаннями.
На середньому рівні у досліджуваних були
показники професійної компетентності (М=7,83,
SD=1,51), менеджменту (М=6,41, SD=1,58), автономії (М=6,8, SD=1,49), слугування добру (М=7,86,
SD=1,38) та інтеграції стилів життя (М=6,55,
SD=1,51), цей факт свідчить про те, що досліджувані прагнуть досягати успіху у діяльності, стати
майстрами у своїй роботі, виконують свою роботу
у межах своєї компетентності, наявність таких
цінностей як: робота з людьми, слугування людству, завжди орієнтуються на кінцевий результат. Найменшу кількість балів студенти набрали
за шкалою підприємництво (М=5,31, SD=1,47),
що ще раз підкреслює прагнення до стабільності
та відсутність готовності до ризику.
З таблиці 4 бачимо, що досліджувані найбільшу кількість балів набрали за такими шкалами, як: «виклик», «стабільність роботи та місця
проживання», що характеризує їх, як людей, які
прагнуть займати високі посади, реалізувати
себе в професійній діяльності, вдосконалювати
свої вміння та навички, а також дані показники
вказують на те, що досліджувані не будуть ризикувати надмірно своїм статусом та надбаннями,
тобто для них важливими є стабільність та впевненість. Також слід зазначити, що основними
цінностями, якими керуються досліджувані
є конкуренція, перемога над іншими, вирішення
складних проблем, подолання перешкод.
На середньому рівні у досліджуваних були
показники професійної компетентності, менеджменту, автономії, слугування добру, та інтеграції
стилів життя цей факт свідчить про те, що досліджувані прагнуть досягати успіху у діяльності,
стати майстрами у своїй роботі,виконують свою
Таблиця 2

Статистичні показники шкали
мотивації до успіху за Т. Елерсом

ПСИХОЛОГІЧНІ науки

Мотивація до успіху Елерс

Мінімум

Максимум

1 10,00

2 21,00

М
Середнє
17,28

SD
Стд. Відхил
2,58

Таблиця 3
Статистичні показники шкали бар’єрів у встановленні емоційних контактів за В.Бойко
Бар’єри у встановленні
емоційних контактів

Мінімум

Максимум

М
Середнє

SD
Стд. Відхил

1,00

13,00

6,012

2,81

Статистичні показники анкети «Якір кар’єри»
Професійна компетентність
Менеджмент
Автономія
Стабільність роботи та місця проживання
Слугування добру
Виклик
Інтеграція стилів життя
Підприємництво

Мінімум

Максимум

5,00
1,00
3,00
4,00
4,00
2,00
3,00
2,00

10,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,00

М
Середнє
7,83
6,41
6,80
8,13
7,86
8,30
6,55
5,31

Таблиця 4
SD
Стд. Відхил
1,51
1,58
1,49
1,66
1,38
1,89
1,51
1,47

роботу у межах своєї компетентності, завжди
орієнтуються на кінцевий результат, ефективно
розподіляють сій час, для того, щоб вчасно виконувати поставленні завдання.
Найменшу кількість балів студенти набрали
за шкалою підприємництво, що ще раз підкреслює прагнення до стабільності та впевненості.
Відповідно до результатів кореляційного аналізу виявлено такі показники. Шкала «відповідальність» позитивно корелює зі шкалою «професійна компетентність» (r=0,28; p≤0,05), тобто чим
більша відповідальність у працівника, тим вищий рівень його професійної компетентності, зі
шкалою «автономія» (r=0,27; p≤0,05) та «виклик»
(r=0,28; p≤0,05).
Ці результати свідчать на користь характеристики людини, як відповідальної за свої вчинки
перед самим собою, іншими людьми та суспільством, усвідомлення і переживання нею своїх
обов’язків, загальних норм моралі, розумінням
і прийняттям їхньої особистісної, групової і суспільної необхідності. У стосунках з навколишніми виявляється ефективна взаємодія, готовність
до співпраці, здатність підтримати, про що свідчить високий показник за шкалою професійна
компетентність, що характеризується наявністю
здібностей у визначеній сфері, наприклад працівники правоохоронних органів, які прагнуть
досягти значних професійних успіхів, стати майстрами своєї справи. Вони не намагаються управляти іншими людьми, виконують свою роботу
в рамках професійної компетентності, керуються такими цінностями, як: перемога, вирішення
складних питань, подолання перешкод.
Існує прямо-пропорційний кореляційний
зв’язок між «децентрацією та синергічністю»
(r=0,33; p≤0,05). Прямо-пропорційний кореляційний зв’язок означає, що зі зростанням показників за шкалою «децентрація» зростають показники шкали «синергічність», отже дані показники
свідчить, про те, що досліджувані прагнуть бути
різним, залишаючись при цьому самими собою,
у подоланні егоцентризму, умінні поглянути на
речі та явища з різних боків, у розумінні і прийнятті того, що інші можуть сприймати щось поіншому, умінні скоординувати свій погляд і свої
дії з уявленнями і діями іншої людини, прагнуть
налагоджувати спілкування з людьми, навіть,
якщо відбувається зіткнення суперечливих поглядів. Завдяки синергічності людина може усвідомити своє місце, призначення у суспільному
житті, тобто стати особистістю.
Також виявлено прямо-пропорційний кореляційний зв’язокміж «глибинністю переживань»
та «інтеграцією життєвих стилів» (r=0,28; p≤0,05).
Прямо-пропорційний
кореляційний
зв’язок
означає, що зі зростанням показників за шкалою
«глибинність переживань» зростають показники
шкали «інтеграція стилів життя»,що свідчить про
те, що досліджувані прагнуть об’єднувати різні
сторони свого життя, пізнавати краще світ, оточуючих, здобувати нові знання, вчитись новому,
самовдосконалюватись у професійній діяльності.
Виявлено прямо пропорційний кореляційний
зв’язок поміж «контактністю» і «інтеграцією стилів життя» (r=0,32; p≤0,05). Це пояснюється наявністю у людей, які мають високі показники по
цій шкалі, як здатність бути щирими у спілку-
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ванні зі значущими людьми, виражена комунікативна готовність до налагодження взаємовідносин. Також, однією з головних характеристик
контактності особистості є те, що вона сприймає
оточуючих з симпатією і викликає симпатію до
себе, емпатійність, тобто здатність проникати
в емоційну сферу, розуміти людину. Високі показники свідчать про наявність у досліджуваних домінуючих настанов контактності, а саме:
настанови на співпрацю і діалог, що забезпечує
цілковите взаєморозуміння між самими працівниками організації і поза її межами. Саме диференційовані, міцні, усвідомлювані, позитивні,
розвиваючі, спрямовані на людей стосунки, високий рівень розвитку здібностей до розуміння
іншої людини, внутрішня мотивація для ефективної діяльності, психологічна проникливість,
впевненість, сміливість,дають можливість працівникам об’єднувати різні сторони свого життя.
Між шкалою «синергічність» та «перешкодами
у встановленні емоційних контактів», виявлено
обернено кореляційний зв’язок (r=-0,32; p≤0,05).
Обернений кореляційний зв’язок означає, що
зі зниженням показників за шкалою «перешкоди у встановленні емоційних контактів» зростають показники шкали «синергічність», можливо
тому, що завдяки своїй внутрішній єдності, несуперечливості своїх цінностей, ефективному встановленню контактів з оточуючими, гармонійному сприйманні себе та оточуючих, досліджувані
уміють контролювати свої емоції, що не приводить до конфліктних ситуацій.
Виявлено прямо-пропорційний кореляційний
зв’язок поміж «професійною компетентністю»
та «автономією»(r=0,32; p≤0,05), що свідчить про
бажання досліджуваних досягати професійних
успіхів, вдосконалюватись у своїй діяльності,
опановувати новими технологіями у роботі, бути
майстрами своєї справи.
Шкала менеджмент позитивно, прямо-пропорційно корелює зі шкалами «підприємництвом»
(r=0,38; p≤0,05) та «автономією» (r=0,47; p≤0,05),
що характеризує досліджених, як націлених на
посаду, яка пов’язана з кар’єрним ростом, самовдосконаленням.
Також виявлено прямо-пропорційний кореляційний зв’язок між слугуванням добру та інтегрованістю стилів життя (r=0,28; p≤0,05), що
свідчить про те, чим збалансованіше поєднуються різні частини життя людини, тим у більшій
мірі вона прагне працювати на суспільне благо,
допомагати іншим.
Висновки і пропозиції. Отже, в результаті
проведеного емпіричного дослідження отримано
і проаналізовано дані експерименту, результати
дослідження наступні.
У досліджуваних виявлено середній рівень
показників особистісної зрілості, характеризує
студентів, як толерантних, незалежних, відповідальних, що є дуже важливим показником вихованості людини, яка виявляє готовність до співпраці, є надійною у своїй справі, розподіляє свої
ресурси так, щоб досягнути бажаного результату, якщо необхідно змінює лідерську позицію на
позицію помічника, не центруються на власній
першості, що підтверджує висунуту нами гіпотезу, що у студентів-психологів переважає середній
рівень особистісної зрілості.
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За опрацюванням результатів виявлено такі
кореляційні зв’язки між шкалами «контактністю» і «інтеграцією стилів життя», що характеризує досліджуваних, як здатних бути щирими
у спілкуванні, виражена комунікативна готовність до налагодження взаємовідносин. Досліджувані позитивно відносяться до себе та оточуючих, поважають думку свого співрозмовника,
уміють контролювати свої емоції, що не приводить до конфліктних ситуацій, про, що свідчить
обернено кореляційний зв’язок між шкалами
«синергічність» та «перешкодами у встановленні емоційних контактів». Виявлено прямо-пропорційний кореляційний зв’язок між «професійною компетентністю» та «автономією», тобто
досліджувані прагнуть досягати професійних
успіхів, вдосконалюватись у своїй діяльності,
опановувати новими технологіями у роботі, бути

майстрами своєї справи. Також виявлено прямопропорційний кореляційний зв’язок між шкали
«слугування добру» та «інтеграція стилів життя»,
що свідчить про те, чим збалансованіше поєднуються різні частини життя людини.
Подальші напрямки досліджень передбачають продовження емпіричних досліджень рівня
особистісної зрілості в молодіжному середовищі
та визначення психологічних чинників її формування. Результати, які отримані в результаті
проведення досліджень особистісної зрілості дозволять формувати освітні та виховні технології,
які є базою комплексної підготовки майбутнього
фахівця у сфері практичної психології. Водночас
потребує розширення база емпіричного дослідження соціальної зрілості особистості, а також
потреба проведення таких практичних досліджень у молодіжному середовищі.
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Емоційне вигорання на робочому місці.
Як запобігти вигоранню працівників
Анотація. Стаття присвячена актуальним проблемам емоційного вигорання працівників на робочому
місці. Емоційне вигорання – це стан, при якому людина відчуває себе зношеною психічно через накопичений стрес від ситуації в особистому житті. Це може бути пов'язано з роботою, школою, стосунками, або
може бути пов'язане з будь-яким іншим аспектом вашого життя. Вигорання може бути дуже виснажливим для переживання. Це впливає на те, як ми функціонуємо та як ми взаємодіємо з іншими людьми.
Метою дослідження є дослідження емоційного вигорання працівників на робочому місці, аналіз симптомів та ознак цього стану, як це впливає на продуктивність працівників, а також, як менеджери можуть
допомогти впоратись із вигоранням своїм підданим. Головним завданням даної статті є розробка порад,
що допоможуть вийти із даного стану та почати роботу із новими силами, а також, поради як менеджери
можуть запобігти вигоранню працівників на робочому місці.
Ключові слова: мотивація, управління, вигорання, емоціональне вигорання, персонал, менеджери,
емоції, робоче місце.
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Emotional burnout in the workplace.
How to prevent workers' burning
Summary. The article is devoted to actual problems of emotional burnout of employees in the workplace. Emotional burnout is a condition in which a person feels morally exhausted due to the accumulated stress that occurs
in his personal life. This may be related to work, school, relationships, or any other aspect of your life. Burnout
can be very tiring to experience. This affects how we function and how we interact with others. Many people think
that emotional burnout at work occurs solely due to overload, but this is not entirely true. Burnout is caused by
the fact that deadlines, overtime and other stress factors accumulate and outweigh the feeling of satisfaction from
work. Only by finding out the source of the problem, you can understand what actions will help to recover, and
subsequently avoid emotional burnout. Emotional burnout often affects those who are not able to separate «work»
and «home», and are also inclined to take more tasks than they are able to perform. The purpose of the study
is to investigate the emotional burnout of workers in the workplace, to analyze the symptoms and signs of this
condition, how it affects workers' productivity, and how managers can help cope with burnout for their subjects.
If the problem is triggered, chronic diseases (depression, immunological diseases, diseases of internal organs) are
formed. Problems pile up like a snowball. A new disease brings new stress, and so on. The main objective of this
article is to develop tips that will help you get out of this state and start working with new forces, as well as tips on
how managers can prevent burnout in the workplace. Any manager knows that the quality of work of employees
directly depends on the level of comfort that is provided to them. But not everyone follows this rule. There are
many examples where people quit a prestigious, well-paid job due to a lack of emotional satisfaction and constant
tension. How to organize working conditions for employees that contribute to the mobilization of their full potential. So that subordinates make the most of their opportunities, do not overwork, value their work and benefit the
company, you need to follow the simple rules that are presented in this article.
Keywords: motivation, control, burnout, emotional burnout, staff, managers, emotions, workplace.

остановка проблеми. Будь-хто схильП
ний до вигорання незалежно від роботи
чи кар'єри. Вигорання працівників – це тенден-

ція, що зростає, тому кожен роботодавець повинен бути в пошуку своїх шляхів попередити цю
хворобу та її симптоми. Навіть працівники суперзірки можуть постраждати від вигорання.
Вигорання рідко має одну причину. Зазвичай це
результат поєднання питань, включаючи велике
навантаження, важкі процедури, відсутність самостійності чи гнучкості, відсутність винагороди
та токсичну атмосферу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проаналізувавши статті щодо емоційного
вигорання, фахівці дають саме таке визначення
вигоранню – психічне та фізичне виснаження,
яке відчуває людина, коли вимоги роботи постій© Тищенко А.С., Чупріна М.О., 2019

но перевищують наявну кількість енергії у працівника, також вони називають це епідемією сучасного робочого місця. «Немає сумнівів, що ми
сьогодні ризикуємо вигоріти більше, ніж ми були
10 років тому», – каже Рон Фрідман, засновник
ignite80, консалтингова фірма та автор книги
«Краще місце для роботи: Мистецтво» та наука
про створення надзвичайного робочого місця«
[1]. Здебільшого, це тому, що ми оточені пристроями, розробленими для того, щоб привернути нашу увагу та зробити так, щоб усе відчувало
нагальне». Хайді Грант Халворсон, соціальний
психолог та автор «Ніхто тебе не розуміє і що
з цим робити», погоджується [2]. «У цьому циклі
24/7 сильний тиск», – каже вона. «Це може призвести до того, що ви відчуєте млявість, стрес і виснаження – буквально витрачені». Тому людині

потрібно знайти способи повернути сили [2]. Також, дослідженням системи управління та мотивації персоналу на підприємстві присвячені праці таких вчених як Гавриш О.А., Довгань Л.Є.,
Крейдич І.М., Ткач В.В. та інші [3; 4].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуальна проблема сучасної людини – надмірна робота, втрата
відчуття часу, надмірні навантаження та нервове напруження. Як результат – професійне
та емоційне вигорання, хронічна пригніченість,
апатія, втома, втрата будь – яких бажань та цілей, пасивність до життя. У гонці за визнанням
та грошима, людина викладається на всі 100%
та забуває по-справжньому жити, насолоджуватись життям, тільки йде до своєї мети. Однак
в основному, прийшовши до своєї мрії, людина
не відчуває щастя або не відчуває зовсім нічного – емоційно вона настільки виснажена, що просто не відчуває радості бажаної перемоги.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження емоційного вигорання працівників
на робочому місці, проаналізувати розповсюджені причини, дослідити як можна виявити симптоми та ознаки вигорання людини, проаналізувати результати та втрати, які може понести
за собою такий стан. Головним завданням даної
статті є виокремлення порад, що дадуть змогу
керівникам запобігти цього стану у своїх підлеглих, а також допомогти їм впоратись, у випадку
занепаду духу. Саме розуміння мотивації та поведінки працівників дає можливість керівникам
адекватно планувати дії, спрямовані на поведінку працівників до досягнення бажаних організаційних цілей.
Виклад основного матеріалу. Навіть якщо
людина любить свою роботу, звичайно час від
часу може відчути, що вигоріла зсередини. Можливо, просто завершили великий проект і виникли проблеми з мотивацією до наступного. Можливо, домашнє життя забирає більше енергії, ніж
зазвичай. А може, людині просто нудно.
Робота менеджерів – зупинити вигорання
працівників, перш ніж це стане проблемою. Вигорання може бути спричинене найрізноманітнішими речами – відсутністю зворотного зв’язку,
збільшення навантаження на роботу, завищені
вимоги, занадто велика робота з занадто низькою оплатою, погана управлінська практика,
відсутність вдячності, нудьга, стрес або поєднання всього перерахованого .
Необхідно звертати увагу на поведінку членів
команди компанії. Якщо менеджер відчуває зниження продуктивності праці, погане ставлення,
зниження рівня задоволеності роботою, відмову
від роботи, скасування чи будь-які інші незвичні
проблеми чи поведінку, йому потрібно вжити заходи щодо цього. Вигорання є основною причиною плинності робітників, і це необхідно пофіксити, перш ніж це негативно вплине на бізнес.
Управління та реагування на вигорання не
просто важливо для збереження поточної робочої
сили – це також важливо для зміцнення репутації організації та залучення майбутніх талантів.
Усунення вигорання повинно починатися в самому верху організації; як керівники, вони повинні вміти розпізнавати та реагувати на ознаки
вигорання в собі, а також у своїх працівниках [5].
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Як розпізнати симптоми та ознаки вигорання працівника
Більшість працівників, які переживають вигорання, залишаться на роботі. Усвідомлення змін
у ставленні та енергії може допомогти в ранньому
виявленні. Співробітники можуть не усвідомлювати, що саме діється і можуть розцінювати це як
звичайні спроби не відставати під час стресових
ситуацій. Однак стрес, як правило, переживається як почуття тривоги та відчуття терміновості,
що робить працівника тривожним та стурбованим, тоді як вигорання частіше переживається як
відчуття безпорадності, безнадії та апатії.
Співробітники можуть не усвідомлювати
негативний вплив на їх продуктивність, наприклад, збільшення помилок або зниження
продуктивності. Роботодавці та колеги можуть
пояснити зміни поганим ставленням до роботи
або втратою мотивації. Негативні наслідки вигорання можуть значно посилитися до того, як
хтось визнає або вирішить проблему, а незагострене вигорання може збільшити шанс розвитку клінічної депресії або інших серйозних
станів, що потребують набагато більше ресурсів
для лікування.
Ознайомившись з певними дослідженнями,
приводжу деякі симптоми початкових кроків
та ознак процесу вигорання працівника [6]:
– зниження ефективності та енергії;
– знижений рівень мотивації;
– збільшення помилок;
– втома;
– головні болі;
– дратівливість;
– підвищена фрустрація;
– підозрілість;
– більше часу, витраченого на роботу з меншими труднощами.
Сильне вигорання також може призвести до:
– самолікування алкоголем та іншими речовинами;
– сарказм і негативність;
– виснаження та невпевненість в собі.
Запущене вигорання може призвести до низки ускладнених результатів [6]:
– погане фізичне здоров'я;
– клінічна депресія;
– зниження задоволеності роботою;
– зниження продуктивності праці;
– посилення прогулів;
– підвищений ризик нещасних випадків;
– погана мораль на робочому місці;
– небажання іти на контакт з оточуючим світом.
Залучення працівників має важливе значення для довговічності будь-яких організацій,
проте дослідження показали, що залучення все
більше загрожує вигоранням працівників. Організації, які не впізнають ознак стресу, вигорання чи незадоволення серед своїх працівників,
ризикують низькою продуктивністю та високою
плинністю кадрів – обидва фактори, які негативно вплинуть на їх суть [7].
Психотерапевт Марія Берлін проводила опитування людей, які змогли впоратися із емоційним вигоранням на роботі. Було узагальнено
основні відмовки та фрази, якими люди намагались втішити себе, розуміючи, що щось з ними
відбувається [8]:
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– зі мною все добре;
– це допитливе ставлення до мене керівництва;
– я люблю свою роботу;
– я радий взяти на себе більше обов’язків,
адже я хочу розвиватись;
– я просто втомився;
– вони не розуміють, ніхто більше не зможе
цього зробити;
– велика відповідальність за людей покладена на мене;
– я дуже хочу бути корисним;
– як тільки я закінчу, все пройде і я знову почну насолоджуватись життям;
– це теж пройде, це не серйозно, з усіма буває;
– ось візьму відпустку, і все стане на свої місця;
– якби люди просто дозволили мені робити
свою роботу, я був би в порядку;
Як допомогти працівникам справитись із
емоційним вигоранням
Першим кроком до виправлення вигорання –
спілкування. Необхідно провести опитування серед працівників щодо їх емоційного стану та запитати їх думку, як вони це розцінюють. Однак,
все повинно бути зроблено так, щоб вони не відчували додаткового стресу, а могли відкритись.
Проаналізувавши матеріали, було виокремлено поради задля зменшення стресу працівників та уникнення вигорання [9]:
1. Необхідно контролювати навантаження як
окремих людей, так і команди в цілому. Остерігатись делегування занадто великої кількості
роботи для найкращих співробітників. Тому що,
навіть у суперзірок є обмеження.
2. Наявність відгуків. Відсутність вдячності
та визнання або відсутність спрямованості призводить до розладу на будь-яку рівні життя.
3. Необхідно заохочувати працівників взяти
відпустку та дійсно вийти з мережі. Причому, не
допускати навіть хвилинної присутності або просто слідкуванням за повідомленнями від компанії. Це повинна бути повна ізоляція від роботи
(в свою чергу, менеджери повинні звертатись до
співробітника лише у невідкладному випадку,
коли проблему може вирішити лише він).
4. Допомога працівникам краще вписати роботу у своє життя, збільшивши гнучкість політики про відпустку та розглянути можливість
збільшення доступного часу.
5. Збільшити доступність можливостей для
роботи вдома, особливо якщо працівники вважають подолання шляху до роботи як труднощі.
6. Переглянути делегацію обов’язків, а також
бюрократичну систему щодо кількості пройдених
санстанцій задля схвалення проекту.
7. Можливі зміни навіть в навколишньому
середовищі. Зміна розташування сидінь, рівня
шуму, освітлення чи температури може допомогти зменшити фізичне напруження, спричинене
незручним чи непродуктивним робочим місцем.
8. Переглянути структуру оплати, щоб переконатися, що зарплата є конкурентоспроможною
ринку. Адекватна компенсація не запобігає вигоранню, але неадекватна заробітна плата може
означати, що працівники відчувають дисбаланс
між винагородою за роботу та її напругою.
9. Можна влаштувати зовнішню волонтерську
діяльність у робочий час, а не у вихідні, щоб покращити зв’язки команди, а також зняти стрес.

Однак для того, щоб не витрачати ресурси, які
могли б були використані на користь компанії,
можна просто запобігти вигоранню своїх працівників. Також, наводжу декілька порад, які можуть допомогти [5]:
1. Розробка кращих посадових інструкцій.
Опис роботи визначає ключові обов'язки
та функції людини. Хороший опис роботи гарантуватиме, що результати роботи кожної людини працюють в поєднанні зі своєю ширшою командою та ширшою організацією, забезпечуючи
максимальну ефективність. Погане оформлення
робочих місць може некоректному делегуванню
обов’язків, неправильне розташування команди, що приведе за собою додатковий стрес всередині компанії. Коли цей стрес призводить до
вигорання, більш широкий колектив та більш
широка організація можуть втратити ефективність, оскільки колеги зобов’язані взяти на себе
ці додаткові, незнайомі обов'язки – що може призвести до більшої кількості випадків вигорання.
2. Встановити більш чіткі цілі
Без чіткого набору цілей неможливо отримати
ефективні результати. Недостатня ясність особливо проблематична, коли на роботу наймають
нового працівника – він ризикує застрягнути
в циклі наполегливих зусиль із неправильним
набором цілей, та, як результат, піти із компанії
непризнаним та неохоченими.
3. Забезпечити належну підготовку
Щоб досягти успіху у своїх ролях, працівники
вимагають правильних навичок, знань та поведінки. Тому, забезпечення належного навчання
дозволить зняти напруження, пов’язані з боротьбою за виконання цілей без необхідних навичок.
4. Надати підтримку
Стрес працівника може посилюватися, якщо
відповідні рівні підтримки відсутні, що призводить до зниження ефективності та більшого
ризику вигорання. Важливо, щоб працівники
відчували, що можуть поговорити про свої стреси та занепокоєння – з керівниками, колегами
та персоналом – якщо вони бажають бути щасливими та продуктивними.
5. Налагодження комунікацій
Зворотній зв'язок має важливе значення для
того, щоб слідкувати за працівниками, а також
для того, щоб вони знали, яких цілей потрібно
досягти, і які сфери вони можуть потребувати
вдосконалення. Менеджери повинні регулярно
проводити опитування або бесіди зі своїм персоналом, з метою розуміння атмосфери та клімату всередині компанії. Забезпечення зворотного зв’язку та цілей гарантує, що працівники не
втратять своєї мети та зможуть точно відслідковувати власний прогрес, що призводить до підвищення задоволеності працівників.
6. Сприяти кращому балансу між робочим
та життям
«Наполегливо працюйте, грайте важко» стала справжньою мантрою у діловому світі, і не
слід вважати, що всі співробітники поділять цей
принцип. Дехто може захотіти попрацювати, а
потім відпочити. Інші розмірковують про те, що
«працювати треба розумніше, а не важче». Роботодавці повинні розуміти, що ідеальний баланс
робота-життя має різне значення для кожного
і бачення кожної людини для балансування ро-
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боти і життя повинні дотримуватися і підтримуватися. Це означає визнати, коли працівники
досягають поганої рівноваги та гарантують, що
вони отримують час простою, необхідний для
збереження особистого щастя, підзарядки акумуляторів та продовження продуктивної роботи.
7. Забезпечити більшу чіткість щодо просування по службі
Прогрес кар'єри – це великий стимул для працівників працювати найкращим чином. Надання
людям чіткого уявлення про те, на що вони працюють, підвищить мотивацію та зменшить негативність, коли час від часу вони зазнають додаткового стресу. Менеджери можуть використовувати
регулярні огляди як можливість повідомляти про
можливості прогресування, а також надавати відгуки про результати роботи працівників.
Висновки. Вигорання – поширене явище, від
якого ніхто не застрахований. Важливо створити робоче середовище у компанії таким чином,
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щоб кожний працівник відчував себе щасливим та мотивованим та мав інструменти та підтримку від керівництва, відчував себе частиною
великого колективу, необхідні для успіху. Тому
що останнє, що потрібно керівництву – це стресова атмосфера всередині компанії, незадоволені
працівники, спад ефективності та гальмування
зростання добробуту підприємства.
Отже, в даній статті були виокремленні симптоми та ознаки можливого емоційного вигорання
працівників, які допоможуть менеджерам відчути та запобігти цього стану у своїх працівників.
Також, були розроблені певні рекомендації, що
допоможуть їм впоратись з цим станом. Розвиток емоційної компетентності, впевненості в собі,
гнучкості, настрою на ріст, емпатії, соціальних
навичок та терпіння – це атрибути, необхідні
для сприяння стійкості, позитивному ставленню,
покращенню працездатності та особистого самопочуття.
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Громадська діяльність А. Чайковського в Коломиї (1919–1931 рр.)
Анотація. У статті на основі аналізу історіографічних матеріалів здійснено комплексне узагальнення громадської діяльності А. Чайковського в Коломиї у 1919–1931 роках. З’ясовано його особистий
внесок у розвиток українського національного руху на Коломийщині, а також визначено його місце
в цьому русі протягом зазначеного періоду. Розглянуто його участь у діяльності українських громадських організацій та окремих заходах, організованих переважно коломийськими українцями. Зазначено про діяльність А. Чайковського, як першого післявоєнного голови коломийської філії «Просвіти», коломийського осередку «Рідної школи» та делегатури Союзу українських адвокатів у Коломиї.
Найрезонанснішим виявом громадської діяльності А. Чайковського у 1920-х рр. була його участь у
протестаційній компанії проти так званої «латинізації» греко-католицької церкви. Літературна діяльність досить швидко із захоплення перетворилася на другу професію. А. Чайковського особливо у
міжвоєнний період частіше називали письменником, а не адвокатом. Роботу над художніми творами
А. Чайковський вважав різновидом громадської діяльності, адже він писав переважно для національного освідомлення свого народу. Як адвокат він також допомагав українському рухові: надавав
юридичні консультації.
Ключові слова: А. Чайковський, громадський діяч, Коломия, організація, філія, осередок.
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Public activities of A. Chaykovsky in the Kolomyia (1919-1931)
Summary. In the article, based on the analysis of historiographical materials, a comprehensive generalization of A. Chaikovsky's social activity in Kolomyia in 1919–1931 was made. His personal contribution
to the development of the Ukrainian national movement in the Kolomyanshchyna was clarified and his
place in this movement was determined during this period. A. Chaikovsky analyzed the peculiarities of
the Ukrainian national movement in Poland. His participation in the activities of Ukrainian organizations and individual events was considered, organized mainly by Kolomyans Ukrainians. The activity of
A. Tchaikovsky as the first post-war chairman of the Kolomyia branch of "Prosvita", the Kolomyia branch
of the "Native School" and the delegation of the Union of Ukrainian Lawyers in Kolomyia are noted. The
most resonant manifestation of A. Chaikovsky's social activity in the 1920-s was his participation in a
protest campaign against the so-called "Latinization" of the Greek Catholic Church. During the interwar
period, A. Chaikovsky hardly discussed public affairs in public. Unlike before the war, it did not occupy a
prominent place in the party hierarchy, even at the regional level. Obviously, A. Chaikovsky, who still had
no serious ambitions as a politician, decided, in view of his age, to withdraw from political participation.
Although he continued to sympathize with the National Democrats, he did not actively participate in the
activities of their Kolomyia branch. In the 1930's, A. Chaikovsky almost withdrew from participating in
public actions of Ukrainians. He sometimes participated in separate, unrelated promotions. Literary activity quickly turned into a second profession. Chaikovsky, especially in the interwar period, was more often
called a writer rather than a lawyer. A. Chaikovsky considered his work on works of art a kind of social
activity, because he wrote mainly for the national awareness of his people. As a lawyer, he also assisted
the Ukrainian Movement by providing legal advice.
Keywords: A. Chaikovsky, public figure, Kolomyia, organization, branch, cell.

остановка проблеми. Андрій ЧайковП
ський був одним із помітних українських
громадських діячів в Галичині. Під громадською

діяльністю автор розуміє участь А. Чайковського
в організації та функціонуванні різноманітних
громадських інституцій, у проведенні різноманітних заходів – зборів, нарад, віч, демонстрацій, його діяльність як публіциста, безкоштовні
юридичні консультації та захист арештованих за
участь у громадських чи політичних акціях українців. Час, коли він займався громадською належить до найважливіших періодів історії сучасної
української нації.
© Григорук Н.А., 2019

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання громадської діяльності А. Чайковського постійно привертає увагу широкого
кола науковців, серед яких варто виділити дослідження Ганкевича Л., Мандзюка О., Кречковського Л. зокрема велику увагу дослідженню
громадської діяльності приділив Якимович Б.
та інші. У своїх роботах автори опираються на
фактологічний матеріал, відтворюють зовнішньополітичні процеси даного періоду. Разом
з тим дискусійність проблеми не втратила гостроти до нашого часу, що підтверджує її актуальність.

Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Вивчення громадської діяльності А. Чайковського актуальне як з огляду
на її масштабність та значущість результатів,
так і через її інтегрованість в український національний рух доби формування модерної української нації. А. Чайковський належав до числа
організаторів українського громадського та політичного життя на реґіональному рівні – тобто
був не просто учасником певних громадських акцій українців, а належав до числа їх ініціаторів
та керівників.
Головною метою даної роботи є всебічне вивчення комплексу наукових проблем, пов'язаних з громадською діяльність А. Чайковського в Коломиї.
Виклад основного матеріалу дослідження. Психологічний стан та матеріальне становище А. Чайковського в Коломиї були дуже важкі.
На його очах загинули спочатку ЗОУНР, а потім
у боях з більшовиками й УНР. А. Чайковський,
вже тоді літня людина, розумів, що, мабуть, не
доведеться йому більше побачити «України вольної» [1, с. 232]. Душевні страждання доповнювалися матеріальними труднощами – А. Чайковський з численною родиною не мав власного
житла (згодом місцева українська громада надала йому три кімнати у Народному Домі як нагороду за юридичну допомогу), не мав роботи
(бо як «конфінований» не міг виїжджати з Коломиї) [4, с. 7] і, відповідно, заробітку. Він був змушений витратити всі свої заощадження і продати
будинок в Бережанах. Час вимушеного безробіття А. Чайковський заповнював, пишучи художні
твори, і написав досить багато, але дуже складно
було знайти видавця [1, с. 226–227, 242].
Загалом становище українського населення
на Покутті було тоді дуже складним: відчувався
гострий брак продовольства та промислових товарів, який посилювався реквізиціями та зловживаннями місцевої влади та війська, хоча коломийський староста 20 жовтня 1919 р. повідомив,
що порушень закону адміністрацією та військом
у його повіті немає [8, с. 52]. Ставитися жорстко
до місцевого українського населення, а особливо
до української інтеліґенції, польську владу спонукали й реґулярні звіти поліції, де підкреслювалося, що абсолютна більшість української інтеліґенції вороже ставиться до Польської держави
і не припинила підривної роботи проти неї.
З часом, дещо відійшовши від шоку, викликаного поразкою української державності, та налагодивши побут своєї родини на відносно задовільному рівні, А. Чайковський повернувся до участі
в громадському житті українців. Його громадська
діяльність у міжвоєнний період (політикою А. Чайковський тоді практично не займався) помітно
відрізнялася від довоєнної. У Коломиї він, головно через похилий вік, вже не займав становища,
подібного до того, яке він мав у бережанській чи
навіть самбірській українських громадах.
Звичайно, А. Чайковський зберіг свій авторитет заслуженого громадського діяча, «сеніора»
українського громадського руху і брав участь у діяльності деяких українських товариств та окремих акціях коломийських українців. Однак ця
діяльність втратила реґулярний характер, притаманний передовсім бережанському періодові його
життя. А. Чайковський в Коломиї був вже більше
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моральним авторитетом, ніж реальним організатором і лідером громадського руху. Показовим
є те, що в міжвоєнний період майже всі, хто згадував А. Чайковського, називали його письменником, а не громадським діячем, і дуже скупо інформували інших про його громадську діяльність.
Громадську діяльність А. Чайковського в коломийський період його життя можна умовно поділити на кілька напрямків. По-перше, його публічні роздуми (у вигляді публіцистичних статей
в українських періодичних виданнях) над станом і перспективами українського національного руху в Польщі. По-друге, участь у діяльності
українських громадських організацій та деяких
заходах (ювілейні вечори, концерти тощо), організованих переважно коломийськими українцями. Нарешті, він активно виступав проти «латинізації» греко-католицької церкви в Галичині.
А. Чайковський неодноразово висловлював
свої міркування про особливості українського національного руху в Польщі та пропонував низку
заходів, які слід здійснити для подальшого розвитку цього руху. Його думки на цю тему, поміщені в газетних статтях чи приватних листах, не
становлять собою повного, логічно завершеного
та належно оформленого аналізу поточної ситуації
з чіткими рекомендаціями на майбутнє. Очевидно,
А. Чайковський, який тоді вже не брав активної
участі в політичному житті українців, не вважав
створення такого аналізу з рекомендаціями своєю
метою. Однак ми можемо визначити основні питання, які хвилювали його протягом міжвоєнного
періоду та реакцію А. Чайковського на них.
На початку 20-х рр. XX ст. А. Чайковський,
розглядаючи перспективи українського національного руху в Польщі, заявив у дописах до
«Українського голосу», що він оптиміст і вірить
у краще майбутнє українців [11; 12]. У першому
з цих дописів він зауважив: «Ми йно прокидаємося до нового життя з довговікового сну. Національна свідомість в народі зросла до небувалої
потенції. Ми з анархії вилічимось» [12], згадавши
при цьому про необхідність «невсипучої» праці.
Ознайомившись після цієї публікації з відгуками громадськості (дехто назвав А. Чайковського «непоправним оптимістом»), він підготував
другу статтю, де розвинув свої погляди. А. Чайковський пояснив, що він добре знає про помилки, яких припустилися українці в минулому, але
одночасно твердо вірить «в силу духа українського народа». Звичайно, українці не повинні сидіти,
склавши руки, а продовжувати працювати. При
цьому слід інтенсифікувати працю, залучати до
неї всіх, змушувати до праці ледачих, нейтралізувати тих, що шкодять. Слід також пам’ятати,
що «злочинцем є не лише той, хто з наміром шкодити задля побічних цілій поповняє злочин, але
і той, хто в даний момент бересь орудувати ділом, не маючи до цього ні снаги, ні кебети» [11].
З часом А. Чайковський переконався, що будьякі дрібні вдосконалення не допоможуть українцям. Він зробив для себе висновок, що «Нам треба
переродитись в иншу новітну людину, треба забути дотеперішну австрійську традицію, аванси,
урядничу карієру, бо вона для нас замкнена. Усе
треба перемінити, відродити. Ми мусимо переродитись в инших людей», хоча й «не легко воно перетворити в людині нову ідеологію» [1, с. 250–251].
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Протягом міжвоєнного періоду А. Чайковський майже не обговорював публічно політичних справ. На відміну від довоєнних часів він
не займав помітного місця в партійній ієрархії навіть на реґіональному рівні. Очевидно,
А. Чайковський, який і раніше не мав серйозних амбіцій як політик, вирішив, зважаючи
на свій вік, усунутися від участі в політичній
боротьбі. Хоча він і далі симпатизував націонал-демократам (УНТП, згодом Українському
національно-демократичному об’єднанню), однак не брав активної участі в діяльності їх коломийського осередку.
У 1923 р. після ухвали Ради послів держав
Антанти остаточно передати Східну Галичину
Польщі А. Чайковський опублікував дві статті
в «Українському голосі». У першій з них він аналізував ситуацію в Європі, передбачав неминучі
зміни існуючого становища і закликав українців
не гарячкувати, а спокійно працювати над підвищенням рівня національної свідомості та добробуту свого народу і чекати цих змін [13]. У другій
А. Чайковський засудив суперечки, які розпочалися серед українців після рішення Народного
з’їзду УНТП 21 травня 1923 р. перейти на позиції
«реальної політики» і домагатися автономії українських земель в Польщі. Він вважав, що «кожда
партія хай бореться способом, який уважає найдоцільнішим», бо «ми всі боремось о здійсненнє
найвищого нашого національного ідеалу, а яким
фронтом йдемо в тій боротьбі – це не важне» [14].
Цими двома статтями фактично й обмежилася участь А. Чайковського в публічних дискусіях
на політичні теми. Дещо більше про його ставлення до окремих подій можна дізнатися з приватних листів. Наприклад, А.Чайковський був
незгодний з бойкотом виборів до сейму та сенату 1922 р., задоволений результатами виборів
1928 р., а «пацифікаційну» акцію 1930 р. та інші
репресивні дії польської влади стосовно українців оцінював як «катастрофальні переживання
народа» [1, с. 252–253, 292].
Досить показовими є також його роздуми
стосовно поточної ситуації в Радянській Україні та її перспектив. У 1927 р. А. Чайковський
вважав, що «на радянщину нема нам що покладатися. На мою думку, радянщину незадовго
чорт візьме. Усе розпочинають «великим помахом крил», а усе скінчиться фіяском» [1, с. 276].
У 1933 р. йому здавалося, що існуючий стан
справ (після завершення колективізації) «мимо
терору довго не триватиме», хоча А. Чайковський
одночасно визнавав, що «не можна виміркувати,
як воно є справді» [1, с. 299].
Участь А. Чайковського у громадській діяльності галицьких українців також зазнала помітних змін у порівнянні з довоєнним періодом.
Його громадська активність зменшилася, хоча
А. Чайковський набагато активніше брав участь
у громадському русі українців (особливо коломийських) у порівнянні з його участю у політичних акціях. Змінився й характер громадської діяльності А. Чайковського у 20-х рр. XX ст.: він
менше брав участь у діяльності місцевих товариств, натомість активніше займався літературною діяльністю (яку сам вважав різновидом громадської, бо писав для свого народу) та набагато
більше цікавився справами Церкви.

На початку 1920-х рр. в Коломиї діяльність
українських громадських інституцій була ледве
помітною. Все доводилося відновлювати. А. Чайковського обрали першим післявоєнним головою
коломийської філії «Просвіти» у 1922 р. В першу
чергу філія розпочала «відновлення» читалень,
також збирала кошти на «Дар Просвіті», для
фонду «Учітеся, брати мої», влаштувала концерт
на честь Т. Шевченка. Згодом А. Чайковський,
якого загальні збори «Просвіти» обрали почесним членом товариства 25 грудня 1925 р., хоча
й не був членом відділу коломийської філії «Просвіти», але часто брав активну участь у загальних зборах філії [9, с. 37, 62–62].
У 1926–1928 рр. А. Чайковський був головою
коломийського осередку «Рідної школи». Окрім
праці в коломийських філіях «Просвіти» та «Рідної школи» А. Чайковський входив до складу
деяких інших, менше відомих громадських організацій. Так, у 1921 р. він став членом комітету
охорони й опіки могил полеглих у Коломиї, в середині 1920-х рр. очолював «заряд» Каси хворих
у Коломиї. У 1925 р. А. Чайковський став першим
головою Українського товариства письменників
і журналістів, хоча й очолював його недовго. Він
також досить часто виступав із промовами під
час різноманітних концертів, урочистих вечорів
тощо. У 1926 р. його обрали головою делегатури
Союзу українських адвокатів у Коломиї [2, с. 58].
Специфічним різновидом громадської діяльності А. Чайковський вважав свою літературну
працю, підкреслюючи, що він пише не «на експорт», а «лише для свого любого, дорогого українського народа» [18]. Підсумовуючи свої здобутки,
він писав І. Огієнку: «я мав найкращі, найщиріші заміри: оживити заникаючу нашу історичну
традицію, поширити національну свідомість.
Я знаю, що осягнув не мало хоч би тим, що кількох письменників пішло моїм слідом і взялося до
писання історичних оповідань» [1, с. 304]. Протягом міжвоєнного періоду А. Чайковський писав
художні твори переважно на історичну тематику,
переважно про історію українського козацтва.
Літературні критики далеко не завжди прихильно оцінювали результати роботи А. Чайковського-письменника. Йому здавалося, що критики або взагалі не вважають його письменником,
а лише «оповідачем» або просто ігнорують. Це
його засмучувало, однак набагато більше значення для А. Чайковського мало те, що його
письменницька праця не пропала марно. Він писав І. Огієнку: «Я знаю, що мої історичні повісті
та оповідання читає пильно українська молодь
так на селі, як і в місті, що багато активних українців завдячують моїм історичним працям своє
освідомлення» [1, с. 238; 304–305].
Нарешті, найрезонанснішим виявом громадської діяльності А. Чайковського у 1920-х рр.
була його участь у протестаційній компанії проти
т. зв. «латинізації» греко-католицької церкви. На
початку і особливо в середині 1920-х рр. в Галичині розгорілася полеміка стосовно доцільності
впровадження обов’язкового целібату для грекокатолицьких священиків [5]. А. Чайковський на
прохання священиків виступив проти введення
целібату. Він висунув такі аргументи: 1) одруження священиків є каноном Східної Церкви,
який підтвердив Рим під час укладення Берес-
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вже була загальновідома і тому не було сенсу
повторювати свої аргументи знову. Боротьба за
національний характер УГКЦ принесла йому
більше негативних емоцій, ніж позитивних,
хоча «орієнталісти» її й не програли. А. Чайковського відверто засмутили сервілізм значної частини українського духовенства та агресивність Г. Хомишина, натомість його дуже
потішила підтримка митрополита А. Шептицького. З часом інтерес А. Чайковського до коломийських євангелістів та до православ’я, добре
помітний у 1925–1928 рр., значно зменшився
[1, с. 250, 257, 281, 297].
У 1930-х рр. А. Чайковський майже відійшов
від участі в громадських акціях українців. Він
іноді брав участь у окремих, не пов’язаних між
собою акціях: збирав кошти для Театру ім. Тобілевича [3, с. 156–158], брав участь у діяльності
товариства «Каменярі» в Коломиї [6, с. 445, 447],
розповідав у коломийській читальні «Просвіти»
«козацьку історію» [1, с. 300]. А. Чайковський
був головою коломийської філії товариства «Відродження» і брав участь в обговоренні проблем
антиалкогольного руху [17]. У 1931 р. він виступив проти пастирського листа Г. Хомишина
«Про політичне положення українського народу
в Польській державі», а саме проти ідеї єпископа
укласти угоду з польською владою.
Висновки з даного дослідження. Після переїзду із Самбора до Коломиї А. Чайковський перебував у стані тяжкої депресії. Її спричинили
спочатку окупація польським військом території
ЗУНР (ЗОУНР), а потім поразка українських Визвольних змагань 1917–1920 рр. в цілому.
З часом А. Чайковському вдалося загалом подолати депресію і дійти висновку, що українці
мають таки досить непогані шанси здобути власну державу. У Коломийський період А. Чайковський через похилий вік, а також, мабуть, через
усвідомлення себе як діяча переважно минулої,
австрійської, доби, брав участь лише в окремих
акціях громадського життя українців міжвоєнного періоду. Щоправда, одночасно він намагався бути корисним своїм співвітчизникам як
письменник і публіцист, а також доклав багато
зусиль, щоб перешкодити «латинізації» греко-католицької церкви.
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тейської унії; 2) не варто молодих священиків
«наражувати на спокусу до неморальности і деморалізації»; 3) найголовніше те, що із введенням целібату УГКЦ перестане бути українською
народною Церквою, а священики-целєбси будуть
«в першу чергу інтернаціоналами, а далеко по
тім українцями» [15, с. 369, 377].
А. Чайковський боявся, що коли УГКЦ «відберуть національну ціху, тоді вона не буде нашою, а
навпаки – стане для них ворожою і поведе нас до
латинізації і винародовлення» [14]. «Латинізація»
Церкви здавалася А. Чайковському неминучим
передвісником асиміляції українців, бо «поляки не
признають українців рим. католиків». Цьому слід
опиратися за будь-яку ціну, однак шанси в українців невеликі, адже якщо Рим вирішив справді латинізувати греко-католиків, то так воно й станеться [1, с. 252, 258]. З нотками відчаю А. Чайковський
навіть заявив: «Але ми мусимо мати нашу народну
церкву, а коли нею перестане бути гр. кат. церква,
то ми пошукаємо собі иншої, такої, де і наш обряд,
і наші церковні традиції, і наша народність українська будуть збережені» [14].
З часом виявилося, що «латинізація» УГКЦ
зовсім не була незворотним процесом, хоча б
тому, що проти неї виступила значна частина греко-католицького духовенства, фактично підтримана митрополитом А. Шептицьким [5, с. 60–61].
Однак у Станіславівській єпархії, єпископом якої
був Григорій Хомишин (до неї належала й Коломия, де жив А. Чайковський), нововведень було
більше, ніж деінде.
Досить швидко боротьба з «латинізацією» стала для А. Чайковського принциповою справою.
Він не шкодував негативних епітетів для єпископа Г. Хомишина у приватних листах, відверто критикував ставлення Риму до українських
греко-католиків і навіть міркував про створення
Церкви з українським національним характером
на основі протестантської євангельської або автокефальної православної Церков [1, с. 250, 258; 14].
Г. Хомишин якийсь час думав навіть екскомунікувати (виключити) А. Чайковського з Церкви
[1, с. 264]. Захистив А. Чайковського митрополит
А. Шептицький [7, с. 106].
Після 1928 р. А. Чайковський більше не обговорював публічно справ церкви. Його позиція
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Культосвітні заклади Прикарпаття
в умовах радянської культурної політики 1953-1964 рр.
Анотація. У статті розглядаються історичні аспекти діяльності культосвітніх закладів Прикарпаття в
контексті розвитку української культури ХХ ст. Дослідження ґрунтується на аналізі широкого спектру історичних джерел і літератури та описує специфіку діяльності культурно-освітніх установ у Станіславській
(з 1962 р. – Івано-Франківській) області періоду хрущовської «відлиги». «Відлига» ініціювала трансформацію всього радянського суспільства шляхом проведення деяких економічних, освітніх та культурних реформ. Висвітлено радянську офіційну стратегію, форми та зміст діяльності у сфері культосвіти. У статті
розкрито динаміку розвитку клубних, бібліотечних, музейних закладів та кіномережі в прикарпатському
регіоні 1950-1960-х років, а також проаналізовано кадрову політику партійно-радянських органів в галузі
на території західних областях Україні. Виявлено досягнення та недоліки культосвітньої справи на Прикарпатті у період «відлиги». Проаналізовано ставлення радянських органів влади до працівників клубів, бібліотек, музеїв та кіно на Західній Україні, специфіку їх діяльності під контролем комуністичного режиму.
Ключові слова: культосвітні заклади, клуб, бібліотека, музей, кіно, художня самодіяльність, Прикарпаття.
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Cultural and educational institutions of the Carpathian region
in the context of Soviet cultural policy in 1953-1964

остановка проблеми. На сучасному етаП
пі історичного розвитку Української держави актуального значення набуває процес відродження та збереження національної історичної
пам’яті, формування національного менталітету,
систематизації духовних і матеріальних цінностей, розсіяних у просторі і часі. Зважаючи на теперішній стан України, вже як суверенного утворення, інакшою бачиться навіть відносно недалека
ретроспектива її культурного життя. Ціла низка
драматичних історичних подій на українських
землях в ХХ ст. спричинила значні та незворотні
втрати у вітчизняній культурній спадщині, призвела до виключення з культурного контексту
і тимчасового забуття на певний час внаслідок тоталітарних репресій багато імен самобутніх культурних діячів і митців. У цьому контексті продовжує зберігатися науковий інтерес до проблем

дослідження культурного будівництва на західноукраїнських землях у період після Другої світової
війни, адже воно відбувалося в складних і суперечливих суспільно-політичних реаліях та вимагає
від науковців всебічного й об’єктивного вивчення
відповідних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У радянській історіографії події та явища
культурного життя в західних областях УРСР
у досліджуваний нами період розглядалися достатньо тенденційно, часто спостерігався відхід
від наукових принципів, перекручувалися або
замовчувалися окремі невигідні факти. І тільки в новітні часи періоду Незалежності такі вітчизняні історики, як В. Баран, В. Даниленко,
О. Рубльов, В. Сергійчук, Ю. Шаповал починають серед іншого й критичне та системне переосмислення духовного життя українців в повоєн© Олексишин О.О., 2019
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Summary. The article deals with some historical aspects of the development of Carpathian cultural and educational institutions, which is considered as part of Ukrainian culture in the ХХ century. The author emphasizes the need to study regional history in order to preserve national cultural heritage. The research based on
the analysis of a wide range of historical sources and literature, also describes the specifics of the cultural and
educational institutions activity in the Stanislav (since 1962 – Ivano-Frankivsk) region of the Khrushchev's
Thaw period. The Thaw initiated the transformation of the entire Soviet society by opening up some economic,
educational and cultural reforms. Liberalization in The Ukrainian Soviet Socialist Republic was difficult and
contradictory, but it was a significant impetus for national revival in Ukraine. Among the various sections of
society there is growing interest to the national history, Ukrainian language and culture. But reform potential
of Khrushchev's Thaw" was not enough to forming free society without the command system and totalitarian
regime. The Soviet official strategy, forms and content of activities in the spheres of culture and education are
highlighted. The article discloses a process of organization of club, library, museum and cinema network in the
Carpathian region of the 1950s-1960s. Achievements and drawbacks of the Carpathian cultural and educational business in the Khrushchev's Thaw period are revealed. The main problems of the industry in the towns and
villages were the general crisis of regional management, low authority of the heads of institutions, passivity
of the local population, poor material and technical basis, lack of suitable premises and others necessary for
organizing cultural and educational life. Problematic moments and directions of overcoming of skilled deficit in
the Carpathian cultural and educational institutions in the conditions of the command-administrative system
are presented. Also the author analyzed Soviet policy towards club, library, museum and cinema employees in
Western Ukraine, their activity under the control of the communist regime.
Keywords: cultural and educational institutions, club, library, museum, cinema, amateur theatre, Carpathian
region.
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ну добу. В перші два десятиліття ХХІ ст. окремі
питання функціонування культурно-освітньої
сфери 1950-х–1960-х рр. на західних теренах
України, у тому числі на Прикарпатті, знайшли
своє висвітлення в працях І. Андрухіва, Т. Марусик, О. Малярчука, І. Чмелик, О. Шилюка.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. На нашу думку, в умовах
зростання інтересу до вивчення проблем регіональної історії питання діяльності культосвітніх закладів в Станіславській (з 1962 р. – Івано-Франківській) області все ще вимагає свого
комплексного і повного дослідження на основі
ретельного вивчення архівних матеріалів.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є проаналізувати форми і зміст культурномасової роботи в Західній Україні (на прикладі
Прикарпаття), а також стан матеріально-фінансової бази і кадровий потенціал місцевих закладів
культосвіти у період хрущовської «відлиги».
Виклад основного матеріалу дослідження. Невдовзі після смерті в Москві Й. Сталіна
26 травня 1953 року у постанові ЦК КПРС «Питання західних областей Української РСР» та доповідній записці Л. Берії до Президії ЦК КПРС
чи не вперше на офіційному рівні визнавались
масштаби і наслідки дій тоталітарного режиму
в регіоні. Серед іншого зазначалося, що серед
значної частини місцевого населення існує також і невдоволення культурною політикою, яка
здійснювалася радянсько-партійними органами
на місцях. Ці документи започаткували, а рішення XX з’їзду КПРС фактично затвердили державний курс на політику «десталінізації» і політичної лібералізації у різних сферах суспільного
життя, який ще відомий в літературі як хрущовська «відлига» [1, с. 126–129].
Зміни, які відбувалися на державному рівні,
породжували в середовищі культосвітніх працівників сподівання на деідеологізацію їхньої
діяльності та вирішення інших застарілих проблем. Саме в другій половині 1950-х років спостерігаються спроби вирішення окремих традиційних проблем культосвітньої галузі в ділянках
матеріального та кадрового забезпечення. Також
була започаткована ініціатива з надання певної
самостійності окремих закладів галузі щодо вибору профілю діяльності. Водночас положення
постанови Ради Міністрів УРСР «Про поліпшення роботи культурно-освітніх установ на селі» від
11 листопада 1957 р. нагадували, що ці інституції повинні передовсім залишатися опорними
базами політично-масової роботи з населенням.
Одним з найчисельніших осередків культурного життя в перші повоєнні десятиліття на Прикарпатті, особливо в сільській місцевості, були
клубні заклади. ЦК Компартії України і Рада
Міністрів УРСР своїми рішеннями покладали
на клуби наступні першочергові завдання: виховання трудящих у дусі комунізму; роз’яснення
серед громадян змісту партійно-урядових постанов; розширення світогляду населення в сфері
політичних і науково-природничих знань; поширення агротехнічної пропаганди; надання допомоги населенню в розвитку народної творчості
і художньої самодіяльності [6, арк. 127].
Складні процеси в економічній та культурній сферах життя радянського суспільства у добу

хрущовської «відлиги» вимагали необхідності
внесення якісних змін у роботу клубної мережі.
На середину 1950-х років у населених пунктах
Станіславської області діяло 807 клубних закладів – 65 у містах і селищах міського типу
та 742 в селах [17, с. 234]. Незважаючи на кількісне зростання клубів, їх фінансовий стан та матеріально-технічна база бажали кращого. У цей
час на місцях складалася парадоксальна ситуація, коли відрахування колгоспів в культфонди
щорічно збільшувалися, але окремі їх голови
та члени правління витрачали призначені кошти на зовсім інші потреби [13, арк. 122–123].
Скрутна ситуація, яка простежувалася з нестачею відповідних клубних приміщень для ведення
культосвітньої роботи, зокрема в сільській місцевості, ускладнювалася поширеною практикою їх
використання не за призначенням. Наприклад,
в Рогатинському районі у 1958 р. з 38 сільських
клубів і хат-читалень 15 здавали наявну у них
площу в оренду закладам споживчої кооперації
під різні господарські потреби [13, арк. 125]. За даними обласного управління культури, станом на
1963 р. з 724 клубних закладів Прикарпаття понад 140 розміщувалися в непридатних для роботи
приміщеннях, ще близько 300 не мали кімнат для
гурткової роботи, а в деяких населених пунктах
клуби були взагалі відсутні. Водночас відзначалося, що більше 140 клубних кімнат використовувалися переважно під буфети, крамниці, молочні
пункти, склади тощо [14, арк. 53]. Траплялися непоодинокі випадки, коли з вини районних управлінь культури у багатьох культосвітніх закладах,
передовсім у сільських клубах, у зимову пору життя взагалі завмирало. І культурно-масова робота
там не проводилася тільки тому, що відповідні
структури при байдужій позиції парткомів виробничих управлінь і правлінь колгоспів своєчасно
не змогли потурбуватися про належну підготовку
закладів для роботи за несприятливих погодних
умов [7, арк. 120].
Найбільш поширеною формою культурно-масової роботи у містах та селах Прикарпаття була
організація при будинках культури та клубах
різноманітних гуртків. Вони створювалися з урахуванням інтересів городян і селян, а заняття
там відбувалися на безоплатній основі. У перші
повоєнні роки в складних умовах радянізації
західних областей УРСР головні завдання гурткової роботи партійне керівництво вбачало не
стільки у задоволенні населенням своїх розмаїтих культурних потреб і запитів, скільки у поглибленні політично-масової роботи серед краян.
Та на початковому етапі «відлиги» політизація
в діяльності гуртків пішла трохи на спад, зникла
така форма клубної роботи, як політичні гуртки,
оскільки даний напрямок діяльності вже перебрали на себе партійні та комсомольські органи.
На місцях, часто з власної ініціативи, відбуваються повільні спроби переорієнтації гурткової роботи з пропагандистсько-ідеологічної площини на
більш живі та масові форми діяльності, пов’язані
з естетичним вихованням молоді [15, с. 456].
Найбільшою популярністю на Станіславщині, як і у республіці загалом, користувалися
гуртки художньої самодіяльності, яких станом
на 1956 р. налічувалося 2773 [12, арк. 15]. Щоби
певною мірою покращити якісний рівень аматор-

ського мистецтва у сільській місцевості, у травні
1956 р. по всій Україні на базі культосвітніх технікумів, обласних та районних будинків культури, музичних шкіл та училищ розпочали свою
роботу піврічні курси з підготовки керівників художньої самодіяльності. Навчання з підвищення
кваліфікації відповідних кадрів передбачалося
проводити переважно за рахунок коштів колгоспів та частково – профспілкових асигнувань.
Весною 1957 р. у Станіславі відбувся перший випуск учасників таких шестимісячних курсів. При
обласному будинку народної творчості керівники
гуртків художньої самодіяльності серед іншого
змогли підвищити свою кваліфікацію в драматичному і хореографічному мистецтві [18, с. 3].
У доповнення цьому рішенню ЦК КПУ ухвалив 1959 р. постанову «Про підготовку масових
кадрів художньої самодіяльності». Згідно положень цього документу в Україні планувалося до
1965 р. підготувати близько 30 тис. керівників
аматорських колективів. Проте планові показники з року в рік на місцях не виконувалися. На
Івано-Фрнаківщині в 1963 р. було повністю зірвано підготовку за рахунок коштів колгоспів
та споживчої кооперації керівників художньої самодіяльності на шести- і десятимісячних курсах
[14, арк. 23]. Через ці та інші причини у багатьох
місцевих клубах не було аматорських гуртків навіть з основних художніх жанрів, а більше 2/3 клубних закладів не мали музичних колективів.
Слід зауважити, що розвиток художньої самодіяльності при будинках культури та клубах
носив несистемний та нестабільний характер.
У організації її роботи, що чесно визнавали
й самі владні структури, часто мала місце кампанійщина, коли активізація діяльності самодіяльних колективів стимулювалася згори партійними, комсомольськими та профспілковими
організаціями напередодні проведення тих чи
інших святкових урочистостей, ювілеїв, фестивалів або конкурсів. Але й з цим були проблеми, бо,
скажімо, у 1962 р. на обласний огляд художньої
самодіяльності відразу три райони (Галицький,
Рогатинський і Жаб’ївський) взагалі не змогли
делегувати жодного колективу. Партійне керівництво Івано-Франківської області закидало чиновникам від культури і за те, що лише у 1963 р.
на теренах краю припинило роботу 188 аматорських гуртків [7, арк. 99].
З іншого боку, проведення численних всесоюзних, республіканських, обласних і районних
конкурсів, оглядів та фестивалів давало можливість виконавцям з Прикарпаттям продемонструвати на них свою національну, регіональну
і культурну самобутність ширшій аудиторії, виявити у своєму колі найбільш талановитих митців-аматорів, а також обмінятися творчим досвідом з колегами. Так, непересічний рівень своєї
виконавської майстерності продемонструвала
Станіславська область під час республіканського огляду сільської художньої самодіяльності
в 1956 р., посівши високе третє місце. Особливо там відзначилися аматори з Коломийського,
Калуського, Лисецького, Снятинського, Станіславського та Яблунівського районів [12, арк. 15].
Саме на селі, де на відміну від міст культурне
життя мало набагато менше умов для свого розвитку, гуртки художньої самодіяльності створю-
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вали хоча б скромні можливості для розвитку
творчих здібностей особистості та емоційно і духовно урізноманітнювали повсякденне дозвілля
місцевого населення.
Важливу місію у поширенні освіти та культури в західних областях України перших повоєнних десятиліть виконувала мережа бібліотечних закладів. На початковому етапі радянізації
краю основними формами роботи бібліотек були
виставки суспільно-політичної літератури, яка
передовсім мала посприяти у обов’язковому вивченні фундаментальних основ марксизму-ленінізму, голосні читки на політичну тематику
та наочна агітація з історії комуністичної партії та її діячів [10, арк. 6]. У добу постсталінізму
чимала увага в роботі працівників бібліотечної
мережі зверталася і на пропаганду науково-природничої та науково-атеїстичної літератури серед широких мас населення.
Постанова ЦК КПРС від 22 вересня 1959 р.
«Про стан і заходи поліпшення бібліотечної справи в країні» певною мірою узагальнила стан
справ у бібліотечній сфері в СРСР. Поряд з переліком успіхів наголошувалося на проблемних
ділянках відставання в питанні пропаганди
літератури [3, с. 98]. У документі вказувалося,
що значна частина бібліотек здійснювала свою
роботу на низькому ідейному рівні, а в окремих
регіонах країни, у тому числі й у Станіславській
області, на недостатньому рівні проводилась політична робота серед колгоспників віддалених
населених пунктів.
Окрім політично-масової роботи, у діяльності
бібліотечної мережі прикарпатського краю актуальною залишалася й проблема формування
книжкових фондів, яка безпосередньо впливала
на процес охоплення читанням широких верств
населення. У другій половині 1950-х років у бібліотеках Західної України розпочалося впровадження відкритого доступу до фондів. Раніше загальноприйнятою нормою у радянській бібліотечній
справі була практика їх закритості для читачів.
Іншими словами, останні були позбавлені можливості самостійно обирати на книжкових полицях
ті чи інші видання, що дозволяло бібліотекарям
контролювати читацькі інтереси, а також у добровільно-примусовій формі видавати користувачам
книги з суспільно-політичної проблематики. Станом на 1964 р. реформу з відкриття бібліотечних
фондів на Прикарпатті було проведено в 610 бібліотеках, що позитивно вплинуло на зростання
показників книговидачі в них [9, арк. 68].
Якщо кількісне наповнення книжних фондів
і їх обсяги мали тенденції до постійного зростання, то якісний склад наявної літератури не міг
повністю задовольнити запитів читачів. Книгосховища й надалі поповнювалися великою кількістю суспільно-політичної літератури, творами
класиків марксизму-ленінізму, офіційними матеріалами партз’їздів, пленумів тощо. Водночас
вимогливий читач був позбавлений величезного
масиву актуальної сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. І така ситуація нівелювала
окремі позитивні зрушення, що відбувалися в бібліотечній справі, нерідко змушуючи бібліотекарів займатися приписками, аби виконати планові
показники роботи з користувачами. Так, в результаті перевірки Івано-Франківським облас-
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ним управлінням культури районної бібліотеки
в Долині осінню 1963 р. було встановлено, що її
працівники «стали на ганебний шлях приписок
і окозамилювання в звітності по обліку читачів
і книговидач». Долинські бібліотекарі в свої звітах надали інформацію, що в період з березня по
вересень вказаного року обслужили 8123 читача
і здійснили 104803 книговидачі, тоді як реальні показники, зафіксовані в щоденниках роботи,
відповідно становили – 4866 і 76536 [14, арк. 80].
У повоєнний період в залежності від політичної кон’юнктури у бібліотечних закладах країни періодично проводилися заходи з очищення
книжкових фондів від так званої «ідеологічно
ворожої, шкідливої та застарілої літератури». На
виконання подібного наказу Міністерства культури УРСР (1961 р.) при райвідділах культури
були створені комісії, що перевіряли роботу з очищення бібліотечних книгосховищ. Перевірка
установ в прикарпатському регіоні встановила,
що через аполітичність і безвідповідальне ставлення до своїх обов’язків багатьох бібліотекарів
у фондах зустрічалися окремі видання В. Молотова, Г. Маленкова і Л. Кагановича, оголошених
правлячим режимом не так давно членами антипартійної групи [19, с. 145].
Рубіж 50-х – 60-х років можна вважати завершальним етапом встановлення мережі масових бібліотек на Прикарпатті. Для подальшого
розвитку бібліотечного обслуговування читачів
була створена розгалужена мережа стаціонарних обласних, міських і районних бібліотек. На
селі мешканців обслуговували сільські, колгоспні та приклубні бібліотеки, розвивалася система
міжбібліотечного абонемента. Загалом на середину 1960-х в краї діяло 878 бібліотечних закладів (160 – у містах і селищах міського типу
та 718 – у селах), у фондах яких зберігалося
7409 тис. примірників різної літератури та журналів [17, с. 232].
Набагато скромнішою в кількісному плані
за клубну чи бібліотечну мережу була мережа
музейних установ Прикарпаття. Першочергові зміни, які відбувалися в західних областях
УРСР у повоєнні роки, були покликані остаточно
адаптувати музейні заклади регіону до радянських зразків функціонування. Музеї, як і інші
культосвітні інституції, мали стати гвинтиками
великої радянської пропагандистської машини.
У своїй практичній роботі вони тривалий час відчували нагальну потребу у зборі, впорядкуванні
та наповненні музейних фондів, адже останні
значно збідніли внаслідок буремних подій Другої світової війни. Але й повернення радянської
системи управління в регіоні не гарантувало збереження музейних артефактів, вцілілих в часи
воєнного лихоліття. При музеях створювалися
закриті фонди, куди спецкомісії відбирали так
звані «політично шкідливі твори». Також з колекцій у першу чергу вилучалися ідейно ворожі
для комуністичного режиму експонати, які ілюстрували боротьбу українців за свою незалежність та культові предмети. Усе це пережили на
собі у повоєнну добу й працівники двох найбільших музеїв краю – Станіславського обласного
краєзнавчого музею та Коломийського державного музею народного мистецтва Гуцульщини
[5, арк. 135–136].

У своїй діяльності музейники практикували
цілий спектр форм і методів. Поряд з експозиційною роботою, музеї організовували гурткову
роботу, проводили екскурсії, лекції, тематичні
стаціонарні і пересувні виставки, зустрічі з відвідувачами, на які запрошувалися передовики
виробництва, письменники, діячі мистецтва
та інші відомі люди, влаштовували вечори, присвячені ювілейним датам тощо. Хронічне недофінансування музейної галузі на місцях доповнювалося час від часу навіть в умовах лібералізації
політичного життя в СРСР черговим посиленням
ідеологічної складової в їх діяльності. Музейним
працівникам знову з різних приводів не припиняли нагадували, що вони насамперед є «бійцями ідеологічного фронту». Для прикладу, в ході
розгортання на Прикарпатті науково-атеїстичної
пропаганди кінця 50-х– початку 60-х років при
Станіславському обласному краєзнавчому музеї
було організовано пересувний «Клуб атеїста».
Останній систематично організовував лекції, виставки, демонстрацію відповідних кінофільмів.
Лишень протягом 1963–1964 рр. ним було проведено більше 125 лекцій та 79 кіносеансів, під час
яких демонструвалися науково-популярні фільми на антирелігійну тематику [14, арк. 96–118].
Попри значну політико-ідеологічну складову
в своїй діяльності, музеї регіону проводили кропітку, але таку потрібну для нащадків краєзнавчу роботу, залишаючись скарбницею матеріальних та духовних цінностей не одного покоління
місцевих мешканців і важливим інструментом
формування історичної пам’яті та культурної
ідентичності українців. Окрім вже згаданих
вище провідних музеїв у Станіславі та Коломиї,
у досліджуваний нами період потрібно також відзначити діяльність Русівського літературно-меморіального музею Василя Стефаника, Снятинського літературно-меморіального музею Марка
Черемшини, Криворівнянського літературно-меморіального музею Івана Франка, музею Косівського училища декоративного та прикладного
мистецтва, Чернелицького краєзнавчого музею,
Солотвинського краєзнавчого музею, Меморіального музею скульптора М. Бринського у с. Долина Тлумацького району, Літературного музею
ім. Мирослава Ірчана в Коломиї [4, с. 136].
Задовго до приходу радянської влади на західноукраїнські землі в культурному дозвіллі
місцевого населення міцно утвердилося кіно.
Враховуючи мистецькі особливості кінематографу, а отже і його можливості широкого ідеологічного впливу на маси, партійно-радянські
органи вживали системних заходів з кінофікації
населених пунктів новоприєднаного регіону. Як
свідчать дані статистики, на середину 60-х років
на теренах Івано-Франківщини вже нараховувалося 823 кіноустановок – 819 стаціонарних і 4 пересувних [17, с. 235].
Ще починаючи з другої половини 1940-х, Станіславське обласне управління кінофікації започаткувало в районах і селах області проведення
кінофестивалів. Протягом кількох днів в кожному
з охоплених такою акцією населених пунктів демонструвалися зразки радянської документальної та художньої кінопропаганди на теми комуністичного будівництва. Така практика продовжила
своє широке поширення і в наступні роки. З се-

редини 50-х акцент у ній робився на пропаганду
засобами кіно досягнень агробіологічної науки,
поширення передового досвіду сільськогосподарського виробництва, передовсім щодо вирощування кукурудзи та цукрового буряка, а також на науково-атеїстичну пропаганду [16, с. 1].
На жаль, засобами кінематографу в західних
областях України здійснювалася і своєрідна прихована русифікація місцевого населення. У доповідній записці «Про стан кінообслуговування
в УРСР» заступника міністра культури УРСР
І. Мазепи у відділ науки і культури ЦК КПУ зазначалося, що процес дублювання кінострічок
українською мовою знаходиться на незадовільному рівні. У загальному фільмофонді республіки з 35 тис. художніх стрічок, у тому числі 25 тис.
радянських, лише близько 5 тис. було продубльовано українською мовою (4 тис. – на широкій
та 1 тис. – на вузькій плівках) [2, с. 119].
Даючи аналіз діяльності відділу кінофікації
та кінопрокату в 1964 р., Івано-Франківське обласне управління культури оцінило її роботу досить
критично. За відносно високими показниками виконання плану з року в рік ховалися незадовільні
показники відвідування кіно на душу населення.
Кращого бажала справа з популяризації продукції радянського кінематографу. Обласним кінофікаторам закидали нездатність організувати широкий культактив на місцях для постійної допомоги
в справі кінообслуговування. Недостатньо проводилася й робота з пропаганди сільськогосподарських фільмів, у результаті чого окремі колгоспи
взагалі відмовлялися від організації демонстрації
таких кінострічок [14, арк. 19–20].
Успішне виконання працівниками культосвітньої сфери покладених на них завдань великою мірою визначалось кадровою політикою в галузі та рівнем фахової підготовки спеціалістів.
У несприятливих для комуністичного режиму
повоєнних умовах радянізації західного регіону
головною метою партійних структур у підборі кадрів для місцевих установ та організацій, у тому
числі й культосвітніх закладів, було насамперед
формування колективів з відданих і лояльних до
комуністичної ідеології людей. При цьому часто
на задній план відходив фаховий рівень цих спеціалістів та якість виконання ними професійних
обов’язків. Тож не дивно, що траплялися непоодинокі випадки, коли в заклади культосвіти потрапляли випадкові люди, які не лише не мали
спеціальної фахової підготовки, але й не знали
місцевої специфіки, культурних традицій та не
володіли українською мовою [12, арк. 26]. Водночас працівники-уродженці західного регіону, які
займали свідому національну позицію у роботі,
були під постійною підозрою відповідних органів
та принагідно переслідувалися [8, арк. 17–18].
Усе це підривало авторитет самих культосвітніх
установ, відвертало населення від активної участі в їх діяльності.
Щоби якось виправити ситуацію з низьким
фаховим рівнем підготовки працівників галузі в західних областях України, в 1950-х роках
у регіоні було організовано 8 культурно-освітніх
технікумів, трансформованих пізніше в культурно-освітні училища. Один з таких навчальних
закладів створили і в райцентрі Станіславщини Снятині [11, арк. 5–8]. Незважаючи на вжи-
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ті заходи, у перші роки роботи цього технікуму
спеціальна підготовка його випускників та їх
мотивація працювати за фахом бажали кращого. У цьому контексті на нараді культосвітніх
працівників Станіславського обласного управління культури 17 лютого 1958 р. зазначалося,
що потрібно «навести порядок в культосвітньому
технікумі, бо більшість студентів – брак, дефект
і не відповідають ділянці роботи, а випускники
навіть втікають працювати на Донбас, тільки б
не йти завклубами на місця» [13, арк. 58].
Заради справедливості зазначимо, що професія
працівника культосвітньої галузі була фактично
найменш престижною в соціально-гуманітарній
сфері через низьку оплату праці та незабезпеченість кадрів власним житлом. Для прикладу,
на кінець 50-х років зарплатня прикарпатського
вчителя складала 450 крб., тоді як завідувач сільського клубу зі спеціальною освітою отримував
лише 385 крб. [13, арк. 79]. Не в останню чергу
наслідком такої політики стала висока плинність
культосвітніх кадрів з року в рік.
Узагальнюючи ситуацію з кадровим потенціалом найбільш масових культосвітніх установ Прикарпаття, слід відмітити, що станом на
1963 р. у місцевих будинках культури та клубах працювало 728 осіб, з яких 3 мали вищу
освіту, 141 – середню спеціальну, 296 – загальну середню і 288 – неповну середню освітою.
Водночас в бібліотечній мережі працювало
849 осіб: 52 – з вищою освітою, 41 – з незакінченою вищою, 526 – з середньою спеціальною,
197 – з загальною середньою і 23 – з неповною
середньою [14, арк. 43–44].
Висновки з даного дослідження. Можемо
констатувати, що протягом 1953-1964 рр. культурно-масова робота, здійснювана широкою мережею культосвітніх закладів Станіславської
(Івано-Франківської) області, характеризувалася широкою ідеологічною і пропагандистською
складовою в їх діяльності. Культосвітні працівники за задумом партійно-радянських органів
мали стати надійними провідниками панівної
комуністичної ідеології в містах та селах краю.
Окремі кроки з лібералізації культурного життя
в рамках загальносоюзного курсу на десталінізацію в середині – другій половині 1950-х були
нетривкими. Культурні установи краю, на теренах якого тільки зовсім недавно карально-репресивна машина остаточно зламала організований
опір націоналістичного підпілля, і в цей період
продовжували працювати під безперервним
контролем партійних органів. Заполітизованість
роботи, проблеми з підготовкою кваліфікованих
кадрів, недостатнє матеріально-фінансове забезпечення багатьох закладів внаслідок щорічного
залишкового принципу фінансування галузі –
усе це позначалося на ефективності діяльності
культосвітніх інституцій, рівні їх популярності
та загальному ставленні до них з боку місцевого
населення. Водночас навіть в складних суспільно-політичних реаліях 50-60 років ХХ ст. в середовищі працівників культосвіти знаходилося чимало фахівців, чия самовіддана праця сприяла
зростанню загальнокультурного рівня прикарпатців, допомагала краянам зберегти національну культурну спадщину і передати її надбання
молодому поколінню людей.
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Регулювання питань соціального захисту населення
нацистською владою Харкова в 1941-1943 рр.
Анотація. Дослідження присвячене соціальній політиці, яку запроваджувала гітлерівська влада на Харківщині в 1941-1943 рр. На основі наукових праць вітчизняних науковців, матеріалів державного архіву
Харківської області розглянуто діяльність відділу суспільної опіки Харківської міської управи, а саме кроки, які запроваджувала нацистська влада щодо регулювання питань соціально захисту місцевого населення. Визначені причини, які суттєво впливали на повноцінну роботу харківського окупаційного відділу
суспільної опіки. Для більш кращого розкриття теми даного дослідження були застосовані принципи:
історизму, істинності, принцип спирання на історичні джерела; методи – проблемно-науковий, історико-генетичний (ретроспективний) та інші. На основі проведеного дослідження удалося прийти до висновку: політику, яку запроваджувала нацистська влада з соціального захисту населення на Харківщині в
1941-1943 рр., була малоефективною.
Ключові слова: Друга світова війна, Третій райх, окупаційний режим, соціальний захист, суспільна
опіка.
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Summary. The research is devoted to the social policy introduced by the Nazi occupation authorities in
the Kharkiv region in 1941-1943. Based on the scientific works of domestic scientists, materials of the
state archive of the Kharkiv region, the activities of the Public Guard Department of the Kharkiv City
Council were considered, namely the steps that the Nazi occupation authorities introduced in order to regulate social protection of the local population. The reasons, which significantly influenced the full-fledged
work of the Kharkiv occupation department of public welfare, were determined. For a better disclosure of
the topic of this study were applied the principles: historicism, truth, the principle of reliance on historical
sources; methods – problem-scientific, historical-genetic (retrospective) and others. The scientific novelty
of the research lies in the fact that for the first time: a number of new archival sources and documents from
the period of the German occupation of the Kharkiv region of 1941-1943 were introduced into scientific
circulation; investigated the tactical steps of the Nazi occupation authorities regarding the labor resources
of the Kharkiv region, identified and analyzed in detail its main features. In the course of the work, the
study of the principles of the German occupation policy was improved; reviewed the main aspects of the
policy of the local occupation authorities regarding the civilian population of Kharkiv; further development
received an analysis of opinions, views of domestic and foreign scientists who have developed this topic. On
the basis of the study, it was possible to conclude: the policy introduced by the Nazi occupation authorities
on social protection of the population in the Kharkiv region in 1941-1943 was ineffective. The materials of
this study can be used by teachers of higher and secondary schools during preparation for lectures, seminars, credit works on studying the courses «History of Ukraine», «Historical local lore», «Museology» as
an additional hand-written material when writing dissertation, master’s, diploma papers, abstract works,
during conferences, scientific symposiums.
Keywords: Second World War, Third Reich, occupation regime, social protection, public ward.

остановка проблеми. В історичній наП
уці, без комплексного дослідження нацистського окупаційного режиму неможливо

об’єктивно зрозуміти історію Другої світової
війни. В цьому контексті розгляд теми «Регулювання питань соціального захисту населення нацистською окупаційною владою Харкова
в 1941-1943 рр.» має значну актуальність не
тільки для вітчизняної історичної науки а і для
становлення демократичних основ в незалежній
Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У вітчизняній історичній науці дослідження на1

цистського режиму на окупованих територіях
здійснювали О. Перехрест [1; 2], Н. Гандрабура
[3], Н. Мюлер [4], О. Гончаренко [5], М. Лобода
[6], В. Полуда [7], А. Скоробогатов [8] та інші історики [9–11].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. В історичних наукових
працях питання щодо нацистського соціального
захисту населення окупованих територій в роки
Другої світової війни якщо і розглядалося то
лише поверхнево. Моя стаття в деякій мірі повинна заповнити прогалину в історії дослідження
не тільки соціальної політики а і в цілому на-
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цистського режиму на українських територіях
в цілому, а і зокрема, на території Харківщини
в 1941-1943 рр.
Формулювання цілі статті полягає в дослідженні політики нацистської влади щодо соціального захисту населення м. Харкова в 1941-1943 рр.
Для реалізації поставленої цілі були розглянуті такі завдання:
– розглянути, які заходи запроваджувала окупаційна влада щодо покращення соціального захисту населення Харкова в 1941-1943 рр.;
– описати чинники, які суттєво впливали на
роботу відділу суспільної опіки ХМУ;
– зробити висновок малоефективності роботи
нацистського відділу суспільної опіки в сфері
соціального захисту населення Харкова в роки
Другої світової війни.
Виклад основного матеріалу. В період
нацистської окупації Харкова регулювання питання соціального захисту населення було покладено на відділ Суспільної Опіки, який був
створений у рамках ХМУ першого складу на
чолі з Е.С. Віланом і мав свої районні відділи
в області. В Харкові, певна частина окупаційних
підприємств, установ, організацій підпорядковувалися районним відділам Суспільної Опіки.
У щомісячних статистичних звітах Відділу Суспільної Опіки надавалися відомості за формою
про: одноразову допомогу грішми та продуктами
[12, арк. 46].
Відділ Суспільної Опіки надавав різноманітну допомогу виробничим підприємствам Харкова, зокрема і в питанні працевлаштування громадян на роботу [13, арк. 4].
Важлива роль у Відділі Суспільної Опіки
належала районним пенсійним відділам, які
виплачували населенню пенсії, різні грошові
допомоги [13, арк. 3]. Керівництвом Харківської Міської Управи, Відділом Суспільної Опіки також розглядалися питання і приймалися
рішення, що були пов’язані з врегулюванням
питань з встановлення правил на грошову допомогу дітям померлих пенсіонерів. Зокрема,
5-го липня 1943 року Обербургомістором м.
Харкова Семененком було видано розпорядження, за № 152 по Харківській Міській Управі «Про опіку над дітьми померлих пенсіонерів.
Згідно з цим розпорядженням: «Маючи на увазі, що дітям померлих пенсіонерів оплачується
пенсія до досягненням ними 14 років й одержати цю пенсію для них дружина померлого
пенсіонера не може, поки не буде її призначено
формально на опікуна, та враховуючи, що ця
формальність у складне одержання пенсії без
особливої потреби, а розмір невеликий, пропоную в разі, коли діти померлого пенсіонера
залишаються у дружині померлого, тобто в тій
же сім’ї, сплачувати належну цим дітям пенсію
дружині померлого без спеціального призначення її на опікуна» [12, арк. 26].
Обов’язковою атрибутою роботи відділу Суспільної Опіки була діяльність пов’язана з проходженням громадянами медичних оглядів за
спеціальними картками. Кошти для друкування
медичних карток отримували з громадян, які повинні були пройти медичні огляди [12, арк. 27].
Робота Відділу Суспільної Опіки була такою
відповідальною і об’ємною, що її керівництво

прохало вищестоящі структурні адміністративні
підрозділи щодо збільшення штату працівників
свого відомства [12, арк. 8].
Структурні управлінські відомства ХМУ регулярно подавали звіти про проведену у Харкові роботу з соціального забезпечення місцевого населення. Керівник пенсійного п/відділу
Зандрока, у відомості про роботу пенсійного
п/відділу Суспільної роботи з 25/VІ до 25/VІІ –
1943 року до планового відділу Міської Управи
за № 10/59, від 27/VІІ – 1943 року, повідомляє
про те, що: «поточна робота п/відділу на час
з 25/VІ до 25/VІІ – 1943 року: видано на пенсії
та і пенсіонерам на 294930 карб. за категоріями: академпенсіонерам – 184 особам; за вислугою років педагогам та лікарям – 389; інвалідам
І групи – 118. Разом – 691 особам. 20 пенсіонерам видано пенсія, як допомога на від’їзд
з м. Харкова; кількість вихідних паперів 423.
Прийом представників від підлеглих установ
та безпосередньо відвідувачів приблизно в день
15-20 чол., видача допомоги, через відділ Здоровохорону Міської Управи… на безкоштовне
лікування, видача безкоштовних обідів, складання відповідних звітів. ВТЕКОМ прийнято
хворих 408 осіб, видано довідок 10» [12, арк. 35].
Однак, у діяльності Відділу Суспільної Опіки були і певні труднощі, пов’язані у першу
чергу із-за нерегулярністю виплат громадянам
пенсій, грошових допомог [12, арк. 33]. У більшості випадків причина такого стану заключалася в тому, що «Бюро соціального забезпечення
м. Харкова може під час планування розраховувати лише на випадкове вирішення питань.
Спроби самостійно ліквідувати бідування марні через те, що для цього немає ані коштів ані
можливостей» [14, арк. 64; 65]. Як результат,
в роки нацистської окупації «розмір пенсії, яка
видавалася відділом соціального забезпечення
переважно репресованим за радянських часів,
коливався від 75 до 120 крб. на місяць, і вона
ні у якому разі не забезпечувала стару людину
необхідним мінімумом. ЇЇ не вистачало навіть
на те, щоб викупити продуктовий пайок 2-ї категорії, який отримували дехто з цих пенсіонерів, не кажучи про те, що за ці гроші не можна було купити на ринку одного куска мила»
[14, арк. 64; 65].
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку. В цілому, незважаючи на певні успіхи
нацистській окупаційній владі Харкова налагодити повноцінну роботу з соціальним захистом
населення не удалося. Причинами було: по перше: постійна нехватка грошових поповнень міських, районних і сільських управ; по друге – значна корупція серед чиновників нацистскої влади.
На основі опрацьованого матеріалу прийшлося прийти до висновку – Тема «Регулювання
питань соціального захисту населення нацистською владою Харкова в 1941-1943 рр.» є малодослідженою і потребує подальшого опрацювання. Перспективу подальшого дослідження
вбачаю в більш широкому залучені матеріалів
краєзнавчих музеїв, неопублікованих фондів бібліотек, спогадів колишніх примусових робітників, їх родичів, документів закордонних і вітчизняних архівів.
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Техніка як фактор відчуження
Анотація. У статті на матеріалі переосмислення наукових філософських праць виокремлено сутнісні
характеристики феномена відчуження. Проаналізовано сутність техніки в її гуманітарному вимірі та
взаємозв’язку з різними формами людської життєдіяльності на основі концепцій Л. Мамфорда, X. Ортеґиі-Ґассета, М. Гайдеґґера, Г. Маркузе, Д. Нейсбіта. Особливу увагу присвячено взаємозв’язку техніки і
мислення людини. Встановлено, що осмислення феномена техніки як висвітлення суті буття стає одним
із ключових концептуальних топосів, який уможливлює підійти до осмислення проблеми людини. На підставі наведених аргументів зроблено висновок про обмеженість суто прагматичного тлумачення техніки
і наголошено на важливій ролі техніки в питанні посилення відчуження людини в епоху постмодерну.
Ключові слова: техніка, технологія, філософія техніки, відчуження, самотність.
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Technique as a factor of alienation

ФІЛОсофські науки

Summary. In the article on the material of rethinking scientific philosophical works the essential characteristics of the phenomenon of alienation are highlighted. The essence of technology in its humanitarian dimension and interrelation with various forms of human life are analyzed based on the concepts of L. Mumford,
X. Ortega-i-Gasset, M. Heidegger, G. Marcuse, D. Neisbit. Particular attention is paid to the interrelation of
technology and human thinking. It is established that understanding of the phenomenon of technology as illumination of the essence of being becomes one of the key conceptual topos, which makes it possible to approach
the understanding of human problems. Through technology, man illuminates the way of being, and therefore
its meaning. That is why in the essence of this phenomenon man realizes the notorious «turn to himself», to
the realization of his own essence. In the postmodern era, the technique is aimed not only at facilitating physical and intellectual work, but also claims to fulfill cultural, communicative and many other originally human
functions. Modern forms of alienation are powerlessness, indifference, disorientation and reassessment. In our
opinion, to overcome the alienation of man will allow understanding of technology in the context of improving
humanity, forming a stable ethic of responsibility. The task is to humanize the role of technology in society, in
the substrate-functional properties of technology must take into account as much as possible all social needs,
human abilities, up to the production of individual equipment with the possibility of individual selection of
functions and parameters. We believe that technology and the technological world are human-made; if technology has any «ontological» or «metaphysical» character, it is only because humans have granted it such, based
on human or anthropological considerations. Based on the above arguments, it is concluded that the purely
pragmatic interpretation of technology is limited, and emphasizes the important role of technology in increasing the alienation of man in the postmodern era.
Keywords: technique, technology, philosophy of technology, alienation, loneliness.

остановка проблеми. Феномен відчуП
ження є однією із ключових тем філософії. Зростання інтересу дослідників до розгляду

відчуження відбувається в період динамічних
суспільних трансформацій, наслідком чого є зміщення акцентів з прагматичних до онтологічноекзистенційних аспектів феномена відчуження.
Проблема відчуження людини торкається
всіх ракурсів людського існування: мораль,
етика, наука, історія, соціальна участь, політична діяльність; виступає наріжним каменем
для вивчення онтологічного (перебування людини в світі), аксіологічного (наявні цінності
та їх співвідношення з цінностями іншого, групи, суспільства й навіть самого себе), гносеологічного (способів пізнання людиною соціальної дійсності і самої себе), епістемологічного
(істинність чи неістинність людського знання
про соціальний вимір свого існування) вимірів
буття [14].
© Малімон В.І., 2019

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Феномен відчуження ґрунтовно розробляється
як зарубіжними, так й вітчизняними авторами.
З числа перших можна виділити таких дослідників як М. Гайдеґґер, Л. Мамфорд, К. Маркс,
Г. Маркузе, X. Ортеґа-і-Ґассет, Д. Нейсбіт, К. Ясперс. Серед вітчизняних авторів феномен відчуження досліджують: Б. Баркит, У. Винник,
М. Марковіч, А. Степанов, О. Терешкун, Я. Чайковський, О. Чурсінова та ін.
Серед найбільш поширених підходів аналізу
техніки треба зазначити культурно-історичну
концепцію (Ф. Десауер, Т. Літ), феноменологію Е. Гусерля, філософію життя (А. Бергсон,
О. Шпенґлер), екзистенціалізм (К. Ясперс,
Х. Ортеґа-і-Ґассет, М. Гайдеґґер), філософську
антропологію (А. Ґелен, Г. Плесснер, Л. Нуаре),
есхатологічну метафізику М. Бердяєва, неомарксизм Франкфуртської школи (Г. Маркузе, Ю. Габермас, Т. Адорно, М. Горкгаймер). Ці та інші фі-

лософи поставили гострі проблеми онтологічного
статусу й ґенези техніки, її сутності, феноменологічних характеристик і перспектив розвитку, а
також підняли питання впливу техніки на відчуження людини [1].
«Техніка, – відзначає К. Ясперс, – радикально
змінила повсякденне життя людини в оточуючому її середовищі, примусово перемістила трудовий процес і суспільство в іншу форму, в сферу
масового виробництва, перетворила усе існування на дію деякого технічного механізму, усю
планету – на єдину фабрику. Тим самим відбувся – і відбувається по сьогодні – повний відрив
людини від її ґрунту. Людина стає мешканцем
Землі без батьківщини, губить наступність традицій» [18, с. 129].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Однак, слід зазначити,
що вчені здебільшого приділяють увагу окремим
аспектам феномена відчуження. Відтак, незважаючи на різноплановість підходів стосовно висвітлення проблематики відчуження, поглиблення
потребують концептуальні положення, що стосуються розгляду впливу техніки на конкретні прояви відчуження в соціальному просторі.
Мета статті. Головною метою статті є узагальнення філософських підходів щодо розуміння людиновимірної сутності техніки, виокремлення впливу техніки на зростання відчуження
людини.
Виклад основного матеріалу. Як відзначає
М. Марковіч, термін «відчуження» зустрічається
ще в Арістотеля: відповідні грецькі слова означають «виключений із спільноти» або «передача
власності» [5, с. 43].
Поняття відчуження людини в теологічно-містичному значенні зустрічається у середньовічній філософії. Св. Августин Блаженний та Отці
Церкви в своїх працях вживали термін «kenosis»,
трактуючи інкарнацію Ісуса Христа як позбавлення Ісусом Христом себе властивостей Бога.
Продовжуючи древньогрецьку традицію, поняття відчуження людини вживається у значені соціального відчуження, вивільнення людини від
самої себе, від своїх мирських особливостей. Як
зауважує Е. Тьювсон [19], в іудео-християнській
традиції міститься ідея про те, що зв’язок людини з Богом подібний близькості між двома людьми, і відчуження від Бога (як люблячого Отця),
що виникає в результаті гріхопадіння або байдужості з боку людини, на кшталт відчуженню
від іншої людини, аналогічним чином може бути
пов’язане з дезорганізацією «Я», почуттям провини, втратою ідентичності.
На думку італійського філософа Емануеле
Северіно: «Справжня і глибинна співзвучність
між християнством і технікою полягає у спільній
для них волі до могутності, спертій в кінцевому
підсумку на грецьку метафізику. Поняття «творчість» є головним для християнства. Бог, що не
є творцем, не може бути християнським богом.
Однак християнський Бог-Творець існує невіддільно від Його власної здатності бути творцем
ex nihilo, з абсолютного ніщо, тобто з абсолютної
негативності ніщо, яку вперше відмітила лише
грецька думка. Творити означає викликати
з ніщо; і лише греки вперше стали розуміти створювання (poiesis) як мистецтво (techne) виводи-
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ти речі за межі небуття […]. Форми панування
та експлуатації людини і природи, характерні
для європейської історії, стали можливими лише
тому, що грецька метафізика відкрила цей первинний горизонт волі до влади» [9].
Сучасна традиція вживання терміну «відчуження» бере початок від Гегеля та Маркса
[11]. Зокрема, Г. Гегель вживає два поняття
«Enträusserung», «Entfremdung», що українською
перекладаються як відчуження. Перше з них
походить від грецького слова «kenosis» і означає
«робити щось чужим» («making alien»), засобами
відречення від якихось прав чи перенесенням їх
комусь іншому. Тоді як «Entfremdung» означає
стосунки «ставання чужим» («becoming alien»)
включно з розумінням того, що Дух «стає чужим», виходячи поза себе, конституюючи матеріальний світ, як і розумінням, що людина стає
чужою щодо власної сутності й природи [14].
К. Маркс так описує відчужену трудову діяльність: «В силу об’єктивних соціально-економічних
умов така діяльність є не самоціллю, а засобом
для реалізації біологічних або соціальних потреб.
Вона має вимушений характер і припиняється
з припиненням примусу до неї (фізичного або
економічного). Суб’єктивно така діяльність постає
чужою та поневолюючою. Продукт праці та предмети чуттєвого зовнішнього світу, пов’язані з ним,
також переживаються як чужі та пануючі над
людиною, частина життя, проведена в праці, переживається як «не моя». В ході відчуженої праці людина перетворює свою сутність лише в засіб
для підтримки свого існування, саме життя виявляється засобом до життя. Відчужена праця відбирає в людини можливість реалізації її «дійсної
родової предметності» і родове життя людини стає
для неї засобом» [6, с. 565–566].
Відчуження, за К. Марксом, за узагальненням
А. Степанова, проявляється в наступних феноменах: 1) відчуження людини від процесу і продукту
праці (суб’єктивна невдоволеність; відчуття вимушеності діяльності; інструментальний характер
діяльності замість творчого); 2) відчуження людини від родової сутності (нездатність сприймати
людський смисл предметів культури, «сліпота» до
цінностей); 3) відчуження людини від предметного світу (приватна власність стає предметом власності, а не дійсного присвоєння); 4) фрагментація
життя (життя людини в його різних сферах не має
єдиної спрямованості і переживається нею як розірване, чуже); 5) відчуження людини від людини
(дегуманізація відношень, інша людина стає засобом, а не ціллю) [11].
Американський соціолог і філософ, історик
культури Люїс Мамфорд у середині 30-х років
ХХ ст. опублікував фундаментальне дослідження «Техніка і цивілізація». Л. Мамфорд типологічно підходить до аналізу феномена техніки.
Так, сучасна техніка, на думку Л. Мамфорда, це
«зразок монотехніки або авторитарної техніки,
яка, базуючись на науковій інтелігенції та кваліфікованому виробництві, орієнтована головним
чином на економічну експансію, матеріальне насичення і військову перевагу» [4].
З давніх часів техніка і влада були невіддільними друг від одного поняттями. Саме могутність
влади правителя стимулює будівництво величезної мегамашини. Згодом мегамашина сама стала
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владою, здатною управляти процесами в державі. Однак, згідно з Л. Мамфордом, незворотність
технічної експансії неочевидна. Технічний прогрес потрібно зупинити і визволити людину від
влади техніки [4].
Мислитель був переконаний, що в нинішній
ситуації, коли суспільство «вперлося в безвихідь
маринізму», можна покладати великі надії на
саморефлексію науки і внаслідок цього на повернення усього соціально-культурного комплексу
до людини. Поняття «машина» у Л. Мамфорда
об'єднує і засоби праці, і організацію виробництва
в умовах капіталістичної індустрії, і технічні пристрої загалом. Проте, акцентуючи увагу насамперед на ролі ідеологічних, психологічних, етичних
чинників, Л. Мамфорд при цьому приділяє достатньо уваги закономірностям розвитку техніки,
пов'язаним з потребами виробництва. Він дотримується ідеї нейтральності техніки. Надії на «поворот до людини» в неотехнічну еру він пов'язує
з лідерством біологічних наук, яке утвердилося
після довгого панування фізики, механіки, математики з новим «інтересом техніки до людини»,
до її фізіології, анатомії (підтвердженням чого
є великі відкриття: електроцентраль, автомобіль
і літак, телеграф і кінематограф). Важливих змін
він чекав від повного переходу господарювання
на нову енергетичну базу [16].
Проблема ґенези техніки розглядається
Х. Ортега-і-Гассетом крізь призму духовного світу людини, її екзистенції, оточуючого середовища і обставин, які створюють природа і культура. Філософ вказує на функціональний зв’язок
між напрямком розвитку техніки і тим способом буття людини, який вона обирає. Мислитель відзначає: «техніка, являючись людині ...
як якась, в принципі, безмежна здатність, з іншого – призводить до небувалого спустошення
людського життя» [10, с. 220]. У той же час
Х. Ортега-і-Гассет вбачає в техніці «дивовижну,
метафізичну комбінацію, коли два різнорідних
начала – людина і світ – приречені з'єднатися
так, що одне з них (людина) отримує можливість вмістити своє надсвітове начало в інше,
тобто в сам світ» [10, с. 191]. Філософ заперечує
технічний детермінізм у розвитку людства. Людина починається з розвитку техніки, а її технічне завдання полягає у самостворенні. Доля
людини розкривається у виконанні «інженерного завдання»: вбудувати своє надприродне буття
у природний світ. Місія техніки – звільнити людину від природної залежності, дати їй можливість бути людиною, вивільнити сили і час для
реалізації життєвої програми.
М. Гайдеґґер зазначав, що «Ми… ніколи не
усвідомимо свого ставлення до сутності техніки,
поки будемо просто думати про неї, користуватись нею, справлятися з нею чи уникати її. У всіх
цих випадках ми ще рабськи приковані до техніки… У найзлішому полоні в техніки, однак,
ми виявляємось тоді, коли вбачаємо в ній дещо
нейтральне; таке уявлення, в наші дні особливо
розповсюджене, робить нас повністю сліпими до
її сутності» [13, с. 221]. Техніка, на переконання
філософа, є не просто засобом, а способом розкриття потаємності: «сутність техніки розташована в області, де мають місце відкриття і його
непотаємність, де збувається істина» [13, с. 225].

Мислитель вів мову й про небезпеки, пов’язані
з технікою. Будучи способом самореалізації людства, техніка стає первинною стосовно людини
й суспільства та не просто конструює «технічний
світ», в якому вона переможна й універсальна, а
підпорядковує своєму диктату чи не весь простір
буття; властива їй логіка проникає в людський і соціальний виміри історії, а інструментальний розум
екстраполюється на свідомість сучасної епохи.
Будь-який технічний пристрій можна розглядати або щодо шкідливості для природної людини
(він загрожує, заважає), або щодо його використання. Таким чином, перше передбачає захист
від природи, а друге – використання її як джерела
отримання користі. В обох випадках природа розглядається як дещо вороже людині [3].
Завдання, яке ставить перед собою M. Гайдеґґер, – дати техніці нетехнічне обґрунтування,
виявити зв'язок технічного початку з буттям –
справді глибоке і масштабне. Філософ подає багато глибоких характеристик історичних етапів функціонування і розвитку техніки у тісній
взаємообумовленості з відношенням людини до
буття, з життєвими цілями суспільства. В основі
технічної діяльності M. Гайдеґґер вбачає властиве людям прагнення до пізнання, до виявлення
істини. Але, починаючи з Нового часу, це спрямоване на буття виявлення (істини) вперше набуває
зовсім іншого характеру. З пошуку істини воно
перетворюється на агресивно-примусове ставлення до природи, «жадання» її з усіма ресурсами,
з енергією, з розрахунком наперед прибутку від
заснованої на ній переробної індустрії і готового
продукту. Таким є нинішнє ставлення людства
до світу; такою є істина сьогоднішнього дня. Подібний світогляд неминуче став причиною того, що
людина, не помічаючи цього, опинилася у порочному колі. Вважаючи, що уся природа у вигляді
запасів повністю перебуває в її розпорядженні,
людина опинилася в ситуації граничної небезпеки. M. Гайдеґґер переконаний, що техніка на
сучасному етапі набагато більше безпосередньо
загрожує суті людини, ніж її існуванню. Його розуміння техніки відзначається історичністю, багатовимірністю і тим, що можна назвати типово
гайдеґґерівською недомовленістю [16].
Неомарксист Г. Маркузе вважає, що техніка
обмежує всю культуру, техніка проектує історичну тотальність, яку зараз прийнято називати
глобалізацією. Розвинута індустріальна культура стає навіть більш ідеологізованою, а ніж її попередниця в силу того, що ідеологія репродукує
самою себе [7, c. 15]. Машина, як вид техніки,
на думку Г. Маркузе, поневолює людину, вона
нав’язує їй свої економічні і політичні вимоги.
Хоча справжнє поневолення іде не від машини, не від техніки, а від їх власників, які і визначають місце техніки і людини у суспільстві.
Пригнічує людину не сама машина, не техніка
як така, а саме спосіб їх застосування. Людина
стає придатком до машини і використовується
як «сировина» для виробництва. Спираючись на
теорію соціалізму К. Маркса, Г. Маркузе вважає,
що розвинений капіталізм, його індустріальна
та постіндустріальна форми, спотворює раціональність науки, позбавляє сучасну техніку невинності, чистоти її як продуктивної сили. В техніці
особливо чітко проявляється дух раціональності,

сучасна техніка є наслідком раціональності за
допомогою якої можна ефективно маніпулювати
людиною і здійснювати керування нею. Наука
і техніка перетворюються на дієвий засіб пригнічення людської індивідуальності [12].
Наука і техніка як ідеологія створили міф про
рівні можливості індивідів у «Державі Благополуччя»: «Тут свою ідеологічну функцію виявляє
так зване зрівняння класових відмінностей. Якщо
робочий і його бос насолоджуються однією і тією ж
телепрограмою і відвідують одні й ті ж курорти,
якщо машиністка загримована не менш ефектно,
ніж дочка її начальника, якщо негр володіє «Кадилаком» і всі вони читають одні й ті ж газети,
то це уподібнення вказує не на зникнення класів,
а на те, наскільки основне населення засвоює потреби (споживання) і способи їх задоволення, які
служать збереженню Істеблішменту» [7, c. 11].
Продовжуючи думку про ідеологічну функцію науки і техніки, які створюють ілюзію вільного вибору, демократичного порядку в «Державі Благополуччя», Г. Маркузе звертає увагу на той факт,
що «вільні вибори панів не відміняють протилежності панів і рабів» [7, c. 10]. Все це є ефективним
засобом тонкої маніпуляції (наприклад, через
ЗМІ, рекламу, мистецтво тощо) індивіда, дієвим
інструментом формування у людини ілюзорної
свідомості, завдяки якій людина ототожнює себе,
свою сутність, своє існування з відчуженими формами свого буття (наприклад, з технікою) [12].
Відомий американський філософ Д. Нейсбіт
в роботі «Висока технологія, глибока гуманність.
Технології і наші пошуки сенсу» [8] детально розглядає проблеми, що неминуче виникають у сучасному суспільстві з появою нових технологій.
Особливу увагу він приділяє негативному впливу технологій на соціум, характеризуючи сучасне суспільство як «зону, отруєну технологією», а
також виділяє наступні симптоми цього «отруєння»: прагнення до швидких рішень у всіх областях (від релігії до здорового харчування), відчуття страху перед технологією та преклоніння
перед нею, сприймання насилля як норми життя, любов до технологій (як у дитини до іграшок),
відстороненість та розсіяність життя.
З точки зору Д. Нейсбіта, сучасні технології, що
покликані полегшити існування людини, насправді, підривають традиційні цінності, призводять до
зростання бездуховності і позбавляють сенсу життя.
Машинізація, самотність, пасивність та дегуманізація – усе це характеристики сучасного
індивіда. Машини настільки заполонили наше
життя, що навіть їхні виробники починають замислюватись над тим, що цей процес виходить
із-під контролю.
Техніка, втручаючись практично в усі сфери
життя людини, витісняє старі, та створює нові
цінності, тобто, як зауважує Х. Блюменберг: «техніка не є цариною певних об’єктів, що виникають
в результаті людської активності, а є певним станом відношення людини до світу» [2, с. 81].
«Техніка кінця ХХ і тим паче ХХI ст. – це вже
не знаряддєво-прикладна, а фундаментальна
техніка, яка завдяки проникненню науки в мікро- і макросвіт, в будову мозку, в закони генетики і інформатики проникає в самі основи буття
і в перспективі може змінювати його початкові
параметри чи задавати параметри іншим видам
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буття. Це онтотехніка, якій під силу створювати
новий просторово-часовий континіум; нове сенсорне середовище і способи його сприйняття; нові
генетично змінені види організмів; нові, технічно
розвинені форми штучного розуму. Тим самим
техніка вже не віддаляється від філософії, а знову
зустрічається з нею біля самих витоків буття, біля
тих першоджерел, які завжди вважались привілеєм метафізики. Виростає перспектива нового
синтезу філософії та техніки – технософія і софіотехніка, яка теоретично мислить першоджерела
і практично утверджує їх в альтернативних видах
матерії, життя та розуму» [17, c. 27].
На рубежі ХХ–ХХІ ст., перебуваючи під впливом науково-технічного і технологічного поступу,
розширили свої горизонти технократичний, природничо-науковий та соціокультурний дискурси
техніки, які намагаються ідеологічно захистити
техногенно-ліберальний шлях розвитку цивілізації, стверджуючи, що техніка створює людині блага, полегшує та продовжує їй життя. Насправді відбувається приховування негативних
наслідків, техногенних катастроф і технологічних ризиків, які стають дедалі небезпечнішими.
Відношення до експансії техніки – гостра
проблема сьогоднішнього соціально-гуманітарного пізнання. Сьогодні філософи техніки виявляють, що відповідальність може виступити дієвим
морально-етичним механізмом стримування
негативних наслідків технічної діяльності. Цієї
позиції дотримуються X. Сколімовські, Р. Йонас, Р. Андерс, Р. Рополь, В. Ціммерлі, X. Ленк,
Е. Штрекер, Ж. Грейш, Хесле, Ф. Рапп. Філософи
стверджують, що колишні етичні концепції втратили своє значення у зв'язку з глобальними процесами, що розвиваються в суспільстві і швидким
темпом зміни виробництва, переорієнтацією його
на масове споживання. Під впливом розвитку
техніки відбувається розширення змісту поняття
«відповідальність», до якого тепер включаються
проблеми професійної моралі, та відповідальності
по відношенню до людини, до самої техніки [15].
Сучасними формами відчуження виступають
безсилля, байдужість, дезорієнтація та переоцінка.
На нашу думку, подолати відчуження людини
дозволить розуміння техніки в контексті удосконалення людяності, формування стійкої етики
відповідальності. Завдання полягає в тому, щоб
гуманізувати роль техніки в суспільстві, в субстратно-функціональних властивостях техніки
повинні в максимальній мірі враховуватись всі
соціальні потреби, здібності людини, аж до виробництва індивідуальної техніки з можливістю
індивідуального підбору функцій та параметрів.
Висновки. Отже, можна стверджувати, що
техніка – засіб соціалізації людини і водночас
фактор відчуження. Відчуження є багатовимірним інструментом для розуміння та аналізу сутнісних основ сучасної техносфери. Сучасними
формами відчуження є безсилля, байдужість,
дезорієнтація та переоцінка. Сучасні технології
розширюють можливості людини: фізичні, психологічні, інтелектуальні, евристичні, водночас
це призводить до порушення балансу між науково-технічним, технологічним розвитком людства
та величезним відставанням у розвитку духовності, зростання відчуження на різних рівнях
соціальної та біологічної організації.
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Формування основ світогляду молодших школярів
на інтегрованих уроках
Анотація. У статті подано визначення «світогляду» за різними вченими-науковцями, теоретично окреслено специфіку інтегрованого підходу в освіті, зазначено зміст та основні функції інтегрованих уроків
у молодших класах, представлено структуру інтегрованого уроку в початковій школі та наведено практичні поради, щодо формування основ світогляду молодших школярів на інтегрованих уроках. Під час
інтеграції навчальних предметів, учні набувають навичок аналізу і синтезу, порівняння (зіставлення
і протиставлення), класифікації, узагальнення, а також здійснюється розвиток інтелектуальних умінь,
активізації образного, дієвого інтелекту і словесно-логічного мислення, завдяки чому дитина впевнено почне пізнавати довкілля, формуючи наукову картину світу і, набуваючи навичок життєдіяльності в ньому,
що допомагає дітям сприймати важливі поняття через призму доступного, цікавого та зрозумілого.
Ключові слова: світогляд, інтеграція, молодші школярі, освіта, початкова школа.
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Forming the basics of junior students' outlook on integrated lessons

остановка проблеми. Досвід вітчизняП
них та закордонних педагогів-практиків
та науковців свідчить про те, що успіху в освіті

можна досягти шляхом реалізації безперервності, цілісності та динамічності перетворень освітніх закладів. Тому кожен навчально-виховний
заклад постійно вибирає та удосконалює профорієнтацію, методи та форми досягнення мети,
оновлює шляхи співпраці з іншими освітніми закладами. Але головна задача подібних установ –
це забезпечення опанування фундаментального
змісту та обсягу інформації, європейського рівня
знань, умінь та навичок, формування стійких
світових критеріїв та понять. Усунення зазначених проблем потребує наближення освітнього
процесу до реального життя, до практики, створення наступності між нижчою та вищою ланкою освіти, розв’язання розриву між шкільною
та навколишньою дійсністю, а також частковості,
«предметності» та розірваності змісту навчання,
що ускладнює світосприймання та світочуття індивіда. Вказані проблеми знижують мотивацію

учня, якому проблематично засвоювати різко
зростаючий з кожним роком обсяг наукової інформації, що у сукупності з іншими видами інформації складає основу сучасної освіти.
Аналіз досліджень та публікацій. Проблема формування світогляду особистості вивчалася в різних напрямах: філософському (Р. Арцишевський, В. Буянов, В. Іванов, С. Кримський,
В. Табачковський, О. Тонкіх, В. Шинкарук,
К. Шуртаков, В. Щербінін та ін.), психологічному
(Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, М. Лісіна, Н. Менчинська, Т. Мухіна, Н. Непомняща
та ін.), культурологічному (А. Азархін, Н. Барг,
Л. Швейцер та ін.), педагогічному (Г. Ващенко,
С. Гончаренко, В. Ільченко, Е. Моносзон, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.). Шляхи, форми, методи виховання світогляду в учнівської
молоді висвітлено в працях О. Артюхової, І. Бургун, А. Васильєвої, З. Воїнкової, В. Демиденко,
Є. Дурманенко, Г. Кондратенко, Л. Корміної,
І. Метлика, Е. Моносзона, Л. Потапюк, М. Ратко,
Р. Рогової, Ю. Руденка, О. Шаповал та ін.
© Шпачинський І.Л., Бородина Є.Г., 2019
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Summary. The article defines the "outlook" on different scholars, theoretically outlines the specifics of the
integrated approach in education, presents the structure of the integrated lesson in elementary school and
provides practical advice on the formation of the foundations of the outlook of younger students in integrated
lessons. Formation of the outlook is considered in terms of didactic, psychological and educational conceptual approaches, programs and methods of its formation. The introduction of integration into the educational
process in modern schools is relevant, because successful methodological implementation involves achieving
the goal of quality education. Integrated lessons in lower grades enable students to reach a conscious need to
reflect and express their thoughts, to introduce novelty into the regular lesson system, to change the rigorous
boundaries of subject teaching. Students acquire the skills of analysis and synthesis, comparison (comparison
and juxtaposition), classification, generalization, as well as the development of intellectual skills, the activation of imaginative, effective intelligence and verbal-logical thinking, which will expand the area of the closest
intellectual development, so that the child will not be able to learn. by shaping the scientific picture of the
world and acquiring life skills in it that helps children to understand important concepts through the lens of
accessible, interesting and comprehensible. Integrated content of elementary education promotes students'
basic perception of basic concepts, phenomena, formation of systemic thinking, positive-emotional attitude to
mastering outlook, human, ecological, and communicative skills. The integrated educational environment created is in general consistent with the laws of the objective world and is a holistic image – a general picture of
the surrounding world. The outlook focuses on unifying the experience of younger students in the main areas
of their activities, the implementation of a systematic, holistic, integrated approach to the child, to maintain
harmony between her physical, emotional, volitional, moral, social and intellectual development.
Keywords: outlook, integration, junior high school students, education, primary school.
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Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Реформування змісту
початкової освіти в Україні передбачає необхідність орієнтації на пошук нових підходів до
структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання дитиною світу.
Сучасна початкова освіта характеризується
системними змінами у структурі та змісті, переосмисленням пріоритетів навчання, ролі здобувача початкової освіти як суб’єкта освітнього
процесу, що зумовлює нетрадиційні підходи до
вирішення багатьох педагогічних проблем Нової української школи, пошуку нових підходів до
структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання навколишнього світу.
Серед основних завдань початкової освіти
особливе місце займає формування світогляду
учнів, який є підґрунтям розвитку повноцінного
сприйняття навчального матеріалу, засвоєння
моральних і суспільно-політичних понять, формування особистості здобувача освіти у цілому.
Мета: теоретично обґрунтувати формування
цілісного світогляду молодших школярів шляхом об’єднання всіх предметів у єдину, інтегровану систему та практично окреслити педагогічні
умови формування світогляду молодших школярів в інтегрованому освітньому просторі початкової школи.
Виклад основного матеріалу. У систему
людських знань термін “світогляд” був запроваджений з подачі німецького філософа Іммануїла
Канта. Світогляд – невід’ємний атрибут людської
свідомості. Світогляд – постійний супутник людської життєдіяльності на будь-якому етапі історії
суспільства.
Кожна людина має світогляд, і в кожної людини він індивідуально специфічний. Але чи є між
ними щось спільне? І що таке світогляд взагалі?
Спробуємо розібратися в даному понятті звернувшись до наступних джерел:
У філософському енциклопедичному словнику за редакцією В.І. Шинкарука подано таке
тлумачення: «СВІТОГЛЯД (С) – самовизначення
людини щодо її місця у світі та взаємовідносин
з ним. С. – духовно-практичне утворення, засноване на співвіднесенні наявного, сущого та уявного, бажаного, належного, синтез досвіду, оцінки
знання та переконань, зорієнтованих на ідеали.
Структурно С. поділяється на такі рівні: світобачення – на основі принципів (антропоцентризму
гуманізм, монізм, плюралізм, скептицизм, догматизм тощо); світовідчуття – на основі досвіду
(індивідуального, сімейного, групового, етнічного, класового, суспільного і загальнолюдського);
світорозуміння – формується на основі знання;
світоспоглядання – на основі мети, цілі, яка усвідомлюється через універсальні форми діяльності
(нужда – потреба – інтерес – мета – засоби – результати – наслідки); світосприйняття – на основі цінностей (щастя, любові, істини, краси, добра,
свободи, справедливості тощо)» [10, с. 141].
Український вчений-філософ В. Чорноволенко вбачає специфічну функцію світогляду в тому,
щоб «…слугувати способом узагальненого усвідомлення людиною свого ставлення до оточуючої дійсності, визначення свого місця в світі, усвідомлення мети і змісту свого життя і діяльності.
Всі уявлення, погляди, поняття, принципи, які

безпосередньо виконують цю функцію, є світоглядними» [6, с. 51]. На переконання А. Швейцера, «життя без світогляду, – це патологічне порушення вищого почуття орієнтування» [7, с. 82].
Як зазначає С. Гончаренко, «світогляд є формою суспільної самосвідомості людини, через яку
вона сприймає, осмислює та оцінює навколишню
дійсність як світ свого буття й діяльності, визначає і сприймає своє місце й призначення в ньому» [1, с. 291].
Цілком очевидно, що розкриття природи поняття «світогляд» пов’язано з характеристикою
поняття «світ», яке за С. Кримським і В. Кузнєцовим є найвищою формою систематизації знань,
порядком буття та характеризується гармонією
як єдністю буття й умовою цієї єдності [3].
Отже, світогляд – це не просто узагальнення
уявлень про світ, а форма суспільної свідомості
людини, вузловими категоріями якої виступають
поняття «світ» і «людина», які конкретизуються
в зв’язках: «людина – світ» «людина – природа»,
«людина – суспільство», «людина – історія», «людина – природа – суспільство – історія».
Суттєвий зміст світогляду особистості розкривається не стільки у сфері її понятійного мислення, скільки у глибинах знань, прагненнях до
дій, основних ціннісних орієнтаціях, де знання
як кінцевий продукт пізнавальної активності реалізує себе у формі усвідомлених принципів поведінки і предметної діяльності.
Як відомо, «картина світу як інтегративний
образ знань щодо гносеології, космології, живої
і неживої природи, людини, суспільства є постійно змінюваним і не є ідентичним живій картині,
що виникає при безпосередньому сприйнятті речей і явищ, оскільки в ньому фіксується вигляд
речей і явищ у поєднанні з системою їхніх значень, що складаються у культурі» [2, с. 157].
Специфіка світогляду розкривається через
актуалізацію самовизначеності життєвої «позиції» суб’єкта, окресленням як форми самосвідомості, опосередкованістю духовно-практичним
відношенням людини до світу. Поряд із цими характеристиками світогляд постає як суб’єктивно
зв’язана система поглядів, яка заповнена знаннями, досвідом, результатами уяви, некритично
сприйнятими переконаннями, не чітко усвідомленими уявленнями, але яка феноменологічно
світ відображає цілісно, тобто без «білих плям»
чи «світоглядного вакууму». Цим світогляд та індивідуальна картина світу суттєво відрізняється
від наукового знання, оскільки «наука не може
дати відповіді на всі запитання, якими вона займається, а світогляд може дати відповідь на всі
запитання, якими він не займається» [4, с. 397].
Побачити та осмислити світ повним, з усіма
його зв’язками та закономірностями допоможе
інтегрований підхід, що передбачає процес взаємопроникнення, ущільнення, уніфікації знання,
який проявляється через єдність з протилежним
йому процесом розчленування, розмежування,
диференціації.
У змісті навчання інтеграція знань здійснюється злиттям в одному предметі (темі) елементів
різних навчальних предметів шляхом широкого
міждисциплінарного підходу, який передбачає
визначення інтегративних принципів загальноосвітнього значення.
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кевича (відповіді на питання – аналіз, виокремлення головної думки – синтез, висновок про
зміст вірша – узагальнення).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: залітає сорока із таємним листом (розв’язування математичних прикладів, розв’язання ребусу «Тривога! Незабаром прийде холодна зима!» – робота
в групах.
5 гр. (Приклад фрагменту вправи)
25 + 15 =			
49 – 6 =			
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Технологія «Асоціативний кущ» – перехід до
української мови. Складання схеми-асоціації
«Зима», запис слів у зошит, складання звукових
схем.

ІV. Основна частина: Розбір оповідання
Г. Скребицького, В. Чапліна «Як білочка зимує».
З чого зроблене гніздо білочки?
На що схоже гніздо білочки? (Приклад запитань для обговорення змісту тексту).
V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
VІ. Узагальнення та систематизація знань:
Природознавче завдання від білочки. 1. Загадки
про тварин.
2. Аналіз приготування до зими друзів білочки (борсук, ведмідь, сорока, зайчик).
3. Робота в парах: Збирання і розв’язування
прикладів на листочках, порівняння чисел, розгадування математичного кросворду, групування геометричних фігур за ознаками.
VІІ. Підсумок уроку: Гра «Скринька» (завдання від звірят аналітико-синтетичного та узагальнюючого змісту природничого напряму).
Саморефлексія роботи на уроці на допомогою
смайликів.
Кінець уроку.
Великі можливості формування наукового світогляду уже закладено в навчально-виховному
процесі. Вивчення рідної мови і літератури, історії свого народу можливо через курс «Українська
мова», де відбувається формування в першокласників ідеалів, поглядів на розвиток суспільства,
розуміння ними змісту життя людей, визначенню
мети діяльності, спрямованості своєї поведінки.
Матеріалом для читання є невеликі прозові і ві-

ФІЛОсофські науки

Як зазначає В. Сухомлинський, «важливо, щоб
формування світоглядних уявлень відбувалося не
в системі розрізнених уроків, де великі істини народжуються як не сума маленьких істин, а як єдиний, безперервний, тривалий процес» [5, с. 382].
Окрім звичних для молодших школярів предметів,
на інтегрованих уроках додаються знання з міфології, логіки, риторики, філософії, економіки, географії, історії, громадянської освіти, валеології,
екології тощо. У процесі навчання в учнів формується цілісне бачення світу, розуміння свого місця
і ролі, як частинки в цілому світі, взаємозв’язок
процесів і явищ у природі, об’єктивна і універсальна цінність природи в єдності з людиною.
Міжпредметна інтеграція – це не просто
об’єднання схожих або синонімічних понять з різних предметів для ґрунтовних та міцних знань, це
об’єднання різних предметів при вивченні однієї,
великої теми, цілого розділу або блоку в єдине
ціле на основу загального підходу. З практичного боку, інтеграція реалізує укріплення та якісне
посилення міжпредметних зв’язків, знижує перевантаження учнів, розірваність та фрагментарність знань, розширює сфери отриманої інформації, підвищує інтерес учнів до предметів.
Стає зрозумілим, що у житті маленької особистості світогляд, насамперед, має виконувати наступні дві основні функції: а) забезпечити
ефективність пізнавально-орієнтаційної діяльності молодшого школяра; б) бути духовним спонукачем у її соціально-практичної діяльності.
Тому, при вивченні віршованих творів на уроках читання, якщо цей твір покладено на музику, вчитель, наприклад, може заспівати їх дітям.
Вивчаючи дієслово на уроках мови, можна дати
завдання відшукувати ці слова у текстах творів,
що вивчалися на уроках читання, у словах пісень, виконуваних на уроках музики. А як чудово поєднати матеріал уроків математики та природознавства. Великий інтеграційний потенціал
мають уроки музики, образотворчого мистецтва,
трудового навчання, оскільки різні види художньо-естетичної діяльності, конструювання вдало
поєднуються із вивченням певних мовних, природничих понять, із читанням художніх творів.
Наведемо, наприклад, структуру інтегрованого уроку, де на наш погляд, реалізується зв’язок
різних предметів через одну тему:
Інтегрований урок з літературного читання,
української мови, математики,
природознавства
Ключові компетентності:
– розвивати вміння аналізувати, узагальнювати;
– вдосконалювати і збагачувати зв’язне мовлення учнів;
– виховувати любов до тварин, природи;
Предметні компетентності:
– знає побудову звукових моделей;
– розпізнає речення, будує їх за поставленим
завданням;
– вміє виразно читати, інтонувати текст;
– вміє аналізувати і переказувати текст;
– вміє розв’язувати приклади;
Тема: «Скоро вже зима!»
Хід уроку:
І. Організаційний момент.
ІІ. Повідомлення теми і мети уроку: прослуховування та робота над віршем Анатолія Жит-
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ршові тексти. Опрацювання цих текстів сприяє
розвитку мовлення першокласників, розширенню їх світогляду, вихованню патріотичних, громадянських почуттів, високих моральних якостей.
Навчання математики в 1 класі починається
узагальненням і систематизацією математичних
уявлень, які на елементарному рівні відображають ознаки, властивості та відношення предметів навколишнього світу і пов’язані з їх формою,
кольором, розміром, взаємним розміщенням на
площині або у просторі.
Під час вивчення в 1 класі предмету «Я досліджую світ» у здобувачів початкової освіти формується природознавча компетентність шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу
і людину, основ екологічних знань, опанування
способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій
у ставленні до природи.
Змістове наповнення програми «Музичне мистецтво» передбачає формування в учнів світоглядних, ціннісно-орієнтаційних, навчально-пізнавальних, творчо-діяльнісних, комунікативних
компетентностей, що досягається через сприймання та інтерпретацію творів народного і професійного музичного мистецтва, оволодіння досвідом
художньо-практичної діяльності, розвиток творчих
здібностей; потреби в міжособистісному спілкуванні та спілкуванні з творами музичного мистецтва.
Важливого значення у формуванні світогляду
першокласників набуває образотворче мистецтво,
оскільки воно є особливою формою вираження естетичного ставлення людини до дійсності, а твори
мистецтва мають соціальний, художній та естетичний зміст та є відображенням навколишнього
світу. Завдяки своїм особливостям, образотворче
мистецтво спроможне впливати на формування
естетичної сфери школяра [9].
Окрім того, інтеграція спрямована на підвищення продуктивності та дієвості навчально-вихованого процесу. Отримуючи інформацію з різних предметів, але за однією темою,
діти отримують цілісну систему знань, їм легше зрозуміти ті чи інші процеси, коли вони
взаємопов’язані та взаємозалежні. Це збільшує
напружену роботу мозку, але поряд з цим заці-

кавлює та мотивує молодшого школяра. Включення учня в різні форми роботи на такому уроці сприяє зняттю перенапруги, тому виконує ще
й здоров’язберігальну функцію у навчання.
Інтеграція має плануватися так, щоб кожен
учень був залучений до проблемно-пошукової діяльності. Робота дітей в диференційованих групах розвиває товариськість, уміння пристосовуватися, колективізм, особистісні якості дитини,
вміння аналізувати, об’єктивно мислити, а виконуючи роль лідера, здобувач початкової освіти розвиває в собі задатки творчої особистості,
що підвищує здатність відстоювати свою думку
та активніше братися за будь-яку справу.
Висновки та пропозиції. Отже, світогляд –
не лише знання й усвідомлення, це ще й життєвий процес, а саме: духовно-практичне засвоєння
світу, в якому світові дійсному, світові наявного
буття протиставляється світ належного, світ ідеалів, цілей і сподівань, трансцендентний світ
жаданого буття. Світогляд за самою своєю суттю є універсальним, оскільки інтегрує знання
і почуття у переконання, а також практичним,
оскільки орієнтує на вирішення найважливіших
проблем людського існування, виражає імперативи поведінки людини.
Для формування цілісного світогляду є необхідною побудова системи взаємопов’язаних предметів, що будуть надавати учню знання з різних
галузей наук. Реалізувати таке навчання можна
за допомогою інтегрованого підходу до побудови
уроків. У нашій роботі ми надали, як приклад,
структуру інтегрованого уроку, де єдина тема
об’єднала декілька предметів.
Грамотно створені умови навчання за інтегрованою технологією будуть, як вважається, зорієнтовані на розвиток в учнів розумових
дій – аналізу і синтезу, порівняння (зіставлення
і протиставлення), класифікації, узагальнення,
а також розвиток інтелектуальних умінь, активізації образного, дієвого інтелекту і словесно-логічного мислення, що розширить зону найближчого інтелектуального розвитку, завдяки чому
дитина впевнено почне пізнавати довкілля, формуючи наукову картину світу і, набуваючи навичок життєдіяльності в ньому.
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Людиноцентрична парадигма мовлення і мислення
Анотація. У статті розкриваються деякі взаємозв’язки між мисленням і мовленням, вплив їх на розвиток особистості, її соціальну та особистісну культуру. Підкреслюється людиноцентричний характер досліджуваної проблеми, мовлення розглядається як особлива форма мислення суб’єкта і водночас засіб
цілеспрямованого впливу на співрозмовника. Мислення розглядається як психічний акт особистості, що
передбачає психічний характер мовлення, і дає привід говорити про лінгвопсихологічні чинники мови і
думки. Зв’язок мислення і мовлення є основою активної пізнавально-творчої діяльності учасників спілкування. Людиноцентрична парадигма мовлення і мислення зумовлює формування мовно-мислительної
особистості, здатної до самовизначення та пізнання об’єктивної дійсності. Слово як потужний енергетичний потенціал, забезпечує належний вплив на іншу людину чи суспільство загалом.
Ключові слова: мова, парадигма слова і думки, мовлення і мислення, людиноцентрична парадигма,
мовно-мислительна особистість, діалог, комунікація в соціумі.
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Humanocentric paradigm of speech and thinking
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Summary. The article reveals the relationship between thinking and speaking, their influence on the development of the individual, his social and personal culture. The human-centric nature of the problem under
study is emphasized, and speech is seen as a particular form of thinking of the subject and at the same time a
means of purposeful influence on the interlocutor. Thinking is seen as a mental act of personality, which predicts the mental nature of speech, and gives reason to talk about linguistic and psychological factors of speech
and thought. Speech is an indicator of the thought process, serves as a marker of the personality culture, as
it characterizes both the speaker and the interlocutor. Connection of thinking and speaking is the basis of
active cognitive and creative activity of participants of communication. The paradigm of word and thought
is actualized in the context of humanization of social relations, which promotes tolerance and mutual understanding between people and nations. Speech serves as the main form of thinking and a reliable means of communication, which makes them the main features of human nature and ensures the entry of man into society.
The human-centric paradigm of speech and thinking determines the formation of a linguistic-thinking personality capable of self-determination and cognition of objective reality. The word as a powerful energy potential,
has a proper impact on the other person or society as a whole. The word, understood by the speaker and by the
interlocutor, has a powerful energetic meaning and is a powerful impetus for active human activity. Thinking
and speaking are powerful factors of value orientations of the person, important tools of cognition of other people, social relations and self-cognition, self-identification in society then in the process of communication there
is a possibility of mutual cognition and understanding between people. This leads to the holistic formation of
a linguistic-thinking personality capable of knowing and transforming objective reality and self-determination
in it. The thought-speaking activity of man will be the key to the formation of a cultural personality, capable of
transforming not only himself but also the environment for the better.
Keywords: language, paradigm of words and thoughts, speech and thinking, human-centric paradigm,
linguistic-thinking personality, dialogue, communication in society.

остановка проблеми. Зумовлюється переП
орієнтацією всієї пізнавальної діяльності на
осягнення людини не лише як об'єкта осмислення,
а й суб'єкта її багатовимірної діяльності. Власне,
спрямованість на людину й означає людиноцентричний інтерес, що спонукає до характеристики
взаємозв’язків мислення і мовлення, як головних
прикмет саме людської особи, наявність яких передбачає, з одного боку, зовнішні впливи на неї та відповідні характеристики, з іншого – розраховує на
самовизначення особистості, оскільки пізнання людини не обмежується діями інших людей стосовно її
визначення й має поєднуватися із процесами самопізнання та, як наслідок, самовизначення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання взаємозв’язків мислення і мовлення викликають нині зростаючий інтерес учених.
Важливими аспектами філософських досліджень
виступають співвідношення мови і думки як форми духу (Ф. Бацевич, М. Гайдеґґер, О. Потебня,
© Шпачинський І.Л., Корнієнко М.М., 2019

Ю. Степанов), що надає мовленню енергетичної
наснаги та психологічного забарвлення. Висвітлюючи історію лінгвофілософських учень, Ф. Бацевич
звертає увагу на два модуси мови, що їх визначив
Ф. де Сосюр: власне мову і мовлення, і пояснює, що,
на думку вчених, мовлення – це «…як власне процес говоріння (писання, обдумування), так і його
результат (дискурси, тексти, їхні частини тощо)…»
[1, с. 8]. Таким чином стверджується єдність не
лише мови і мовлення, а й мовлення з мисленням:
адже йдеться про «обдумування», «дискурси» тощо.
Вислів «мова як простір думки», підкреслює
Ф. Бацевич, став нині вже метафоричним. Стародавні греки також, дбаючи про вищу форму мовлення – ораторське мистецтво, головними завданнями мовця вважали роз’яснення матеріалу, про
який говориться, а також спонукання слухачів до
певного мислення й відповідних дій [2, с. 5]. Виходить, що в античному світі задумувалися і про
комунікативну функцію мовлення, що значно

розширює уявлення про мову, мовлення і мислення. Оскільки мовленнєвий акт здебільшого має
концептуальне значення, зміст його повинен бути
не лише усвідомлений мовцем, а й цілеспрямований – із розрахунком на адекватну реакцію співрозмовника. Таким чином, власне лінгвістична
проблематика мови і мовлення набирає філософського змісту, що дає вченим підстави стверджувати феномен філософії мови, її важливу суспільну роль та особистісне значення.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Філософські ідеї стосовно мислення і мовлення активно розробляються й іншими
вітчизняними вченими: мову як предмет філософського дослідження розглядає Л. Погасій, мислення
як чинник становлення сучасної особистості трактує
А. Кравченко, теоретичні аспекти філософського розуміння мови як інструменту комунікації висвітлює
О. Ланських, зв’язки філософії мови з лінгвістичною методологією показує Л. Рускуліс. Нерозривну
єдність у мові та мовленні пізнавальної діяльності
й пізнаваного світу обґрунтовував П. Флоренський.
При цьому мовлення пояснюється вченими як феномен людської культури. Проте вони недостатню
увагу приділяють зв’язкам мислення з мовленням,
що не дає можливості глибше збагнути ґенезу їх єдності та людинобудовне значення. Новим у нашій
розвідці є суб’єктивація мовця, який виступає у мовленні не лише чинником комунікації, а й агентом
впливу на співрозмовника завдяки енергетичному
ресурсу мовлення. Таким чином, відроджуючись
у мовленні, слово стає поважною справою, розрахованою на конкретний результат. Відбувається
не лише співпорозуміння між учасниками мовленнєвого процесу, а й налагоджуються партнерські
взаємини між людьми, які перейнялися спільними
ідеями і планами. Коли подібні взаємини встановлюються з країнами, світ може повертатися до миру
і злагоди між народами. Зважаючи на тезу П. Флоренського про зв’язок мови, мовлення та діяльності,
стверджуємо не лише пізнавальний, а й гуманістичний характер взаємодії мислення і мовлення.
Розвиваючи парадигмальний підхід українських
учених (В. Гончарова, С. Ячина) до пояснення виявів мови, доречно вести мову далі – про парадигму
людяності й толерантності, тобто якості, прямо залежні від сили Слова.
Мета статті. Розкрити у статті особистісно
значущий взаємозв’язок мислення і мовлення,
зробивши наголос на мовленні, як особливій
формі мислення та засобу зв’язків і пізнання
людської особистості та дійсності загалом з метою
їх прогресивного розвитку.
Виклад основного матеріалу. Філософська
наука досліджує власне логіку мислительного
процесу, а також зв’язок мови і мислення як найвиразніших показників людської особистості. Актуалізована у наш час філософія людиноцентризму, що сформувалася на ідеях антропоцентризму
та гносеологізму, характеризується не лише першістю, а й вищістю людини над усіма іншими
пріоритетами сучасної дійсності. Людина здавна
сприймалася філософами як самоцінність. Ще
С. Калиновський у «Філософському курсі» стверджував благородність особистого щастя по відношенню до суспільного, бо кожен, мовляв, віддає
перевагу першому [4]. П. Юркевич, наприклад,
вказував на те, що людський дух не родовий, а
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особистий. Як тут не пригадати словосполучення
типу: «народні маси», що знеособлювало суспільство, пригнічувало будь-яку індивідуальність?
Очевидно, трактування людини і людського залежить від парадигми, панівної в суспільстві у певну епоху. В умовах адміністративно-командної системи тоталітарної держави переважає імперативна
парадигма, що ставить державний устрій над потребами і можливостями людей. Звичайно, інтереси рядового громадянина у цих умовах повністю
підлягають потребам такої держави. На заваді стає
й ізольованість суспільства від іншого світу, оскільки обмежується доступ до закордонних наукових
матеріалів, у тому числі – й філософських. У тіні
була, наприклад, діяльнісно-енергетична концепція мови, запропонована В. Гумбольдтом, яка значно розширює уявлення про зміст, форму і цільову спрямованість кожного конкретного мовлення,
вплив її не лише на думки, а й почуття та характер
діяльності співрозмовника – конкретної людини
чи певної аудиторії. Тобто, панівна парадигма зумовлює поширення своїх правил на всі прояви суспільного життя, не виключаючи й наукову сферу,
зокрема філологічні дослідження. Парадигму розуміємо як концептуальну сукупність норм, методів і схем діяльності, яка абстрагується від усього,
що їй не відповідає.
Сучасні філософи (В. Гончаров, С. Ячин) звертають увагу на спеціальні парадигми розуміння мови:
парадигму імені, парадигму слова, парадигму думки, парадигму спілкування. Парадигма імені трактується вченими як логіка відношень власних імен
та назв предметів і явищ (речей), на чому ґрунтується теорія множин; парадигма слова пов’язана
з релігійною філософією Середньовіччя, за якою
спочатку було слово Творця. Поняття мови відтак
фокусується на слові, його кодовому значенні; парадигма думки сформувалася у новочасній філософії,
за якою мова є засобом пізнання дійсності і людини,
усвідомлюється антропоцентризм мови; парадигма
спілкування склалася в середині минулого століття
на засадах філософії екзистенціалізму, стверджує
діалогічний характер мовлення, що дає змогу «почути іншого» [1, c. 26]. У контексті статті актуалізуються парадигми слова, думки та спілкування, як
такі, що найповніше відповідають основним виявам
мови, проте не вичерпуються ними.
Людиноцентричну парадигму мовлення і мислення пов’язуємо з мовно-мислительною домінантою особистості, що забезпечує їй самовизначення
та активне існування в соціумі. Парадигмальне бачення проблеми дає змогу розглянути філософське
трактування лінгвістичних проблем у людиноцентричному контексті. З погляду сучасної парадигми
людських цінностей – гуманної – українські філософи пояснюють антропоцентризм як «принцип, відповідно до якого людина є завершенням еволюції
світобудови і головною категорією філософування»
[6, с. 74]. Саме тому посилюється інтерес до інтелектуалізації особистості, що безпосередньо пов’язано
з розвитком у неї вищих форм людського мислення і здатності до його вираження, тобто з мовленням, як усним, так і писемним. У цьому контексті
пізнавальні процеси просто не можуть відбутися
без елементарних дій читання і писання, різних видів мовлення і, відповідно, дзеркальних процесів їх
сприймання. Філософи (Р. Декарт), письменники
і просвітителі (Тарас Шевченко, Панас Мирний)
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та мовознавці (А. Науменко) завважували, що якби
люди усвідомлювали значення всіх слів, якими
користуються у мовленні, то значної частини непорозумінь між ними можна було б уникнути. Таким
чином, ясність мислення тісно пов’язується з логікою мовлення, а також із конструктивною свідомою
діяльністю людей. Отже, мовленнєвий акт сприймається як у технічному, так і в емоційно-логічному
аспектах. «Хто ясно мислить, той ясно говорить», –
проголошує народна мудрість.
Розвиток мовлення і мислення уявляється як
взаємопов’язаний процес розуміння, переживання
і вираження, тому найбільш інтенсивно відбувається в спілкуванні між людьми та у процесі сприймання різних текстів, особливо художнього характеру.
У філологічному сенсі питання взаємодії мовлення
і мислення означає розуміння людини людиною,
проблема якого виникла з давньої потреби комунікації та співпраці, розвинулася з необхідності
тлумачення перших книг, що започаткувало спочатку екзегезу – пояснення Біблії, а потім і ширше
поняття тлумачення різних текстів: герменевтику,
що виводить філософські та лінгвістичні пошуки на
дотичні науки – літературознавство та психологію.
Вивчення текстів стає важливим етапом не лише
пізнавального процесу, а й самопізнання суб’єкта –
того, хто ці тексти вивчає. Помітно, як те, що спершу
було метою, згодом стає засобом пізнавальної діяльності та самопізнання, внаслідок чого герменевтична діяльність усвідомлюється невіддільною від саморозуміння інтерпретатора (на думку Гадамера).
Саме на цьому ґрунті зароджується ідея відкритості
текстів, безмежного поступу людської думки до істини, яка завжди відносна.
Про двоїстий характер пізнання філософи говорили здавна, маючи на увазі два стани людського
духу – його визначальність іззовні та самовизначення, підкреслюючи їхній діалектичний зв’язок
у русі від явища до сутності й від сутності до явища, як перехід від окремого випадку до загального
правила, і навпаки [7, с. 14]. Зі сказаного виходить,
що мислення і мовлення виступають чинниками
усунення суперечностей не лише між зовнішньою
характеристикою особистості та її самоусвідомленням, а й між зовнішнім оточенням людини
та її внутрішнім світом, між приватними інтересами особистості й суспільними запитами і можливостями, що має сприяти формуванню соціального
інтелекту, свідомості, яка запобігає індивідуальносуспільним колізіям, тобто суспільної.
Оскільки мислення і мовлення виступають потужними чинниками ціннісних орієнтацій особистості, важливими інструментами пізнання інших
людей, суспільних відносин та самопізнання й самоідентифікації в соціумі, то в процесі спілкування
виникає можливість взаємопізнання між людьми
та взаєморозуміння, формується здатність Кожного почути Іншого, дійти згоди на умовах толерантності та партнерської взаємодії. Тим більше, що це
суто психологічна якість – «потреба доповнювати
себе іншими людьми» (вислів П. Юркевича), можливість ділитися думками й переживаннями, одержуючи втіху від взаєморозуміння та емпатії. На такій основі духовного єднання складається спільний
погляд на історію та шляхи до майбутнього, формується громадська думка та, зрештою, окреслюється
національна ідея, а також вирізняються загальнолюдські цінності. «Мислення, – підкреслює Н. Хамі-

тов, – дає нам можливість не тільки пізнати вічне
й абсолютне у світі, а й злитися з ним» [6, c. 39]. Те
саме можна сказати і про мовлення, спираючись на
теорію подібності мови і мислення, обґрунтовану
О. Потебнею: усвідомлення слова відбувається внаслідок зіставлення пізнаваного і пізнаного шляхом
уявлення про сутність сказаного. Причому, значення слова завжди більш змістовне, ніж уявлення про нього конкретного мовця. Проте, саме через
мовлення, особливо писемне, та його прочитання
відбувається зв’язок епох і поколінь та входження
реципієнта в те чи інше духовне середовище. Недарма читання визначається фахівцями як форма
спілкування людей за допомогою друкованих чи рукописних текстів – джерел інформації, що стає надбанням наступних поколінь, є каналом комунікації
культур в часі й просторі. У свою чергу, мовлення
визначається як «індивідуальне висловлення або
мовний акт цілеспрямованої дії» [5, с. 69], що виконує певну модальну функцію, тому спрямоване на
конкретного співрозмовника чи певну аудиторію
з метою свідомого впливу на неї. Осмислене мовцем
і усвідомлене співрозмовником слово набуває потужного енергетичного значення, виявляється могутньою спонукою до активної людської діяльності.
З уваги на цей феномен набирає ваги діяльнісноенергетична концепція В. Гумбольдта, спираючись
на яку, можна стверджувати, що слово – це і діло,
бо, як сказав І. Франко, це «вогонь в одежі слова!».
На основі спільного мислення посилюється увага до мовлення, його правильності та виразності.
Недарма нині приділяється державна увага, наприклад, українському правопису, що має відігравати свою комунікаційну роль у справі глибшого
порозуміння між людьми, які повинні єднатися задля суспільного добробуту. За таких умов в Україні
формується, як зазначив І. Зязюн, сучасна філософія «подібності поглядів» [3], яка реалізується внаслідок інтеграції мислення і мовлення людської
спільноти, що забезпечує єдність думок і почуттів
як принципу людської злагоди в досягненні суспільного ідеалу Добра і Справедливості.
Взаємодія мислення і мовлення зумовлює прогресивний характер суспільного розвитку тим, що
усвідомлення суспільних процесів, діяльності людини тісно пов’язане з висловленням оціночних
суджень стосовно змісту, процесу й результатів цієї
діяльності, оскільки безоціночного розуміння немає
і не може бути (М. Бахтін). Тому екзистенційна здатність «почути Іншого» передбачає не лише обмін
думками, а й здатність співвіднести себе з іншою
особою, не лише співпереживати з нею, а й поглянути на самого себе ніби «з боку», тим самим оцінити
не лише співрозмовника, а й самого себе з більшою
мірою об’єктивності, що значно поглиблює як пізнання, так і самопізнання. Створюється своєрідний
механізм толерантності у спілкуванні між людьми,
оскільки запити й претензії одного суб’єкта до іншого, чи й усього суспільства продукуватимуть питання і до самого себе, з’являються реальні умови для
суспільного та особистого діалогу як основної умови
продуктивного розвитку людства.
Із сказаного виходить, що мислення як психічний акт особистості передбачає і психічний характер
мовлення, що дає привід говорити про лінгвопсихологічні чинники мови і думки. У кожному випадку
зв’язне усне або писемне мовлення є виразником не
лише мислення, а й ставлення до мовленого та спів-
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розмовника, не виключає і характеристики мовця.
Відтак мовлення – осмислене і чуттєве – уявляється чимось більшим, ніж суто технічна справа комунікації, а теж стає творцем мислення і почування,
формування світу й окремої людини. Відтак зростає
роль мови у житті суспільства та окремої людини.
У зв’язку зі сказаним актуалізується психолінгвістична теорія О. Потебні, яка розкриває особистісний
характер мовлення та передбачає його спеціальну
продуманість. Учений підкреслював, що слово тільки тоді стає власне словом, коли воно достатньою
мірою усвідомлене мовцем. Досліджуючи проблему
мови і мислення, вчений вказує на те, що мовлення
виступає показником мислительного процесу, служить своєрідним маркером культури особистості,
оскільки характеризує і мовця, і співрозмовника.
Перший відзначається тим, наскільки повно і правильно висловив свою думку, другий – тим, наскільки адекватно сприйняв її. У першому і в другому
разі виникає можливість подбати про підвищення
культури мислення і мовлення як мовця, так і його
співрозмовника, що надасть діалогу між ними належної змістовності й конструктивності. Як процеси
розвитку мови загалом пов’язуються з формуванням народної самосвідомості (за О. Потебнею), так
і розвиток культури мовлення конкретної людини
можемо уявити невідривним від якості її мислення.
В такому разі мислительно-мовленнєва діяльність
людини буде запорукою формування культурної
особистості, здатної перетворювати на краще не
лише себе, а й довкілля.
Діалог як форма мовлення переходить у теперішніх умовах на вищий рівень спілкування,
що спонукає до мислення та осмислення змісту
й характеру процесів дійсності, а також визначення особистісного ставлення до предмета розуміння. Він передбачає найширші зв’язки не лише
між людьми, а й між народами та епохами, між
ідеями та цінностями, втратами і надбаннями,
розумом та вірою, добром і злом. Тоді й розвиток
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суспільства, як і всього людства буде спиратися
на цю множину духовних пошуків, що надаватиме поступу необхідної потужності й визначатиме несхибний напрям її застосування. Людська
особистість за цих умов стає активним суб’єктом
пізнання і перетворення дійсності, який прагне
до самопізнання та саморозвитку, визначає зміст
і характер свого життя і саме тому відповідальний
за наслідки власної діяльності. Саме так якість
суспільства стане множиною зусиль кожного, а
кожен громадянин – творцем його майбутнього.
Висновки і пропозиції. Отже, як відомо, мова,
мовлення і комунікація визнаються вченими як
основні модуси мови. Мовлення служить основною
формою мислення і надійним засобом комунікації,
що робить їх основними ознаками людської сутності
й забезпечує входження людини в соціум. Людиноцентрична парадигма мовлення і мислення зумовлює формування мовно-мислительної особистості,
здатної до самовизначення та пізнання об’єктивної
дійсності. Зв’язок мислення і мовлення є основою не
тільки для широких комунікацій, а й активної пізнавально-творчої діяльності учасників спілкування. Парадигма слова і думки актуалізується в умовах гуманізації суспільних відносин, що сприяє
толерантності та взаємопорозумінню між людьми
і народами. Важливим є розвиток не стільки окремих якостей мовця, його риторичної майстерності
чи конкретних форм мислення, скільки становлення повноцінного суб’єкта ясного мислення, виразного мовлення і продуктивної діяльності. Слово, яке
виступає необхідним комунікатором, виявляє при
цьому потужний енергетичний потенціал, забезпечуючи належний вплив на іншу людину чи суспільство загалом. Таким чином, ми вважаємо, що у наведеному дослідженні також обумовлена думка, що
людиноцентрична парадигма мовлення і мислення
зумовлює цілісне формування мовно-мислительної особистості, здатної до пізнання і перетворення
об’єктивної дійсності та самовизначення в ній.
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імені Т. Г. Шевченка у 60-70 рр. ХХ ст.
Анотація. У статті проаналізовано філософські дослідження викладачів Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка періоду радянської доби. Головний акцент зроблено на дослідженні київської
філософської традиції в 60-70 рр. ХХ ст., здійснено спробу окреслити проблематику та з’ясувати специфіку Київської філософської школи цього періоду для відтворення цілісної картини розвитку української
філософії. Встановлено, що викладачі Київського університету намагались об’єктивно висвітлювати вітчизняну філософську та соціально-політичну думку, досліджували праці українських мислителів минулого, які розробляли філософські проблеми природознавства, гносеології, наукового пізнання. Також було
встановлено, що наукові розвідки київських філософів стосувались філософського теїзму, досліджувалась
ідеологія українського націоналізму (переважно це була його критика). Незважаючи на часи панування
партійних ідеологічних меж, викладачам Київського державного університету вдалось відкрити нові сторінки в освоєнні вітчизняної філософської традиції.
Ключові слова: Київська філософська школа, історія української філософії, марксистсько-ленінська
філософія, філософський ревізіонізм, радянська філософія.
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Research of Ukrainian philosophical thounght of thinkers
XIX-XX century the teachers of Kyiv State University
of name T.G. Shevchenko in 60-70 years XX century
Summary. The article analyzes the philosophical research of teachers Kyiv State University of name
T.G. Shevchenko the period soviet time. An objective analysis of the state and orientation of philosophical
studios at the university is conducted, whose provides of consideration, primarily is becoming the philosophical
views. For this is general accent the made on the inquiry of the Kiev philosophical tradition in 60-70 years
XX century, an attempt was made to outline the problems and to find out the specifics of the Kyiv Philosophical School of this period in order to reproduce a holistic picture of the development of Ukrainian philosophy.
The made of historical-philosophical description and reconstruction of main tendency, key points are traced,
specifics and directions of research, whose was conducted the teachers of Kyiv State University, which made
it possible to determine the methodological foundations and ideological landmarks for the development of
Ukrainian philosophy of the Soviet time. It is established that despite the ideological officially, the teachers of
Kyiv University the try objectively to explain of domestic the philosophical and social-politic thought, studied
the works of Ukrainian thinkers is past, who developed the philosophical problems of science, epistemology,
scientific knowledge (A. Pashkova, V. Dmitrichenko, M. Syndureva). It was also determined, what the scientific
exploring of the Kyiv philosophers concerned of philosophical theism, the ideology of Ukrainian nationalism
was investigated (mainly it was his criticism), the problems of the lenin stage the development of marxist philosophy, as well as revisionist biases in solving a number of problems of marxist philosophy (P. Zagorodnuk).
Despite the fact that all researches of scientists occurred at a time of set general ideological boundaries, approved by the communist government, the the teachers of Kyiv State University nevertheless, it was possible
to make a revolution in the philosophical studies of the last century.
Keywords: Kyiv philosophical school, history of Ukrainian philosophy, marxist-leninist philosophy,
philosophical revisionism, soviet philosophy.

остановка проблеми. Тема системноП
го вивчення еволюції, розвитку та переосмислення вітчизняної наукової спадщини

стає предметом досліджень сучасних науковців.
У цьому аспекті, серед різних етапів розвитку
української філософської думки найбільш привертає увагу радянський період, в якому превалювали ідеологічні штампи та партійні настанови. Саме в цей період українську філософію
прив’язували до марксистсько-ленінського вчення в якому акцент робився на інтернаціональну
позицію. Втім, існувала когорта науковців, які
намагались уникати заідеологізованості вітчизняної філософії, йдучи шляхом об’єктивності
та історичності наукового аналізу. В даному кон© Ярмоліцька Н.В., 2019

тексті ми поставили завдання дослідити теоретичну спадщину викладачів Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка, виявити
своєрідність їхніх досліджень в період 60-70-х рр.
ХХ ст., забезпечивши неупереджене та системне дослідження особливостей функціонування
Київської філософської школи, визначивши її
вплив на українську культуру в радянські часи.
Для цього ми спробуємо реконструювати дослідницьке поле окресленого періоду та проаналізуємо окремі публікації викладачів, які були видані
ними в зазначений проміжок часу і стали основою даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Історія філософського факультету сягає в колиш-

нє минуле, яке пов’язане з історією створення Імператорського Університету Святого Володимира
у 1834 р. Вона завжди була позначена духом вільнодумства та свободолюбства. На філософському
факультеті впродовж усієї його історії будь-яка філософська система чи школа трактувалась з точки зору її місця в єдиному світовому духовному
процесі, будь-які концепції оцінювались з огляду її можливостей та перспектив у конкретному
соціокультурному контексті. «Достатньо згадати
таких випускників та викладачів філософського
факультету, як О.М. Гіляров, Г.Г. Шпет, В.Ф. Асмус, М.С. Шлєпаков, М.Є. Овандер, В.І. Шинкарук, В.К. Танчер, Д.Х. Острянин, П.С. Дишлевий,
І.Ф. Надольний, Г.І. Горак, М.Ф. Тарасенко та багато інших. Учені філософського факультету протягом всієї його історії намагались викарбувати
власний почерк у здійснюваних філософських дослідженнях» [1, с. 4].
Про розвиток філософської думки у Київському університеті, про його історію заснування, про
викладачів та науковців, які плідно працювали
в радянські часи, видано багато статей та монографій, серед них праці Є. Андроса, І. Бичка, П. Йолона, А. Конверського, І. Огородника,
М. Поповича, С. Руденка, М. Русина, В. Табачковського, В. Ярошовця та ін. Важливі аспекти
розвитку філософії в радянській Україні представлені в працях вітчизняних вчених – Г. Аляєва, Є. Бистрицького, В. Горського, В. Лісового,
М. Мінакова, С. Йосипенка, М. Поповича, С. Пролеєва, П. Кралюка, М. Ткачук, Ю. Федіва та ін.
Втім, зазначені дослідження не вичерпують усіх
можливих способів вивчення історії розвитку
філософської думки в Київському університеті
у 60-70-х рр. ХХ ст., що зумовило необхідність історико-філософського дослідження становлення
Київської філософської школи.
Виклад основного матеріалу. Широке
коло історико-філософських питань вітчизняної
філософії у період 60-70-х рр. ХХ ст. досліджувались кафедрою історії філософії Київського
університету. Зазначимо, що в ці роки помітно
пожвавилась науково-дослідницька діяльність
викладачів кафедри, вони заново підіймають
та переосмислюють питання діалектико-матеріалістичного осмислення вітчизняної матеріалістичної традиції у філософії та природознавстві.
Дослідженнями творчості українських мислителів ХІХ – початку ХХ ст. присвятили свої наукові розвідки викладачі кафедри історії філософії Київського державного університету імені
Т.Г.Шевченка, серед яких були – А. Пашкова,
П. Загороднюк, В. Дмитриченко, М. Сундирєва
та ін. Їхні імена відомі невеликому загалу вчених і науковців, що спонукало нас присвятити
дану статтю історії досліджень викладачів Київського університету в радянський період.
Пашкова Анастасія Олександрівна (1920-1984)
все життя працювала на кафедрі історії філософії, займалась проблемами ідейного зв’язку вітчизняних та зарубіжних мислителів, розкриттям своєрідності української філософської думки.
Відмітимо, що традиція дослідження та інтерпретація університетської філософії привертала
увагу викладачів, переважно в ювілейні роки,
саме тоді активізувалась дослідницька робота
навколо університетської історії, до дослідження
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якої звернулась і А. Пашкова. Вона зазначала,
що з самого початку офіційна ідеалістична лінія
розробки та викладання була абстрактно-теоретичним обґрунтуванням православної урядової
ідеології, яка значно відрізнялась від матеріалістичних та діалектичних ідей. Університет, зазначає А. Пашкова, був осередком антидержавних, демократичних настроїв, які проявлялись
в непогодженні з політикою русифікації неросійських народів, став одним з центрів визвольного
руху в Україні. В 30-х рр. ХІХ ст. в університеті
діяв «Союз польського народу», який вів національно-визвольний рух. Також в Києві в 1845 р.
було створено Кирило-Мефодіївське товариство,
будучи політичною організацією воно мало мету
знищення кріпосництва та встановлення республіканського ладу. Ініціаторами цього руху
стали професор університету М. Костомаров
та колишній студент В. Білозерський. Революційно-демократичне крило цього товариства
очолив український поет Т. Шевченко, який вже
тоді був натхненником революційних настроїв
студентства. З 1864 по 1875 рр. в університеті
працював видатний діяч культури М. Драгоманов. Значний вплив на університетську молодь
мали філософсько-соціологічні погляди І. Франка, Лесі Українки, С. Подолинського, П. Грабовського, М. Коцюбинського та багато інших. Прогресивною традицією в розвитку філософської
думки в університеті була представлена рядом
вчених-природознавців, серед яких був і перший
ректор університету М. Максимович [3, с. 102].
Традиційним для університету напрямом викладання філософії протягом всього дожовтневого
періоду залишалась так звана київська школа
російського теїзму. Першим викладачем філософії цього напрямку був О. Новицький. Також
проблеми православно-теїстичної філософії «київської школи» російського теїзму висвітлювали
С. Гогоцький, П. Юркевич та ін. Вони намагались вирішити проблему співвідношення віри
та знання на користь визнання примату віри по
відношенню до знання, що вело до ірраціоналізму та перебільшенню ролі почуття та людських
переживань [3, с. 103].
Слід зазначити, що в радянські часи всі дослідження науковців подавались з марксистсько-ленінських позицій, тому вчення О. Новицького А. Пашкова пояснювала в цьому ж дусі.
Вона зазначала, що вчений відверто захищав
релігію та ідеалізм, виступаючи проти лінії матеріалізму, вказував на неприйнятність матеріалізму для російського народу, вважаючи «пустим
відлунням» заходу, а системи Канта, Шеллінга
та Гегеля взагалі назвав застарілими, визнаючи
тільки філософію російського теїзму. Втім, зазначає А. Пашкова, були у творчості О. Новицького
і позитивні моменти, де «він вказував на активний характер процесу сприйняття і відображення в ньому властивостей предметів. Всупереч
європоцентристській історико-філософській концепції він показав великий вплив науки та філософії східних країн на розвиток філософської
та наукової думки Давньої Греції» [3, с. 103–104].
Зазначимо, що погляди С. Гогоцького теж
були викладені А. Пашкового у відповідності до
тогочасних ідеологічних вимог. Тож недивно, що
С. Гогоцького вона показує, як ярого монархіста
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й проповідника релігійної містики та ідеалізму,
противника матеріалізму та революції. «В центрі філософських поглядів Гогоцького, названих
ним теїстичними, знаходиться вчення про дух як
«обґрунтування» буття бога – життєвого начала,
ступенем прояву якого і є душа та дух. Гогоцький
відверто підмінив розум вірою, але в той же час
прагнув філософськи обґрунтувати релігію, підвести під неї «теоретичні основи» [3, с. 104]. Але,
А.Пашкова не відкидає значення історико-філософських досліджень С. Гогоцького, а навпаки відмічає їх важливість, особливо виокремлюючи праці присвячені аналізу філософії Канта і Гегеля.
Починаючи з кінця ХІХ – на початку ХХ ст.
відбуваються певні зміни в усіх сферах суспільної
свідомості, йде пошук способу примирення релігії
з наукою, відбувається «своєрідна «філософізація»
православ’я, яка виражається в наповненні релігійних форм свідомості світськими елементами
і в широкому використанні багатьох ідей представників різних течій буржуазної ідеалістичної
філософії» [3, с. 104]. Слідували пошуку нових способів обґрунтування ідеалізму та намагались створити свою оригінальну систему в філософії, яка б
протистояла матеріалізму і викладачі університету – О. Козлов, за визначенням А. Пашкової – реакційний філософ-ідеаліст, Г. Челпанов – відомий
філософ, логік і психолог, якого вона називає ідеалістом, близьким до академічного неокантіанства
з домішком беркліанства та позитивізму. Вона відмічає, що переваги Г. Челпанова полягають у тому,
що він приділяв особливу увагу питанням про відношення філософії до іншим наук, він виступав за
зв’язок філософії та природознавства. Важливий
внесок в історію філософії був зроблений О. Гіляровим, майже вся творча діяльність якого була
пов’язана з Київським університетом. Пошук ним
правильної філософської та соціологічної теорії
часто був важким, інколи у нього виникало досить
еклектичне поєднання різних точок зору, але в цілому еволюція його поглядів йшла вгору. У нього
складається позитивістське відношення до філософії, що виразилось в запереченні ним її наукового значення. За такі погляди О. Гілярова в теорії
пізнання, А. Пашкова називає його релятивістом
і скептиком. З роками О. Гіляров звільняється від
позитивістського заперечення наукового значення філософії, він поділяє матеріалістичні переконання, змінюється його відношення до релігії, її
ролі в історії [3, с. 105].
У світлі марксистсько-ленінської теорії
А. Пашкова досліджувала українську культуру, приділяючи увагу культурній спадщині минулого, історії дожовтневого періоду. У цьому
контексті вона аналізує творчість українського
поета і публіциста П. Грабовського, визначивши його місце в історії українського визвольного
руху, його вплив на розвиток суспільно-політичної та філософської думки України, окремо підкресливши його інтернаціоналістичні погляди
і думку про те, що кожна нація, невпинно розвиває свою національну культуру. Поет завжди
підкреслював, що національна замкнутість веде
до економічного та культурного відставання країни, а згодом і загибелі нації взагалі. Він боровся
за політичну свободу та незалежність українців,
а також й інших націй, виступав проти відділення України від Росії [4, с. 9–10].

У філософських поглядах П. Грабовського
переважають його рішучі виступи проти «ідеї
метафізичного абсолюту» німецького ідеалізму,
вважаючи його основу «абстрактними і далекими від життя» [4, с. 29–30]. Він називає себе прихильником «черствого матеріалізму», розділяючи
основні положення філософського матеріалізму не стихійно, а за переконанням. У поглядах
П. Грабовського, зазначає А. Пашкова, не знайдете філософії й прямої відповіді на основні питання теорії пізнання, але слід сказати, що поет
високо цінив теоретичне мислення. Він розумів
важливість значення науки, теорій для пізнання і перетворення дійсності. Критерієм істини
поет вважав досвід, практику людей [5, с. 35-36].
П. Грабовський прагнув розкрити діалектичний
характер явищ природи та суспільства. Характерною рисою його матеріалістичного світогляду був атеїзм. Втім, зазначає А. Пашкова, він не
зміг піднятись до наукового рішення питання
про виникнення релігійних вірувань, а також
дати вірну характеристику релігії як ідеології
[5, с. 41–47]. Вся творчість П. Грабовського була
спрямована на невтомне шукання шляхів визволення трудящих, самовіддане служіння ідеалам
свободи, добра і гуманізму.
Серед викладачів Київського державного університету вирізняється постать Дмитриченка
Володимира Савелійовича (1925-1981). Як зазначає І. Огородник, В. Дмитриченко належав
до покоління філософів-шестидесятників, які
займались дослідженням наукових передумов
історичного місця революційного демократизму
та утопічного соціалізму в Україні. Досліджуючи соціальні погляди П. Драгоманова, С. Подолинського та ін. вчений виявив ряд цікавих
моментів в історії вітчизняної суспільної думки.
Об’єктивне висвітлення В. Дмитриченком вітчизняної філософської і соціально-політичної
думки не вкладалось в рамки офіційної історіографії того часу й викликало негативну реакцію
з боку ідеологічної цензури, що не дало змогу
вченому продовжити свої наукові пошуки й призвело до передчасної кончини [2]. В. Дмитриченко належав до когорти вчених, які одні з перших
наважились досліджувати зародження та розвиток прогресивної суспільно-політичної та філософської думки Древньої Русі, Росії, України,
Білорусії, народів Закавказзя та Середньої Азії
доби раннього та розвиненого феодалізму. Ця
проблематика зацікавила молодого викладача
своєю багатою історією, в якій філософська та соціально-політична думка народів СРСР пройшла
складний шлях розвитку, в якому були не лише
елементи матеріалістичного світогляду, а й прогресивні суспільні ідеї. В галузі філософії в цей
історичний період розгортається боротьба проти
засилля теології та церкви, міцніють зв’язки філософії з наукою, з’являються паростки матеріалізму, релігійного скептицизму та вільнодумства, а подекуди навіть і атеїзму [6, с. 3–5].
Перші відомості про розвиток суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР відноситься до періоду формування і утвердження
феодалізму, які були висвітлені в таких величних
пам’ятках, як «Повесть временных лет», «Слово
о полку Ігоревім», «Слово Данили Заточника»,
«Задонщина» та багато інших. Загалом, дослід-

ницьке поле В. Дмитриченка досить широке, він
плідно працює над дослідженням прогресивної
суспільно-політичної та філософської думки народів Росії XV-XVII ст., показуючи боротьбу народу проти феодальної роздробленості та створення і зміцнення єдиної централізованої держави,
соціальний рух народу проти свавілля феодалів
та засилля офіційної церкви, розглядає суспільнополітичну та філософську думку України та Білорусії де головну увагу зосереджує на висвітленні
процесу зближення і об’єднання цих народів навколо російського народу в боротьбі проти польсько-католицької агресії та уніатства. Висвітлює
ідеї просвітництва, гуманізму та демократизму,
які панували в суспільно-політичній думці народів СРСР у XV-XVII ст. [6, с. 5–6]. В. Дмитриченко
пояснює в яких складних історичних умовах формувалася самобутня суспільно-політична та філософська думка Київської Русі. Це був період, коли
«філософія виступала як наука наук, вбираючи
в себе інші форми суспільної свідомості: релігію,
політику, право, наукові знання того. Термін «філософія» вживався для позначення науки в цілому, для визначення мудрості взагалі» [6, с. 10].
Важливим кроком в часи Київської Русі було
обрання першого російського митрополита – просвітера Іларіона, який видає історичний твір
«Слово про закон і благодать», який мав важливе
значення для історії формування суспільно-політичної думки. Не дивлячись на те, що «Слово»
написано на релігійно-ідеалістичній методологічній основі, крізь його релігійну оболонку проходять «три прогресивні ідеї: по-перше, ідея величі та слави давньоросійського народу, який
створив Київську державу; по-друге, обґрунтовується ідея економічної, політичної та культурної
незалежності Київської Русі від Візантії; по-третє,
пропагується ідея рівноправності всіх народів,
що прийняли християнство» [6, с. 13–14]. Згадує
В. Дмитриченко і відомий твір Сільвестра та Нестора «Повесть временных лет», в якому підіймались питання про роль держави, відображається
прагнення народних мас захищати рідну землю, пропагуються ідеї єдності походження всіх
слов’ян, єдність слов’янської мови, обґрунтовується думка, що єдність російських земель неможлива без міцної держави. Видатний твір суспільнополітичної думки древньої Русі «Слово о полку
Ігоревім», написаним невідомим автором, також
є досить повчальним його «провідна ідея – ідея
патріотизму – подана не з позицій світогляду панівних класів, а крізь призму інтересів народних
«низів», або дружинників [6, с. 16–17]. В. Дмитриченко відмічає важливу рису цього твору це те, що
в ньому немає такої релігійної оболонки, яка була
характерна для інших документів цього ж періоду, в ньому підноситься не покірливість, а мужність, прагнення до свободи, волі та єдності.
Втім, зазначає В. Дмитриченко, на заваді
культурного розвитку стала татарська навала
(XIII-XIV ст.), яка привела не тільки до руйнування матеріальної та духовної культури, а й до
«всихання» самої душі народної. Проте навіть це
не завадило подальшому розвитку прогресивних
напрямків суспільно-політичної та філософської
думки, яка після звільнення від іга ще бурхливіше
почала розвиватися на ґрунті боротьби за створення єдиної централізованої держави [6, с. 17–18].
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Слід зазначити, що В. Дмитриченко окремий
розділ свого дослідження присвячує багатовіковій історії України, боротьбі українського народу
проти соціального і національного гноблення.
«Волелюбний український народ постійно вів боротьбу проти соціального і національного гніту.
На протязі XVI-XVII ст. на Україні прокотилася
хвиля повстань під керівництвом Кониського,
Наливайка, Острянина, Павлюка, Тараса Трясила та ін. Боротьба проти соціального гніту
та полонізації на Україні зумовила розвиток національно-культурного руху, який знайшов своє
відбиття в діяльності «братств», які хоч і не були
однорідними за своїм складом, але «очолили
боротьбу за соціальні і національні права українського народу, розгорнувши широку антикатолицьку пропаганду і культурно-просвітительську діяльність» [6, с. 100].
Могутньою ідеологічною зброєю українського
народу проти католицизму та унії була полемічна література, в якій значна увага приділялась
не релігійним, а соціальним і національним
питанням. У цьому питанні, зазначає В. Дмитриченко, значним пропагандистом був перший
ректор Острозької школи – Герасим Смотрицький, книга якого «Ключ царства небесного» стала
поштовхом для солідаризації українських культурних сил у боротьбі проти шляхетсько-католицької агресії. До антикатолицької ідеологічної
боротьби в кінці XVI ст. долучились Василь Суразький та Стефан Зизаній, які зосереджували
свої зусилля на викритті догматів римсько-католицької церкви, віддаючи перевагу суспільно-моральним питанням [6, с. 101–102]. Згадує
В. Дмитриченко і прогресивного українського
письменника-полеміста кінця XVI – початку
XVII ст. Івана Вишенського, творчість якого проявилась у тенденції відходу від богословсько-догматичної проблематики і концентрувалась на
злободенних загально-політичних, соціальних
і культурних питаннях. «Світогляд Вишенського, – зазначає В. Дмитриченко, – яскрава сторінка тієї ідеологічної підготовки, яка передувала
національно-визвольній війні українського народу середини XVII ст. Також в ідеологічній боротьбі на Україні в першій половині XVII ст. прогресивну роль відіграли такі полемічні твори, як
«Пересторога» (прибл. 1606 р.) Івана Борецького,
«Євангеліє учительное» (1619) Кирила Транквіліона, «Тренос, тобто плач… східної церкви» Мелетія Смотрицького, «Протестація» (1621) Йова
Борецького, «Палінодія» (1622) Захарія Копистенського та ін.» [6, с. 105–106]. Такі основні віхи
в розвитку суспільно-політичної та філософської
думки на Україні в період XV-XVII ст., зазначає
В. Дмитриченко, підготували самобутній ідейнотеоретичний ґрунт для виступу видатних українських просвітителів XVIII ст. – Я. Козельського
та Г. Сковороди.
В. Дмитриченко вважав, що дослідження вітчизняної філософської думки є важливим завданням та великим обов’язком по відношенню
до вчених минулого, їхнього світогляду. Завдяки
проведеним дослідженням радянськими вченими пересічні громадяни змогли дізнатись про таких просвітителів, як М. Поповський, Д. Анічков,
А. Брянцев, С. Десницький, Я. Козельський
та багато інших, які своїми працями та суспіль-

ФІЛОсофські науки

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

ФІЛОсофські науки

786

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

ною діяльністю внесли чимало яскравих сторінок
в історію суспільно-політичної та філософської
думки. У цьому аспекті увагу В. Дмитриченка
привертає виходець із українського народу – Яків
Козельський, постать якого зайняла одне з чільних місць серед просвітителів. Ідейним натхненником формування світогляду Я. Козельського
стала спадщина та досягнення в природознавстві М. Ломоносова, а також ідеї французьких
просвітителів XVIII ст. (Ж.-Ж. Руссо, Монтескье,
Гельвеція і Дідро) [7, с. 3–6].
Загалом, В. Дмитриченко характеризує Я. Козельського як просвітителя-демократа в суспільно-політичних поглядах якого простежується
віра в можливість «загального блага» народу
та «загальний добробут суспільства». Він виступає проти пануючого феодально-кріпосницького,
церковно-релігійного вчення про людину, суспільство і державу. Я. Козельський доводив, «що
люди – це, перш за все, «суть тіла», тобто чуттєві
істоти, які володіють однаковими природними
потребами, а отже і правами. Як частина природи, людина підпорядкована «натуральним законам» [7, с. 8]. З чого слідує, що використовуючи
антропологічний принцип та теорію природного
права, Я. Козельський вперше в історії російської суспільної думки здійснює спробу покласти
в основу оцінки суспільних явищ турботу людей.
Саме в цьому, переконаний В. Дмитриченко,
і полягає особлива історична заслуга Я. Козельського в боротьбі з християнсько-феодальною
ідеологією. Борючись за розповсюдження науки,
за зв’язок науки та філософії з практикою суспільного життя, Я. Козельський виробив власну,
оригінальну класифікацію наук, він дав чітке
визначення предмету філософії, а також відстояв
єдність філософії та природознавства [7, с. 9–17].
Загалом, його ідеї відіграли значну роль в розповсюдженні просвітництва та розвитку демократичної культури, передових ідей в області соціології, етики та філософії.
Серед викладачів, які поєднували викладацьку та наукову діяльність була Сундирєва Марія
Іванівна, яка з 1949 р. працювала в Київському
державному університеті на кафедрі історії філософії, а в 1965 р. перейшла в Інститут філософії
НАН України. Слід сказати, що з самого початку
наукової діяльності М. Сундирєву цікавила творчість українських мислителів. Тому вона невипадково обрала темою своєї дисертаційної роботи
дослідження філософських поглядів М. Антоновича. Після захисту дисертації (1953 р.) М. Сундирєва присвячує свої наукові розвідки дослідженню поглядів видатних вітчизняних вчених ХІХ ст.
серед яких були: М. Мудров (вітчизняний клініцист, основоположник російської терапевтичної
школи і військової гігієни), який один з перших
виступив проби абстрактних, ідеалістичних теорій у медицині, сміливо ставши на захист досвідного шляху розвитку цієї науки; І. Дядьковський
(лікар-терапевт, біолог і педагог), який не тільки
відстоював матеріалістичний світогляд у 20-30-х
рр. ХІХ ст., але й цілком відверто виступав проти
ідеалістичних теорій і систем, зокрема, проти віталізму та німецької натурфілософії; О. Іовський
(вчений, представник хімічної і медичної наук),
він сміливо відстоював матеріалістичну традицію
в науці, відіграв зачну роль у розвитку та популя-

ризації природознавства, добре знав хімію, фізику, геологію, мінералогію, фізіологію, медицину
та інші науки; К. Рульє (різносторонній вчений,
яскравий представник матеріалістичної лінії
у природознавстві, вніс значний вклад у розвиток
вітчизняної біології, геології, палеонтології та інших наук), праці і лекції вченого сприяли підготовці ґрунту для еволюційного вчення Ч. Дарвіна,
яке швидко вийшло за межі вузької спеціальної
біологічної науки і набрало теоретичного, філософського значення; В. Марковников (засновник
однієї з найвизначніших хімічних шкіл), його
праці збагатили світову науки, мали благотворний вплив на розвиток хімії на Україні; М. Антонович (видатний вчений, представник передової історичної тенденції, боровся проти ідеалізму
у філософії та природознавстві), який багато зробив для розвитку і пропаганди передових матеріалістичних ідей у природничих науках, а в геології йому належить ряд самостійних відкриттів, які
свідчать про те, що він був також і вченим-природодослідником [9, с. 10–15, 49–50, 68–70, 107–108].
Як і багато інших передових вчених вони були
справжніми патріотами своєї батьківщини, незмінно виступали на боці прогресивних сил, бачили в розвитку природничих наук вихід з віковічної
відсталості, запоруку успіхів усього господарства
країни, поліпшення народного добробуту.
М. Сундирєва досліджувала боротьбу вітчизняних вчених проти ідеалізму та релігії, обґрунтування ними матеріалістичного світогляду.
В своїх працях вони виходили з основних положень матеріалістичної філософії, пов’язували
наукові дослідження з життям, виробництвом,
вели боротьбу проти основ ідеалістичного і релігійного світогляду, розкривали глибокі закономірності явищ природи, розробляли питання
наукового методу, еволюційні ідеї і т.п. До таких
філософів-ідеалістів М. Сундирєва відносила
О. Веденського, Е. Радлова, Г. Шпета та інших,
які намагались довести, що в історії російської
науки та філософії не існувало ніякої матеріалістичної традиції. Такої ж думки, вважає дослідниця, дотримувались В. Зеньковський, М. Лосський, М. Вінклер та ін.
Філософські питання вітчизняними вченими
ставились і розв’язувались в дусі матеріалізму
ще з часів виникнення природознавства в Росії.
Цей процес, зазначає М. Сундирєва, набув особливої уваги у першій половині ХІХ ст., коли
в «надрах феодально-кріпосницького ладу почало порівняно швидко розвиватись капіталістичне виробництво, яке вимагало застосування
досягнень механіки, фізики, хімії, математики,
геології та інших наук. У сільському господарстві
також сталися зміни, що стимулювали розвиток
біології, агротехніки, хімії, саме в цей час були
засновані Харківський, Казанський, Київський
університети, ряд педагогічних, медичних, сільськогосподарських та інших навчальних закладів. Значний вплив на розвиток науки справили
історичні події та позитивна роль у тому, що вчені не були ізольовані від наукової і філософської
думки передових країн Західної Європи. Вони
по-новому, з матеріалістичних позицій почали
розв’язувати загальнотеоретичні, філософські
питання такі, як простір і час, як основні форми
існування матерії, аргументовано спростувавши

найпоширеніше тоді ідеалістичне тлумачення
цих категорій – кантіанське [9, с. 5–6].
Зазначимо, що М. Сундирєва проводила свої
дослідження окремих питань історії вітчизняного природознавства з позиції марксистсько-ленінського вчення, у цьому ж руслі вона показала як вчені ХІХ ст. висвітлювали зв’язок науки
з матеріалістичною філософією. Вітчизняне природознавство першої половини ХІХ ст., відмічає
М. Сундирєва, розвивалось переважно під впливом ломоносовського напрямку, в якому був відсутній грубий емпіризм, теологія та вузький метафізичний погляд на явища природа. Так само,
як і у ломоносовського напрямку в природознавстві характерною особливістю було – вчення про
нерозривний зв’язок теорії і практики. Ці та інші
питання знайшли свій подальший розвиток
у працях природознавців ХІХ ст. [9, с. 140–141].
На початку 60-х р. ХХ ст. до Київського державного університету приходять працювати
молоді викладачі, серед яких був і Загороднюк
Петро Олександрович (1932-2003), який після
закінчення університету все своє життя віддав
викладацькій роботі. На початку своєї трудової
діяльності він викладав курс «Філософія марксизму», тож недивно, що ранній період його
творчих пошуків був присвячений дослідженню
марксистської філософії. Для своїх досліджень
П. Загароднюк обрав період філософської дискусії кінця 20-х – початку 30-х рр., який, як вважав
він, відіграв важливу роль у розвитку марксистської філософії, коли в центрі уваги ставали актуальні питання розвитку філософської науки –
питання про зв’язок теорії і практики, філософії
і політики, питання ленінського етапу в розвитку філософії марксизму, ленінський принцип
партійності філософії та інші. Саме ця дискусія,
зазначає П. Загродонюк, поклала початок теоретичному виявленню двох різних ревізіоністських
ухилів у вирішенні ряду проблем марксистської
філософії, це – механіцизм та ідеалістична ревізія марксистської філософії, що дістала назву
«меншовиствуючий ідеалізм». Ревізіоністська
течія в радянській філософії, яка дістала назву
механіцизму, пройшла декілька етапів у своєму
розвитку. Початок 1918-1920 рр. (О. Богданов),
з 1926 р. Л.І. Аксельрод-Ортодокс, близьку позицію на Україні у філософії займав С. Семковський. Як пояснює П. Загороднюк, механіцизм
не виник відразу, як єдиний напрям, тому що
його послідовники не мали єдиної теоретичної
платформи. Втім, незважаючи на розрізненість
у політичних і наукових інтересах, спільним для
всіх механістів було – нерозуміння ними матеріалістичної діалектики, невміння застосовувати її
до об’єктивної дійсності [10, c. 71–73].
Слідуючи партійним приписам П. Загород
нюк досліджував процес розвитку марксистської
філософії на Україні (перехідний період від капіталізму до соціалізму). Він відмічав, що значна
роль в справі пропаганди марксистської філософії на Україні належиала Н. Скрипнику, який
в своїх роботах і філософських дискусіях неодноразово підкреслював, що процес розвитку філософії повинен базуватись на основі вивчення
ленінського філософського спадку. Критикуючи
механістів, він відмічав, що цей ухил об’єктивно
направляє розвиток філософії не вперед, а назад,

787

до механічного матеріалізму XVIII ст., відстоюючи цим вульгарно-механічні концепції в науці,
підміняючи матеріалістичну діалектику еволюціонізмом [11, с. 10–14].
На початку своєї наукової діяльності П. Загороднюк досліджує «ідеологію українського буржуазного націоналізму» й піддає її нищівній критиці. Він жорстко критикує «теорії» українських
буржуазних націоналістів Д. Донцова, Д. Чижевського, Л. Мірчука, зазначивши, що вони фальсифікували історію розвитку філософії на Україні,
тоді як українські філософи-марксисти викривали людиноненависну сутність ідеології «новітнього націоналізму» Донцова та ін., її ворожість
українському народу. В своїх працях вони показали, що ідеалізм, волюнтаризм, неогегельянство
еклектично поєднується в роботах представників
«новітнього націоналізму» [11, с. 14–17].
Зосередившись на викритті ідеології українського буржуазного націоналізму, який виник
в той час, коли посилилась визвольна боротьба
трудящих мас українського народу проти соціального та національного гноблення з боку
«своїх» та «чужих» гнобителів та експлуататорів, П. Загороднюк піддає критиці націоналістичних теоретиків, які на його думку, перетворились в знаряддя міжнародного імперіалізму
і продовжують свою антинародну, реакційну діяльність, спішно розглядаючи свої ідеологічні
доктрини і прилаштовуючи їх до західноєвропейських взірців, спираючись на найреакційніші філософські течії Заходу. Прийнявши волюнтаризм, ірраціоналізм, інтуїтивізм, філософію
А. Шопенгауєра, Ф. Ніцше, А. Бергсона та інших
реакційних філософів, націоналісти намагались
довести, що націю необхідно пов’язувати з початком людського існування, начебто людей завжди спонукала первинна, стихійна воля жити
в нації і для нації. Відповідно до цієї концепції
націоналістів, нація виступає споконвічною, незмінною категорією, містично-метафізичною сутністю, яка проявляється в «національній ідеї»
[12, с. 49–50]. Українські буржуазні націоналісти, зазначає П. Загороднюк, намагались довести,
що на розвиток нації має вплив «не матеріальні
умови життя людей», а перш за все «прояв їх соборної волі», їхня «духовна активність». Тоді, як
марксизм-ленінізм вже давно розвінчав подібні
концепції нації, викривши їхню антинаукову
сутність і створивши наукову теорію нації, в якій
матеріалістичне розуміння історії виступає безпосередньою теоретичною основою вирішення
питання про виникнення націй та інших історичних форм спільності людей [12, с. 52–53].
Слід зазначити, що на початку своєї наукової діяльності П. Загороднюк зосереджувався на
дослідженні ленінського філософського спадку
та критиці українського буржуазного націоналізму. Втім, з послабленням ідеологічного партійного тиску, він присвятив свої пошуки вивченню
проблем творчості та сенсу життя, предметно-діяльної сутності людини, її свободи і культури, зосередився на проблемах моральності та процесу
становлення духовного світу особи.
Висновки. Незважаючи на те, що всі дослідження викладачів Київського державного
університету відбувались у відповідності з дотриманням ідеологічних принципів марксизму,
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їм все ж таки вдалось закласти основу для подальшого вивчення української філософської
думки. Їхні досягнення поправу можна назвати
оригінальними і новаторськими тому, що всі свої

творчі сили вони поклали на вироблення самобутньої світоглядно-культурної парадигми, на
пошук нових точок росту філософського знання,
на формування культури наукової роботи.

Список літератури:

1. Конверський А.Є., Бичко І.В., Огородник І.В. Філософська думка у Київському університеті: історія і сучасність. За заг. ред. проф. А.Є. Конверського. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 336 с.
2. Огородник І.В., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. Київ : Вища школа : Т-во «Знання»,
1999. 543 с.
3. Пашкова А.А. Философская мысль в Киевском университете в дооктябрьский период. Философские науки.
1984. № 5. С. 101–108.
4. Пашкова А.А. Мировоззрение П.А.Грабовского : автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата филос.
наук. Київ, 1955. 15 с.
5. Пашкова А. Світогляд П.А.Грабовського. Київ : Вид-во Політичної літератури України, 1964. 78 с.
6. Дмитриченко В.С. Нариси з історії суспільно-політичної та філософської думки народів СРСР доби феодалізму. Київ : Вид-во Київського університету, 1961. 159 с.
7. Дмитриченко В.С. Общественно-политические и философские взгляды Я.П. Козельского : автореф. дис. на
соискание уч. степени кандидата филос. наук. Київ, 1955. 22 с.
8. Дмитриченко В.С., Рудько М.П. Соціалістичні погляди М.П.Драгоманова в період демократичного піднесення 70-х років ХІХ ст. Український історичний журнал. 1966. № 9. С. 36–45.
9. Сундирєва М.І. З історії боротьби матеріалізму з ідеалізмом у вітчизняному природознавстві ХІХ ст. Київ :
Вид-во Київського університету, 1964. 143 с.
10. Загороднюк П.О. Філософська дискусія наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. та деякі питання боротьби комуністичної партії проти філософського ревізіонізму на Україні. Вісник Київського університету.
Серія Історія. Київ, 1962. Вип. 2. № 5. С. 71–81.
11. Загороднюк П.А. Борьба за ленинское философское наследие на Украине (20-ые – начало 30-х гг. ХХ в. :
автореф. дис. на соискание уч. степени кандидата филос. наук. Киев, 1965. 18 с.
12. Загороднюк П.А., Левинский Г.А. Критика идеологии украинского буржуазного национализма (20-30-е гг.).
Проблемы философии. Из истории развития философской мысли на Украине. Киев : Из-во при Киевском
государственном университете издательского объединения «Вища школа», 1982. Вып. 56. С. 47–53.

ФІЛОсофські науки

References:

1. Konverskyj, A.Ye., Bychko, I.V., & Ogorodnyk, I.V. (2005). Filosofska dumka u Kyyivskomu universyteti:
istoriya i suchasnist [Philosophical Thought at Kyiv University: History and Modernity]. Za zag. red. prof.
A.Ye. Konverskogo. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury, 336 p. (in Ukrainian)
2. Ohorodnyk, I.V., & Ohorodnyk, V.V. (1999). Istoriia filosofskoi dumky v Ukraini [History of philosophical thought
in Ukraine]. Kyiv: Vyshcha shkola: T-vo «Znannia», 543 р. (in Ukrainian)
3. Pashkova, A.A. (1984). Filosofskaya mysl' v Kievskom universitete v dooktyabr'skij period [Philosophical thought
at Kiev University in the pre-October period]. Filosofskie nauki, no. 5, рр. 101–108.
4. Pashkova, A.A. (1955). Mirovozzrenie P.A.Grabovskogo [The worldview of P.A. Grabovsky]: avtoref. dis. na
soiskanie uch. stepeni kandidata filos. nauk. Kyiv, 15 р.
5. Pashkova, A. (1964). Svitohliad P.A.Hrabovskoho [Worldview PA Grabovsky]. Kyiv: Vyd-vo Politychnoi literatury
Ukrainy, 78 р. (in Ukrainian)
6. Dmytrychenko, V.S. (1961). Narysy z istorii suspilno-politychnoi ta filosofskoi dumky narodiv SRSR doby
feodalizmu [Essays on the History of Socio-Political and Philosophical Thought of the Peoples of the USSR during
the Feudalism]. Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 159 р.
7. Dmitrichenko, V.S. (1955). Obshchestvenno-politicheskie i filosofskie vzglyady Ya.P. Kozel'skogo [Socio-political
and philosophical views of J.P. Kozelsky]: avtoref. dis. na soiskanie uch. stepeni kandidata filos. nauk. Kyiv, 22 р.
8. Dmytrychenko, V.S., & Rudko, M.P. (1966). Sotsialistychni pohliady M.P.Drahomanova v period demokratychnoho
pidnesennia 70-kh rokiv ХІХ st. [M.P. Drahomanov's socialist views in the period of the democratic uprising of the
1970 s.]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, no. 9, рр. 36–45.
9. Sundyrieva, M.I. (1964). Z istorii borotby materializmu z idealizmom u vitchyznianomu pryrodoznavstvi ХІХ st.
[From the history of the struggle of materialism with idealism in the natural science of the nineteenth century].
Kyiv: Vyd-vo Kyivskoho universytetu, 143 р. (in Ukrainian)
10. Zahorodniuk, P.O. (1962). Filosofska dyskusiia naprykintsi 20-kh – na pochatku 30-kh rr. ta deiaki pytannia
borotby komunistychnoi partii proty filosofskoho revizionizmu na Ukraini [Philosophical discussion in the late
20's – early 30's and some issues of the Communist Party's struggle against philosophical revisionism in Ukraine].
Visnyk Kyivskoho universytetu. Seriia Istoriia, no. 5(2), рр. 71–81.
11. Zagorodnyuk, P.A. (1965). Bor'ba za leninskoe filosofskoe nasledie na Ukraine (20-ye – nachalo 30-h gg. ХХ v.
[The struggle for Lenin's philosophical heritage in Ukraine (20-s - early 30-s. XX century]: avtoref. dis. na soiskanie
uch. stepeni kandidata filos. nauk. Kyiv, 18 р.
12. Zagorodnyuk, P.A., & Levinskij, G.A. (1982). Kritika ideologii ukrainskogo burzhuaznogo nacionalizma
(20-30-e gg.) [Criticism of the ideology of Ukrainian bourgeois nationalism (20-30-s)]. Problemy filosofii. Iz istorii
razvitiya filosofskoj mysli na Ukraine. Kyiv: Iz-vo pri Kievskom gosudarstvennom universitete izdatel'skogo
obedineniya «Vishcha shkola», no. 56, рр. 47–53.

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

789

Соціологічні науки
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-166
УДК 303.01

Зинюк А.В., Крайнюков А.А.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

Проблемы исследования ксенофобии:
идентичность и шкала Богардуса
Аннотация. В статье исследуется взаимосвязь феномена ксенофобии и идентичности, которая является
структурой субъективной реальности. Согласно автору, инструмент познания реальности – шкала Богардуса, элиминирует из своего поля зрения идентичность, которая лежит в основе ксенофобии. Автор концентрирует внимание на феноменологической и социально-конструктивисткой интерпретации идентичности, которая трактуется как основа диалектической взаимосвязи индивида и общества. Утверждается,
что шкала Богардуса, обладает определенными концептуальными недостатками. В связи с этим предлагается конструирование концепта идентичности в консолидированной форме с концептом ксенофобии,
что поможет как улучшить саму методику, так и детерминировать и сузить интерпретационный набор
полученных данных (результатов исследования с применением шкалы Богардуса).
Ключевые слова: ксенофобия, идентичность, повседневность, схема типизации, социальные типы
идентичности, шкала Богардуса, национальная дистанция.

Zyniuk Anna, Krainiukov Andrii

V.N. Karazin Kharkiv National University

Summary. The article deals with the inextricability of the xenophobia phenomenon with identity, which is the
structure of subjective reality. Globalization, individualization, uncertainty, atomization, and the destruction
of the space-time framework are the main characteristics of the modernity era, in the context of which the
sociological focus shifts to the study of the «problem of identities», various phenomena are explored through
the prism of identity. The tool of cognition of reality in the form of the Bogardus scale, with which xenophobia is studied, ignores the main element of the scheme «we» – «they», i.e. it eliminates from its field of view
the identity that underlies xenophobia. Despite the interdisciplinarity of the problem, identity is the subject
of sociological discourse for a rather long amount of time. Sociological science has paid great attention to the
study of identities, and in the context of various paradigmatic approaches and concepts. The discourse of xenophobia in Ukraine practically ignores the influence of identity on the formation of national distance, because
the methodology for measuring xenophobia does not include studying the differentiation of the social stock of
knowledge, the historical aspect of living with other nationalities, everyday practices, the value hierarchy, the
institution of the family, situational components, which or otherwise affect national distance and its precise
interpretation. After analyzing the very methodology for the study of xenophobia – the Bogardus scale, we
came to the conclusion that it has certain conceptual shortcomings. In this regard, it is proposed to construct
the concept of identity in a consolidated form with the concept of xenophobia, which will help both improve the
methodology itself and determine and narrow down the interpretation set of data obtained (research results
using the Bogardus scale).
Keywords: xenophobia, identity, everyday life, typification scheme, social types of identity, Bogardus scale,
national distance.

остановка проблемы. Ксенофобия, как
П
страх и ненависть ко всему чужому, является имманентным свойством всеохватывающего

исторического нарратива человечества. Для того,
чтобы детерминировать «чужое», индивиду необходимо провести четкую дистинкцию между «своим»
и «не-своим», между «мы» и «они». Только в таком
случае возможны, как и внутригрупповые отношения, так и межгрупповые, ибо без точной определенности «своих» и «чужих» одновременно, то
есть в единстве противоположностей, невозможно
выделение культурного образца жизни и конвенциональности ролей и статусов, присущим данной
общности [1]. Идентификация как процесс (механизм) отождествления себя с неким типом, включающим в себя сущностные черты определенной
совокупности людей, объединенной по общим при-

знакам, является обязательной при разграничении и упорядочивании всех аспектов человеческой
жизни. Без сомнений, идентичность является ключевым атрибутом субъекта социальных взаимодействий, а индивидуализация в контексте глобализации, о которой упоминал З. Бауман, превращает
идентичность в «призму, через которую рассматриваются, оцениваются и изучаются многие важные
черты современной жизни» [2, с. 175]. Когда речь
заходит про ксенофобию, то, непременно, следует
акцентировать внимание на изучении идентичности предполагаемого субъекта ксенофобии, и, соответственно, объекта, то есть того, кто считается
«чужим» и на кого направлена «ненависть».
Учитывая те трансформации, которые пережило украинское общество, а именно переход от
тоталитарного советского режима, «бессубъектно© Зинюк А.В., Крайнюков А.А., 2019
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сти индивида» [3, с. 2] к конструированию новых
идентичностей, «усиливающиеся межэтнические
противоречия» и «социальная дезориентация
людей в условиях ценностно-нормативной неопределенности и аномической деморализованности» [4, с. 1], можно сказать, что изучение проблемы ксенофобии и идентичности невероятно
актуально. Самая распространенная методика,
в первую очередь из-за своего удобства, репрезентативности, применяемая для исследования
ксенофобии в украинском обществе – шкала расовой дистанции Э. Богардуса, адаптированная
Н. Паниной [4]. Данная экспресс-методика используется во всеукраинских мониторинговых
опросах, проводимых Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Институтом социологии Национальной академии наук
Украины (ИС НАНУ). Однако, сомнительным
остается тот факт, что этот метод исследования
может быть использован для определения «интолерантности» и «ксенофобии» [5, 6, 7]. Таким образом, В. Паниотто пишет: «Автор, однако, далек
от того, чтобы рассматривать этот индекс (и национальную дистанцию вообще) как валидный
показатель уровня ксенофобии. И ксенофобия
как предубеждение по отношению к чужим вообще, и антисемитизм как одно из проявлений
ксенофобии являются сложными многомерными
явлениями, они не могут быть описаны лишь
одним-двумя индикаторами» [8, с. 6]. Дискурс
вокруг шкалы Богардуса, ксенофобии и интолерантности упускает из виду одну важную деталь – идентичность. Возможно, именно из-за
игнорирования этого важнейшего элемента системы «“мы” – “они”» интерпретация данных,
полученных вследствие использования шкалы
национальной дистанции, оказывается довольно-таки затруднительной. И, собственно, перед
нами возникает вопрос: насколько целесообразным является изучение проблем «национальной
дистанции», «интолерантности», «ксенофобии»
в изоляции от изучения идентичности?
Таким образом, целью нашей статьи является обоснование одновременного исследования
ксенофобии и идентичности для усовершенствования самой методики (шкалы Э. Богардуса)
и точности интерпретации полученных данных.
Анализ литературы, последних исследований и публикаций. К проблеме конструирования идентичностей было направлено множество векторов социологической мысли, среди
которых хотелось бы выделить: феноменологическую традицию А. Шюца [9], парадигму социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана [10], концепцию «текучего
модерна» З. Баумана [1, 2], теорию структурации
Э. Гидденса [11], и, конечно же, структуралистский конструктивизм П. Бурдье [12]. Изучением
идентичностей на постсоветском пространстве
занимались: В. Ядов [3], С. Макеев, С. Оксамитная и Е. Швачко [13], Л. Гудков [14]. Исследования насчет ксенофобии и использования шкалы
Богардуса в Украине представлены в работах
Н. Паниной и Е. Головахи [4], В. Паниотто [8],
В. Нахмановича [5], А. Шестаковского [6; 7].
Изложение основного материала. Комплексность и многогранность феномена ксенофобии (в нашем случае – этнической) обуслав-

ливают все трудности его изучения, но, впрочем,
связано это, в первую очередь, с процессуальностью социальной реальности, постоянным (ре)
конструированием идентичностей, что и становится причиной конфуза и практической неосуществимости детерминации «абсолютного
показателя ксенофобии». Так, Г. Зиммель [15],
изучал формы социации – константы воспроизводства форм человеческих взаимоотношений, а
возможность общества рассматривал как реализацию единства своими собственными элементами, то есть как динамический процесс конструирования внутренних связей. Развитие такой
модели перспективы на социальный мир мы
можем наблюдать и у современной социологической мысли. Э. Гидденс предлагает свою концепцию структурации [16], основанную на синтезе микро- и макроуровней, что представляет из
себя попытку объяснить процессы оформления
социетальной системы посредством изучения
процедур оформления отдельных образующих
ее систем (социальных институтов, структурі,
социального действия и т.д.). С переходом от
традиционного порядка к эпохе «рефлексивного модернити» (посттрадиционному порядку),
когда пространственно-временные рамки были
преодолены и фактически разрушены, а «мир
был приведен в движение», идентичность стала ненадежной, хрупкой, неопределенной. Она
перестала быть предначертанной аскрипцией,
детерминирующей положение человека в обществе. Скорее сам индивид конструирует эту
«аскрипцию», конституируя свой набор практик,
ориентаций и схем поведения из всевозможных
паттернов жизненных стилей, которые направлены не столько на «удовлетворение утилитарных потребностей», сколько на «придание материальной формы определенному нарративу
самоидентификации» [11, c. 81]. Атомизированность и индивидуализация выстраивают свою
логику: субъект обладает возможностью, правом
и интенцией самостоятельной дескрипции своей
самоидентификации, он становится созидателем
своей судьбы, действуя в контексте нестабильного и трансформирующегося «общества риска»,
когда он не может быть уверенным в будущем,
и, следовательно, опирается на модус организации своих практик в соответствии с чувством
онтологической безопасности. «Расплывчатость»
и «текучесть» социальных связей становится
консеквентом контраста модерна с традицией,
имеющей интегративную и стабилизирующую
функцию. Но, конечно же, это не означает полного освобождения от влияния традиции и от
общества как такового. Более того, З. Бауман
пишет: «То, что наша индивидуальность является продуктом общества, стало сейчас банальной
истиной; но оборотная сторона этой истины все
ещё заслуживает возможно более частых повторений: форма нашей социальности, как и форма
общества, в котором мы живём, в свою очередь
зависят от того, как ставится и решается задача индивидуализации» [2, с. 180]. Э. Гидденс,
в свою же очередь, не отрицает лимитирования
стратегий реализации своего стиля жизни, что
обусловлено оформлением социальных систем
[11, с. 82]. П. Бурдье рассматривает континуум
объективных связующих звеньев, проходящих

сквозь различные позиции, определяющих социальное поле, и образы взаимодействия, опосредованные габитусом, то есть системой диспозиций, структурирующей практики в соответствии
с определенной логической инкорпорированной
агентом формулой (онтологический статус позиций и гносеологический способ их восприятия)
[12, с. 32]. Это предполагает наличие объективных социальных структур, которые влияют на
агента вследствие их интериоризации, агент
структурирует свои схемы мышления и действия
в соответствии с воспринятыми установками,
но, при этом, он обладает широким диапазоном
воспроизводства этих установок, что отображает
определенную меру реализации свободы такой
экстериоризации. В общем, идентичность индивида становится зависимой в перцепции и суженной в реализации в соответствии с социальной
структурой и ее логикой построения, социокультурными, историческими (габитус – исторический продукт [12, с. 40], с этим связан и «эффект
гистерезиса»), экономическими, политическими
факторами. Но, к тому же, она является фрагментированной вследствие дифференциации социального запаса знания, о чем писали П. Бергер и Т. Лукман [10]. Идентичность – продукт
диалектической взаимосвязи индивида и общества в ходе конструирования субъективно-объективных значений. Но, во избежание погружения
в «междисциплинарную ловушку», следует акцентировать внимание на типах идентичностей,
которые являются объективными элементами
социальной структуры (как в реификационной
форме интеграции в систему легитимаций «низшего уровня», так и в универсальную матрицу
социальной жизни – символический универсум).
Учитывая феноменологический характер анализа общественных процессов, авторы выстраивают
«круги Эйлера» вокруг реальности повседневной
жизни, приписывая ей гегемонию над остальными реальностями (теологической, научной, реальностью сновидений), которые являются лишь
анклавами в главенствующей сфере хабитуализированных схем мышления и действий. Такой
процессуальный «рутиноцентричный» взгляд,
учитывающий взаимодействие микро- и макросистем (реальностей), помогает установить ряд
положений, которые являются исходным пунктом при анализе идентичности и ее эксплицитного выражения. Язык – структура, которая
структурирует субъективные смыслы, а сигнификация как процесс (результат) интерсубъективного предписывания значений, сохранившаяся в ходе аккумуляции социального запаса
знания и исторического развития, приобретает
свойство седиментации, то есть опыта, с помощью
которого субъект может контекстуализировать
свою биографию. С помощью таких значений
конструируются схемы типизаций, содержание
которых наполняется наделением определенной субстанции некими качествами. Изменение
схем типизации происходит с помощью ситуаций
лицом-к-лицу, причем, при увеличении степени
дивергенционного аспекта от такой ситуации,
схемы типизации имеют свойство выкристаллизовываться в сознании, ибо нет необходимого
стимула, который бы побудил индивида видоизменить или трансформировать схему типизации.
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Чем анонимнее выступает предмет такой схемы
типизации, тем больше вероятность его консервирования и сохранения его статичности. С этим
связан и прагматический интерес повседневной
жизни: индивиду характерно приобретать знания насчет необходимых ему сфер, в которых
он может проводить манипуляции (или иметь
такую интенцию). Такой «прагматический мир»
(система релевантностей по А. Шюцу [9]) можно
обрисовать с помощью черно-белого градиента:
непосредственное окружение индивида обладает
ясностью и необходимостью, а при отдалении от
зон манипуляций (предполагаемых в том числе),
в основном, имеющих свойство «здесь-и-сейчас»
(хотя, если вспомнить возможность трансцендирования сквозь пространственно-временные
рамки в контексте модернити, поэтому это не
имеет особого значения), человек утрачивает ясность понимания и необходимость воздействия,
что приводит к использованию анонимных (с)
конструированных схем типизаций, предполагающих отсутствие интимной близости с объектом
такой схемы, а потому и частичное, фрагмантерное его понимание, составленное на объективных значениях (зачастую, принимающих форму
легитимаций). Схемы типизаций – объективированы, а их интернализация происходит еще
с периода первичной социализации, основными
свойствами которой является неизбежность принятия установок и эмоциональная привязанность к значимым другим. Значения, интернализированные в ходе вторичной социализации,
обладают меньшим влияниям и накладываются
на значения первичной социализации, то есть
значения вторичной социализации являются
вторичными и по своей сути, проходя фильтр
значений первичной социализации. Социальные типы идентичности, напрямую связанные со
схемами типизации, возникают как само собой
разумеющиеся, это выступает неким конструктом, который приобрел хабитуализированный
штамп. Это и лежит в основе институционализации – взаимная типизация хабитуализированных действий и деятелей.
Идентичность – чрезвычайно комплексная субъективная реальность, конструируемая
в постоянном процессе диалектической взаимосвязи с объективной реальностью. Хоть она
и видоизменяется и трансформируется (особенно
в условиях текучести модерна), но она делает это
сквозь фильтрацию интернализированных объективных значений первичной социализации
(неизбежность и эмоциональная привязанность
этого периода обуславливает монолитность таких значений). Значения, приобретенные в ходе
вторичной социализации, накладываются на эту
устойчивую структуру, они не обладают такой силой, они, скорее, являются хрупкими, ненадежными, изменчивыми. Сделав такой вывод, несомненно, становится очевидным факт сложности
изучения такого междисциплинарного явления.
Но, попытки «социологизировать» и подвергнуть
анализу этот феномен предпринимались, и были
успешны. Так, допустим, В. Ядов провел исследование идентичности в кризисном обществе постсоветской России [3], артикулировал мысль на
идентификации индивида с ближайшей зоной
прагматического интереса (непосредственным
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окружением), что детерминирует ситуативные
установки и, в свою очередь, определяет поведение человека при взаимодействии на межгрупповом уровне (в понимании Шюца может быть
задействована «область релевантностей» и селекция эффективного индивидуального решения
проблемы). Эмфаза объективных детерминант,
влияющих на процессы групповой солидарности,
может помочь в таком социологическом фокусе
рассмотрения проблемы. Зафиксировать такие
детерминирующие индикаторы можно посредством провокации рефлексии у респондента (ибо
человек становится оторванным от повседневной
реальности), а такой «пусковой механизм» активизирует сам исследователь [13, с. 10].
Шкала Богардуса: применение методики для изучения национальной дистанции
в украинском обществе
Методика, изобретенная Эмори Богардусом
и Робертом Парком, была предназначена для
измерения «степени интеграции и солидарности
образующегося общества» [4, с. 4] и «общего уровня развития демократической культуры» [4, с. 4].
Версия шкалы и интерпретации ее значений,
адаптированная Н. Паниной [4], представлена
в таблице 1 ниже.
Шкала сконструирована по кумулятивному
принципу, с помощью нее определяется значение
национальной дистанции по отношению к представителям различных национальностей. Для интерпретации значений были выведены специальные
индексы: ИНД (Индекс национальной дистанцированности) и ИИНД (Интегральный индекс национальной дистанцированности). Первый показывает
среднее значение национальной дистанцированности по семибалльной шкале по отношению к отдельно взятой национальности, второй – среднее
значение по отношению ко всем национальностям,
за исключением украинцев и русских.
Как отмечают исследователи данной методики, понятия «интолерантности» и «ксенофобии»
используются здесь в операциональном ключе
[6, с. 5]. Действительно, сама шкала обладает
определенными концептуальными недостатками, которые проявляются, если мы попытаемся
интерпретировать полученные данные. Так, непонятным остается значение ИНД (Индекса национальной дистанцированности) и его скачка
в период с 2001 по 2002 год. Авторы связывают
это с терактом 11 сентября 2001 года [4, с. 9],

и концептуализируют это следующим образом:
«Как свидетельствовали предыдущие результаты мониторинга, население Украины психологически дистанцировало («отстраняло») от себя
преимущественно те национальности, которые
ассоциировались с возникающими в мире межнациональными конфликтами» [4, с. 9]. Но, тогда
почему «под руку» попали белорусы, ИНД к которым увеличился с 2,7 до 4,2, к крымским татарам
с 5 до 5,6 [4, с. 10]? Тем более, ИНД по отношению к самим украинцам возрос на 0,8 (с 1,6 до
2,4). То есть, фактически, вопрос интерпретации
данных остается открытым и дискуссионным, а
само применение такой шкалы носит лишь репрезентативный и относительный характер для
измерения динамики национальной дистанцированности. Проблема, как обозначалось выше,
заключается в том, что идентичность и ксенофобия неизбежно связаны, они выступают как
единство противоположностей «мы» – «они», поэтому изучения ксенофобии без изучения идентичностей вряд ли может принести плодотворные результаты в глубинном освоении темы.
Мы можем заметить противоречивость такого
подхода в следующем тезисе: «Особый интерес
в этом контексте представляет работа М. Хомякова, раскрывающего противоречивый характер одновременного сохранения межгрупповой
толерантности и групповых идентичностей. Это
противоречие, на наш взгляд, снимается лишь
в том случае, когда человек способен идентифицировать себя не только со «своей» группой,
но и распространять механизм идентификации на другие социальные группы, принимая
их представителей как «своих». В социологическом аспекте это означает возможность сокращения социальной дистанции по отношению
к «чужим» до той черты, где пребывают “свои”»
[4, с. 3]. Помимо того, что без «чужого» не может
быть и «своего» (и наоборот, это замечательным
образом проиллюстрировал З. Бауман [1]), так
и «механизм идентификации на другие социальные группы» не может быть задействован по
причине дифференциации социального запаса
знания (ограничения структурами знания, семантическими полями, характерными для данной позиции в социальном пространстве, причем, важную роль здесь играет прагматический
интерес), аккумуляции исторического опыта
(ограничения, связанные с историческим опытом

Адаптированная шкала Богардуса и интерпретация ее значений
Балл
1

Значение
Согласен допустить в качестве члена семьи

2

В качестве близких друзей

3
4

В качестве соседей
В качестве коллег по работе

5

В качестве жителей страны

6

В качестве туристов

7

Вообще не допускал бы

Источник: [4, с. 7–8]

Таблица 1

Интерпретация
Значение балла: до 2,5
(Интер)национальная идентичность
Значение балла: до 4
Открытость (толерантность)
Значение балла: от 4 до 5
Национальная обособленность
Значение балла: от 5 до 6
Национальная изолированность
(имплицитная форма ксенофобии)
Значение балла: от 6 до 7
Ксенофобия

совместного проживания, что подразумевает интерсубъективность седиментаций; легитимации,
в том числе символический универсум; институционализацию хабитуализированных действий
и деятелей, конструирование ролей и статусов
и их коллективного восприятия), и, следовательно, всех последующих результирующих фактов,
которые могут быть репрезентированы в стратификационной модели общества и т.д.
Если же мы попробуем переместить ось наблюдения с «ксенофобии» на более центрическую
позицию, которая учитывает и идентичность,
и возникающую «социальную/национальную
дистанцированность», то мы сможем не только
улучшить саму методику, но и повысить точность
полученных данных, следовательно, «разброс»
в интерпретациях данных не будет настолько
велик. Так, значение «согласен допустить в качестве члена семьи», которое детерминируется как
наивысшее в смысле «толерантности», и, соответственно, обладает соответствующим баллом
в шкале – 1. При интерпретации этого фактора
упускается факт того, что индивиды идентифицируют себя, в первую очередь, со своей семьей, а эта
зона обладает максимальным прагматическим
интересом, так как она является фундаментом
повседневной деятельности. Семейные отношения предполагают высочайший уровень эмпатии
и близости, анонимность в таком случае практически устранена. Даже если все члены семьи являются украинцами, то индивид воспринимает
их не по схемам типизации, которые характеры
для дескрипции «украинцев». Он придает им более глубокие значения, связанные с эмоциональной привязанностью, установками, воспринятыми в ходе первичной социализации. Сможет ли
респондент мысленно представить допустимость
ситуации, в которой привычный ход вещей в его
семье может быть нарушен принятием любого
другого элемента в эту систему? Здесь речь идет
про восприятие члена семьи на более глубинном
уровне, целостном, нефрагментированном, что
и характерно для группы первой категории, как
об этом писал З. Бауман [1]. К тому же, следует
учитывать отношение респондента к социальному
институту семьи, к его формированию, структуре
и ценностям (в работе В. Ядова хорошо проиллюстрирована иерархия «позитивной» и «негативной» идентичности [3, с. 5–7]). В шкале Богардуса
смешиваются различные уровни «прагматического интереса», которые напрямую связаны с повседневной жизнью человека, его жизненным стилем
(и всевозможными вариациями, которые он может
выбрать), хабитуализированными действиями, и,
напротив – которые напрямую связаны с группами второй категории, абстрактными, анонимными, которые не становятся для индивида стержнем «рутиноцентричного» мира. Как очень четко
подчеркнул В. Нахманович, следует разделять
шкалу на два блока: первый отображал бы «личную национальную дистанцию», а второй – «общественную национальную дистанцию» [5, с. 11–12].
К тому же, такой вариант шкалы поможет более
детально классифицировать и интерпретировать
значения. Автор выделяет еще одну важную особенность [5, с. 17], которая необходима для рассмотрения (в исследовании КМИС можно увидеть
то, что совет был услышан [17]): респондент может
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иметь в виду «дистанцированность» не к определенным национальностям, а к их странам; к тому
же, здесь важно понимать, что нас интересует
отношение респондента к этническому анклаву,
проживающему на территории Украины, а не
к гражданам другой страны. От этого, в свою очередь, зависит результат исследования, и, конечно же, интерпретация данных: респондент может
негативно относиться к русским как гражданам
России, но положительно как гражданам Украины. К тому же, здесь важнейшую роль играют
социальные типы идентичности и их восприятие
населением Украины (неравномерное и неоднозначное), исторический опыт и ценностная структура украинского общества.
Выводы. Учитывая идеи социологов насчет
трансформации как константы модерна и его
процессуальности, индивидуализации и самоконструирования субъекта и его судьбы, мы
вполне можем изучить те сущностные черты
идентичности (социальные типы идентичности),
которые были интернализированны в ходе первичной социализации (активный прошлый опыт
габитуса по Бурдье). Социология может «зафиксировать акт и финал “продолжения” человеком
себя в “другом” с “возвращением к Я”» [13, с. 10],
а при исследовании ксенофобии – это просто необходимо, ибо как было заявлено выше, ксенофобия и идентичность неразрывно связаны. В работе продемонстрированы различные взгляды
на идентичность, но, особый акцент был сделан
на феноменологической социологии А. Шюца
и парадигме социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. С помощью
изучения идентичностей возможно не только
улучшение самого инструмента познания реальности в виде шкалы Богардуса, но и сужение
интерпретационного набора к определенному
парадигмальному подходу, который поможет
сделать из «репрезентативности динамичности»
действительно целостный конструкт, описывающий механизмы корреляции идентичности с национальной дистанцированностью. А. Шестаковский, анализируя неопределенность дефиниции
«интолерантность», добавляет: «другой недостаток – не раскрыто понятие национальности. Но
в отличие от предыдущего понятия [интолерантности], вопрос заключается не только в научном
определении, но и в том, как понятие национальности (народа, этнической группы) понимается
респондентами <…> С этим тесно связан вопрос
о том, какие национальности респондент считает
“другими”, “чужими”» [6, с. 11]. Хоть шкала Богардуса и обладает неопределенностью границ
валидности вследствие перенесение ее в контекст изучения украинского общества (она была
создана в другом социальном пространстве), но
ее необходимо оставить для дальнейшего использования, считает автор, апеллируя к накопленным материалам мониторингов с использованием этой методики [7]. В. Нахманович же, в свою
очередь, считает, что необходима переоценка
результатов, полученных с помощью использования шкалы Богардуса, а также внедрение
новых инструментов познания реальности, которые действительно могли бы отображать уровень
ксенофобии в украинском обществе [5, с. 19]. Мы
считаем, что шкала Богардуса может и должна
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быть улучшена, причем вектор социологической
мысли должен быть направлен на консолидированное изучение идентичности и социальной
дистанцированности одновременно. Эта тема,
безусловно, является актуальной и невероятно
сложной, но учитывая ее важность, она не может остаться в стороне. Наша статья имеет более
«разведывательный» характер, заключающийся
в обосновании взаимосвязи между идентично-

стью и ксенофобией, и что при элиминации одного из элементов этой схемы невозможно целостное изучение данной тематики. Как мы считаем,
разработка определенного концепта, учитывающего идентичность и ксенофобию, с последующей операционализацией, сможет повлиять на
точность изучения предмета исследования, что
непременно окажет воздействие как и на полученные данные, так и на их интерпретацию.

Список литературы:
1.
2.
3.
4.

Бауман З. Мыслить социологически : учебное пособие. Москва, 1996. 255 с.
Бауман З. Индивидуализированное общество. Москва, 2005. 390 с.
Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе. Социологический журнал. 1994. № 1. С. 35–52.
Головаха Е., Панина Н. Национальная толерантность и идентичность в Украине: опыт применения шкалы
социальной дистанции в мониторинговом социологическом исследовании. Социологический журнал. 2006.
№ 3–4. С. 102–126.
5. Нахманович В.Р. Уявна ксенофобія, або пастки шкали Богардуса. Що рахують українські соціологи. Наукові
записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень. 2014. Вип. 6(74). С. 71–90.
6. Шестаковський О.П. Індекс підтримки національної гомогенності: досвід адаптації шкали інтолерантності.
Український соціум. 2010. Вип. 1(32). С. 91–103.
7. Шестаковський О.П. Історико-теоретичний аналіз шкали Богардуса. Український соціум. 2009. Вип. 3(30). С. 37–48.
8. Паниотто В.И. Динамика ксенофобии и антисемитизма в Украине. Социология: теория, методы, маркетинг.
2008. № 1. С. 197–214.
9. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. Москва, 2003. 336 с.
10. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактакт по социологии знания. Москва,
1995. 323 с.
11. Giddens A. Modernity and Self-identity: Self and Society in late modern age. Cambridge, 1991. 256 p.
12. Бурдье П. Социология социального пространства. Москва, 2007. 288 с.
13. Макеев С.А., Оксамитная С.Н., Швачко Е.В. Социальные идентификации и идентичности. Киев, 1996. 185 с.
14. Гудков Л. Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. Москва, 2004. 816 с.
15. Ионин Л. Г. Георг Зиммель – социолог. Москва, 1981. 128 с.
16. Giddens A. Living in a Post-Traditional Society. Cambridge, 1994. 256 p.
17. Київський міжнародний інститут соціології. Міжетнічні упередження в Україні, вересень 2019. Київ, 2019.
URL: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=904&page=1 (дата обращения: 24.11.2019).

соціологічні НАУКИ

References:

1. Bauman, Z. (1996). Myslit' sotsiologicheski: uchebnoe posobie [Thinking sociologically: tutorial]. Moscow: AspektPress. (in Russian)
2. Bauman, Z. (2005). Individualizirovannoe obshchestvo [The Individualized Society]. Moscow: Logos. (in Russian)
3. Yadov, V.A. (1994). Sotsial'naya identifikatsiya v krizisnom obshchestve [Social Identification in the Crisis
Society]. Sociological Journal, no. 1, pp. 35–52.
4. Golovaha, E., & Panina, N. (2006). Natsional'naya tolerantnost' i identichnost' v Ukraine: opyt primeneniya
shkaly sotsial'noy distantsii v monitoringovom sotsiologicheskom issledovanii [National tolerance and identity in
Ukraine: the experience of applying the scale of social distance in monitoring sociological research]. Sociological
Journal, no. 3–4, pp. 102–126.
5. Nakhmanovych, V.R. (2014). Uiavna Ksenofobiia Abo Pastky Shkaly Bohardusa. Shcho Rakhuiut Ukrainski
Sotsiolohy [Imaginary xenophobia, or traps of the Bogardus scale. that Ukrainian sociologists consider]. Scientific
notes from the Institute for Political and Ethnic Studies, vol. 6, no. 74, pp. 71–90.
6. Shestakovskyi, O.P. (2010). Indeks Pidtrymky Natsionalnoi Homohennosti: Dosvid Adaptatsii Shkaly
Intolerantnosti [National Homogeneity Support Index: Experience in Adapting the Intolerance Scale]. Ukrainian
Society, vol. 1, no. 32, pp. 91–103.
7. Shestakovskyi, O.P. (2009). Istoryko-Teoretychnyi Analiz Shkaly Bohardusa [Historical-Theoretical Analysis of
Bogardus Scale]. Ukrainian Society, vol. 3, no. 30, pp. 37–48.
8. Paniotto, V.I. (2008). Dinamika ksenofobii i antisemitizma v Ukraine [The dynamics of xenophobia and antiSemitism in Ukraine]. Sociology: theory, methods, marketing, vol. 1, pp. 197–214.
9. Shyutts, A. (2003). Smyslovaya struktura povsednevnogo mira [The Semantic Structure of the Everyday World].
Moscow: Institute of the Public Opinion Foundation. (in Russian)
10. Berger, P., & Lukmann, T. (1995). Sotsial'noe konstruirovanie real'nosti. Traktakt po sotsiologii znaniya [Social
Construction of Reality. Treatise on the Sociology of Knowledge]. Moscow: Medium. (in Russian)
11. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-identity: Self and Society in late modern age. Cambridge: Polity Press.
12. Bourdieu, P. (2007). Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva [Sociology of Social Space]. Moscow: Institute of
Experimental Sociology; St. Petersburg: Aletheia.
13. Makeev, S.A., Oksamitnaya, S.N., & Shvachko, E.V. (1996). Sotsial'nye identifikatsii i identichnosti [Social
Identities and Identities]. Kiev: Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine.
14. Gudkov, L. (2004). Negativnaya identichnost'. Stat'i 1997–2002 godov [Negative identity. Articles 1997-2002].
Moscow: New Literary Review.
15. Ionin, L.G. (1981). Georg Zimmel' – sotsiolog [Georg Simmel – Sociologist]. Moscow: Science.
16. Giddens, A. (1994). Living in a Post-Traditional Society. Cambridge: Polity.
17. Kiev International Institute of Sociology (2019). Mizhetnichni uperedzhennya v Ukrayini, Veresen 2019
[Inter-Ethnic Prejudices in Ukraine, September 2019]. Available at: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=
reports&id=904&page=1 (accessed 24 November 2019).

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

795

Політичні науки
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-167
УДК 32.019.5

Василенко Я.И.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Международный имидж Украины
в зарубежных средствах массовой информации
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли международного имиджа страны для ее интеграции
в мировое экономическое, научное и культурно-информационное пространство; проанализированы понятие международного имиджа государства, его структура и факторы, влияющие на его формирование.
Имидж государства определяется как комплекс объективно взаимосвязанных между собой характеристик государственной системы, определяющий, какую репутацию приобретает страна в сознании мировой
общественности. Рассмотрена роль средств массовой информации как важнейшего канала формирования
имиджа государства в общественном мнении других стран. В статье проведен анализ существующего политического имиджа Украины в зарубежных масс медиа, рассмотрены направления и потенциальные
возможности формирования положительного международного имиджа Украины на мировой арене.
Ключевые слова: имидж, международный имидж государства, средства массовой информации,
формирование имиджа Украины.
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International image of Ukraine in foreign mass media

остановка проблемы. В период развиП
тых информационно-коммуникационных
технологий существенно усиливается значение
имиджа государства как важнейшего фактора
международных отношений. От того, каким является международный авторитет страны, зависит и привлечения иностранных инвестиций,
и выход украинских товаров, технологий и услуг
на мировой рынок, и общее отношение к нашему
государству и его гражданам. Поэтому стратегическим приоритетом Украины сегодня должна
стать разработка эффективной имиджевой стратегии, способствующая защите ее национальных
интересов, достижению внешнеполитических целей и созданию атмосферы поддержки мировым
сообществом ее шагов на международной арене.
Таким образом, актуальным и важным сегодня является исследование роли международного

имиджа страны для ее интеграции в мировое сообщество; анализ существующего образа Украины
в зарубежных средствах массовой информации
(СМИ), а также механизмов и факторов его формирования, которые бы влияли на создание положительного международного имиджа Украины.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы международного имиджа государства исследовали как отечественные,
так и зарубежные ученые И. Осташ, Д. Катая,
Д. Шерр, М. Эдмондс, Д. Выдрин, Л. Чекаленко, А. Семченко и другие. Огромное влияние
СМИ на формирование общественного сознания
и общественного мнения было изучено и доказано во многих работах исследователей: Л. Браун
и Б. Грушиной, Е. Доценко, Б. Зильберта, И. Игнатьева, Дж. Маркони, Г. Почепцовa, В. Тертичной и Н. Хамелинка. Изучением политологи© Василенко Я.И., 2019
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Summary. The article is devoted to the study of the role of the country’s image for its integration the world
economic, scientific and cultural-information space; The concept of international image of the state, its structure and factors influencing its formation are analyzed. The image of the state is defined as a set of objectively
interconnected characteristics of the state system that determines the reputation that a country gains in the
consciousness of the world community. The role of the media in this process is considered as the most important
channel for shaping the state’s image in the public opinion of other countries. The analysis of the current political image of Ukraine in foreign mass media and the directions and potential opportunities for the formation of
a positive international image of Ukraine on the world arena is conducted. There has been proved that recently
in the information space of foreign countries and the associations of foreigners, the state of Ukraine has received
its image as a little-known and non-influential European state that is looking for its place in the world; a young
state, the country of the "Orange Revolution" and the "Revolution of Dignity", a post-Soviet country; a politically
unstable state with unstable power, having problems and war with Russia, the conflict in the Donbass, covered
by the economic crisis and internal conflicts in power, with weak democratic principles and lack of freedom of
speech; the negative image of Ukraine is associated with high investment risks, corruption in the government.
Improving the image of Ukraine in foreign media requires jointed actions by executive authorities and public
organizations in this area, the creation of state information resources that meet international standards. In
order to use the entire image potential of our state, we need to establish a well-thought-out state information
policy and a clearly planned image campaign that will make it possible to neutralize the existing negative image
of Ukraine and create the basis for the formation of its positive image. It is also necessary to train personnel in
the field of public administration, to overcome corruption, and increase transparency in government activities.
Keywords: image, international image of the state, mass media, formation of Ukraine’s image.
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ческих аспектов регулирования общественных
отношений в информационно-коммуникативной
сфере занимались российские ученые Д. Фролов,
С. Кара-Мурза, О. Панарин и другие.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. При том, что различные аспекты проблемы формирования имиджа государства
в масс медиа исследованы в научных трудах достаточно широко, международный имидж Украины в последние годы и факторы, влияющие на его
создание, изучены недостаточно.
Цель статьи. Целью данной статьи является
исследовать понятие международного имиджа государства, его структуры и факторов, влияющих
на его формирование в мировом информационном
пространстве, роль СМИ в этом процессе; а также
провести анализ существующего международного
имиджа Украины в зарубежных СМИ и разработать пути его улучшения на международной арене.
Изложение основного материала. В переводе с английского имидж (image) – это целенаправленно сформированный образ (лица, явления, предмета), который выделяет определенные
ценностные характеристики и призванный произвести эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п. [6; 7]. Имидж является одним из
механизмов формирования определенного убеждения и всегда связан с воображением. Основное
свойство имиджа заключается в том, что люди
воспринимают объект как результат собственного видения, а не навязанное извне.
В 70-е годы XX в. начали активно разрабатываться такие понятия как: «имидж», «имидж государства», «имидж в международных отношениях»
в трудах зарубежных ученых Р. Джервиса, А. Пекониди, Д. Гавро, С. Антхольта, Д. Огилви и других.
По мнению Э. Галумова, имидж государства –
это национальная ценность международного значения, существующая в определенном пространстве и времени. Имидж государства составляет
«комплекс объективно взаимосвязанных между
собой характеристик государственной системы
(экономических, географических, национальных,
культурных, демографических и т.д.), сформировавшихся в процессе эволюционного развития
государственности как сложной многофакторной
подсистемы мирового устройства, эффективность
взаимодействия звеньев которой определяет тенденции социально экономических, общественнополитических, национально-конфессиональных
и других процессов в стране. Это – база, определяющая, какую репутацию приобретает страна в сознании мировой общественности в результате тех
или иных действий ее субъектов, взаимодействующих с внешним миром» [3, с. 45]. От международного имиджа зависит успешность проведения
внешней политики страны, развитие торгово-экономических отношений с другими странами. В то
же время, процесс формирования имиджа государства связан с множеством факторов: успешностью проведения внешней политики государства,
особенностями ее внутренней политики, эффективностью экономики, спецификой ментальности
общества и др.
Современные исследователи сходятся во мнении, что политический имидж государства – это
явление многокомпонентное, сложное по структу-

ре, и может оцениваться как по каждому структурному компоненту, так и целостно. По словам
А. Семченко, структуру международного имиджа Украины формируют внутриполитический
и внешнеполитический имидж государства,
имидж главы государства, имидж ключевых сфер
жизнедеятельности (политической, экономической, культурной, спортивной и др.) [7, c. 86].
Т. Гринберг определяет две группы показателей имиджа государства такие, как объективные и субъективные показатели. К объективным
показателям относятся: природный ресурсный
потенциал; национальное и культурное наследие общества государства; геополитические параметры (географическое положение, площадь
занимаемой территории, протяженность границ
государства, выход к морям и т.п.); исторические
события, повлиявшие на развитие государственности; базовая форма государственного устройства и структура управления [4, c. 36].
К субъективной группе относятся: социально-психологические настроения в обществе
государства; характер и принципы деятельности общественно-политических объединений
страны; морально-этические аспекты развития
общества; устойчивость государственной экономики (оценивается комплексом показателей
динамики ВВП, уровня доходов на душу населения, объема привлеченных инвестиций,
финансовой обеспеченности бюджетов, гарантий прав и свобод хозяйствующих на государственном рынке субъектов реального сектора
экономики и другие); правовое пространство государства и соответствие правовых норм международным требованиям; функции, полномочия
и механизмы государственного регулирования
различных областей и сфер деятельности в государстве (эффективность власти). Последние
изменяются в процессе трансформации страны
и становятся оптимальными при формировании
имиджа государства.
Важнейшим каналом формирования имиджа государства в общественном мнении других
стран являются средства массовой информации
и коммуникации. Однако средства массовой информации не передают картины реальности,
скорее они сами создают реальность, которую
и транслируют ежедневно через сети вещания
в виде новостей, сообщений, рекламы [7, с. 17].
СМИ выполняют две важнейшие, тесно связанные между собой функции: наблюдают за политической жизнью от имени социума и обеспечивают репрезентацию публичной сферы. Они
конструируют политический имидж государства,
который основан не только на реалиях, создают
таким образом новую реальность: идеальные модели или образы врагов. Учитывая то, что средства массовой информации и коммуникации
(радио, телевидение, Интернет) являются источниками политических знаний и информации,
распространяющие сведения, полученные от информационных агентств, а также те, которые создают сами, можно утверждать, что СМИ обладают действенными возможностями политического
влияния на людей. Не случайно характерной
особенностью развития современного общества
стало использование СМИ и СМК в процессе реализации государственной политики.

Таким образом, СМИ не отражают реальности, а конструируют ее, создавая определенную
версию происходящего в мире и стране. Преобладание негативной информации в СМИ и Интернете производит целом негативное влияние на
имидж государства, способствует стереотипизации и мифологизации представлений о ней. Это,
в свою очередь, наносит ущерб развитию государства и вызывает апатию граждан, теряющих
надежду на улучшение.
Начиная с момента становления независимой
Украины, ее международный имидж базировался на образе части бывшего СССР, где был сконцентрирован крупный индустриальный, военный и во многом интеллектуальный ресурс. Это
способствовало продвижению насущных внешнеполитических задач украинского государства:
признание его международного суверенитета,
укрепление нового статуса в международных
организациях, обеспечение международной поддержки проведению определенных реформ власти. Однако украинской элитой того времени все
это не поддерживалось как бренд, а информационная сфера была пущена на самотек, и Украина
упоминалась не системно, по одноразовым, недостаточно продуманными акциям. По мнению
Д. Гурковського, в результате был сформирован
образ Украины как непредсказуемого, уголовного, автократического, олигархического государства с низким уровнем общественной культуры, государства с высоким уровнем коррупции,
буферным между ЕС и Россией. Относительно
населения, его образ приобрел такие признаки,
как: несостоятельный выдвинуть харизматического лидера нации, готового повести за собой
большинство граждан; политически пассивного,
отчаявшегося во власти [5, c. 80].
Подобные стереотипы и мифы складывались десятилетиями, и искоренить их трудно,
особенно если находятся отрицательные подтверждения их правдивости в действительности.
Украинские СМИ также широко использовались
как источник негативной информации. Большая часть тенденциозных материалов, которые
в определенной степени очерняли Украину, появлялась именно в отечественной прессе.
Проведенное Д. Богуш исследование иностранных изданий, пишущих об Украине, выявило, что лидерами масс медиа, которые формируют ее имидж в мире стали издания Ukraine
Today, New York Times и Russia Today по количеству просмотров и распространенности. Далее
в рейтинге идут BBC, Daily Mail и Sputnik news.
Однако с ликвидацией Ukraine Today топовыми
изданиями, которые пишут об Украине, остались
три англоязычные издания, пишущие довольно
редко, и два пропагандистских медиа [1].
За последнее время в информационном пространстве зарубежных стран государство Украина получило несколько очертания ее имиджа.
В ассоциациях иностранцев, это малоизвестное
и невлиятельное европейское государство, которое ищет свое место в мире; молодое государство,
страна «оранжевой революции» и «революции
достоинства», постсоветская страна; политически нестабильное государство с нестабильной
властью; Чернобыль; известные украинцы; проблемы и война с Россией, конфликт на Донбассе;
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негативный имидж, связанный с высокими инвестиционными рисками, коррупцией в органах
власти [2, с. 5]. В то же время, это страна с гостеприимным и хлебосольным народом и красивыми женщинами.
Проведенный нами контент-анализ материалов ведущих английских (The Daily Mail, The
Economist) и американских изданий (The New
York Times, The Wall Street Journal) за последние три года, позволил выяснить, какие темы
являются наиболее актуальными для иностранного сообщества и имели наибольший резонанс
[9; 10; 11; 12]. Согласно изучения названных медиа,
в них чаще всего упоминались: события, связанные с отношениями Украины и России, военный
конфликт на Донбассе, аннексия Крыма, президентские и парламентские выборы в Украине,
газовый конфликт с Россией и «Северный поток»,
встреча лидеров стран «нормандской четверки»,
катастрофа малайзийского боинга, политический
и социально-экономический кризис в государстве.
Также активно освещалась тема военной помощи
и поставок оружия Украине со стороны США. На
страницах изданий активно обсуждались вопросы
взаимоотношений украинских властей с западными кредиторами, предоставление займов Украине
и возможности их возвращения.
Некоторые материалы были посвящены новому президенту Украины В. Зеленскому. Достаточно много статей зарубежные СМИ посвятили
импичменту президента США Д. Трампа и вовлеченности украинских властей в этот вопрос, попытки Трампа давить и подкупить представителей Украины, при этом наша страна по-прежнему
представлялась в негативном свете. Также внимание зарубежных СМИ привлекли коррупционные скандалы с П. Манафортом, Д. Байденом,
Р. Джулиани и их связи с украинскими властями.
Отдельные публикации посвящены М. Саакашвили, который пытается бороться с коррупцией
и проводить реформы, противостоит власти и поэтому преследуется [9; 10; 11; 12].
При этом много внимания зарубежные газеты
уделяли недостаточному экономическому развитию в стране, процветанию коррупции, слабым
и не совсем эффективными попыткам бороться
с ней. Освещались кибератаки, которые нанесли
значительный ущерб экономике Украины и других стран, свидетельствующие о слабости информационной защиты. Из культурных событий,
наиболее освещаемых в зарубежных СМИ, стал
песенный конкурс Евровидение в Киеве. Однако
конфликт с участницей из России при организации конкурса также создал Украине преимущественно негативный имидж. В целом, мировое
сообщество не очень интересуют темы конфликта
на востоке Украины, гуманитарной катастрофы
в Донбассе, более миллиона украинских переселенцев – эти темы интересны в те моменты, когда
идут активные боевые действия, и такой интерес
угасает, когда таких действий нет [1].
Таким образом, в СМИ других стран мира
внимание к украинским событиям весьма незначительно, что объясняется местом нашей
страны во внешней политике каждой из стран.
Причиной такого состояния, по мнению Л. Чекаленка, является неоперативность освещения
фактов и событий, неурегулированность схемы
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использования средств, недоработка механизма
подготовки и реализации имиджевых проектов,
неудовлетворительное кадровое обеспечение. Не
способствует распространению знаний об Украине отсутствие многоязычного веб-портала зарубежных дипломатических учреждений Украины
и внешнеполитического ведомства [8, c. 91].
В целом, негативные факторы, ухудшающие
имидж государства Украина, обусловлены как
объективными обстоятельствами, такими как
вооруженный конфликт на востоке страны, временная оккупация Крыма; так и субъективными
(внутриполитическими факторами): отсутствие
действенных и эффективных реформ, коррумпированность власти, отсутствие четкой стратегии
формирования национального государственного бренда, отсутствие «национальной идеи»
и консолидации усилий органов государственной власти, бизнеса, неправительственных организаций, представителей Украины за рубежом
и украинских СМИ в направлении формирования и повышения имиджа независимого украинского государства.
Во многих работах украинских исследователей, в частности Д. Богуша, О. Бойко, В. Гурковського, Е. Макаренко, Е. Каминского, А. Семченко, Л. Чекаленко и других рассматривают
нереализованные составляющие имиджевого потенциала Украины в экономической, политической, научной, культурно-гуманитарной сферах,
сфере туризма и спорта. Эксперты доказывают,
что при хорошо продуманных схемах можно использовать даже негативные моменты общественно-политической жизни Украины если не
вполне в ее пользу, то хотя бы на нейтрализацию
негативного имиджа.
Информационная открытость украинского
государства при любом положении в экономике
и социальной сфере, могла бы способствовать
формированию ее положительного международного имиджа. Для этого необходимы:
– последовательное проведение процесса реформ;
– провести структурные и кадровые изменения в учреждениях, непосредственно обеспечивающих информационное взаимодействие
с окружающим миром;
– определить наиболее экономически целесообразные пути и механизмы информирования
мировой общественности;
– законодательно определить обязанности
и права тех украинских СМИ, деятельность которых имеет общенациональное значение для
создания объективного внешнеполитического образа нашего государства [5, c. 86].
Однако важнейшим фактором повышения
имиджа Украины на международной арене
является внутренняя самооценка украинского общества. Работа целого ряда специалистов
и институтов над имиджем Украины будет безуспешной, пока позитивное восприятие государства будет оставаться достоянием узкого круга
политической и бизнес-элиты, а не опираться на
консенсусное видение, высказанное в настроениях широкой общественной мысли [5, c. 92].
Улучшать имидж государства в мире нужно
прежде всего путем улучшения имиджа органов
власти внутри страны. Он формируется развитием равных для всех по возможностям, неза-

висимо от политических взглядов, рыночных
отношений цивилизованной конкуренции, экономическими механизмами государственного
управления, например создавая благоприятные
условия для снижения уровня коррупции, снятия административных барьеров, повышением
уровня правовой и информационной культуры
государственных чиновников, прежде всего первых руководителей всех ветвей власти [6, c. 11].
Непродуманные действия власти – будь то
реализация пакета сомнительных реформ, подавления инакомыслия и оппозиции, нарушение
международного протокола в ходе официального визита, резкие публичные высказывания
руководителей страны – деформируют образ государства, создают впечатление хаотично движущегося в поисках своей идентичности, интересов и ценностей, внутри- и внешнеполитических
ориентиров и т.д.
Для того, чтобы задействовать весь имиджевый потенциал нашего государства, необходимые
продуманная государственная информационная политика и четко спланированная имиджевая кампания. Удачное сочетание внутренней
и внешней составляющей имиджа даст возможность скорректировать негативный имидж Украины и создать основания для формирования позитивного имиджа Украины. Для формирования
положительного имиджа Украины необходимо
готовить кадры в сфере государственного управления, преодолеть коррупцию, повысить прозрачность в деятельности правительства. Также,
для создания, изменения и распространения эффективного имиджа страны необходима целенаправленная и скоординированная деятельность
по следующим направлениям:
– наладить сотрудничество и привлечение
представителей правительственных структур,
деловых кругов, представителей культуры, образования и средств массовой коммуникации;
– исследовать восприятие страны собственным населением и международным сообществом
(которая выступает основным объектом брендинга), используя количественные и качественные
методы исследования;
– построить брендинговую стратегию, которая
должна включать профессиональную модель формирования имиджа и виды коммуникаций, предусматривая при этом различные пути коммуникаций
для различных целевых групп (потенциальные туристы обычно отличаются от инвесторов) [7].
Безусловно, улучшение имиджа Украины
в иностранных СМИ требует согласованных действий органов исполнительной власти и общественных организаций в этой сфере, создание
государственных информационных ресурсов,
отвечающих мировым стандартам. Необходимо,
чтобы международные издания имели доступ
к украинским и сотрудничали с ними, могли
брать комментарии влиятельных украинских
чиновников. Украина должна стать субъектом
информационных войн и самостоятельно формировать информационный дискурс в международных СМИ, чтобы защищать свои национальные
интересы, самостоятельно творить новости, чтобы расставить собственные акценты и указать
контекст события. Также любой имидж должен
базироваться не только на формировании соот-
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ветствующего информационного дискурса, но
и на реальных успехах в главных сферах жизнедеятельности, культурного и исторического наследия нации, научного, спортивного и туристического потенциала, которые имеет наша страна.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что в ведущие
мировые СМИ уделяют недостаточно внимания
украинским новостям, причем преимущественно
появляются сообщению негативной направленности. Получив достаточно благоприятные стартовые возможности, Украина не воспользовалась
ими, и на нынешнем этапе страна постепенно теряет свою привлекательность для иностранных
партнеров как политическое, экономическое и социально-культурное явление. В последние годы о
нашей стране стали писать реже и почти без позитива, поскольку Украина не дает для этого достаточного количества поводов. В общем, об Украине
продолжают писать как о стране, вовлеченной
в длительный военный конфликт, слабой, бедной,
охваченной экономическим кризисом, пронизанной коррупцией и внутренними конфликтами во
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власти, со слабыми демократическими принципами и отсутствием свободы слова. К сожалению,
Украину сегодня не воспринимают в мире как
влиятельное, правовое, социальное государство,
с которым надо считаться, и в которое следует инвестировать капиталы на будущее.
Именно поэтому крайне важны и актуальны
целенаправленные действия государства для
формирования привлекательного международного имиджа Украины и поддержания его в зарубежных СМИ. Привлечение всего имиджевого
потенциала нашего государства, продуманная
государственная информационная политика
и спланированная имиджевая кампания дадут возможность скорректировать негативный
имидж Украины и создать основания для формирования позитивного образа страны. Для формирования положительного имиджа Украины необходимо готовить кадры в сфере государственного
управления, преодолеть коррупцию, повысить
прозрачность в деятельности правительства, а
также целенаправленная и скоординированная
деятельность по многим направлениям.
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Комунікації та інформаційний простір
в управлінні та розвитку територіальної громади
Анотація. Розвиток комунікації сьогодні надважливий у житті сучасної людини. Використання окремих
або усіх засобів масової комунікації є передовим кроком для розвитку активного соціуму. Люди, споживаючи інформацію, навчаються аналізувати її на предмет об’єктивності й нейтральності. Сьогодні в об’єднаних
територіальних громадах активно розвивається публічність у соціальних мережах, відкритість на інтернетсайтах та в газетах, а також загалом створюється певна концепція комунікації громади із засобами масової інформації. У статті розкривається зміст комунікації новостворених об’єднаних територіальних громад,
постають комунікативні завдання територіальної громади у процесі здійснення її самостійної діяльності в
мережі Інтернет. Також розглядаються питання формування та реалізації державної інформаційної політики, створення інформаційного суспільства, виробництва інформаційних продуктів і послуг.
Ключові слова: громада, комунікація, діджиталізація, інтернет, веб-сайт, електронне врядування,
публічна бібліотека.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Communications and information space in the management
and development of the territorial community
Summary. The development of communication today is crucial in the life of modern man. The use of some or
all of the media is an advanced step for the development of an active society. People, by consuming information, learn to analyze it for objectivity and neutrality. Today, in united territorial communities, publicity on
social networks, openness on websites and in newspapers is actively developing, as well as a certain concept of
community communication with the media. As experience in the world shows, the development and stability of
a modern democracy-seeking state is impossible without dialogue between government and civil society. Participation of citizens in management projects at all levels (from local – to national) and at all stages (from the
preparation of decisions to their implementation) allows to increase the efficiency of exercising power functions
and to change the mechanism of public administration. Communications in the process of functioning of public
authorities play an important role in making managerial decisions, which in turn affect the living standards
of citizens. The effectiveness of these decisions depends on many factors, including understanding the reasons
and the level of approval by the public of the methods chosen to be used to solve certain problems or to fulfill
the tasks set. After all, it is difficult to implement any development projects and programs if there is no clear
understanding of what the final results will lead to, and whether the balance of interests of all stakeholders
is maintained. That is why the opinion of citizens today is an important tool for influencing the activities of
the authorities and determining the vector of development of the country, which positions itself as legal and
democratic. The article reveals the content of communication of newly created united territorial communities,
presents communicative tasks of the territorial community in the process of its independent activity on the
Internet. Issues of formation and realization of the state information policy, creation of the information society,
production of information products and services are also considered.
Keywords: community, communication, digitalization, Internet, website, e-government, public library.

остановка проблеми. Розвиток інП
формаційної політики у новостворених
об’єднаних територіальних громадах є надзви-

чайно важливою складовою у розвитку громад.
Сучасне суспільство важко уявити без інтернет-технологій, тому фахівцям з інформаційного відділу ОТГ потрібно підлаштовуватись до
розвитку і втілювати певні цифрові комунікації у життя громади. Новітні технології здатні
налагодити тісний взаємозв’язок між владною
та громадою. Головною проблемою у встановленні цього взаємозв’язку є недостатня обізнаність
територіальної громади, щодо певних технологій
та нововведень у їх повсякденне життя.
Питання створення носіїв інформації для громади, щодо дій влади та налагодження зворотньо© Герасименко О.В., Семен І.В., 2019

го зв’язку завдяки новітнім технологіям обумовлюють актуальність обраної тематики дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню проблем щодо форм і методів інформування жителів ОТГ, їхньому ставлення до
місцевого самоврядування присвячено чимало
наукових праць, багато аспектів цієї теми вивчено науковцями.
С. Штурхецький досліджував формування
комунікативного потенціалу місцевого самоврядування в Україні, також про інформаційну політику в органах місцевого самоврядування вже
писали: І. Арістова у праці «Доктрина інформаційного права України», Г. Почепцов у праці «Інформаційна політика», Ю. Машкаров, Є. Макаренко, В. Здоровега та інші.

Мета статті. Визначити форми та методи
створення взаємозв’язку між владою та громадою. Дізнатись про новітні цифрові комунікації, які варто впровадити в Україні. Налагодити
правильний зворотній зв'язок та загалом дослідити усі можливі способи інформування жителів
об’єднаних територіальних громади.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Актуальною частиною
проблеми є питання, щодо забезпечення органами публічної влади України різних форм та методів їх взаємодії з громадськістю, адже саме вони
є важливим чинником створення умов для участі
громадян у формуванні та реалізації публічної
політики, створення зворотнього зв’язку та зміцнення довіри народу до органів публічної влади.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи ключові моменти в державному управлінні, потрібно особливу увагу звернути
на інформаційне та комунікаційне забезпечення
публічної влади. Інформаційне забезпечення
будь-якою системою (соціальною, економічною
тощо) пов’язане з використанням інформаційних
ресурсів та інформаційними процесами. Інформація – це основа процесу управління, саме вона
містить відомості необхідні для оцінки ситуації
та прийняття управлінських рішень.
В сучасних умовах адміністративних перетворень в Україні відбуваються великі зміни
у державному управлінні і відносинах держави
та громади, в яких органи влади виступають як
адміністративні структури, що надають послуги,
а громада – як клієнт, що їх отримує.
Запровадження нової системи функціонування органів державної виконавчої влади й органів місцевого самоврядування потребує створення нових форм і методів їхньої діяльності на
задоволення потреб громадян, переосмислення
концепції управління публічною інформацією
та забезпечення надійного зворотного зв’язку
з громадськістю.
Пряма взаємозалежність відкритості влади
та довіри до неї є досить вагомою причиною для
того, аби приділяти постійну увагу інформаційному складникові у діяльності місцевої влади.
Публічний діалог є необхідною умовою підтримки довіри до органів місцевого самоврядування. Він відкриває шлях легітимації рішень,
підтримки програм діяльності посадових осіб, мобілізації громадськості щодо підтримки дій влади.
Одним з головних пріоритетів України, визначеним Стратегією розвитку інформаційного
суспільства в Україні є побудова нового інформаційного суспільства, який буде орієнтований на
інтереси людей, відкритий для всіх і спрямований на розвиток, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію, мати вільний
доступ до неї, користуватися і обмінюватися, аби
надати можливість кожній людині повною мірою
реалізувати свій потенціал у суспільстві.
З чинного законодавства випливає, що одним
з обов’язків органів місцевого самоврядування є інформування громади про діяльність своєї роботи.
Завдяки цьому варто згадати Конституцію України, ст. 34 якої гарантує кожній людині та громадянинові право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово
або в інший спосіб – на свій вибір [1, с. 40–41].
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На сьогоднішній день важливим є не просто
інформування громадян, а мотивування їх ставати активними співтворцями місцевої політики,
підкреслюючи їхню важливу роль у вирішенні
місцевих проблем. Адже громадяни найчастіше
виявляють інтерес до регіональних справ тоді,
коли виникає проблема в питаннях, які їх безпосередньо зачіпають. Тому в таких випадках
часто комунікація нагадує роботу «пожежної команди» для погашення “спалахів” незадоволення жителів, проблемних питань і конфліктів.
Основними чинниками відсутності комунікації
і високого рівня конфліктності у комунікативному просторі місцевого самоврядування, на думку
вітчизняних дослідників, є взаємна недовіра між
громадою і владою; відсутність налагодженого
обміну інформацією між владою і громадськістю;
відсутність усталених традицій і партнерських
взаємин у процесах прийняття управлінських рішень [9, с. 12–13].
Комунікація являє собою процес взаємодій
суспільних суб'єктів (соціальних груп, спільнот
або особистостей), в ході якого відбувається обмін
інформацією, досвідом, здібностями і результатами діяльності за допомогою загальної системи
символів [5, c. 1].
З урахуванням специфіки комунікаційна діяльність (зв’язки з громадськістю, PR) – це систематична діяльність, спрямована на налагодження взаємовигідних стосунків між владою
та громадськістю, на поведінку та на дії якої можна впливати лише через зацікавлення і переконання, а не примусом і тотальним контролем.
Ефективність комунікаційного процесу формується на таких важливих етапах:
– формулювання повідомлення (меседжу) –
коротке, зрозуміле, однозначне;
– визначення адресата повідомлення – чітка
ідентифікація цільової аудиторії;
– спосіб передачі повідомлення – оптимальним каналом, який мінімізує проблему недостовірності;
– підтвердження розуміння адресатом повідомлення – перевірка зворотнім зв’язком.
Члени об’єднаної громади активніше підтримуватимуть усі задуми і рішення ОТГ тоді, коли
самі переконаються, що громада є успішною, реально створює кращі умови для їхнього життя.
А це означає, що необхідно наочно показувати
людям результати кожного успішного кроку ОТГ.
Основним джерелом достовірної інформації
про роботу органів місцевого самоврядування
є інформаційний підрозділ, загальною метою
роботи якого є створення позитивного та динамічного іміджу органу місцевого самоврядування через забезпечення відкритості його діяльності та налагодження конструктивних зв’язків
з громадськістю, засобами масової інформації,
політичними партіями та громадськими організаціями [6, c. 49].
Варто зазначити що, робота інформаційного
підрозділу, по суті, спрямована на вирішення
трьох основних завдань:
– забезпечення участі громади у вирішенні
питань місцевого значення;
– формування довіри громадськості до місцевої влади;
– публічне визнання її діяльності.
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Цифрові комунікації – це зручний та дієвий
інструмент для просування нових проектів,
співпраці та реалізації ідей в ОТГ.
Діджиталізація – складова, без якої не уявити успіх жодної сучасної територіальної громади.
Адже в сучасному світі замало просто втілювати
зміни, важливо комунікувати з мешканцями, акцентувати увагу на потенціалі, інформувати громаду про плани та результати роботи.
Інтернет як засіб комунікації несе багато безперечних економічних, соціальних, політичних
та технічних переваг, серед яких:
– зручність, тобто економія часу, зусиль та ресурсів як для тих, хто отримує послуги, так і для
тих, хто їх надає;
– масовість, тобто охоплення широкої аудиторії для поширення інформації;
– ефективність, тобто впорядкування та спрощення процесів надання адміністративних послуг;
– довіра, що досягається в тому числі через
відкритість діяльності влади та достовірність інформації, яку надають Інтернет-технології.
Суспільство розвивається і тому органам місцевого самоврядування варто використовувати
інформаційну стратегію в мережі інтернет.
Інформаційна стратегія органів місцевого самоврядування в мережі інтернет включає такі
функції:
– інформування ЗМІ (зокрема, проведення
прес-конференцій);
– здійснення внутрішньої та зовнішньої комунікації (зокрема, організація масових кампаній,
виробництво та розповсюдження інформаційних
матеріалів, орієнтовані на конкретні цільові групи населення);
– робота з окремими запитами громадян
та установ щодо чинних законів, законопроектів
та нормативних актів;
– моніторинг та накопичення інформації
та документації (відбір та аналіз інформації ЗМІ
щодо роботи органів місцевого самоврядування,
організація доступу до цього матеріалу).
Отже, організація інформаційного простору
місцевого самоврядування – це глобальне завдання електронного урядування, що повинно активно впроваджуватись на всій території України [7, c. 61–62].
Електронне урядування як форма організації державного управління є одним інструментів розвитку інформаційного суспільства, що забезпечує підвищення ефективності, відкритості
та прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування [2, c. 1].
Електронне урядування забезпечує функціонування органів влади в режимі реального часу
(онлайн), а також забезпечує легкий доступ осіб
до потрібної їм інформації та послуг, не зважаючи на фізичну віддаленість та час доби [8, c. 163].

У сучасному світі електронне урядування дозволяє громадянам, юридичним особам та неурядовим
організаціям звертатися до органів державної влади у віддалений спосіб та в режимі реального часу,
що суттєво спрощує процес комунікації суб’єктів
та об’єктів державного управління.
На даний момент яскравим прикладом комунікативної основи, яка пов’язує громадян з органами публічної влади, являється веб-сайт.
Офіційний вебсайт громади – можливість
побудувати довіру між керівництвом громади,
мешканцями, місцевим бізнесом та інвесторами.
Вебсайт – візитівка громади, що має справляти
гарне враження на усі аудиторії, а також відкриває світові ОТГ.
Саме існування офіційного сайту створює потужні та вагомі технічні та адміністративні переваги для органу місцевого самоврядування, які
здатні принципово змінити саму ідеологію надання адміністративних послуг [4, c. 42].
Ще одним зі способів наблизити населення до
місцевої влади є створення публічних бібліотек
у територіальних громадах.
Яскравим прикладом створення таких бібліотек є США, де публічні бібліотеки у громадах – це
набір найважливіших послуг електронного урядування, які створюють велику урядову структуру.
Бібліотеки використовуються як точки доступу до інформації щодо податків, сервісів і ресурсів з приводу соціальних послуг, медицини,
надзвичайних ситуацій тощо. Оскільки урядова
інформація, послуги та ресурси швидкими темпами переходять у цифровий формат, публічні
бібліотеки стають сполучною ланкою між електронним урядом та громадою [3, с. 33–34].
Американці одні з перших у світі почали надавати доступ до послуг е-урядування у публічних бібліотеках.
Згідно статистики у США 16592 публічні бібліотеки обслуговують понад 97% американців
у великих і малих громадах. Публічні бібліотеки
надають послуги на базі комп’ютерних та Інтернет-технологій.
Зокрема у таблиці 1 можна побачити відсоток послуг, які надаються у публічних бібліотеках США.
Публічні бібліотеки надають необхідні послуги й задовольняють потреби громади, так як
все більше урядових послуг та ресурсів доступні тільки онлайн, ще однією вагомою причиною
є й те, що все більше урядових організацій скорочують персонал та час обслуговування [3, с. 35].
Висновки і пропозиції. Таким чином, комунікативна активність територіальної громади
в процесі здійснення місцевого самоврядування
має направлятись на вирішення ряду важливих
комунікативних завдань, обумовлених внутрішніми та зовнішніми факторами її функціонування як суб’єкта місцевого самоврядування.

Послуги на базі комп’ютерних та Інтернет-технологій

Пропонують доступ до Інтернету
Пропонують бездротовий доступ до Інтернету (WI-FI)
Використовуються для загальних навичок роботи на комп’ютері
Використовуються лише для пошуку інформації онлайн
Призначені для використання програмного забезпечення
Джерело: розроблено авторами за даними [3]

98,7%
76,4%
91,3%
76,9%
70,5%

Таблиця 1
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Роль інформаційної роботи у сучасній громаді важко переоцінити, адже завдяки цьому
можливо організувати справжню комунікацію
між представниками влади та громадськості, а також знатно покращити загальний політичний клімат у об’єднаній територіальній
громаді.
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Для поширення комунікації для ОТГ як з державними інституціями, так і з представниками
недержавного сектору, громадськими організаціями та інвесторами потрібно використовувати
традиційні методи масової комунікації, тобто
«пряму» комунікацію, а також комунікації через
ЗМІ та через Інтернет.
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Мотивація як сучасний концепт управлінської
доктрини формування державотворчого патріотизму нації
в системі публічних органів
Анотація. У статті розглянуто та деталізовано наукові підходи щодо удосконалення системи мотивації
як сучасного концепту управлінської доктрини формування державотворчого патріотизму нації в системі
публічних органів. Досліджено і визначено основні проблемні аспекти діагностики факторів мотивації
державних службовців. Доведено необхідність формування мотиваційного механізму публічного управління для досягнення оптимальних результатів в інтересах соціально-економічного розвитку території.
Базисом пропонованого механізму стає застосування інтегрального підходу до виділення й реалізації мотиваційних можливостей в органах публічного управління та місцевого самоврядування з врахуванням
парадигми державотворчого патріотизму нації. Виділено проблемні питання проведення адміністративної реформи, яка призводить як до скорочення чисельності працівників в органах публічного управління,
так і до змін у мотиваційній складовій праці в даних органах.
Ключові слова: мотивація, управлінська доктрина, державотворчий патріотизм нації, мотиваційний
механізм публічного управління, мотиваційні можливості, органи публічного управління та місцевого
самоврядування.
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Motivation as a modern management concept
for the doctrine of the formation of state-creative patriotism
of nation in the system of public authorities
Summary. In the article and detailed scientific approaches to improving the motivation system as a modern
management concept for the doctrine of the formation of state-creative patriotism of nation in the system of public authorities. Motivation in public authorities aims to strengthen its employees, encourage them to work more
effectively on the tasks facing organizational structure. Noted that studies theoretical propositions of motivation
and their direct implementation has the important scientific-practical value, however, modern system of public
administration and local self-government in Ukraine and purposefully failed to fully exploit the potential that
can give motivation for further development of the management system. Marked strategyone becomes a prerequisite of attention to strengthening and improving the motivational elements of public administration authorities at various levels. Given that motivation in public management in the light of the paradigm of state-creative
patriotism of nation is a common feature of public administration, which requires specific skills, perseverance
and understanding of human nature, and requires developed abilities of managers (leaders) to encourage the
performers to maximum effort to achieve effective results working through the use of public-motivating approaches in the interests of society. Researched and identified key problematic aspects of diagnostics of factors of
motivation of civil servants. The necessity of formation of the motivational mechanism of public administration
to achieve optimal results for socio-economic development of the territory. The basis of the proposed mechanism
is the use of the integrated approach to identifying and implementing motivational features in public authorities
and local self-government, given the paradigm of state-creative patriotism of nation. Highlighted the problematic issues of administrative reform, which leads to a reduction in the number of employees in public administration authorities, and to changes in the motivational component of the work of these bodies.
Keywords: motivation, management for the doctrine, state-creative patriotism of nation, motivational
mechanism of public administration, motivational opportunities, public authorities and local self-government.

остановка проблеми. В умовах форП
мування сучасної управлінської системи
в Україні, проблема мотивації працівників ор-

ганів державного управління та місцевого самоврядування набуває вагомого значення, оскільки
саме мотивація є невід’ємним чинником у підвищенні ефективності діяльності працівників в цих
структурах. Відомо, що застосування мотивації
є необхідним та вкрай дієвим засобом й процесом,
пов’язаним з багатьма специфічними аспектами,
які супроводжують працівника у рамках проходження служби в органах публічного управління. Окрім того, вивчення теоретичних основ мотивації та їх впровадження має важливе наукове
значення, адже сучасна система місцевого само© Карпінський Б.А., Гасюк Р.В., Базар С.Т., 2019

врядування в Україні ще повністю не використовує той потенціал, який може дати мотивація
для розвитку управлінської системи. Виходячи
з означеного, доцільно приділяти більше уваги
зміцненню та вдосконаленню мотиваційних важелів у органах місцевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженням мотивації та стимулювання працівників органів публічного управління та адміністрування активно займалися багато вчених.
Зокрема, основи сучасних концепцій мотивації
заклали В. Врум, Ф. Герцберг, Ф. Мак-Клелланд,
А. Маслоу. Комплексно досліджували проблеми
стимулювання та мотивації працівників у своїх
працях й українські вчені: Д. Богиня, Г. Дмитрен-

ко, С. Занюк, А. Колот, С. Москвичов. Водночас,
мотиваційні аспекти вже у системі державного
управління і місцевого самоврядування досліджували: Л. Артеменко, Н. Артеменко, І. Артим, С. Білорусов, Н. Богданова, В. Бойчук, В. Дзюндзюк,
В. Козуб, І. Королько, О. Кравченко, А. Ліпенцев,
Є. Матвіїшин, Г. Марко, О. Нечосіна, М. Нинюк,
М. Новікова, С. Озірська, Т. Пахомова, О. Пархоменко-Куцевіл, М. Пашкова, Н. Поліщук, Т. Соколова, В. Соловйова, Н. Стецюк, В. Цвєтков, Г. Чернецька, Р. Шелевій, В. Щегорцова, О. Шевченко
та інші. Властиво наукові праці цих дослідників заклали дієве методологічне підґрунтя для розуміння специфіки мотиваційного процесу в органах публічного управління та місцевого самоврядування.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Враховуючи важливість
мотивації в підвищенні ефективності управлінської системи, постає необхідність у подальших
теоретичних та методологічних напрацюваннях
мотивації як базової функції управління та проведення комплексного дослідження понятійного апарату, структури мотивації та її реалізації
у системі державного управління й місцевого самоврядування. Хоча даній проблемі й присвячено
низку фундаментальних робіт вітчизняних науковців, проте тема мотивації діяльності посадових
осіб органів місцевого самоврядування в Україні
за проведення реформ, особливо на низовому рівні, залишається недостатньо вивченою.
Зокрема, залишаються нез’ясованими питання пов’язані з мотивацією як чинником підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: невизначеність понятійного
апарату та оцінювального інструментарію, включаючи методи, вимірники, умови й механізми регулювання. Такі обмеження в сутнісному наповненні проблеми мотивації достатньо негативно
відображається на процесі реформування органів державного управління й місцевого самоврядування в сучасних умовах.
Метою статті є розробка теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо суті
та шляхів удосконалення мотивації як сучасного
концепту управлінської доктрини формування
й активізації державотворчого патріотизму нації
в системі публічного управління та місцевого самоврядування.
Виклад основного матеріалу. Сучасна
управлінська практика вказує, що підвищення ефективності діяльності публічних органів
в українському суспільстві набуває все більшої
актуальності. Так, із становленням і розвитком
управлінських процесів в Україні прийшло усвідомлення, що людина, як об’єкт чи суб’єкт системи управлінських відносин, відіграє важливу
роль. Людський фактор сприяє підвищенню продуктивності діяльності, що, у свою чергу, позначається на підвищенні рівня суспільного добробуту. Саме тому важливою складовою діяльності
органів публічного управління повинна стати
мотивація як концепт управлінської доктрини
формування державотворчого патріотизму нації
(ДТПН), що дозволяє найбільш повно реалізувати управлінські можливості для ефективної діяльності в інтересах суспільства [1–5].
Зокрема, мотивація в органах публічного управління має на меті активізувати його працівників,
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стимулювати їх більш ефективно працювати над
виробленням управлінських рішень та виконанням завдань. Дослідження теоретичних положень
мотивації та їх впровадження має важливе наукове значення, однак сучасна система місцевого
самоврядування в Україні повністю ще не використовує той потенціал, який може дати мотивація
для подальшого розвитку управлінської системи.
Означене стає передумовою уваги до зміцнення
та вдосконалення мотиваційних елементів органів
публічного управління [1–2; 6–7].
Підкреслимо, що сучасне розуміння управлінського концепту мотивації трактується як рушійна сила, що ґрунтується на задоволенні певних
потреб, примушуючи людину діяти з максимальними зусиллями для досягнення особистих чи
організаційних цілей. Якщо ж розглядати мотивацію у публічному управлінні з врахуванням парадигми ДТПН – це є одна з загальних
функцій державного управління, що потребує
специфічного вміння, наполегливості і розуміння людської природи, та вимагає розвинутих здібностей управлінців спонукати виконавців до
максимальних зусиль у досягненні ефективних
результатів праці через застосування державницько-мотиваторних підходів.
Водночас, Артеменко Л. відзначає мотивацію
як механізм у публічному управлінні та вводить
у науковий обіг поняття «мотиваційний механізм». Стверджується, що мотиваційний механізм публічного управління – це сукупність способів досягнення позитивної соціально-значущої
мети державного управління шляхом залучення
потенціалу правового, матеріального, інформаційного, психологічного впливу на всю систему
публічного управління загалом, на елемент цієї
системи, у тому числі окремих осіб, які виконують
певні функції в апараті державного управління
або взаємодіють з ним (громадяни, юридичні особи) [1, с. 103]. Також зазначено, що мотиваційний
механізм складається з окремих способів мотивації, а його ефективність залежить від своєчасного
та адекватного застосування того чи іншого способу мотивації у сфері публічного управління.
Важливість мотивації в управлінській системі підкреслювалась рядом дослідників, зокрема,
Н. Поліщук. У її авторських розробках виділено
теоретичний та практичний аналіз результатів
проблем діагностики факторів мотивації державних службовців. Властиво тут мотивація характеризується як процес дії мотивів та як механізм,
що визначає виникнення, напрямок і способи
здійснення конкретних форм діяльності, тобто
сукупна система процесів, що відповідають за
спонукання та діяльність [7, с. 250]. За допомогою
тестової методики було проаналізовано 12 основних факторів мотивації державних службовців,
а саме: 1) високий заробіток та матеріальне заохочення; 2) фізичні умови роботи; 3) структуризація; 4) соціальні контакти; 5) взаємовідносини;
6) визнання; 7) прагнення до досягнень; 8) влада
і вплив; 9) різноманітність та зміни; 10) креативність; 11) самовдосконалення; 12) цікава та корисна робота. Окрім того, автором було виявлено
що такі фактори, як цікава та корисна робота,
досягнення, креативність та самовдосконалення не поступаються матеріальним заохоченням
у публічному управлінні.
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Властиво аналіз різних підходів до визначення змісту поняття «мотивація» дає можливість
зауважити про недоцільність обрання однобічного підходу. Так, різні підходи до тлумачення цього поняття дають змогу розглядати дану проблему більш комплексно і системно, додаючи знань
про цей багатогранний феномен. Більше того, на
наше переконання, найбільш прийнятним є інтегральний підхід, за якого мотивація визначатиметься за допомогою окреслення важливих її
сутнісних ознак з урахуванням постійної динаміки системи мотиваційних можливостей в умовах
реформ та дії домінант ДТПН [3–5].
Властиво аналіз застосування інтегрального підходу у підрозділах Дрогобицької міської ради Львівської області дозволяє зробити висновок, що мотивація не може розглядатися лише в якості окремого
стану чи процесу, а її слід розглядати крізь органічну єдність таких ознак, як стан, процес, властивість,
а також досягнення особистих чи організаційних
цілей, коли забезпечується через мотиваційні можливості обрання оптимального шляху їх досягнення
при мінімальних затратах (таблиця 1).
Відповідно, на нашу думку, мотивація працівників органів публічного управління та місцевого
самоврядування з врахуванням парадигми державотворчого патріотизму нації – це сукупність
внутрішніх та зовнішніх мотиваторів, які реалізуються через систему позитивних і негативних способів впливу на мотиваційне поле працівників органів
публічного управління та посадових осіб місцевого
самоврядування з метою досягнення соціально значимих результатів у їхній діяльності та слугують соціально-економічному розвитку території.
З позиції мотивації та стимулювання працівників органів публічного управління та адміністрування, досить непростою є ситуація з реалізації
конкретних питань щодо оптимізації кількісної чисельності працівників державного апарату в рамках адміністративної реформи й децентралізації,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року №91 «Деякі питання
діяльності місцевих державних адміністрацій»
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2019 року № 746) та розпоряджень
на її виконання голів обласних державних адміністрацій («Про внесення змін до граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій»). Так, вже на початку 2020 р. в Україні
пройде скорочення державних службовців на 8%
(або 18 тис. 449 працівників, здебільшого в район-

них державних адміністраціях).
Ініціатори таких оптимізаційних змін зазначають, що нині в районних державних адміністраціях (РДА) виконують 111 функцій за 11 напрямками. Деякі з них дублюються з об’єднаними
територіальними громадами (ОТГ), об’єднуються,
є застарілими або неефективними, можуть бути
перенесені на вищі рівні тощо. Тобто логіка оптимізації – позбутися від дублюючих, застарілих,
неефективних функцій або перенести деяких
з них на вищий рівень – обласні державні адміністрації, територіальні органи центральних гілок
влади і навіть Кабінету Міністрів України.
Зокрема, у рамках цієї реформи на Хмельниччині скоротять 31,59% чиновників. Найбільше скоротять в Черкаській і Одеській областях –
майже 40%, трохи менше в Київській – 37,9%.
Водночас, найкращі шанси зберегти роботу
у працівників Чернігівської районної держадміністрації, де звільнять лише кожного четвертого.
Для прикладу, якщо нині в апараті РДА
працюють мінімум 18 осіб. Туди входять голова
РДА, його заступники, фахівці, відділи та сектори (відмінності між останніми двома незначні).
Згідно з чинною постановою Кабінету Міністрів
України, в відділі має бути не менше трьох працівників, а в секторі – не менше двох.
Окрім того, Кабінет Міністрів України пропонує переглянути дані норми: вирівняти відділи
та сектори по мінімальному числу співробітників, а мінімальну кількість співробітників апарату зменшити з 18 до 13.
Виходячи з означеного, пропонується об’єднати
нинішні чотири сектори, які є в кожної РДА, в два:
1) сектор управління персоналом об’єднати
з сектором документообігу;
2) сектор правової роботи об’єднати з уповноваженим з питань запобігання корупції.
Планується також об’єднати в одну посаду
функції фахівця режимно-секретної роботи та фахівця мобілізаційної роботи. Будуть ліквідовані
управління агропромислового комплексу, взаємодії з громадськістю, економічного розвитку
і торгівлі, туризму і курортів та охорони здоров’я.
Чотири підрозділи: житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, інфраструктури, екології – планується об’єднати в один.
В його назві також буде фігурувати енергетика.
Водночас, Кабінет Міністрів України, аби не
кидати держслужбовців напризволяще, передбачив кілька кроків:

Таблиця 1
Інтегральний підхід до виділення і реалізації мотиваційних можливостей
в органах публічного управління та місцевого самоврядування
з врахуванням парадигми державотворчого патріотизму нації
МОТИВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК:
Система
Процес
Результат
взаємопов’язаних внутрішніх
запровадження, реалізації,
(якісний, позитивний), тобто успішний,
та зовнішніх мотиваторів, яка
оцінки видів та способів
ефективний та мотивований колектив
забезпечує ефективну діяльність
мотивації у системі публічного державної установи та органу
державних установ та організацій, управління та місцевого
місцевого самоврядування, який
органів місцевого самоврядування самоврядування з врахуванням вповні використовує фундаментальні
в інтересах соціально-економічного активізаційних чинників
засади державотворчого патріотизму
розвитку території через
якісної та кількісної складових нації в інтересах дієвого соціальноактивізацію державотворчого
державотворчого патріотизму
економічного розвитку території
патріотизму нації
нації
Джерело: власна розробка
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– співробітників попереджують про звільнення за два місяці, а також виплачують їм усі компенсаційні витрати, зокрема – за невикористані
щорічні відпустки;
– Державна служба зайнятості України допоможе кожному держслужбовцю знайти нову роботу – бажано, до моменту звільнення;
– кожного співробітника супроводжуватиме
кар’єрний радник, який складе індивідуальний
план працевлаштування;
– співробітникам запропонують пройти профілювання для пошуку роботи, професійного навчання, підготовки до започаткування власного
бізнесу із залученням можливостей реального
бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо;
– до процесу залучать Федерацію профспілок
України, яка працюватиме з кожним держслужбовцем індивідуально через мережу своїх регіональних представництв;
– запустять курси з ІТ-грамотності, які дозволять держслужбовцям безкоштовно отримати
цифрові навички і стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.
Наголосимо, що процес скорочення вже почався і триватиме до кінця 2019 року. Всіх співробітників, яких стосується перспектива скорочення, попереджено про звільнення за два місяці,
їм буде виплачена передбачувана компенсація,
у тому числі за невикористану відпустку.
В цьому контексті, на місцях вже виникають
певні труднощі з реалізацією відповідної постанови Кабінету Міністрів України. Зокрема,
в Скадовській районній державній адміністрації Херсонської області в її апараті з 01 січня
2020 року штатна чисельність працівників зменшується на 12 одиниць, а в структурних підрозділах РДА – на 17 одиниць. Відповідно до цієї
постанови скорочення не стосуватиметься працівників соціальної сфери, а це управління праці та соціального захисту населення й служба
у справах дітей РДА. Скорочення не торкнеться
і архівного сектору РДА.
Однак, проблемним є те, що в цьому районі
не створено жодної ОТГ, тобто не створений упо-
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вноважений орган, якому б можна було передати
функції та повноваження після скорочення фахівців РДА.
Об’єктивно, що такі трансформаційні процеси
не сприяють нарощуванню мотиваційної складової у праці та й формують певний дискомфорт,
провокуючи соціально-психологічні напруженості в трудових колективах. Коли ж враховувати й те, що при означеній оптимізації обіцяють
працевлаштувати всіх скорочених чиновників,
а йдеться про людей переважно похилого віку,
які працюють у невеликих містах та селах, то
тут навіть в урядовців немає таких можливостей
й повноважень – через які ці обіцянки могли б
виконуватись у повному обсязі.
Висновки і пропозиції. Можливо стверджувати, що мотивація у публічному управлінні
з врахуванням парадигми державотворчого патріотизму нації – це є одна з загальних функцій
державного управління, що потребує цілеспрямованого вироблення й застосування специфічного вміння, наполегливості і розуміння прояву людської природи в конкретних ситуаціях,
та вимагає активних й розвинутих здібностей
управлінців (менеджерів) спонукати виконавців
до прикладання максимальних зусиль для досягнення планованих результатів праці через
застосування державницько-мотиваторних підходів, які йтимуть на користь як споживачам,
так і ставатимуть базисом становлення управлінського органу, сприяючи тим соціально-економічному розвитку території.
Аналіз теоретико-практичних аспектів мотивації як сучасного концепту управлінської
доктрини формування і активізації державотворчого патріотизму нації в системі публічного
управління та місцевого самоврядування доводить їхню перспективність, а значить потребує
подальшого дослідження стосовно розширення
спектру їхнього використання в інтересах соціально-економічного розвитку території, а значить й конкретних адміністративно-територіальних одиниць і громад при децентралізації
владних повноважень за реформ.
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Управлінська доктрина формування корпоративної культури
персоналу в державних органах: перспективи її розвитку
Анотація. У статті розглядаються актуальні питання щодо управлінської доктрини формування корпоративної культури персоналу в державних органах. Поступово в державних органах починається формуватися нова культура та новий стиль роботи органів державної влади, орієнтованих на підвищення ефективності й покращення своєї діяльності. Мова йде переважно про цінності та культурні чинники, а не за
бюрократичні правила й норми. Досліджено проблеми та перешкоди ефективного розвитку корпоративних цінностей та культурних домінант. Корпоративна культура виступає як інструмент підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб. На основі аналізу досвіду європейських
країн, сучасних тенденцій в економічній науці та кращих вітчизняних і зарубіжних практик підготовлено
пропозиції щодо перспектив розвитку корпоративної культури персоналу в умовах модернізації державного управління в Україні.
Ключові слова: корпоративна культури, професійна компетентність, державні службовці, вітчизняний
та зарубіжний досвід.
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Summary. The article deals with topical issues regarding the management doctrine of forming corporate
culture of personnel in state bodies. Gradually, a new culture and a new style of work of the state authorities,
aimed at improving efficiency and improving their activity, begins to form in state bodies. It is mainly about
values and cultural factors, not bureaucratic rules and regulations. The problems and obstacles to the effective development of corporate values and cultural dominant have been investigated. Corporate culture acts as
a tool for enhancing the professional competence of civil servants and officials. Based on the analysis of the
experience of European countries, current trends in economic science and best domestic and foreign practices,
proposals have been prepared on the prospects of development of corporate staff culture in conditions of modernization of public administration in Ukraine. Many modern researchers and scientists say that high-quality,
competitive staff is the guarantor of success and effective activity of the organization, so in the interests of developing the labor potential of domestic organizational structures it is imperative to form a positive corporate
culture. We emphasize that the corporate culture of the staff of a public authority should be understood as a
unique system of values and beliefs that all employees of this body adhere to, ways of making decisions, ways
of uniting the collective and individual employees in order to achieve the goals and objectives of the public authority. In the light of all political and economic developments in Ukraine, these studies should be expanded
to develop managerial doctrine and recommendations for improving and modernizing government bodies by
improving the corporate culture of staff. By applying the management doctrine of forming the corporate culture
of the personnel, it is possible to ensure organizational unity of the state body, to form a positive image of the
state body, to regulate partnership relations and relations with the public. Corporate staff culture plays an
important role in modernizing public administration.
Keywords: management doctrine, corporate cultures, professional competence, civil servants, domestic and
foreign experience.

остановка проблеми. Корпоративна
П
культура персоналу належить до кола
економічних й управлінських наук і є відносно
новою галуззю знань. Вона виокремлюється з науки про управління та організаційної науки, які
вивчають закономірності, принципи та загальні
підходи в таких напрямках:
1) особистість в організації;
2) колективна поведінка в організації;
3) підвищення організаційної ефективності
в діяльності організації;
4) адаптація організації до внутрішнього і зовнішнього середовища;
5) поведінка керівника в організації [10].
Багато сучасних дослідників і вчених зазначають, що високоякісний, конкурентоспроможній персонал є гарантом успіху та ефективної
діяльності організації, тому в інтересах розвитку

трудового потенціалу вітчизняних організаційних структур украй необхідним є формування
позитивної корпоративної культури [15].
Підкреслимо, що під корпоративною культурою персоналу державного органу слід розуміти унікальну систему цінностей та переконань,
яких дотримуються всі працівники цього органу,
способи прийняття рішень, шляхи об’єднання колективу та окремих працівників для досягнення
цілей і завдань державного органу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
За останні роки проблематиці щодо формування
корпоративної культури персоналу як в Україна,
так і в зарубіжних країнах приділяється значна
увага. Уявлення про корпоративну культуру
як цінність, формувалися й розвивалися в історичному ракурсі від часів античності до наших
днів. До цього причетні мислителі і минулого,
© Карпінський Б.А., Кметь С.Б., 2019
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і сучасності, зокрема: Ф. Петрарка, М. Монтень,
Ф. Бекон, Т. Гоббс, А. Кребер, К. Клакхон, А. Арнольдов, Е. Баллер, Н. Злобін, Л. Коган, В. Межуєв; дослідники наших часів, менеджери, фахівці: зарубіжні – П. Бурдьє, Дж. Гибсон, Д. Грей,
К. Камерон, Г. Мінцберг, Ф. Лютенс, М. Тевене,
Р. Уотермен, Е. Шейн; вітчизняні – Н. Ануфрієва,
Т. Башук, О. Віханський, О. Грішнова, М. Дмитренко, О. Дяків, І. Качан, А. Колот, В. Маслов,
О. Мозгова, І. Петрова, Л. Савчук та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. З урахуванням усіх політичних та економічних подій в Україні означені дослідження повинні бути розширені з метою
розробки управлінської доктрини й рекомендацій, щодо покращення та модернізації державних органів шляхом вдосконалення формування
корпоративної культури персоналу.
Метою статті є розгляд питань формування
корпоративної культури персоналу в держаних
органах та перспективи його розвитку для покращення роботи.
Виклад основного матеріалу. Корпоративна
культура належить до складних матеріально-духовних феноменів, системних за своєю суттю. Тому
розглядати її треба всесторонньо, із позицій різних
сфер знання. Зазначимо, що як і будь-яка культура, корпоративна культура формується і сприймається людською свідомістю, впливає на поведінку
людини й спосіб її почувань та думання. Через
це, обмежуватися організаційно-економічними чи
технічно-функціональними підходами замало.
Поняття «корпоративна культура» є предметом вивчення таких галузей знань, як менеджмент, філософія, психологія, соціологія,
культурологія організаційна поведінка. Тісно взаємопов’язана із діловою етикою, філософією бізнесу, організаційною поведінкою [7].
Взаємозв’язок спільних елементів в системі відповідної доктрини продемонстровано в табл. 1.
До основних складових корпоративної культури, які властиві будь-якому державному органу, можна віднести: цінності державної служби, правила етичної поведінки, дрес-код, стиль
управління, методи запобігання виникненню
та вирішення конфліктів, система комунікації
та взаємовідносини в колективі, усвідомлення
себе і свого місця у державному органі, система
мотивації, форма поведінки персоналу, особисті
якості персоналу.
Проаналізувавши нормативні матеріали
та роботи різних дослідників [1–9, 11–14, 16]
визначаємо, що метою корпоративної культури
персоналу є забезпечення високої результативності державного органу за рахунок підвищення
якісної діяльності державного органу, зокрема,
в частині активізації домінант державотворчого
патріотизму нації.

Також за допомогою задіювання управлінської доктрини формування корпоративної
культури персоналу можна забезпечити організаційну єдність державного органу, сформувати
позитивний імідж державного органу, регулювати партнерські взаємовідносини та взаємовідносини з громадськістю.
Проте на позитивне формування корпоративної культури впливає ряд факторів, які не завжди є позитивними. Такими факторами є:
1) чинники сучасного стану суспільного розвитку: глобалізація, інтелектуалізація праці,
соціалізація, яка проявляється через концепції
людського капіталу, сталого розвитку тощо;
2) економічні процеси;
3) політичні процеси;
4) інноваційні процеси;
5) екологічний стан;
6) посилення культурологічних тенденцій
у суспільстві загалом і економіці зокрема;
7) внутрішній стан організації.
Перелічимо і охарактеризуємо основні принципи, відображені на рис. 1.
Принцип усвідомлення. Створення дієвого
механізму корпоративної культури повинно відбуватися у різних напрямках з урахуванням інтересів усіх груп в організації, чи в певному відділі (формальних та неформальних груп).
Принцип системності – є продовженням попереднього принципу, оскільки орієнтує на необхідності свідомої діяльності.
Принцип прогнозування – дія цього принципу спрямована на недопущення стихійних,
непередбачуваних змін, що можуть значно затримати реалізацію процесів розвитку чи зміни
корпоративної культури.
Принцип гармонійності – передбачає узгодження інтересів персоналу в процесі зміни корпоративної культури, забезпечення психологічної комфортності працівників та послідовність
змін корпоративної культури.
Принцип стійкості – принципу проявляється в тому, що при переході від стихійних процесів
до керованих повинна посилюватися здатність
до самої адаптації.
Принцип ресурсного забезпечення – передбачає обов’язкове інформаційне, кадрове, фінансове забезпечення процесів корпоративної культури на кожному із основних етапів.
Головними принципами формування корпоративної культури у державному органі, як
правило, є: комплексне планування розвитку
державного органу, яке враховує цілі та завдання державного органу загалом та його працівників, взаємовідносини між працівниками
цього органу; визначення необхідних цінностей
державного органу; підтримка традицій, що визначають стиль управління; заперечення штуч-

Таблиця 1
Взаємозалежності корпоративної культури в системі управлінської доктрини
Дисципліни
Корпоративна культура
Ділова етика
Організаційна поведінка
Філософія бізнесу
Джерело: розроблено авторами за даними [7]

Спільні базові елементи
Цінності, переконання, традиції, норми
Норми, загальноприйняті правила
Якісні відносини на всіх рівнях
Світосприйняття
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ного нав'язування корпоративної культури,
коригування її залежно від конкретних умов;
Прогнозування
комплексний підхід до оцінки, що передбачає врахування способів прямої дії корпоративної культури на ефективність державного
Системність
Гармонійність
органу та його опосередкованого впливу [12].
Отже, перспективно в рамках управлінської доктрини формування корпоративної
культури персоналу доцільно реалізовувати
ПРИНЦИПИ
такі основні елементи:
1. Ідеал (формування ідеального стану
державного органу).
Усвідомлення
2. Цінності (формулюються ті поняття, які виСтійкість
значаються кращими для державного органу).
3. Цілі (потрібно сформулювати основні
Ресурсного
цілі державного органу).
забезпечення
4. Знання (визначення вимог до рівня
професійної компетентності працівників).
5. Стиль поведінки (використовуються
Рис. 1. Принципи формування й розвитку
у службовій діяльності для досягнення покорпоративної культури в рамках
управлінської доктрини
ставлених цілей).
6. Клімат (взаємовідносини в державному Джерело: розроблено авторами
органі, а також зовнішні атрибути: символіка, дрес-код, інтер’єр).
7. Процедури (стиль та методи управління ких цінностей і прагнення до ділової активності
та виконання місії.
в державному органі).
Перспективним напрямком для управлінВисновки. Корпоративна культура персоналу відіграє важливу роль у модернізації держав- ської доктрини формування корпоративної кульного управління. Однак, ефективне функціону- тури персоналу державних органів у сучасних
вання системи управління персоналом органів економічних умовах розвитку України та потребі
державної служби в сучасних умовах неможливе в активізації структурних трансформацій стає дібез врахування як ідеологічних основ корпора- єва реалізація нової управлінської доктрини вже
тивної культури, так і її впливу на формування на стратегіологічних засадах парадигми держасвітогляду працівників, культивування висо- вотворчого патріотизму нації.
1. Аверин А.В. Социально-экономические основания развития современной корпоративной культуры : Сборник статей «Век книги – 3». Москва-Ставрополь, 2005. С. 12–14.
2. Андреева О.Д. Технологии корпоративной культуры, 2007. 309 с.
3. Досвід професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування /
за ред. Т.В. Мотренка, С.М. Серьогіна, 2010. 235 с.
4. Про державну службу : Закон України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI / Верховна Рада України.
5. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI / Верховна
Рада України.
6. Про правила етичної поведінки : Закон України від 17 травня 2012 року № 4722-VI / Верховна Рада України.
7. Захарчин Г.М. Корпоративна культура : навчальний посібник / ред.: Г.М. Захарчин. Львів, 2011. 344 с.
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Монографія. Львів : Колір ПРО, 2018. 480 с. (Серія «Держава і стратегіологія»).
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11. Серьогін С.М., Антонова О.В., Хожило І.І., Морально-етичні засади розвитку державної служби України:
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Проблеми розвитку відносин держави і приватного бізнесу
в Україні та шляхи їх подолання
Анотація. Стаття присвячена дослідженню основних проблем розвитку державно-приватного партнерства (далі – ДПП) в Україні. На сьогодні активізація державно-приватного партнерства в Україні є однією із головних завдань національних програм розвитку, що сприяє взаємодії держави та приватного
бізнесу. Актуальність теми статті визначається об'єктивною необхідністю комплексного аналізу і теоретичного осмислення проблем, пов’язаних з інтенсифікацією розвитку інституту ДПП в Україні, а також
обґрунтування методики активізації залучення приватного бізнесу до реалізації інвестиційних проектів
масштабного характеру, які б сприяли інноваційному розвитку країни. У даній статті висвітлено сутність
і значення державно-приватного партнерства, особливості співпраці бізнесу та держави. Визначено найголовніші проблеми,що стримують розвиток державно-приватного партнерства. Запропоновано основні
шляхи для вдосконалення державно-приватного партнерства в Україні.
Ключові слова: державно-приватне партнерство, державний сектор, приватний бізнес, співпраця,
інвестиції, механізми розвитку ДПП, суспільство, потреби, інтереси.
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Summary. The article is devoted to the research of the main problems of development of public-private partnership (hereinafter – PPP) in Ukraine. At present, the activation of public-private partnerships in Ukraine is
one of the main tasks of national development programs that promotes the interaction of public authorities and
private business. Public-private partnership as a form of interaction between the state and business has been
successfully implemented in many developed countries of the world and makes it possible to improve the performance of state-owned objects through the use of private sector resources, which is extremely important for
Ukraine. Although in Ukraine every year the issues of public-private partnership are increasingly discussed in
different circles, the level of development of such partnership should not be considered high. On the contrary, it
is advisable to conclude that PPP in our country is only in its infancy. In our view, the main reason is a colossal
lack of trust between business and government. In turn, business distrust in power is conditioned by the lack of
mechanisms of real responsibility of the state for the project implementation. According to international practice, government agencies should compensate them for the occurrence of such risks in the event of termination
or termination of a PPP contract which did not occur through the fault of the private partner. The relevance of
the topic of the article is determined by the objective necessity of a comprehensive analysis and theoretical understanding of the problems related to the intensification of the development of the public-private partnership
institute in Ukraine, as well as substantiation of the method of intensifying the involvement of private business in the implementation of large-scale investment projects that would contribute to the development of the
country. This article highlights the nature and importance of PPP, especially the cooperation between business
and the state. The main problems hindering the development of public-private partnership are identified. The
main ways to improve public-private partnership in Ukraine are suggested.
Keywords: public-private partnership, public sector, private business, cooperation, investments; mechanisms
of PPP development; society; needs; interests.

остановка проблеми. Питання взаП
ємовідносин державних органів і бізнесу
об’єктивно є сьогодні рушійною силою розвитку

будь-якої сучасної демократичної правової держави. Більш того, останніми роками в усьому світі
спостерігається тенденція до посилення співпраці
влади та бізнесу. Доволі нове правове явище – державно-приватне партнерство (ДПП) – є важливим
інструментом на шляху відновлення та модернізації національної економіки, розв’язання важливих соціально-економічних проблем шляхом
об’єднання і застосування ресурсів державного
й приватного секторів [2, с. 2].
Таке партнерство допомагає активізувати
інноваційні процеси, підвищити інвестиційну
спрямованість економіки, забезпечити довгострокове соціально-економічне зростання, тобто
вирішити багато проблем практики господарю-

вання. Використання різноманітних форм державно-приватного партнерства має великий потенціал, особливо для пострадянських країн, які
й досі не знайшли форм оптимальної участі держави в регулюванні бізнесу [1, с. 126–129].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанню державно-приватного партнерства присвячено безліч публікацій вітчизняних та іноземних учених: Варнавский В.Г., Жулин О.В., Сімсон О., Павлюк К.В., Павлюк С.М., Гриценко Л.Л.,
Комарницька Г.О., Мельник О.М., Винник О.М.,
Сай І.А. Наукові дослідження були присвячені
вивченню проблематики взаємодії держави і приватного сектора, однак недостатньо уваги визначено таким важливим питанням як: напрями
активізації державно-приватного партнерства
в Україні та перспективи розвитку інноваційноінвестиційної сфери за допомогою ДПП в Україні.
© Комарницька Г.О., Кушвара Н.Ю., 2019
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Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Взаємодія держави і приватного бізнесу, створення стійких партнерських
відносин між ними як на державному, так і регіональному рівнях ускладнюється недостатнім
опрацюванням інституційно-економічних основ
цієї взаємодії, питань перерозподілу прав власності, що виникають у процесі реалізації інвестиційних проектів в рамках відносин ДПП, поспішністю прийняття адміністративних рішень
по створенню ДПП без ґрунтовної розробки його
моделі і механізму. Нечітке уявлення про фінансові джерела, потенційні ризики та очікувану
ефективність від реалізації проектів у ряді випадків призводять до неефективного використання державних ресурсів і втрати бізнесом зацікавленості в участі у ДПП [3, с. 58].
Мета статті – спроба дослідити сутність
та роль державно-приватного партнерства; аналіз
проблем, що стоять на шляху розвитку державноприватного партнерства та розробка пропозицій
щодо активізації та розвитку даного напряму.
Виклад основного матеріалу. Прогресивний розвиток економіки, під-вищення соціальної
відповідальності бізнесу стали передумовами для
впровадження державно-приватного партнерства
як нової правової форми ринкової взаємодії. Воно
спрямоване на те, щоб на основі рівноправного,
нормативно-визначеного співробітництва, забезпечити баланс соціально-економічних інтересів
різних прошарків суспільства і реальну участь
соціальних партнерів у розробці та реалізації соціально-економічної політики у межах правових
форм, закріплених державою [4, с. 28].
Незважаючи на те, що з давніх часів широко розповсюдженими були відносини держави
з приватним бізнесом, економічне поняття «державно-приватне партнерство» виникло нещодавно, а отже, його наукова парадигма ще знаходиться у стадії становлення.
Державно-приватне партнерство - це взаємодія
держави, приватного сектору, громадянських інститутів в економічній, політичній, соціальній, гуманітарній та інших сферах суспільної діяльності.
В даний час в Україні здійснюються кардинальні зміни в системі взаємовідносин державного
та приватного секторів економіки. За роки ринкових реформ в економіці країни істотно скоротився
державний сектор, а функції управління найважливішими об'єктами життєзабезпечення поступово
передаються приватному бізнесу. У цих умовах
вкрай актуальною проблемою для органів публічної влади є перехід до стратегічного партнерства
з приватним сектором, формування такого економічного порядку і систему взаємовідносин, які
забезпечували б і гарантували майбутнє країни.
Його зусилля повинні бути спрямовані на перетворення, що забезпечують раціональне поєднання
вільної конкуренції із заходами державного регулювання і забезпечення як інтересів суспільства,
так і його майбутніх поколінь [5, с. 220–221].
Вважаємо, що визначення ДПП має ґрунтуватися на вивченні сутності та взаємодії таких економічних категорій: потреби, інтереси, учасники,
ресурси, система відносин та форми взаємодії.
Розглядаючи категорію “потреби”, важливо зазначити, що внутрішнім збудником активності
суспільства сьогодні виступають наявні певні

потреби – наявна необхідність в чому-небудь,
об’єктивно потрібному для підтримки життєдіяльності й розвитку людини, колективу, нації,
суспільства загалом. На певному етапі потреби
набувають форми інтересів. Держава виступає
як інститут узагальнення й реалізації суспільних потреб та інтересів.
Особливості державно-приватних партнерств
порівняно з іншими механізмами фінансування полягають у тому, що партнери переслідують
різні цілі, вирішують свої конкретні завдання,
сторони мають різні мотивації. Держава зацікавлена в зростанні обсягів і поліпшенні якості надаваних послуг інфраструктурних та соціально
орієнтованих галузей населенню і економічним
агентам. Приватний сектор прагне стабільно
одержувати та збільшувати прибуток. Причому
стратегічно мислячий бізнес вибудовує свої пріоритети насамперед не просто під розмір прибутків, а в інтересах стійкості одержання доходів від
проектів [6, с. 126].
Обидві сторони зацікавлені в успішному
здійсненні проектів. Проекти ДПП найчастіше
полегшують вихід на світові ринки капіталів,
активізують залучення іноземних інвестицій
у реальний сектор економіки. Особливе значення ДПП має для економіки регіонів, де на його
основі відбувається розвиток місцевих ринків капіталу, товарів і послуг [6, с. 126].
Задля залучення іноземного інвестора до
участі у проектах ДПП законодавство України
потребує подальшого вдосконалення.
Таким чином, реалізація проектів ДПП є необхідністю для розвитку ін-фраструктурних проектів в Україні. Для успішної реалізації таких
проектів законодавством України мають бути
передбачені рівні, ефективні, прозорі правила
та процедури, які будуть зрозумілі іноземному
партнеру. Відповідно, законодавство України має
бути вдосконалено, а політика державних органів
спрямована на позиціювання України як надійного і стратегічного партнера, який зацікавлений
у залученні та розвитку проектів ДПП [7].
Потенційні вигоди використання форми державно-приватного партнерства можуть складатися з того, що цей формат взаємин бізнесу і влади може забезпечити:
– більшу ефективність, а також економію часу
при реалізації проектів і здійсненні робіт за рахунок використання учасниками партнерства
своїх най-більш сильних сторін;
– вищу якість економіко-управлінських рішень при реалізації спільних проектів, забезпечувану кваліфікацією представників бізнесу
і найбільш повне урахування суспільних потреб
та соціальної значимості, яку забезпечують представники органів управління;
– інтеграцію суб’єктів бізнесу в громадське
життя за рахунок його безпосереднього залучення в реалізацію значущих-соціально-значимих
проектів;
– підвищення якості надаваних товарів і послуг за рахунок установлення більш жорсткого
державного контролю;
– зниження соціальної напруги і негативного
ставлення до бізнесу з боку населення за рахунок визнання його внеску у вирішення соціальних проблем.

Усе це дозволяє сьогодні органам влади розглядати ДПП як ефективний спосіб вирішення
багатьох проблем соціально-економічного розвитку [6, с. 128–129].
Незважаючи на всі переваги державно-приватного партнерства, його розвиток в Україні
стримується цілим рядом обставин. На нашу
думку, основна причина – це колосальний дефіцит довіри між бізнесом і владою. У свою чергу,
недовіра бізнесу до влади обумовлена відсутністю механізмів реальної відповідальності самої
держави за реалізацію проекту. Відповідно до
світової практики, державні структури у випадку
призупинення або розірвання контракту ДПП,
яке сталося не з вини приватного партнера, повинні надати йому компенсацію за настання таких ризиків.
Вважаємо, що першими кроками у розв’язанні
цих протиріч повинне стати створення загальнодержавного органу, який був би відповідальним
за упорядкування та регламентацію відносин
у сфері ДПП, виконував би організаційно-методичні функції. Необхідне також доопрацювання
нормативно-правової бази в контексті розширення форм і методів ДПП, прав та обов’язків учасників, регламентації прозорих процедур та ін.
І дуже важливою метою є подолання корупції
в країні, яка стримує і спотворює практично
всі види економічних взаємодій, в тому числі –
і у сфері ДПП.
На підґрунті аналізу різноспрямованих факторів впливу на відносини державно-приватного
партнерства можна зробити висновок щодо перспективних напрямів розвитку ДПП.
Одним з напрямків взаємодії держави і приватного бізнесу в Україні є реалізація великих
інфраструктурних проектів. В умовах обмеженості державного бюджету, фінансування багатьох важливих проектів з будівництва об'єктів
інфраструктури може бути відкладене на невизначений термін. У свою чергу, одним з альтернативних шляхів виходу з цього положення є залучення інвестицій з боку великих недержавних
фірм у рамках ДПП.
Ще одним напрямком взаємодії держави і приватного бізнесу може стати розвиток інноваційної
інфраструктури країни. Розвиток високих технологій та інновацій є критично важливим завданням для держави на найближчі десятиліття.
Наступним напрямком взаємодії держави
та приватного бізнесу є реалізація фінансового потенціалу інвестиційних, пенсійних фондів
і приватних фірм. Основне завдання взаємодії
держави і приватного бізнесу в цьому випадку –
стимулювати бізнес до реалізації проектів з відносно невисокою рентабельністю.
Іншим альтернативним напрямком, що не
актуалізується до останнього часу в економічній
науці, є розвиток соціальної інфраструктури. Існуюча практика винятково державного фінансування розвитку соціальної інфраструктури не
підтверджує його рівень соціально-економічної
ефективності.
Ринок проектів державно-приватного партнерства в Україні перебуває сьогодні лише на
етапі становлення. Проблема полягає навіть
не в кількості укладених угод між державним
і приватним партнерами за формулою держав-
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но-приватного партнерства, а в результативності
та ефективності їхнього виконання. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі повинні полягати у вивченні успішного іноземного досвіду активізування державно-приватного
партнерства та виявленні можливості застосування кращих іноземних практик у цьому напрямі в умовах України.
Висновки і пропозиції. Було з’ясовано, що
державно-приватне партнерство являє собою
своєрідну систему відносин держави та бізнесу,
яка широко використовується як інструмент національного, міжнародного, регіонального, міського, муніципального, економічного і соціального розвитку для реалізації суспільно значущих
проектів на засадах забезпечення інтересів сторін, політичної підтримки, консолідації ресурсів
учасників, ефективного розподілу ризиків між
ними, рівноправності і прозорості відносин для
забезпечення поступального розвитку суспільства. Раціональне використання механізмів державно-приватного партнерства поряд з іншими
механізмами державного регулювання дасть
змогу створити умови для зміцнення економічного і політичного суверенітету України, підвищення її міжнародного авторитету, інвестиційної
привабливості. Формування специфіки господарських правовідносин на основі взаємодії державної та приватної форм власності є найважливішою особливістю ДПП, що відрізняє його від
інших форм взаємодії держави і бізнесу. Завдяки
ДПП відбувається, по-перше, забезпечення вибору найбільш ефективних шляхів використання
державних та приватних ресурсів, а, по-друге,
створюється комбінована форма власності, що
водночас не націоналізована і не приватизована; по-третє здійснюється залучення бізнесу в усі
стадії реалізації проекту, по-четверте, формується тривалий характер співробітництва.
Одним із перспективних напрямів державноприватного партнерства, а водночас – і стимулом
розвитку провідних підприємницьких структур,
як засвідчує міжнародна практика, є передача
їм частини функцій, які зараз належать державі.
Це може бути здійснення певної державної підтримки, зокрема у сфері інноваційного бізнесу
шляхом надання поручництва під час отримання кредитів, виконання завдань сертифікації,
ліцензування, перевірки і засвідчення відповідності, відстежування виконання норм соціально
відповідальної поведінки бізнесу.
Попри те, що в Україні з кожним новим роком
проблематику державно- приватного партнерства все активніше обговорюють у різних колах,
рівень розвитку такого партнерства не слід вважати високим. Навіть навпаки, доцільно сформувати висновок про те, що державно-приватне
партнерство в нашій державі перебуває лише на
стадії становлення. Однією з ключових причин
цього є низький рівень обізнаності щодо можливостей такої форми співробітництва, а також
її переваг для сторін угоди. Отже, сьогодні перед компетентними держав¬ними органами постає важливе й актуальне завдання, що полягає
в активному поширенні різноманітної інформації щодо державно-приватного партнерства, його
інструментарію, стандартів, правового забезпечення, успішного вітчизняного та іноземного до-
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свіду тощо. Не менш важливо володіти повною
інформацією щодо реального стану державноприватного партнерства в Україні як вхідною
інформаційною базою для виявлення проблем
і перспектив цієї сфери та вжиття відповідних
заходів її активізування в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.
Ми вважаємо, що подальше становлення
ДПП у Україні вимагає суттєвого додатку зусиль з боку держави для розвитку сприятливого
середовища. Зокрема, необхідно: підсилити нормативно-правове забезпечення ДПП; збільшити
рівень підтримки і гарантій держави партнерам

приватного сектора; сформувати сприятливе інституціональне середовище розвитку ДПП (створення інституційного центру, зниження адміністративних бар'єрів, боротьба з корупцією тощо);
здійснити правове і фінансове забезпечення
ДПП з урахуванням специфіки малого і середнього бізнесу.
Необхідною достатньою передумовою ефективного розвитку ДПП є формування загального
сприятливого правового й економічного середовища для бізнесу, що передбачає в своїй основі
покращення інвестиційного клімату та регуляторного середовища [4, с. 32].
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Вплив соціальних мереж на індустрію туризму
Анотація. Обґрунтовано відмінності між поняттями «соціальні мережі» і «соціальні медіа». Охарактеризовано сучасні світові тенденції щодо користування Інтернетом і соціальними мережами, зокрема, в
туризмі. На основі теорії поколінь зроблено порівняльний аналіз різних генерацій людей (зокрема, Y та Z)
у контексті користування Інтернетом і соціальними мережами. Проаналізовано гендерні та вікові особливості користувачів найпопулярніших в Україні та, зокрема, у Львівській області соціальних мереж –
Facebook та Instagram. Вивчено кількісний розподіл читачів сторінок деяких українських туристичних
операторів та агентств у соціальних мережах Facebook та Instagram. Проведено опитування користувачів
соціальної мережі Instagram щодо способу купівлі ними турів, на основі якого побудовано діаграму та
зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: соціальна мережа, туризм, покоління, Інтернет, Facebook, Instagram.
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Impact of social networks on tourism industry

остановка проблеми. У зв’язку зі зростаП
ючою популярністю Інтернету і поширенням цифрових соціальних мереж, які є основою

для взаємодії, будь-яка людина може зробити
свої думки і погляди доступними для усіх. Зараз
мільйони користувачів Інтернету пишуть про
продукти і послуги в блогах, обмінюються думками з певної теми і говорять про бренди і досвід у соціальних мережах. Результати багатьох
опитувань підтверджують, що приблизно 50%
людей, ймовірно, завантажать додатки для подорожей під час пошуку дестинацій. Сучасні
споживачі туристичного продукту і послуг стають все більш поінформованими, незалежними та адаптивними (т.зв. цифрові користувачі).
Вони більше довіряють думці інших мандрівників, а не офіційним маркетинговим рекомендаціям. Виробникам туристичного продукту і послуг
слід враховувати цю тенденцію, досліджуючи

потенціал соціальних мереж як стратегічних
інструментів для покращення туристичного досвіду, моніторингу репутації / іміджу компанії
та аналізу поточних конкурентних стратегій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Поява технології Web 2.0 дозволила розробити
унікальну платформу соціальних медіа для комунікації та обміну інформацією [3]. У сучасній
науковій літературі існують розбіжності щодо
класифікації соціальних медіа відповідно до їхнього рівня соціальної присутності / медіа-насиченості та рівня самопрезентації / саморозкриття.
Існує шість типів соціальних медіа [6]: сайти соціальних мереж (наприклад, Facebook, Linkedin),
блоги, контент-спільноти (наприклад, YouTube,
Flickr, Scrib, Slideshare, Delicious), спільні проекти (наприклад, Wikipedia, Wikitravel), віртуальні
соціальні світи (наприклад, Second Life) і віртуальні ігрові світи (наприклад, World of Warcra).
© Сеньків М.І., Шубеляк О.В., 2019
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Summary. The differences between the concepts of “social networks” and “social media” are justified. Social
media is a communication channel, whereas in social networks, communications are two-way. The current
global trends in the use of the Internet and social networks, in particular, in tourism are characterized. Among
social networks, Facebook leads in popularity. Based on the theory of generations, a comparative analysis of
various generations of people (in particular, Y and Z) is made in the context of using the Internet and social networks. People of generation Y (millennials) mainly use Facebook, and generation Z (centennials) use Instagram.
Centennials are people who were born in the era of the Internet, therefore they cannot imagine life without it.
The gender and age characteristics of users of the most popular social networks in Ukraine and, in particular,
in the Lviv oblast – Facebook and Instagram are analyzed. Instagram has more users among the audience up
to 30 years old than Facebook, which is most popular among users aged 25-35. The number of young Instagram
users in the Lviv oblast exceeds the population of this age group. This is due to the fact that many students
from other oblasts of Ukraine study in the Lviv oblast, in particular, in Lviv. A significant number of Facebook
users aged 25-35 are associated with the phenomenon of labor migration: many people who officially live in
other areas actually work and live in Lviv or surrounding settlements. The quantitative distribution of readers
of the sites of some Ukrainian travel operators and agencies in the social networks Facebook and Instagram
is studied. There are more readers on Instagram than on Facebook. A particularly significant predominance
of Instagram is characteristic of Coral Travel. A survey of users of the Instagram social network is conducted
regarding the way they buy tours, based on which a diagram is made and the corresponding conclusions are
formulated. Most of the users of this social network buy ready-made tours via the Internet. Significantly fewer
respondents prefer buying ready-made tours directly to tour operators, even less – they organize amateur trips.
Keywords: social network, tourism, generation, Internet, Facebook, Instagram.
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Однак існують також інші типи соціальних медіа, такі як мікроблоги (наприклад, Twitter), вебсайти відгуків і рейтингів споживачів (наприклад, TripAdvisor, Epinions) та інтернет-форуми
(наприклад, OrnTree, Fodor’s Travel Talk).
Отже, слід розрізняти поняття соціальних
медіа і соціальних мереж. Cоціальні медіа – це
платформа для трансляції інформації, тоді як соціальні мережі – це платформа для спілкування
один з одним. Соціальні медіа – це канал комунікації, тоді як в соціальних мережах комунікації мають двосторонній характер. Соціальна мережа – це інтернет-співтовариство користувачів,
об’єднаних за будь-якою ознакою на базі одного
сайту, який і називається в цьому випадку соціальною мережею. Іншими словами, соціальна
мережа у всесвітній павутині будується на тих
же принципах, що і в реальному світі, але відрізняється від реальних людських спільнот тим, що
у функціонуванні мережі не відіграє ролі географічна віддаленість її учасників один від одного.
Аналіз соціальних мереж поступово перетворюється на головний метод досліджень у сучасній
соціології, антропології, суспільній географії, соціальній психології, інформатиці та дослідженні
організацій. Результати досліджень свідчать про
те, що соціальні мережі мають вплив на багатьох
рівнях, починаючи від родин, і закінчуючи цілими націями [1]. Тому все дедалі гостріше постає
питання конфіденційності та надійності інформації у соціальних мережах [6].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Традиційні маркетингові
стратегії виробників туристичного продукту і послуг спираються переважно на засоби масової
інформації, які є менш ефективними в середовищі, де туристи мають доступ до великої кількості
інформації про дестинації. Тому зараз дуже важливо розробляти ефективні маркетингові стратегії з урахуванням впливу соціальних мереж на
туристичний досвід їхніх користувачів. Неодмінно слід вивчати динамічну поведінку та інтереси
самих цифрових користувачів, які з допомогою
соціальних мереж можуть стати перспективними
туристами. На жаль, у вітчизняних і закордонних наукових публікаціях бракує таких досліджень. Невивченим залишається також питання
особливостей користування Інтернетом і соціальними мережами різними поколіннями людей, зокрема, з туристичною метою.
Мета статті – дослідити вплив популярних
в Україні та світі соціальних мереж на індустрію
туризму та запропонувати шляхи покращення
комунікації між споживачами та виробниками
туристичного продукту і послуг за допомогою соціальних мереж.
Виклад основного матеріалу. У 2018 році
кількість активних Інтернет-користувачів у світі
сягнула позначки 4 мільярди, а кількість користувачів соціальних медіа перевищила 3 мільярди.
Серед соціальних мереж за популярністю лідирує
Facebook – 2,17 мільярда активних користувачів
у 2018 році. На другому і третьому місці – Youtube
і Whatsapp, на сьомому – Instagram [4]. Серед
тих, хто є «соціально активними», більше 50% завантажують програми для подорожей, плануючи
відпустку. Під час відпусток найпопулярніша програма – Google Maps, гіди по місту тощо. Cоціальні

медіа мають значний вплив на рішення про поїздки: за результатами опитування, 44% користувачів
повністю згодні з тим, що Інтернет-огляди, опубліковані блогерами, допомогли їм прийняти попереднє рішення про поїздки. За ними слідують 37%
форумів онлайн-подорожей, 27% Facebook, 24%
Youtube / Vimeo, 22% Pinterest. Дослідження, проведені в 2012 році, показали, що 76% мандрівників
публікують фотографії з відпустки в соціальних
мережах, а 40% публікують відгуки [6]. 25% мандрівників пишуть відгуки після відпустки, 20% роблять це під час відпустки [3].
Більше 90% споживачів з усього світу стверджують, що довіряють онлайн-рекомендаціям
друзів. У TripAdvisor щомісяця є близько 50 мільйонів відвідувачів, які активно шукають інформацію про подорожі та поради з джерел, яким
найбільше довіряють. Сьогодні тут розміщено
понад 200 мільйонів відгуків та думок та понад
800 мільйонів активних користувачів Facebook.
Також в індустрії туризму популярними є такі
соціальні мережі: Ex3m (для любителів екстриму), Backpacker (для людей, які люблять організовувати свої подорожі самостійно і ділитися враженнями), wayn.com (для людей, які пропонують
свої послуги іншим і також публікують цікаві історії про подорожі).
Варто зауважити, що згідно теорії поколінь існує декілька генерацій людей (X, Y, Z та інші),
які відрізняються між собою, зокрема, і щодо
використання Інтернету та соціальних мереж
в туризмі. Наприклад, люди покоління Y (мілленіали) переважно використовують Facebook,
а покоління Z (центеніали) – Instagram. Центеніали – це люди, що з’явилися на світ в епоху
Інтернету, тому не уявляють життя без нього.
Віддають перевагу спілкуванню в мережі – центеніалам набагато легше написати повідомлення, аніж зателефонувати чи зустрітися. Вони не
ділять світ на цифровий і реальний, а вважають
це двома частинками одного цілого. Центеніали
знають особливості кожної соціальної мережі, розуміють, коли, куди та яке фото викласти, щоб
воно зібрало максимальну кількість лайків.
В Україні, за даними 2018 року, проживає
25,6 мільйонів Інтернет-користувачів, що становить 58% всього населення. 13 мільйонів з них користуються соцмережами, а мобільними телефонами для спілкування в Інтернеті – 9,5 мільйонів.
Facebook та Instagram – найбільш популярні соціальні мережі в Україні. Instagram – соціальна мережа №1 для української молоді – має
більше користувачів серед аудиторії до 30 років,
ніж Facebook, який є найбільш популярним серед користувачів у віці 25-35 років, дещо менше
у молоді у віці 18-24 та найменш поширеним
серед юзерів віком 36-45 років. 99% українців
у віці 18-24 роки мають свої профілі в Instagram,
де зареєстрований кожен другий (56%) громадянин у віці 25-35 років й лише чверть (27%) тих,
кому між 36-45. В українській аудиторії Facebook
та Instagram переважають жінки (приблизно
61% проти 39% чоловічої аудиторії) [5].
Кількість
наймолодших
користувачів
Instagram у Львівській області перевищує кількість населення цієї вікової групи (18-24 роки)
(рис. 1). Це зумовлено тим, що у Львівській області, зокрема, у Львові навчається багато сту-
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Рис. 1. Розподіл кількості користувачів Facebook та Instagram
за віковими групами у Львівській області (2018 р.)
Джерело: розроблено авторами на основі [2; 5]
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дентів з інших областей України. Значна кількість юзерів Facebook у віці 25-35 років пов’язана
з явищем трудової міграції: багато людей, які
офіційно проживають в інших областях, фактично працюють і живуть у Львові або навколишніх
населених пунктах. Таких користувачів соціальна мережа відносить до користувачів Львова
та Львівської області. Важливим фактором також є велика кількість фейкових аккаунтів.
На рис. 2 показано кількість читачів сторінок деяких українських туристичних операторів та агентств у Facebook та Instagram. Як бачимо, кількість читачів в Instagram є більшою,
ніж у Facebook. Особливо значне переважання
Instagram характерне для Coral Travel.
Нами було проведено опитування користувачів
соціальної мережі Instagram щодо способу купівлі
турів (рис. 3). В опитуванні взяли участь 117 корис-

19%

24%

57%

Купівля готового
туру в турфірмах
Купівля готового
туру через інтернет
Організація
самодіяльного туру

Рис. 3. Результати опитування користувачів
соціальної мережі Instagram
щодо способу купівлі турів
Джерело: розроблено авторами

тувачів Instagram. З’ясувалося, що найбільше користувачів цієї соціальної мережі купляють готові
тури через Інтернет (57%). Значно менше опита-
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Рис. 2. Кількість читачів сторінок українських туристичних фірм у Facebook та Instagram
Джерело: розроблено авторами
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них віддають перевагу купівлі готових турів безпосередньо у туристичних операторів (24%), ще менше – організовують самодіяльні подорожі (19%).
Отже, переважання кількості читачів сторінок українських туристичних фірм в Instagram
свідчить про те, що молоде покоління користувачів цікавиться їхніми продуктами та послугами
і, в основному, купляє тури з допомогою Інтернету. Також чимало мандрівників самостійно організувують поїздки, уникаючи купівлі готових
турів у туристичних фірм. Мотиви і досвід цих
користувачів варто було б вивчати.
Висновки і пропозиції. Сучасні мандрівники використовують Інтернет, щоб вивчити
майбутні напрямки подорожі та житло. Під час
бронювання подорожей 89% користувачів планують свою діяльність на основі матеріалів, розміщених своїми однолітками в соціальних мережах. Серед соціальних мереж за популярністю
лідирує Facebook. Згідно теорії поколінь існує декілька генерацій людей (X, Y, Z та інші), які відрізняються між собою, зокрема, і щодо використання Інтернету та соціальних мереж в туризмі.
Наприклад, люди покоління Y (мілленіали) переважно використовують Facebook, а покоління

Z (центеніали) – Instagram. Facebook в Україні
популярніший за Instagram, як і у більшості європейських країн. Протягом останніх 5 років,
завдяки блокуванню російських соцмереж, кількість українських користувачів Facebook істотно збільшилася. Instagram – соціальна мережа
№ 1 для української молоді – має більше користувачів серед аудиторії до 30 років, ніж Facebook.
Соціальні мережі мають значний вплив на туристичний досвід та індустрію туризму загалом,
оскільки базуються на людських зв’язках або ж
взаємних інтересах, виконують комунікативні
функції між собою та групами користувачів, а також забезпечують їх усіма можливими засобами
для взаємодії – відео, чатами, зображеннями, музикою, блогами та ін. Оскільки кількість користувачів соціальними мережами швидко зростає,
на ринку туристичних послуг все активніше враховуватиметься ця тенденція, а отже, зростатиме
значення ефективної маркетингової діяльності
туроператорів у цьому сегменті. Дослідження
потенціалу соціальних мереж є стратегічним
інструментом для покращення туристичного досвіду, моніторингу репутації / іміджу компанії
та аналізу поточних конкурентних стратегій.
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Медіатека як науково-освітній інтерактивний простір
Анотація. Розглянуто особливості функціонування сучасних світових медіатек, їхнє призначення, структуру та роль у формуванні сучасного суспільства. Приділено особливу увагу трансформації українських
бібліотек і створенню на їхній базі навчально-освітніх медійних центрів. Проаналізовано проблему впливу віртуалізації на формування культурних цінностей молоді та використання інформаційних технологій
у створенні медіатек як для навчання, так і для організації концептуально нового підходу в організації
доступу до літературного фонду бібліотек.
Ключові слова: інтерактивний простір, медіатека, науково-освітній простір.
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ктуальність теми дослідження. Сучасні
А
медійні технології зумовлюють новий підхід до створення культурного простору, зокрема

це стосується доступу до інформації, джерелом
якої більшість звикли вважати книгу або періодичне наукове чи публіцистичне видання. Однак сучасний стан розвитку суспільства потребує
організації швидкого доступу до інформаційних
джерел, які можуть знаходитись у різних куточках світу. Тому створення сучасних медійних просторів для модернізації сучасних бібліотек є актуальною проблемою для українського суспільства.
Постановка проблеми. Бібліотеки зазвичай для більшості людей нині застарілі та нецікаві. Поліпшення роботи більшості українських
бібліотек можливе завдяки використанню інформаційних та медійних технологій, які стали
невіддільною частиною сучасного суспільства.
Створення інформаційних просторів для роботи допоможе не лише не втратити літературне
надбання українського народу, але й зацікавити молодь та створити нові підходи в навчанні
та освіті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Перші дослідження діяльності медіатек в Україні та світі з’явилися на початку XXІ ст. В. Бабу-

ров аналізує зміни в бібліотечному просторі зарубіжних бібліотек, які перетворюються на новітні
мультимедійні центри [1]. О. ВоскобойніковаГузєва зосереджує увагу на соціокультурному,
інформаційному просторі сучасної європейської
бібліотеки, що максимально орієнтований на
архітектурне, естетичне та функціональне оновлення, на представлення різноманітних технологій обслуговування [2]. І. Давидова досліджує сучасний стан цифровізації вітчизняних бібліотек
[3]. О. Зуєва розкриває питання, чому медіатеки, мультимедіацентри, інформаційні портали,
центри інформаційних мереж та інформаційноресурсні центри не можуть замінити собою бібліотеку [4]. В. Мироненко аналізує поетапний
розвиток медіатек і функціональну організацію
простору інформаційних центрів [7]. Д. Соловяненко надає стислий огляд прогресивних тенденцій у розвитку технологій бібліотечного сервісу,
які розробляються в провідних бібліотеках світу
та мають узагальнену назву «Бібліотека-2.0» (L2)
[9]. Ю. Юмашева висвітлює проблеми формування медіатек у бібліотеках країни. Розглядається
досвід розробки каталогу мультимедіа-продуктів
для бібліотек і виконання замовлень, сформованих на його основі [11].
© Хрущ С.С., 2019
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Summary. The aim of this study is to analyze the activity of media libraries in Ukraine and the world, as well
as the importance of a new approach to the creation of modern innovative approaches to the functioning of libraries, as media spaces for science, education, and enrichment of national culture. The features of functioning
of modern world media libraries, their purpose, structure and role in the formation of modern society are considered in the article. Particular attention was paid to the transformation of the Ukrainian libraries and the creation of educational and educational centers of media character. The problem of influence of virtualization on the
formation of cultural values of youth and the use of information technologies in the creation of media libraries,
both for teaching and for organizing a conceptually new approach in organizing access to the literary fund of libraries, is revealed. During the work such methods of research as comparative analysis of functioning of existing
media libraries, their main purpose and features were used. Results. Analyzing the modern information space
and the possibilities of updating the existing Ukrainian and world libraries, we can conclude that it is advisable
to create and develop modern media libraries as educational, educational and cognitive centers, where people
can spend their free time and relax. Novelty. Based on the findings of the impact of the virtual world on human
consciousness, one can come to the awareness of the need to modernize modern libraries, as well as to create new
interactive sites for receiving and disseminating information such as media libraries. The practical significance.
The results of the article are of practical importance in studying the impact of virtualization on the formation of
cultural values of young people and the use of information technologies in the creation of media libraries, both
for teaching and for organizing a conceptually new approach in organizing access to the literary fund of libraries.
The material provided will allow library professionals to analyze and summarize their experience, as well as to
coordinate the work of libraries in the field of forming an information culture of the individual.
Keywords: interactive space, media library, scientific and educational space.
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Проаналізувавши публікації у сфері створення сучасних медіатек в Україні та за кордоном,
можна відзначити постійно зростаючий інтерес
щодо використання новітніх підходів до створення інноваційних методів в організації бібліотек,
які б відповідали інформаційним та соціокультурним потребам суспільства.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Поширені в науковому
та діловому світі підходи не відповідають на
цілий ряд запитань. Поглибленого вивчення
та подальшого вирішення потребують наступні
проблемні питання: нові підходи трансформації
бібліотечної діяльності в умовах адаптації до реалій формування інформаційного суспільства;
створення і функціонування творчих лабораторій віртуальної реальності та перспективність
упровадження технології віртуальної реальності
в діяльність наукових бібліотек.
Мета статті – проаналізувати діяльність медіатек в Україні та світі, і розкрити важливість
нового підходу до створення сучасних інноваційних методів функціонування бібліотек як медійних просторів для науки, освіти, збагачення національної культури.
Виклад основного матеріалу дослідження. У боротьбі за увагу сучасної людини нині віртуальність перемагає реальність, оскільки саме
віртуальний світ враховує бажання та уподобання людини. Тому можна стверджувати, що ми
живемо в цікавий час, коли технології входять
у повсякденність і змінюють життя людей.
Зміни у світі відбуваються щодня, однак найбільше їх спостерігаються в трансформації світосприйняття самою людиною. Розвиток людства
і цивілізацій демонструє важливість засвоєння
інформації. Завжди джерелом знань була книга,
читаючи яку людина може створювати власний
світ, вчитися аналізувати та висновувати. Бібліотеки були неймовірним скарбом для людей. Починаючи з розвитку церковних і монастирських
бібліотек у XVII ст., періоду активного становлення університетських бібліотек у XVIII ст. і завершуючи формуванням національних бібліотек
у XVIII–XIX ст., бібліотеки поступово трансформуються в науково-інформаційні центри, які одночасно виконують різноманітні функції. Бібліотека зазвичай сприймається людиною як велике
сховище книг та періодичних видань.
Відомі письменники, класики сучасної наукової
та соціальної фантастики брати Стругацькі у своїй
книзі «Понеділок починається в суботу» описали
фантастичний світ майбутнього, де герої роману
звертаються до Всепланетного Інформаторія – гігантського сховища інформації, у якому зберігаються тексти відомих книг [10]. Кілька десятиліть
тому це здавалося неможливим, однак нині мільйони унікальних рідкісних книг доступні онлайн.
Поступово з розвитком комп’ютерної техніки
бібліотеки почали приймати такі типи видань,
як наукові монографії, журнали, дисертації
в електронному вигляді. І тоді виникло питання
щодо зберігання таких даних та організації доступу до них через електронні носії інформації.
Електронна бібліотека – це не зовсім бібліотека у звичному для нас розумінні, це сукупність
електронних ресурсів. Вона організована, укомплектована і систематизована за принципом зви-

чайної бібліотеки, у ній налагоджені практично
ті ж процеси: предметизація, зберігання, створення каталогу та довідково-пошукового апарату, але в електронній формі. Загалом це як звичайна бібліотека, однак у віртуальному вигляді.
З появою Інтернету, а також з розвитком технологій загального доступу до цієї мережі, з’явилось
багато електронних бібліотек, платних і безкоштовних, де користувач з легкістю може отримати доступ до потрібної книги. Але водночас інформаційні технології призвели до появи надлишку
інформації, яка засмічує не лише цифровий простір, але й свідомість людини. Сьогодні ми бачимо
революційну зміну, коли людина надає перевагу
не роботі, а дозвіллю. Поринання у сферу розваг,
як основну для людини, призводить до зниження рівня IQ, що фіксується нині в розвинених
країнах. Середній IQ країни прямо пов’язаний
з економічним зростанням та інноваціями. Однією з причин того, що людство стає «біднішим на
розум», називають зміни середовища й падіння
освітніх стандартів. Щоправда, стандарти можуть знижуватися й через те, що людина втратила здатність вчитися, концентрувати увагу тощо.
Сучасні технологічні зміни також внесли свої корективи. Тепер в Інтернеті ми можемо знайти все,
і це зменшує наш інтерес до запам’ятовування інформації. Загалом людина нині не здобуває знання, а отримує їх готовими, що є двома зовсім різними процесами. В одному випадку треба думати,
в іншому – користуватися готовим [8].
Отже, зникає потреба йти до бібліотеки та знаходити потрібну інформацію в книгах. Особливо
втрачають цікавість до бібліотек діти та молодь,
які звикли отримувати інформацію з Інтернету,
де вона представлена у вигляді цікавих відео,
яскравих фото тощо.
Вирішенням проблеми зацікавлення книгою
та поверненням до бібліотек може стати створення сучасних медіатек, де можна отримати доступ
до медійної інформації, почитати книгу в електронному чи друкованому варіанті, поспілкуватись з однодумцями, подискутувати на різні теми.
Першими використовувати поняття медіатеки
почали у Франції наприкінці ХХ ст., хоча тоді це був
не інноваційний інтерактивний простір, а аналог
звичайної сучасної електронної бібліотеки, де зберігались оцифровані книги. Мультимедійні центри
як у Франції згодом виникли в інших країнах.
Одна з найбільших медіатек розташувалась
у Вроцлаві, у ній є великий каталог DVD, музичних компакт-дисків, аудіокниг, настільних ігор
та електронних освітніх програм. Також є доступ
до електронної бази даних книг Ibuków, популярної серед відвідувачів. Медіатека у Вроцлаві не
втратила первинної «бібліотечної» місії – тут можна «орендувати» диски й інші електронні ресурси
для перегляду та читання. Усе працює за принципом звичайної бібліотеки. Ще одна польська медіатека існує у Варшаві. Її основою є обмін знаннями
з різних галузей науки, що зберігаються на цифрових носіях. Ці структури фінансуються переважно
міською владою та благодійними організаціями.
Особливістю медіатек у Польщі є Multicentrum.
Це інтерактивний центр освіти, де організовуються курси з носіями мови. У приміщенні організовують виставки, фестивалі та зустрічі з авторами.
У Варшавській медіатеці є окреме приміщення
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прес-центру, а також місце для проведення культурних і наукових заходів, кінопоказів. Театральні вистави відбуваються в залі Kinoffej [5].
Медіатеки Goethe-Institut у Німеччині надають можливості не лише знайти потрібні навчальні матеріали, пізнавальну інформацію, підготуватись до занять чи іспитів, але й взяти участь
у дискусіях, отримати можливість навчатись на
різноманітних курсах, спілкуючись з іншими
учнями. Це реалізували за допомогою розділення
медіатеки на зони: навчальну, зону спілкування,
зону інформації та зону відпочинку.
Сучасні медіатеки обладнані комп’ютерами
з безпровідним швидкісним Інтернетом, а також
пропонують широкий асортимент медіаресурсів
та матеріалів: тренувальні матеріали, підручники,
науково-популярну літературу, відеофільми [5].
Для привертання уваги дітей та молоді деякі медіатеки пропонують відвідувачам пограти у відеоігри, навіть влаштовують колективні змагання та використовують віртуальність з навчальною метою.
Перша українська медіатека відкрилася
у Львові. Інтерактивний публічний простір нового покоління – це поєднання книгозбірні новітніх
видань, колекції DVD, BLU-RAY та аудіодисків,
електронних книжок, мультимедійних освітніх
програм та інтерактивного простору. В основі такого місця – сучасне обладнання й актуалізована база корисних медіа ресурсів [6].
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Висновки з даного дослідження. Реалії інформаційного суспільства зумовлюють використання нових підходів щодо організації функціонування бібліотек, які відіграють важливу роль
у збереженні культурної, духовної спадщини попередніх поколінь, формуванні та накопиченні знань
в основних сферах життя суспільства, зокрема
в економіці, науці і техніці, освіті тощо. Сприйняття інформації сучасною людиною суттєво відрізняється від того, що було ще 5-10 років тому. Якщо
раніше для написання рефератів, статей, доповіді чи просто для отримання доступу до потрібних
джерел інформації потрібно було йти в бібліотеку,
то зараз достатньо увімкнути комп’ютер. Отже,
бібліотеки втратили свою актуальність і постало
питання про відновлення цікавості до них у населення. Створення медіатек не лише осучаснить бібліотеки, але й надасть людям нових можливостей
доступу та опрацювання інформації.
Перспективи подальших досліджень. Подальшого дослідження потребують такі фактори,
як упровадження інновацій та новітніх цифрових
технологій у бібліотечно-інформаційну діяльність, проблема взаємодії бібліотеки з цифровою
наукою та шляхи вдосконалення організації бібліотечного комунікаційного простору. Особливу
увагу слід приділити дослідженню невідповідності національних, регіональних, галузевих стратегій та програм розвитку цифрових можливостей.
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Архитектура Восточной Европы 1960-х – 1990-х годов
Аннотация. Статья посвящена последнему периоду в истории советской архитектуры – советскому модернизму, «совмоду», научная и просветительская работа по систематизации и популяризации которого
была запущена лишь в последние несколько лет. В настоящее время, когда архитектура 1960х – 1990х еще
абсолютно функциональна, но уже нуждается в том, чтобы быть выявленной как ценность, ревизия этого
периода приобретает особую актуальность. Авторы попытались исследовать территорию всего постсоветского пространства и собрать базу уникальных объектов, чтобы по достоинству оценить совмод, изучить
его и, возможно, защитить многие объекты от исчезновения. В статье на примере выбранных объектов
рассмотрены исключительные композиционные и планировочные приемы, рассмотрены интерьеры зданий, декор, а также применение различных строительных материалов.
Ключевые слова: постсоветское пространство, памятники эпохи, советский модернизм, рационализм.
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Architecture of Eastern Europe in 1960s-1990s
Summary. That article explores, the architecture of the post soviet republics completed between the late
1950s and the end of the USSR in 1991. Eastern Europe and the former Soviet Union are often associated
with grey, anonymous, and poorly constructed post-war buildings. Despite this reputation, the regional architectural developments that produced these buildings are critical to understanding global paradigm shifts
in architectural theory and practice in the last 50 years. The vast territory of Eastern Europe and the former
Soviet Union covers about one-sixth of the world’s landmass and currently contains all or part of 30 countries.
Time is running out, and action is urgently needed as many of the buildings. Architects working in the decades
between the Khrushchev Thaw in the mid-1950s and «Perestroika» in the mid-1980s faced a dearth of money
and material, as well as political censorship. After Khrushchev pronounced the official departure from Stalin's
turgid classical style, ornamentation literally became a crime. A decade later, architects had to reverse course;
Brezhnev's reactionary politics allowed ornamentation, but required architects to "scientifi-cally justify their
artistic consciousness." This article discusses several unique objects of Soviet modernism. Today, Soviet modernist architecture is criticized without factoring in the constraints of the time. It is often derided as derivative,
unexpressive, and inhumane. The evaluation of any style on a mass scale is meaningless. Classical architecture is defined by the Parthenon; Gothic, by the Chartres Cathedral; but in our own time, architecture is often
judged by the mediocre building next door. Such a practice is not objective and is unjust. Modernism should be
judged by the best creations of masters such as Corbusier, Mies, Alvar Aalto, and Eero Saarinen, and not by
the banal and featureless residential. Buildings that are now being built on different continents by different
architects could, in reality, be shuffled around with hardly any difference noticed.
Keywords: post-soviet space, monuments of the era, soviet modernism, rationalism.
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остановка проблемы. Существует мноП
го литературы в книжном и журнальных
изданиях, в том числе имеется богатая серия

журнала «Архитектура», издаваемая ещё Союзом архитекторов ССР. В данной статье выбраны
наиболее выдающиеся объекты второй половины
ХХ века и сделана попытка анализировать их
архитектурных особенностей;
Анализ последних исследований и публикаций. В книге Феликса Новикова «Советский
модернизм 1955-1985», выпущенной в 2010 года
представлен альбом фотографий, краткое описание уникальных объектов советской архитектуры.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Последний период советской
архитектуры характерен появлением большого
количества индивидуальных объектов каждый
из которых имеет свои объёмно-пространственные, конструктивные, художественные черты.
В современной архитектурной практике желательно не растерять приобретенный опыт, а со© Румилец Т.С., Пивонос К.В., Таран А.А., 2019

вершенствовать его, искать новые варианты развития зданий.
Формулирование целей статьи (постановка задачи). Выявить и проанализи-ровать
наиболее выдающиеся памятники архитектуры
Восточной Европы. Обратить внимание исследователей архитектуры ХХ века на памятники советской эпохи, имеющие ключевое значение для
дальнейшего развития архитектуры;
Изложение основного материала исследования. Еще в начале 10-х гг. ХХІ века определения «советский модернизм» не существовало.
Было множество зданий и сооружений, большинство которых были построены в хрущевский
и брежневский период, а строительство части
из них закончено после распада Союза. Здания
ветшали, возмущали прохожих и никого как
культурное наследие не интересовали. Определение "советский модернизм" появилось только
в последние несколько лет и запущена исследовательская и просветительская работа для си-
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кроэлектроники. По статистике кинохроники за
1967 г. средний возраст жителя Зеленограда был
23 года. В молодом городе невозможно обойтись
без культурно-развлекательной доминанты, поэтому в 1968 г. начато строительство Дворца культуры (рис. 1).
Здание, представляющее в плане практически
равносторонний треугольник, формирует архитектурный центр Зеленограда. Выразительность
и рельефность здания достигнута благодаря перепаду высот отдельных его частей. Все три фасада
по-своему динамичны. Их архитектурное решение
включает в себя сообразность объемов, контрастные светлые поверхности и остекленные поверхности, покрытые специальной фактурной смесью.
Внутренние помещения Дворца культуры решены как единое пространство, но перепад высот
позволяет использовать группы помещений как
отдельную единицу. Через главный вход можно
попасть в вестибюль, а затем в зимний сад-кафе
и основной клубный этаж. В здании были спроектированы театр на 800 мест, киноконцертный
зал на 1200 мест, клубные залы танцевального,
хорового и драматического коллективов [3].

Рис. 1. Дворец культуры в Зеленограде

2. Монумент «Петрова Гора»
Архитектор: неизвестен
Месторасположение: Хорватия
Год постройки: 1981
Место Петрова гора популярно тем, что во время Второй мировой войны тут находилось большое
антифашистское подразделение партизан, в честь
которого в 1981 г. был и возведен мемориал. Высота
комплекса составляет 37 метром, в данный момент
на нем установлен телепередатчик, используемый
хорватским телевидением, а мемориал находится
на реконструкции [4] (рис. 2).

Рис. 2. Монумент Петрова гора
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стематизации и популяризации архитектурного
направления.
СССР породил три больших архитектурных
стиля: конструктивизм, быстро сменивший его
«сталинский ампир» и «советский модернизм»,
именуемый просто совмод. К последнему отношение сейчас довольно прохладное, ведь именно с ним связано появление невыразительных
и угрюмых «хрущевок».
7 декабря 1954 г. Никита Хрущев выступил
с речью «О широком внедрении индустриальных
методов, улучшении качества и снижении стоимости строительства». Он также отметил, что вся
архитектура последних 20 лет – это недопустимая
растрата ресурсов и неоправданные излишества.
Отменив «сталинский ампир», генсек провозгласил архитектурную перестройку и поставил две
основные цели: решить жилищный вопрос и сделать это как можно дешевле. Своим выступлением он положил начало эпохе советского модернизма, которая продолжалась до 1985 г.
Новые здания должны были быть функциональны, а архитектурная выразительность
и эстетика Никиту Сергеевича не волновали:
он считал, что архитектура должна иметь привлекательный внешний вид, и, как пример, приводил современные постройки Запада. Хрущев
побуждал использовать простые элементы, придавая им лаконичность, правильные пропорции,
связи формы и функционального назначения
здания. Весь декор при этом запрещался, как
в свое время у конструктивистов.
Строительство началось с конкурсов на типовые объекты: жилые дома, больницы, поликлиники, театры, дома культуры и магазины. Все они
проектировались из стандартных деталей, за счет
чего можно было сэкономить время возведения.
Побеждать стали молодые архитекторы, а ветераны не понимали, как можно собирать здания
подобно конструктору. Некоторые жилые здания
строились всего из двух дюжин элементов [1].
Уже в то время градостроительная деятельность требовала создания систематической теории города – конструктивной, хорошо сформированной наукой, находящейся не на периферии
профессионального сознания, а на острие практической архитектурной деятельности. Тенденция преодоления техницизма, усиленное внимания к человеческим, природным факторам
организации пространства не ограничивались
только жилой средой. Она охватила весь город –
произошла смена профессиональных установок.
Новые эстетические идеалы, вызванные тотальным ограничением и спешкой, стали простота и скромность сооружений. Внешний вид зданий был максимально честный, так как Никита
Сергеевич говорил, что швы на фасадах жилых
домов нельзя считать некрасивыми, потому что
они свидетельствуют о честности архитектуры [2].
1. Дворец культуры в Зеленограде
Архитекторы: И.А. Покровский, Д.А. Лисичкин, Л. Маковская, А.Г. Стискин.
Месторасположение: Зеленоград, Центральная площадь, 1
Годы строительства: 1968–1983
Зеленоград проектировался как город для
молодого и образованного поколения с преобладанием инновационных идей, в частности ми-
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3. Новгородский академический театр
драмы имени Ф.М. Достоевского («Космический корабль»)
Архитектор: Владимир Сомов
Месторасположение: Великий Новгород,
улица Великая, 14
Годы строительства: 1977–1987
Превосходный образец советского модернизма находится на берегу реки Волхов. Планировалось, что здание для которого выделили внушительный городской участок будет выполнять
не только функцию театра, а и культурно-общественного центра для празднования городских
праздников, фестивалей. Комплекс выходит на
речную пристань, имеет летнюю эстраду, окруженную фонтанами с индивидуальными водонапорными вышками, которые так и не ввели
в эксплуатацию. Также в театральный ансамбль
входила 42-метровая футуристическая стела, но
в 2008 г. она была демонтирована (рис. 3).
За минувшие десятилетия мгновенно приковавшее интерес сооружение очень износилось
и пребывает удручающем состоянии. «Архитектурный изгой, здание не любимое и не ухоженное, парит высоко над комфортной провинциальностью Новгорода» [5].
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Рис. 3. Новгородский академический театр
им. Ф.М. Достоевского

4. Новосибирский академический молодежный театр / Театр «Глобус»
Архитекторы: архитекторы: А.А. Сабиров,
М.Н. Стародубов
Месторасположение: Новосибирск, улица
Каменская, 1
Год строительства: 1971–1984
Строительство театра стартовало в 1971 г., хотя
проект был готов уже в 1966 г. Композиционные
приемы были разработаны с учетом норм, которые требовали расположения здания в центральном районе города с благоустроенной зеленой
зоной, радиусом пешеходной и транспортной доступности. Авторы усовершенствовали общепринятую классическую планировку театрального
зала с симметричной крестообразной структурной
сценой и двумя карманами арьерсцены (рис. 4).
Объемно-планировочная композиция строения в значительной степени зависела от его
главного формообразующего компонента – сценической коробки. Архитекторы поработали над
её видом, отдалившись от сформировавшегося
композиционного решения и тем самым усложнили саму конструкцию. Весной 1977 г. были
начаты работы по сбору и монтажу покрытия,

однако продвигались они неспешно из-за заминки с доставкой железобетонных плит. Спустя год
сценическая коробка с помощью треста Отделстрой была облицована светло-серым мрамором,
а в 1984 г. сдано в эксплуатацию [6].

Рис. 4. Театр «Глобус», Новосибирск

5. Донская библиотека
Архитектор: Я. С. Занис
Месторасположение: Ростов-на-Дону, ул. Пуш
кинская, 175а
Годы строительства: 1974–1994
Одной из самых ярких достопримечательностей Ростова-на-Дону является Донская государственная публичная библиотека, центральная библиотека Ростовской области. Основана
7 января 1886 г. и ее фонд составляет более чем
5 000 000 книг.
Строительство нового здания крупнейшей
на Юге России Донской пуб-личной библиотеки
началось в 1974 г., а само здание открыто лишь
25 мая 1994 г. Проект библиотеки был выполнен
в 60-е годы авторским коллективом.
Двадцать лет, прошедшие с момента закладки
фундамента до торже-ственного открытия библиотеки, сыграли свою роль. Стилистика архитектурного решения, столь близкая шестидесятым годам
в середине 90-х воспринималась людьми в совершенно ином духовном и культурном плане (рис. 5).
Объемно-планировочное решение комплекса
связано с технологическими процессами библиотеки. Единственный скульптурный акцент экстерьера – это рельеф, украшающий верхний угол
объёма книгохранилища. Он расположился там,
будто эпиграф, который раскрывает смысл архитектурного произведения.
Цветовая гамма экстерьера библиотеки базируется на сочетании цвета природного камня,

Рис. 5. Донская библиотека
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6. Санаторий «Вороново»
Архитеткоры: И.З. Чернявский, И.А. Василевский
Месторасположение: Москва, село Вороново
Годы строительства: 1968–1974
В 1974–1986 гг. институтом «Спецпроектреставрация» были проведены работы по реконструкции главного усадебного дома и реставрации Голландского домика, находящихся на
участке санаторного комплекса. Усадебный дом
был перестроен для нужд дома отдыха, а фасады
были восстановлены согласно его облику второй
половины XIX века (рис. 6).
Проект разработки нового комплекса был поручен в середине 1960-х годов архитектору Илье
Чернявскому, который был тогда уже в возрасте,
и его молодому коллеге Игорю Василевскому. Творческий коллектив разработал проект комплекса, который состоял из двух примыкающих друг к другу
корпусов: общественного и спального. Архитекторы
не стали применять типичное для того времени
решение для спальных корпусов в виде простого
параллелепипеда с «клетками» лоджий, а придумали интересный, абсолютно новый для советской
курортной архитектуры прием. Спальный корпус
они изогнули между водоемом и лесным массивом,
разбили каждую секцию с номерами на отдельные
блоки так, что здание стало представлять собой изогнутую «лесенку», положенную на бок. Такая компоновка дала возможность отделить друг от друга
номера, исключив смежные стены, и обойтись без
длинных прямых коридоров, куда выходили бы
двери номеров. Снаружи такое решение превратило удлиненный спальный корпус в сложный ряд
объемов, скомпонованных ритмикой глубоких лоджий с чередующимися экранами ограждений [8].

расти, перейдя границы США и Европы. Появление его обусловлено невероятной Крымской
природой, золотым берегом и, главное, – морем.
Международный пансионат «Дружба» должен был стать местом для совмест-ного отдыха
трудящихся Чехословакии и Советского Союза.
Под строительство был отведен участок, представляющий собой крутой склон горы, обращённый к морю, который к тому же характеризовался
сейсмичностью в 9 баллов, разломом земной коры
и наличием оползня. Трудно себе представить более сложное сочетание природных условий.
Чтобы преодолеть проблемы сложного участка авторы избрали интересное решение: вся
нагрузка от здания сосредоточивалась и передавалась скале через три башенные опоры как
наиболее устойчивую систему (рис. 7).
Отрыв от земли объекта и определил его образ, который вызывает ассоциации с «летающей
тарелкой». Двухчастное кольцо диаметром 76 метров, состоящее из жилых номеров, не лежит на
опорах, поставленных внутрь кольца, а, касаясь,
будто скользит по ним, тем самым создает иллюзию парения в воздухе, полёта. Коническая
форма объекта обусловлена рельефом местности.
Неповторимость этого объекта заключается в соединении архитектурного и конструктивного решений, где все элементы здания – продольные
и поперечные стены, перекрытия, перегородки –
включены в работу, представляя собой единую
монолитную сотовую конструкцию, в которой нет
несомых и несущих элементов. Даже отопление
и горячее водоснабжение впервые во всем здании обеспечены необычным способом – за счёт
использования тепловой энергии моря.
Как говорили создатели проекта:
«Наша комната оказалась буквально завалена чертежами и кальками с вариантами решений. С момента начала строительства все его
участники были охвачены азартом и желанием
выполнить невозможное. А когда возвели опорные башни, и они вознеслись над побережьем,
произошёл курьёз: турки испугались, решив, что
это строят ракетодром, и им пришлось даже давать официальный ответ» [9].
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туфа и стекла и является противоположностью
мягкого светлого пространства интерьера. Он
богаче по разнообразию материалов: природный
и искусственный камень, дерево, различные
типы штукатурок, тёплая светлая окраска [7].
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Рис. 6. Санаторий «Вороново»

7. Международный пансионат «Дружба»
или «Летающая тарелка»
Авторский коллектив («Курортпроект»):
архитекторы И. Василевский, Ю. Стефанчук,
В. Дивнов, Л. Кеслер
Месторасположение: Ялта, поселок городского типа Курпаты
Годы строительства: 1980–1985
У этого объекта довольно необычная судьба,
т.к. с годами интерес к нему стремительно начал

Рис. 7. Международный пансионат «Дружба»

8. Кишиневский цирк
Архитектор: С.М. Шойхет
Месторасположение: Кишинев, улица Цирк 33
Годы строительства: 1981
Здание цирка в городе Кишиневе было построено в 1981 г., спроектировал его заслуженный архитектор Молдавии С. М. Шойхета. Ранее
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цирковые представления происходили лишь во
временных сооружениях. По красоте и удобству
цирк Кишинева считался первым в Советском
Союзе и четвертым во всем мире.
Диаметр арены зрительного зала, рассчитанного на 2 тысячи человек, равняется 13 метрам.
Купол цирка сконструирован сборно-разборным,
а зал окружен фойе для прогулок и летними верандами. Также в Кишиневском цирке имеются
специальный манеж для репетиций, дополнительные помещения для актеров, обслуживающего персонала, содержания зверей, ветеринарный пункт (рис. 8).
В 1982 г. в цирке была представлена первая
программа, посвященная 60-летию образования
Советского Союза. Каждый месяц здесь проходило 36-57 представлений, тогда как другие советские цирки давали по 12-14 в год. Арена Кишинёвского цирка принимала артистов из России,
Украины, Белоруссии, Китая, Финляндии, Германии и многих других стран [10].

Рис. 8. Кишиневский цирк

Выводы из данного исследования и перспективы. Фундаментом для советской архитектуры на всех этапах ее развития был рационализм. Он был направлен на объективный разбор
потребностей народных масс и поиск разумных
способов их удовлетворения в конкретных исторических условиях при тех ресурсах, которыми
располагала архитектурная строительная деятельность. Если попытаться найти краткое определение линии, проходящей сквозь все этапы её
развития, можно назвать эту линию социальным
реализмом [11].
Советский модернизм произвел на свет несколько шедевров мирового уровня. Вышеперечисленные здания были выбраны не случайно,
так как они являются самыми яркими представителями «конкурсного проектирования»
в период 1960х-1990х. Здания являются ключевыми градообразующими элементами в своем
городе, оказывают эмоциональное влияние на
человека своей контрастностью с окружающей
застройкой и пейзажами. Достоинства сооружений раскрываются, если исследовать их в контексте времени и учитывать путь, проделанный
их создателями — от бесконечных обращений
к античности во время сталинского ампира они
пришли к чистой форме и функциональности.
Архитекторы-модернисты были, как и все шестидесятники, идеалистами. Они боролись со
стереотипами, неподвижной бюрократической
машиной и осознавали свою социальную миссию и политическую позицию, которая была для
них превыше всего. Ведь, как заметил критик
Владимир Белоголовский: «Архитектура начинается не с формы, а с гражданской позиции.
Формой архитектура заканчивается» [1].
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Роль екомистецтва у формуванні суспільної свідомості
Анотація. Стаття присвячена проблемі формування екомистецтва як окремого напряму творчої діяльності. Мистецтво охарактеризовано як форма суспільного буття, що полягає у формуванні ціннісних орієнтирів суспільства на кожному з етапів його розвитку. Сьогодення створює умови для появи нового напряму
в мистецтві, який буде стимулювати суспільство до роздумів про життя планети. Представлено аналіз
теоретичних здобутків науковців та практиків щодо визначення ролі і місця екомистецтва в просторі сучасної культури. Здійснено спробу узагальнення глобальних екологічних викликів, що «сприяли» появі
мистецьких творів означеного напряму. За результатами вивчення світових та вітчизняних зразків екомистецтва виявлено різноманітність засобів впливу екомистецтва на формування суспільної свідомості.
Ключові слова: мистецтво, екомистецтво, культура, екологія, екологічна свідомість.
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The role of eco art in the formation of social consciousness

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Summary. The article is devoted to the problem of eco-art formation as a separate direction of creative activity. Art is characterized as a form of social existence, which consists in the formation of values of society at each
stage of its development. Art, like history, fosters an understanding of values for society, identifies the most
important cultural concepts. Today, it creates the conditions for the emergence of a new direction in art that
will stimulate society to reflect on the life of the planet. The article deals with the coverage of eco-art as a specific direction that shapes the public consciousness using current problems of ecology and the means of artistic
influence. The analysis of theoretical achievements of scientists and practitioners in determining the role and
place of eco-art in the space of modern culture is presented. The experience of such global eco-artists as Louis
Masai (project on making murals in different places in the USA) and David Buckland (project «Cape Farewell»
competition for artists on environmental topics) is presented. Also covered is the Ukrainian experience in ecoarts, including the student project «Face of Humanity: Eco-Art Performance». An attempt has been made to
summarize the global environmental challenges that «contributed» to the emergence of art works of a certain
direction. Eco-art is one of the effective means of focusing on environmental threats to humanity. Influencing
the emotional and intellectual sphere of our consciousness at one time, works of eco-art encourage the socially
active part of humanity to reflect, to make informed decisions in the system of relations «man – the world of
nature», to realize his own belonging to this world. The results of the study of world and national models of ecoart revealed a variety of means of influence of eco-art on the formation of public consciousness.
Keywords: art, eco-art, culture, ecology, ecological consciousness.

остановка проблеми. Мистецтво в заП
гальному сприймається як спосіб пізнання світу людиною, що в свою чергу передбачає

творення нового узагальненого суспільного досвіду. При цьому проблема взаємодії людини
і світу лежить в площині суперечності між наявним рівнем свідомості людини та ідеями, що стимулюють її розвиток. Для можливості усвідомлення глобальних ідей або цінностей людству
необхідний специфічний спосіб взаємодії з ними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі формування суспільної свідомості та способів мислення засобами мистецтва
присвячені праці дослідників з різних галузей
знань. Вплив мистецтва на формування екологічної свідомості висвітлено в працях В. Левченко [9]; усвідомлення природи та екології через
мистецтво вивчала Н. Філяніна [8].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Швидкий розвиток промисловості, науки та технологій, зростання кількості населення та їх потреб, спричинило низку
незворотних змін клімату та біосфери. Та незва© Антипіна Н.І., 2019

жаючи на серйозність проблем, людство не приділяє їм достатньо уваги. Подолати байдужість
та актуалізувати ці питання може екомистецтво
в усій своїй різноманітності.
Формулювання цілей статті. Стаття присвячена висвітленню екомистецтва як специфічного напряму, що формує суспільну свідомість
використовуючи актуальні проблеми екології
та засоби художнього впливу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для чого мистецтво потрібне людству? Це
питання постає перед кожною людиною хоча б
раз у житті. Відповідь кожен знаходить свою,
але безперечно, сприйняття мистецтва глибоко
вкорінене в природу людини. Нині все частіше
знаходять дедалі давніші пам’ятки мистецтва, а
вік існування мистецтва людини сучасного типу
складає близько 40 000 років. Про деякі історичні періоди нашого минулого ми можемо дізнатися лише завдяки мистецтву. Мистецтво надає
нам еволюційну перевагу, адже воно є формою
комунікації і тому необхідне для функціонування людства.

Мистецтво пізнає світ через систему художніх образів, використовуючи специфічні засоби
і прийоми. На відміну від науки, художній образ
цілісний, невідтворний. Митці узагальнюють інформацію про навколишній світ, комплексно передають її, можуть передбачати ті чи інші події.
Мистецтво, як і історія, виховує розуміння цінностей для суспільства, виокремлює найважливіші культурні поняття.
Презентуючи глядачам власні мистецькі твори, митці прагнуть передати своє бачення світу,
досвід, чи емоційні переживання, які людство
сприймає як власні. Викликаючи в людях певне
ставлення до різних явищ життя, митець прагне
змінити свідомість людей, певним чином впливаючи на їхні подальші вчинки. Отже, можемо
стверджувати, що митець, впливаючи на свідомість людей, сприяє перебудові життя, його змінам. А значить мистецтву під силу цілісне усвідомлення минулого, розуміння шляхів розвитку
майбутнього, та спонукання людства до рішучих
дій у вирішенні нагальних проблем.
Сьогодні існує величезна кількість глобальних проблем, що загрожують існуванню людства,
життю на планеті. Найбільшою з них є проблема
зміни клімату, так званого «глобального потепління». Цю загрозу по-своєму досліджує екомистецтво або, інакше, екологічне мистецтво. Митці, які працюють у цій царині, створюють твори
з певною метою: врятувати планету. Незалежно
від того, яку проблему вони висвітлюють, – чи забруднення пластиковими відходами, чи вирубування лісів, викидів парникових газів, глобального потепління, чи знищення дикої природи, – сенс
залишається той самий. Екомитці нагадують
людству, що наша планета вмирає, і ми повинні
щось із цим робити. Створюючи свої твори, художники сподіваються поширити ідею і показати людям ті руйнування, які вони можуть спричинити
або бути причетними до них. Як і все мистецтво,
екомистецтво може набувати різних форм – митці
висловлюють свої послання через створення картин, вистав, віршів, фільмів тощо.
Існують різні шляхи впливу екомистецтва на
свідомість людства. По-перше, мистецтво може
інформувати про глобальні екологічні проблеми.
Прикладом такого впливу можна назвати масштабну роботу Луїса Масаі, художника, що піднімає проблему вимирання тварин у проекті «Мистецтво бджільництва». Він створив 20 величезних
муралів на стінах будівель у 9 штатах Америки,
зобразивши на них тварин зникаючих видів [6].
Мистецтво також може спонукати громадськість
до дій. Британський фотограф, режисер та дизайнер Девід Бакленд із 2001 року розвиває проєкт
«Мис Прощання» (Cape Farewell), він залучає митців, науковців, освітян та волонтерів до створення
різноманітних творів мистецтва, аби висвітлити
для громадськості проблему кліматичних змін. За
роки існування в цьому проекті взяли участь сотні
художників, дизайнерів, кінорежисерів, письменників та інших творців в усьому світі. Митці приєднуються до арктичних експедицій, в яких досліджують природу, тварин, стійкі громади островів,
відродження міст. Потім вони створюють різноманітні оригінальні твори образотворчого мистецтва,
фільми, музику, книги та поезію, перформанси, виставки, влаштовують громадські обговорення [5].
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Мистецтву під силу надихати людство на відтворення природи. Зокрема, студенти біологічного факультету ДонНУ ім. Василя Стуса взяли
участь у виставці новітнього мистецтва «Face of
Humanity: Еко-Арт Перформанс» у Вінниці. Всі
представлені роботи порушували різні екологічні проблеми, а саме – споживацьке ставлення до
Землі, сортування сміття, жорстокого поводження з тваринами та їхнього вбивства, утворення
озонових дір та глобального потепління. Всім
гостям на виході з виставки дарували насіння
різних рослин – від овочів до квітів. Це мало заохотити відвідувачів висаджувати насіння та піклуватися про природу [7].
Митці досліджують взаємодію людини та природи з давніх-давен, але швидкі кліматичні зміни викликали нову хвилю зацікавлення проблемою. Деякі художники зосереджуються на
стійких матеріалах чи властивостях своїх робіт,
а інші намагаються викликати особливі почуття
в глядачів, показуючи незручну правду сьогодення, або моделюють недалеке майбутнє планети, те, що може з нею статися, якщо нічого не
змінювати [3]. Оскільки люди в цілому зростають
більш екологічно свідомими та обізнаними з такими речами, як кліматичні зміни та забруднення, рух екомистецтва здобуває все більше прихильників. Хоча цей напрям існує дуже давно,
він лише нещодавно закріпився як у художній,
так і в суспільній свідомості [4].
Хоча мистецтво може бути дуже різним, все ж
є дещо спільне: використання різних методів, щоб
висловити щось, що часом може здатися невимовним. І критикуючи дійсність, і здійснюючи експериментальні демонстрації, екомитці допомагають
нам відчути наслідки швидких змін у навколишньому середовищі, відкриваючи нові перспективи,
які суттєво різняться від наукових досліджень, що
зазвичай вимагають єдиного тлумачення явищ.
Проте навіть учені починають усе частіше розглядати мистецтво як важливий внесок у «пошуки
культури стійкості», за словами Марії Герас, яка
проводить дослідження трансформативного навчання для сталого розвитку в Інституті екологічних наук і технологій. Вона вважає, що мистецтво
може допомогти всім нам зрушити індивідуальні
та колективні межі дій щодо забезпечення стійкості. Мистецтво може також допомогти покращити
наші можливості для вирішення нових екологічних складностей та невизначеності, поглиблення
розуміння наших дій та можливостей [3].
Мистецтво може нас шокувати – спонукати
до дії. «Художники можуть спілкуватися так, як
вчені не можуть», – стверджує Джудіт Найт, директорка лондонської організації ArtsAdmin, яка
демонструє сучасне мистецтво. «Аудиторії важливо бачити, що ще не пізно – інакше людство не
побачить сенсу щось змінювати» [1].
Оскільки наука та мистецтво занурюються все
глибше в таїни природи, вони часто перетинаються, особливо у галузях, які вимагають обох типів
пізнання дійсності. Цю тезу також підтверджує
Ерін Еспелі, директор Студії природи, довкілля,
науки та технології для мистецтв в Університеті
Колорадо. Він говорить: «У нас є величезне бажання вчених співпрацювати з різною аудиторією та бажання митців боротися з глобальною проблемою, з якою ми стикаємося зараз» [2].
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Чи може мистецтво справді врятувати світ? За
короткий час це зробити складно. Багато залежить
від політиків, громадських діячів, волонтерів. Але
те, що може зробити мистецтво – це постійно нагадувати нам, що світ ще можна врятувати. Френні
Армстронг, кінорежисерка, стверджує: «Єдиний
спосіб, яким ми можемо зупинити швидкі зміни
клімату, – це масово скоротити глобальні викиди.
Єдиний спосіб скорочення глобальних викидів –
це міжнародно-обов'язковий договір» [1].
Висновки з даного дослідження і перспективи. Мистецтво – це дивовижна річ. Якщо ми
відкриємо для нього свою свідомість, це може нас
сильно змінити та розширити межі нашого світорозуміння. Але іноді мистецтво нам потрібне як

каталізатор змін, заклик до дії, для пробудження
колективної совісті людства. Екомистецтво може
допомогти нам змінити наші звички, відрадити
від споживацького способу життя та відкрити нам
нові способи зв’язку із світом, щоб жити у більшій
гармонії зі світом, з великою повагою до крихкої
і прекрасної планети, яку ми населяємо.
Отже, екомистецтво сьогодні є одним із дієвих
засобів зосередження уваги на екологічних загрозах людству. Впливаючи на емоційну та інтелектуальну сферу нашої свідомості воднораз, твори екомистецтва спонукають соціально активну
частину людства до рефлексії, зважених рішень
у системі відносин «людина – світ природи», усвідомлення власної приналежності до цього світу.
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Натюрморт в українському мистецтві
Анотація. У статті висвітлюються особливості українського «натюрморту» як жанру образотворчого мистецтва. До уваги беруться його розквіт в різні періоди в різні періоди століть та його становлення як самостійний жанр в образотворчому мистецтві. Розглядаються особливості застосування різних технік та новітніх впроваджень. Досліджуються активні пошуки в області композиції, кольору, форми. Натюрмортом
заведено називати зображення неживих предметів, об’єднаних в єдину композиційну групу. Походження
слова «натюрморт» французьке – nature morte – «мертва природа». Спеціальна організація мотиву (постановка) – один з основних компонентів образної системи жанру натюрморту. Натюрморт може виступати як
один із жанрів станкового живопису, проте може бути й частиною композиції жанрової картини, портретакартини. У такому разі натюрморт виконує значну роль у розкритті змісту композиції та сюжету картини.
Ключові слова: натюрморт, етюд, композиція, колорит, рисунок, жанри живопису.
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Still life in Ukrainian art

остановка проблеми. Натюрморт – це
П
не тільки предмети, а й розмова про навколишнє життя людини, про його духовний

світ, справи та час, в якому він живе.
Українському натюрморту притаманна сила
живописного темпераменту, національний колорит та любов до життя. Він створює справжній
гімн природі, її розкішним і щедрим дарам.
Розвиток живопису в Україні зі своїми особливостями. Сім віків з десятого по сімнадцятий тривала велична епоха давньоруського мистецтва.
Але тільки на рубежі XVII–XVIII віків слідує рішучий перелом у бік розвитку світського мистецтва в Україні [2, с. 36]. Велике значення мають
такі реформи в області культури й мистецтва.
Метою цієї статті є знайомство з українським
натюрмортом, як самостійним жанром живопису,
який з'явився на початку XVIII століття. Вивчаючи його надзвичайно стрімкий розвиток, який
став збагачений новими образами, художніми
засобами та темами: за півтора десятка років він
проходить шлях від імпресіонізму до абстрактного надання відповідної форми [5, с. 20].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Українські художники, гуртувалися довкола Романа Сельського, кожен по-своєму рефлексував
над складною і багатозначною природою натюрморту. Спільною рисою творів Романа та Марґіт
Сельських, Володимира Патики, Карла Звіринського та Олекси Сміх-Шатківського й, зрештою,
характерною особливістю української малярської
школи того часу була важливість живописних завдань у малярстві [7, с. 80], зокрема, колористичних, які офіційними мистецькими «критиками»
того застійного часу називалися страшним словом «формалізм», «відірваний від реальності».
Не зважаючи на критику, ці художники зосереджено працювали над «rzeczywistośсіą» власного
досвіду, яка для них була більш реальна, аніж
радянська «дійсність» соцреалістів.
Формулювання цілей статті (формулювання завдання). Характер нових тенденцій
можна визначити, як прагнення художників
зв'язати натюрморт, сюжетне і мальовниче, з навколишнім середовищем. На пленер виносять
«мертву натуру», тобто на повітря, під відкрите
© Балута О.В., 2019
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Summary. The article highlights the features of the Ukrainian still life as a genre of fine art. It takes into
account its flowering at different periods in different periods of centuries and becomes an independent genre
in the visual arts. Features of application of different methods and new acquaintances are considered. Active
searches in the field of composition, color, form are investigated. Still life is called the image of inanimate
objects, combined into a single constituent group. The origin of the word "still life" in French – nature morte –
"dead nature". Special organization of motive (production) – one of the main components of the figurative
system of the still life genre. Still life may be one of the genres of easel painting, but it can also be part of a
composition of genre painting, portrait painting. In this case, the still life plays a significant role in revealing
the content of the composition and plot of the painting. Still life is not only objects, but also a conversation
about the surrounding life of man, his spiritual world, affairs and time in which he lives. The Ukrainian still
life is characterized by the power of colorful temperament, national color and love of life. This creates a true
anthem to nature, its lush and generous gifts. The 18th century is extremely important in Ukrainian art. World
art, culture, science, education are developing rapidly. Art seeks to convey reality: important events, images
of contemporaries. The development of the fine arts in the first half of the nineteenth century is marked by an
interest that is growing in popular life. In the second half of XX century. fine arts still included graphic still
life of a whole galaxy of Ukrainian artists. At the beginning of the twentieth century, the heyday of Ukrainian
still-life painting was marked, which for the first time found equality among other genres. The artists sought
to expand the possibilities of pictorial language, which was accompanied by active searches in the field of composition, color, form. Ukrainian artists turn to the subject of knowledge of the artist's art and creativity. Still
lifes with attributes of art make it possible to study in depth the worldview of contemporary artists.
Keywords: still life, sketch, composition, color, painting genres.
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небо, зв'язують з пейзажами або ж, навпаки, органічно з'єднують з інтер'єром кімнати. У натюрморті хочуть побачити настрій художника, його
власне відображення світовідчуття, його життєвий уклад. Можна нескінченно перелічувати великих українських художників, які виявили себе
в цьому жанрі.
Виклад основного матеріалу. XVIII вік
надзвичайно важливий в українському мистецтві. Бурхливо розвивається світове мистецтво,
культура, наука, освіта. Мистецтво прагне передати дійсність: важливі події, образи сучасників.
Розвиток першої половини XIX віку зображального мистецтва відмічено інтересом, що посилюється до народного життя [4, с. 69].
Уявлення про нього спочатку було пов'язане
із зображенням дарів моря та землі, різноманітного світу речей, навколишнього середовища
людей. До кінця XIX віку натюрморт, на відміну
від історичної картини та портрета, розглядався
як «нижчий» жанр в мистецтві. Головним чином
він існував як навчальна постановка і допускався лише в обмеженому розумінні як живопис кольорів і фруктів. На початку ХХ століття ознаменувався розквіт українського натюрмортного
живопису, який уперше знайшов рівноправність
серед інших жанрів. Художники прагнули розширити можливості зображальної мови, це супроводжувалось активними пошуками в області
композиції, кольору, форми [3, с. 35].
У 30-40-ві роки ХХ сторіччя цей розвиток зупинився, але вже з середини 50-х років натюрморт переживає в живописі новий етап розвитку і з цього часу остаточно і твердо він встає на
один рівень з іншими жанрами. У той період
офіційне мистецтво залишається на позиціях
реалізму. І натюрморт розвивається в цьому ж
ключі. Так, як він не був «високим жанром», то
він став інтер’єрним. Зараз в Україні існує як би
два паралельних художніх світів. З одного боку
це художники реалісти, які працюють в класичних традиціях, з інших автори, які дотримуються
постмодерністських тенденцій [1, с. 100].

У другій половині XX ст. в образотворче мистецтво стрімко увійшли графічні натюрморти цілої
плеяди українських митців. В колекції музею нараховується близько сотні робіт, виконаних в техніках акварелі, пастелі, гуаші, офорту, монотипії,
кольорової ліногравюри, рисунку олівцем.
У 60-70-ті роки українські художники звертаються до сюжетів, пов'язаних з селянським життям
та побутом, з працею людини села. Очима трударяселянина бачимо ми результат його роботи в картинах Я.П. Калашника та Т.О. Хитрової "Овочі".
У 80-90-ті роки з'являються твори камернодуховного напрямку, які спонукають багатьох
художників до поглибленого аналізу духовного
життя сучасників. Українські митці звертаються до теми пізнання мистецтва та творчості художника. Натюрморти з атрибутами мистецтва
дають можливість поглиблено вивчати світогляд
сучасних митців [6, с. 25].
У нейтральних натюрмортах вони витягували
назовні цілі пласти мистецьких та духовних орієнтирів української культури: дивимося на фрукти на столі – й бачимо Париж; оглядаємо яскраві
картини в картинах й відчуваємо присутність Матіса; розглядаємо разок коралів і згадуємо українське народне мистецтво; бачимо хрест, розп’яття,
ікону – і ось уже перед нами образ християнської
духовної культури; вдивляємося в мальовничий
гірський краєвид за вікном, дерев’яну церковцю –
й бачимо Україну; оглядаємо образ Юрія Змієборця на шталюзі й розуміємо, що в цих спокійних речах відбувається напружена боротьба. Відчуваємо,
що всі ці речі сигналізують нам пошуки й смаки,
експерименти та дослідження, працю львівських
майстрів, їх львівську «природу речей» [8, с. 115].
Висновки. Отже, як бачимо, народження натюрморту – це історія загадкового переходу від
повчальних картин з висловами до задоволення від розглядання деталей побуту. Протягом
багатьох століть саме натюрморт виступав тим
жанром, де художникам найбільш оптимально
вдалося реалізувати власті формальні, технічні
та стильові пошуки.
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Художні особливості зображення марини і морського пейзажу
у світовому й європейському мистецтві
Анотація. У статті досліджено історію виникнення та художні особливості зображення марини і морського пейзажу. Проведено детальний аналіз робіт відомих художників світового і європейського мистецтва,
що працювали у жанрах морський пейзаж і марина. Вивчаючи риси даного жанру розвиток і трансформації у різні епохи на прикладах робіт відомих художників світового й європейського мистецтва, виявлено,
що твори живопису жанру марина і морський пейзаж, можна класифікувати за сюжетом, стилем написання. Так морський пейзаж дуже часто ототожнюють з мариною, проте, при аналізі пейзажів з зображенням моря та систематизувавши їх за тематикою, можна зробити висновок, що марина та морський пейзаж
різні за головним предметом і сюжетом зображення. Як морський пейзаж, так і марину, доцільніше виокремити як піджанри в жанрі пейзаж. Так, у марині головним і основним сюжетом виступає зображення
моря й атмосферні явища над ним, на відміну від морського пейзажу, де море є другорядним, на фоні
кораблів, архітектури, людей чи подій, що із ними трапляються.
Ключові слова: пейзаж, марина, морський пейзаж, мариністика, живопис, мариніст.

Viter Inna

Borys Grinchenko Kyiv University

Art features of marine and seascape depiction
in world and European art

остановка проблеми. Внаслідок стрімП
кого розвитку, жанр пейзажу швидко
розгалузився на види, але при дослідженні мор-

ського пейзажу і марини на прикладах робіт відомих художників стало зрозуміло, що необхідно
виокремити морський пейзаж і марину.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Проблемі формування жанрової особливості морського пейзажу та марини присвячені праці дослідників з різних галузей знань. Вплив живопису
голландських майстрів на формування поняття
марина висвітлено в працях В. Берницевої [1]; традиції мариністів ХІХ ст. в мистецтві кримського регіону ХІХ–ХХ ст. вивчав Н. Бондарчук [2].
Більша частина інформації про пейзаж із
зображенням моря і марину знаходиться на російських електронних ресурсах, в розділах які
пов’язані із контекстом історії мариністики на
прикладах робіт відомих художників.
Виділення невирішених раніше часток
загальної проблеми. Морський пейзаж дуже

часто ототожнюють з мариною, проте між ними
є різниця.
Слово «марина» (італ. marina) походить від латинського marinus – морський вид, це різновид пейзажу з морською тематикою на картинах, малюнках
чи гравюрах, суть обраного сюжету зображення стану води, й атмосферні явища над ним [4].
Види узбережжя, архітектура поблизу моря,
венеціанські марини, морські гавані, порти,
й інші сюжети, в яких вода слугує лише фоном
і не є основним мотивом зображення, доречніше
віднести до жанру морський пейзаж.
Морський пейзаж доцільніше віднести до
пейзажного живопису, а марину розглядати як
окремий жанр.
Також слід зазначити, що при дослідженні жанру морського пейзажу та жанру марини
в українському культурному просторі майже відсутня інформація про українських митців, що
працюють у жанрах морського пейзажу та марини. Так як, у нас є своя культурна традиція, слід
© Вітер І.О., 2019

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Summary. The article explores the history of origin and artistic features of the marine and seascape depiction.
There is a result of the detailed analysis of the works of famous world and European artists, who worked in the
genres of seascape and marine. Studying the features of this genre development and transformation into different epochs, on the examples of works of famous world and European artists, author found that painting of such
genres as marine and seascape could been classified by plot and style of painting. The existence of Ukrainian
artistic culture of the sea depiction led to consideration of the genre features of the seascape and the marine
based on the paintings of Ukrainian artists. Seascape often is identified as the marine, however, analysis of
landscapes depicting of the sea allowed us to classify them by topic. As a result, we can conclude that the marine and the seascape are different in the main subject and plot of the image. It is more appropriate to attribute
the seascape and the marine to the landscape genre and to distinguish them as two separate parts in this genre
in painting. The main and lead story in marine is the image of the sea and the atmospheric phenomena above
it, unlike the seascape, where the sea is minor, against the background of ships, architecture, people or events
that occur with them. According to the results of the systematization of seascapes by theme criterion, the following varieties are distinguished: seascapes depicting mythological and biblical subjects; pictures of the sea
reflecting real historical events, sea battles with ships in the sea; venetian marine shape; a landscape where
the sea is depicted as a stormy element; calm at sea, and images of people filled with harmony of peace and
joy. The study of artistic features of the marine and the seascape depiction in the works of world and European
artists made it possible to find out the contribution of Ukrainian artists to the world marinistics.
Keywords: landscape, marine, seascape, marinistics, painting, marinist.
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розглядати жанрові особливості морського пейзажу та марини за живописом саме українських
художників.
Загалом варто наголосити, що море з’явилося
в образотворчому мистецтві більш ніж тисячі
років тому, спочатку в декоративно-прикладному мистецтві, як фонові зображення до міфологічних та біблійних сюжетів, і розвивалося так
включно до XIV-XV століть.
У період Середньовіччя найбільшим попитом
у живописі був іконопис і сюжети про життя святих, натомість пейзаж як жанр був відсутній взагалі, до періоду повернення до античних ідеалів
епохи Відродження. У Давній Греції, оточеній
трьома морями та тисячами островів, художник
втілював своє захоплення морем через гравюри,
гобелени, орнаментами на посуді та стінах. Одна
з найдавніших грецьких марин являє собою розпис на грецькій амфорі, на якій зображено Одисея та сирен котрі затягують моряків у море (датується 470-480 р. до н.е.).
Митці епохи Відродження також зображували природу, проте, найчастіше для портретів заможних клієнтів, що можна зустріти у портретах
Леонардо Да Вінчі та Рафаеля Санті.
Пізніше марини з’явилися в історичному живописі, де море – середовище для відображення
морських баталій і битв. При цьому у побутовому
жанрі, далекому від історії марини, зображують
крах кораблів, чи, навпаки спокійне море або
його узбережжя [7].
Розвиток суднобудування й мореплавства
сприяв виникненню та попиту на марини у живописі на графіці, як самостійного жанру, що
сформувався у Європі на початку XVII ст. Сама
давня марина, що дійшла до наших днів, датується 79 роком н.е., та являє собою фреску «Морська гавань», що знайдена при розкопках давньоримського міста Стабії (Помпеї) [5].
Становлення морського пейзажу і мариністики як окремого жанру починається в Голландії. Саме голландці безперечно вдячні морю, що
було джерелом їх воєнно-морської звитяги, й економічного процвітання. Активна колоніальна
експансія і підвищений інтерес аристократії до
нещодавно відкритих континентів, які відкривали для них нові місця з до цього небаченою
природою, народжує новий вид друкованої продукції – атласи. Ці збірники представляли собою
наукові видання, де були представлені географічні і морські карти. Оскільки в цих виданнях
часто зображувались море і кораблі, вони вплинули на формування марини, як окремого підвиду. Вони популяризували цей вид пейзажу, який
трансформувався впродовж різних епох, за допомогою розвитку й удосконалення техніки його
виконання [1].
Після детального аналізу історії появи мариністики, варто виявити певні риси даного жанру,
сюжети, стилі та підходи художників, що роблять
марину надзвичайно різноманітною. Проте, у зображеннях чітко прослідковується, що море – це
просто водне середовище, «де щось відбувається».
Найбільш відомими художниками, які працюють
у жанрі марини, можна назвати європейців епохи
бароко та романтизму з Голландії (Нідерланди).
Так, голландський мариніст Адам Сіло, що
30 років, займався корабельним будуванням і хо-

див у море, зображував кораблі настільки точно,
щоб не пропустити найменших деталей їх побудови, що по його роботам моряки могли вивчати
мореплавне діло [4].
У цьому зв’язку варто згадати, що нідерландець за походженням Якоб ван Рейсдал, створив
серію поетичних морських пейзажів у холодній
сіро-блакитній і золотаво-охристій гамі «Веселка у штормовому морі» 1655 р., «Хвилеріз»
1670-1672 р., «Морський беріг» 1670 р. [7].
Натомість фламандець Ян Порселліс, лідер
нідерландських мариністів XVII ст., був одним
з перших, хто показав море не задля битви чи
зображення величезного корабля, а задля атмосфери, що передана у єдності хмарного неба
та прохолодного величного моря, через тонкі градації кольору у своїх творах «Буря у морі» 1629 р.,
«Кораблекрушіння» 1631 р. [1].
У Франції одним з представниками даного
жанру є неперевершений мариніст Клод Жозефін Верне, та його учень Жан-Анрі д’Арль, а
також художник класицизму Клод Лорен який
одним з перших ввів у свій морський пейзаж,
пронизаний духом гармонії сяюче сонце. Він
вивчав секрети світла й освітлення у ранкову,
денну та вечірню пору, а саме як вони міняють
атмосферу та форму пейзажу.
Останнім цю манеру письма підхопив британський мариніст Уільям Тернер, ексцентричний
та готовий ціною навіть власного життя передати атмосферу через свої відчуття і переживання. У його роботі «Завірюха» митець по пам’яті
передав свої враження на полотні після того як
наказав прив’язати себе до мачти та залишити
у морі на період шторму. Світло, настрій і колір
були головними у його роботах. Уільям Тернер
перший з художників зробив величезний прорив у розвитку мариністики, він почав зображувати море заради нього самого. У творах митця
на прикладах «Бурне море» 1840 р., людина чи
плот, в якому вона знаходиться покликані тільки підкреслювати могутність та велич марини.
Полотна Уільяма Тернера буквально світяться
та залиті сонцем, навіть тумани на цьому фоні
стають виграшно яскравими, що згодом дадуть
поштовх і надихнуло плеяду імпресіоністів [5].
Король небес Ежен Буден 1824-1898 р., та інші
імпресіоністи того часу у своїх етюдах море атмосферні явища зробили головним сюжетом марини.
Наступні перевтілення марин розкриті в роботах Клода Моне через сяюче мерехтіння води,
та жваві порти Едуард Мане, яскраві акварелі
Альберта Марке, елегантні регати Рауль Дюфі, колоритні марини Анрі Матіса, Жоржа Сера, Поля
Синьяка, навіть Сальвадор Далі та Рене Магріт не
встояв перед сюжетом морської тематики [7].
У реалістичному напрямку можна розглянути
декількох художників, які своєю творчістю вписали своє ім’я у історію світового мистецтва. Один
з них, це титан цієї справи – Іван Костянтинович
Айвазовський, відомий більш ніж шістьма тисячами робіт. Його працелюбність та повна віддача
живопису зробила його одним з найвідоміших
і улюблених митцем у світі [2]. Олексій Петрович
Боголюбов, та відома серія його робіт, останнього,
які виконані в академічній манері, але між тим
наповнені любов’ю до природи у всіх ії проявах.
Інші мариністи Алісов Михайло Олександрович

український мариніст зі своїми умиротвореними
пейзажами, що працював під безпосереднім керівництвом Айвазовського. Ще один українець
Мамич Степан Гаврилович на творчість якого
значний вплив мала Творчість Н.С. Барсамова,
що працював у творчому методі реалізм [6].
Із сучасних художників найбільш яскраві
та відомі: Зарія Форман, американка що створює
мистецтво гіперреалізму, та піднімає у своїх роботах екологічну тематику. Крім неї варто згадати
Пола Бонда, мексиканського художника-сюрреаліста, якій магічно змішує реальність з вимислом.
Натомість Леонід Афремов зі своїми яскравими
та життєрадісними роботами, що створені у вільній формі за допомогою мастихіну, можна порівняти із художниками цифрового живопису які
теж не встояли перед морською тематикою Артема Чебоха, Джима Уоррена, Дехонга Хе.
Якщо систематизувати морський пейзаж за
тематикою, можна виокремити його різновиди:
1. Пейзажі моря що зображують міфологічний та біблійні сюжети, їх варто проілюструвати
прикладами робіт:
– Амброджо Лоренцетті «Сцени життя Святого Миколая» 1330 р.;
– Пітера Брейгеля Старшого «Падіння Ікара»
1558 р.;
– Пітера Пауля Рубенса «Свята Вальбурга
і чудо спасіння у шторм» 1611 р.;
– Рембрандта «Христос під час шторму на Галілейському морі» 1633 р.;
– Клода Лоррена «Відплиття святої Урсули
та одинадцяти тисяч дів» 1614 р.; «Викрадення
Європи» 1655 р.; «Пейзаж з Ацисом і Галатею»
1657 р.;
– Уільяма Тернера Уліс насміхається над Поліфемом. «Одісея» Гомера 1829р.;
– Пауля Бриль та Фридерика ван Валкенбох
«Ісус якій іде по морю Галілейському» 1590 р.;
– Олександра Кабанель «Народження Венери» 1865 р.;
2. Картини моря що відображують реальні історичні подіі, морскі баталіі з кораблями
у морі:
– Хендріка Корнеліса Вром «Флотілія у Морі»
1614 р.;
– Яна Порселліса «Голландські кораблі під
час шторму» 1620 р.;
– Корнеліса Вербеек «Морській бій між голландськими та іспанськими воєнними кораблями» 1620 р.;
– Віллема ван де Вельде Молодший «Голландський флот збирається до чотирьох денного
бою» 1670 р.;
– Івана Костянтиновича Айвазовського «Американські суди біля скелі Гібралтару» 1873 р.;
– Ніколаса Полока «Сдача судна «Трінідад
17 лютого 1797 р.» 1800 р.;
–
Теодора
Жеріко
«Плот
«Медузи»
1818-1819 р.;
– Едуарда Мане «Втеча Рошфора» 1881 р.;
3. Венеціанська форма марини що широко
розкрита у роботах Джованні Антоніо Каналя
(Канателло) «Повернення Бучінто до молу палацу Дожів» 1730 р., «Гавань Сан Марко » 1730 р.,
«Фонтегетто делла Фарина у Венеції» 1735 р.;
4. Морські судна і порти, в яких чітко проглядається тематика суднобудування:
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– Яна Порселліса «Голландські кораблі під
час шторму» 1620 р.;
– Яна Порселліса «Англійські кораблі у бурному морі» 1620 р.;
– Яна Порселліса «Море у похмурий день»
1630 р.;
– Сило, Адама «Парусні суди під час хвилювання» 1730 р.;
– Сило, Адама «Маневри флоту, влаштовані
в затоці Ей на честь перебування Петра I у Амстердамі» 1698-1699 р.;
– Сило, Адама «Голландське китобійне судно
і інші суди у льоду» 1698-1760 рр.;
5. Пейзаж, де море зображено як стихія, що
штормить і бушує:
– Брейгеля старшого «Шторм (Буря на морі)
1568 р.;
– Яна Порелліса «Голандскі кораблі під час
шторму» 1620 р.;
– Д’арля Жан Анрі «Кораблекрушіння»;
– Д’арля Жан Анрі «Кораблекрушіння біля
побережжя»;
– Джозефа Меллорд Уільям Тернер «Бурне
море» 1840 р.;
6. Штиль на морі, та зображення людей наповнені гармонією спокоєм і радістю:
– Клода Лоррена «Морська гавань на заході
сонця» 1639 р.;
– Уінслоу Хомера «На пляжі» 1869 р.;
– Джозефа Мелорда Уільяма Тернера «Схід
сонця крізь туман. Рибаки чистять та продають
рибу» 1807 р.;
– Клода Моне «Враження. Схід сонця» 1872 р.;
– Уінслоу Хомера «Лунне сяйво» 1875 р.;
– Клода Моне «Скали у Етрету» 1885 р.;
– Жоржа Сера «Порт-ан-Бессін- вхід у гавань»
1888 р.;
– Жоржа Сера «Вишки та вид на море у Поран-Бессені» 1888 р.;
– Ежена Буден «Пляж у Трувілі» 1893 р.;
– Андре Дерена «Човни у Коліпурі» 1905 р.;
– Аркадія Рилова «У блакитному просторі»
1918 р.;
– Миколая Дубовський «Притихло» 1890 р.;
– Архіпа Куінджи «Беріг моря зі скелею» 18981908 рр.;
– Архіпа Куінджи «Море» 1898-1908 рр.;
– Іллі Репіна «Якій простір» 1903 р.;
– Хакіна Сороль’я «Діти на пляжі» 1910 р.;
– Валентина Сєрова «Одісей і Навсикая»
1910 р.
Висновки з даного дослідження і перспективи. В статті розглядається проблема виокремлення морського пейзажу і марини із жанру
пейзаж. Фактором, який дає можливість стверджувати, що марина є окремим підвидом жанру
пейзажу є активна колоніальна експансія і підвищений інтерес західної аристократії до нещодавно відкритих континентів.
Інтерес європейців до кругосвітніх подорожей, які відкривали для них нові місця з до
цього небаченою природою, народжує новий вид
друкованої продукції – атласи. Ці збірники представляли собою наукові видання, де були представлені географічні і морські карти. Оскільки
в цих виданнях часто зображувались море і кораблі, вони вплинули на формування марини,
як окремого підвиду.
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Художники з різних країн звертались до зображення моря не задля битви чи зображення
величезного корабля, а задля атмосфери, що передана у єдності хмарного неба та прохолодного
величного моря, через тонкі градації кольору.

Отже, дослідження художніх особливостей зображення марини та морського пейзажу у творчості світових та європейських художників дозволило
з'ясувати, що марину і морський пейзаж, можна
вважати окремими підвидами жанру пейзаж.

Список літератури:

1. Берницева В.А. Голландская гравюрная марина XVII века : дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.04. СанктПетербург, 2011. 324 с.
2. Бондарчук Н.О. Пейзаж у живописі кримських художників ХХ ст. : дис. канд. мистецтвознавства : 17.00.05.
Харків, 2017. 471 с.
3. Бородина С. Маринистика в изобразительном искусстве морских держав XVII. Мир искусств. 2018.
URL: http://int-ant.ru/news/news-culture/art_k/marinistic-in-fine-art-maritime-powers-of-the-seventeenth-century/
(дата звернення: 20.11.2019).
4. Голландцы и вода станут героями выставки в Национальной галерее в Вашингтон // Архив.
URL: https://artchive.ru/news/3391~Gollandtsy i voda_stanut_gerojami_vystavki_v_Natsional'noj_galeree_v_
Vashingt (дата звернення: 20.11.2019).
5. Грошева А. Марина. Живопись среди волн. Артхив. 2019. URL:https://artchive.ru/encyclopedia/2041~Marina
(дата звернення: 19.11.2019).
6. Пейзажний жанр у живописі: історичний аспект. Внесок голландських та російських митців у розвиток пейзажного жанру. 2017. URL: http://www.startpedahohika.com/sotems-1465-1.html (дата звернення: 18.11.2019).
7. Терещенко Е.Ю. Искусство в системе морской культуры. Общество: философия, история, культура. 2016.
№ 2. С. 108–111.
8. Якоб ван Рёйсдал. 2018. URL: https://www.wm-painting.ru/Rr/p2_articleid/1684 (дата звернення: 22.11.2019).

References:

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

1. Bernitseva, V.A. (2011). Gollandskaya gravyurnaya marina XVII veka [17th century Dutch engraving marina].
(PhD Thesis). Sankt-Peterburg.
2. Bondarchuk, N.O. (2017). Peizazh v zhyvopysi krymskykh khudozhnykiv XX stolittya [Landscape in painting of
Crimean artists of the twentieth century]. (PhD Thesis). Kharkiv.
3. Borodyna, S. (2018). Marynystyka v yzobrazytelnom yskusstve morskykh derzhav XVII [Marinistics in the fine
arts of sea counties XVII]. Myr yskusstv [World of art]. Availeble at: http://int-ant.ru/news/news-culture/art_k/
marinistic-in-fine-art-maritime-powers-of-the-seventeenth-century/ (accessed 20 November 2019).
4. Hollandtsy y voda stanut heroiamy vystavky v Natsyonalnoi haleree v Vashynhton. [Dutch and water will be the
heroes of the exhibition at the National Gallery in Washington]. Artkhyv [Artkhyv]. Availeble at: https://artchive.
ru/news/3391~Gollandtsy_i_voda_stanut_gerojami_vystavki_v_Natsional'noj_galeree_v_Vashingtone (accessed
20 November 2019).
5. Hrosheva, A. (2019). Maryna. Zhyvopys sredy voln [Painting among the waves]. Artkhyv [Artkhyv]. Availeble at:
https://artchive.ru/encyclopedia/2041~Marina (accessed 19 November 2019).
6. Peizazhnyi zhanr u zhyvopysi: istorychnyi aspekt. Vnesok hollandskykh ta rosiiskykh myttsiv u rozvytok
peizazhnoho zhanru [Landscape genre of painting: historical aspect. An extraterrestrial Hollandian and Russian
cape at the landscape] startpedahohika [start pedagogy]. Availeble at: http://www.startpedahohika.com/
sotems-1465-1.html (accessed 18 November 2019).
7. Tereshchenko, E.Iu. (2016). Yskusstvo v systeme morskoi kultury. [Art in the system of marine culture]
Obshchestvo: fylosofyia, ystoryia, kultura [Society: philosophy, history, culture], no. 2, pp. 108–111.
8. Iakob van Rёisdal (2018). Sovremennaya i mirovaya zhivopis [modern and world painting]. Availeble at:
https://www.wm-painting.ru/Rr/p2_articleid/1684 (accessed 22 November 2019).

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-178
УДК 655.3.066.32:7.05(091)”189/191”

839
Давидова К.О.

Київський національний університет культури і мистецтв

Огляд наукових робіт, статей, монографій
та інших тематичних публікацій в контексті розвитку
привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття
Анотація. Проведено огляд наукових робіт (публікацій) останніх років в контексті розвитку поштової
привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Розкрито зміст, проблематику та основні напрямки наукових досліджень авторів видань, присвячених розвитку та становленню привітальної поштової
листівки не тільки як засобу комунікації, але і як об’єкту культурної спадщини, об’єкту колекціонування
та філологічного аналізу. Висвітлюється різноманітність напрямків наукових досліджень, в яких поштова листівка, зокрема і вітальна, розглядається і в контексті історичного аспекту (історія виникнення та
розвитку листівки), і як джерело вивчення культурного розвитку відповідної епохи (розгляд листівки як
феномену художньої культури), і як об’єкт колекціонування (пропонуються основні принципи класифікації, створюються методики атрибуції та науковий опис, розглядаються різні підходи до експонування колекцій листівок за тематичними збірками з точки зору мистецтвознавців, філокартистів). Також в статті
наведено наукові публікації авторів, які досліджували не лише лицьову сторону поштової листівки, яка
містить художнє (графічне) зображення, а й зворотній бік, на якому розміщений текст, поштові штемпелі,
країна походження, дати відправлення (виготовлення), тощо. Акцентовано увагу на роботі, де автор вперше здійснив аналіз основних напрямків використання текстів відкритих листів та розробив методичні
рекомендації по їх вивченню.
Ключові слова: привітальна листівка, відкритий лист, поштівка, кінець ХІХ – початок ХХ століття, засіб
комунікації, колекція.
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Summary. The scientific works (publications) of the last years in the context of the development of a postcard
of the late XIX – the beginning of the XX century are reviewed. The contents, problems and main directions of
scientific researches of the authors of the editions devoted to the development and formation of the greeting card
not only as a means of communication, but also as an object of cultural heritage, object of collecting and philological analysis are revealed. Various areas of research are highlighted, in which the postcard, including the greeting card, is considered in the context of the historical aspect (history of the emergence and development of the
postcard), and as a source of study of the cultural development of the relevant era (consideration of the postcard
as a phenomenon of artistic culture), and collecting act (basic principles of classification are offered, attribution
techniques and scientific description are created, different approaches to exhibiting leaflet collections on thematic
collections from the point of view of art are considered oznavtsiv, filokartistov). The article also contains scientific publications of authors who have investigated not only the front side of the postcard containing the artistic
(graphic) image, but also the reverse side, which contains the text, postage stamps, country of origin, date of dispatch (manufacture), etc. Emphasis is placed on the work where the author first analyzed the main areas of use
of texts of open letters and developed methodological recommendations for their study. At the same time, there
are publications that pay attention to the fact that the postcard is part of a culture that reflects national etiquette,
values, traditions, tastes of the region in a particular historical period. The article also focuses on the works in
which the authors highlight the existence of the charity union "St. Eugene", gives an example of a dissertation
study, in which the author defines the concept of "charitable postcard", reveals the features of artistic and printing design of charitable postcards, created a classification of charitable leaflets signs.
Keywords: greeting card, open letter, postcard, end of XIX – beginning of XX century, communication tool,
collection.

остановка проблеми. Проблема поляП
гає в тому, що не зважаючи на значну
кількість та різноманітність наукових дослід-

жень поштової листівки, на сьогоднішній день
малодослідженою з позиції дизайну залишається привітальна листівка в Україні, її історія становлення та розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед останніх досліджень поштових листівок
на увагу заслуговують роботи таких науковців
як Самбур М.В., Радіонова А.Є., Гребеннікової

Т.Г., які займались проблематикою класифікації
та експонування поштових вітальних листівок.
Видова листівка як історичне джерело розглянута в роботі Ларіної А.Н. Науковець у своїй дисертації «Документальная открытка конца XIX – начала XX вв. как источник по истории и культуре
Москвы» вперше здійснила аналіз основних напрямків використання текстів відкритих листів
та розробила методичні рекомендації щодо їх вивчення. Мозохіною Н.А. у своєму дисертаційному
дослідженні «Открытки Общины св. Евгении как
© Давидова К.О., 2019
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художественный проект мастеров объединения
"Мир искусства"» було позначено та вивчено своєрідність мистецтва листівки, як явища російської
графіки, проведено аналіз листівок, створених
відомими художниками А.Н. Бенуа, М.В. Добужинським, І.Я. Білібіним, Н.К. Реріхом. У науковій праці Паур І.В. здійснено аналіз етапів
еволюції видової поштової листівки в Україні,
охарактеризовано типологічні особливості кожного з них. Наявність цих публікацій свідчить,
що поштова листівка є цікавим матеріалом для
вивчення за різноманітними напрямками.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Під час написання наукових праць, дослідники не приділяли значної
уваги дизайнерському наповненню поштової вітальної листівки в процесі її історичного розвитку
та еволюції, особливо в розрізі конкретної тематики. Не вивчений вплив конкретного історичного
періоду на формування дизайнерського рішення
(художнього оформлення) вітальної листівки.
Поза увагою залишився соціокультурний вплив
та залежність від регіонального розвитку.
Залишається не розкритою проблематика
розвитку та становлення саме української вітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття, особливо в контексті тематичного спрямування та дизайнерського оформлення. Не вивчений
вплив західних мистецьких традицій на формування вітчизняного мистецького продукту.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є огляд
наукових робіт, статей, монографій та інших тематичних публікацій в контексті розвитку привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. Для включення листівки в історико-культурний контекст,
необхідно дати об'єктивно обґрунтоване визначення, яке розширить можливість використання
листівки в науковій і експозиційній діяльності.
Образотворчі матеріали, складовою частиною
яких є відкриті листи, на сьогоднішній день
є надзвичайно затребуваними, але маловивченими історичними джерелами.
Серед останніх досліджень та публікацій
у рамках означеної проблематики насамперед
заслуговують на увагу приведені нижче наукові
роботи, статті та монографії.
Зокрема, є дуже цікавою робота Самбур М.В.
«Открытка в контексте культуры: атрибуция, научное описание, экспонирование». Тема даного
дослідження є актуальною, тому що раніше дослідниками розглядалась лише історія листівки.
Самбур М.В. запропонувала основні принципи
класифікації, розробила методики атрибуції
та науковий опис, експонування листівок [12].
В процесі дослідження листівок даним автором
було опубліковано ряд статей:
«Почтовая открытка как источник информации по истории и культуре». Статтю присвячено
проблемі розгляду листівки як історичного джерела. Листівки аналізуються з точки зору укладеної в них інформації [13];
«Визитная карточка времени». Статтю присвячено проблемі сучасної епістолярної комунікації
на прикладі відкритого листа. Листівка розглядається як засіб культурної комунікації, як історико-культурний об'єкт, як джерело і як музейний
предмет. Пропонується власне визначення по-

няття «відкритий лист». Сучасні листівки класифікуються за їх функціональним призначенням,
дизайну, формі, технології виробництва [10];
«Интерпритация открыток в выставочном
пространстве». У статті розкривається проблема
інтерпретації листівки в виставковому просторі.
Аналізуються тематика, підходи, проблеми експонування поштової картки як музейного предмета
на прикладі конкретних виставок. Дана оцінка
внеску філокартистів в створення виставок листівок. Пропонуються методи показу даного виду
експонатів, що базуються на розгляді листівки як
комплексного історичного джерела [11].
Крім Самбур М.В. проблемою класифікації художніх листівок займалася науковець Родіонова
А.Є. В своїй дисертації «Открытка как феномен
художественной культуры (на материале русской
открытки конца XIX – начала XX века)» (1995 р.)
автор проаналізувала лицьовий та зворотний боки
ілюстрованих листівок з точки зору семіотики [9].
В процесі еволюційного розвитку листівка
з одного боку почала використовуватися як ілюстративний засіб, а з іншого – як текстове повідомлення. Листівки поєднують в собі властивості як образотворчих, так і письмових джерел.
У зв'язку з появою різноманітних друкованих
текстів на листівках виникла необхідність їх філологічного аналізу.
Аналіз основних напрямків використання
текстів відкритих листів вперше здійснила Ларіна А.Н. в дисертації «Документальная открытка
конца XIX – начала XX вв. как источник по истории и культуре Москвы» та розробила методичні
рекомендації по їх вивченню. Мета дослідження
полягає в комплексному вивченні і характеристиці документальних відкритих листів кінця XIX –
початку XX ст., як історичного джерела з історії
і культури Москви. У роботі розглядаються поштові листівки, їх зворотна та лицьова сторона,
штемпеля, надписи та багато чого цікавого, також
надається характеристика ілюстрованих листівок
як історичного джерела і основних методів роботи
з ним. Особлива увага приділена питанням датування дореволюційних листівок. Автор пропонує
вивчати листівки комплексно, аналізуючи відомості про видавництво, місце друку, фотографа,
текст листа, накладі та інші. Коротко викладається історія листівки, зокрема, російської [5; 6].
Також цікава робота Гребеннікової Т.Г. «Коллекции поздравительных открыток в собрании Алтайсконо гусударственного краеведческого музея».
В роботі розглядаються різні підходи до експонування колекцій листівок – з точки зору мистецтвознавців, філокартістів. Робляться висновки про те,
що на сучасному етапі ще не вироблені експозиційні принципи для експонування листівок; в сучасних музеях відчувається брак фахівців, здатних
грамотно представити такі колекції публіці [3; 4].
Стаття Вікулової Л.Г. «История поздравительной открытки» присвячена історії жанру
фатичної комунікації – листівці. Показано становлення жанру вітальної листівки. Доводиться,
що листівка як явище соціального і культурного
порядку дозволяє людині включитися в процес
ідентифікації в рамках певного соціокультурного простору [2].
Ознайомитися з поштовою листівкою, її розвитком можна у статті Леонової О.В. «Почтовая

открытка первой половины ХХ века в коллекции
Омского государственного историко-краеведческого музея». У статті наводиться огляд колекції
поштових листівок першої половини ХХ століття, що зберігаються у фондах музею. Виділено
основні етапи розвитку листівки в зазначений
період. Художня вітальна листівка в дореволюційній Росії видавалася зовсім недовго, саме цим
можна пояснити і невелику кількість таких листівок у колекції музею. Це були красиво оформлені привітання з Новим роком, Різдвом, Великоднем, які несуть в собі інформацію того часу.
Стаття Бутильської Л.В. «Пасхальная поздравительная открытка как лингвокультурный феномен » присвячена опису пасхальної вітальної
листівки з точки зору лінгвокультурного змісту. Автор звертає увагу на те, що листівка є частиною культури, що відображає національний
етикет, цінності, традиції, смаки. Символи, які
зображуються на листівках, можуть послужити
для студентів-іноземців ключем до розгадки особливостей святкування Великодня, її історії, традицій [1]. Смислова структура символу багатошарова і розрахована на активну внутрішню роботу
сприймаючого. «Імплантація» в символіку нерідної лінгвоетнокультури – один з етапів порівняльного аналізу, один із способів правильної інтерпретації досліджуваної лінгвокультури, один
з ключів до успішного міжкультурного діалогу.
В 1893 році в Росії булла створена громада
Святої Євгенії Червоного Хреста, яка займалася
благодійною діяльністю. В пошуках коштів для
існування громада створила своє видавництво
«Издание общины Святой Евгении». Видавництво співпрацювало з художниками «Мира исскуства» та журналу «Художественные сокровища
России». Видавництво громади одним із перших
в Росії почало друк листівок відомих російських
художників. Так, в 1897 році до свята Великодня
було віддруковано чотири листівки художника
Миколи Каразіна. За тридцять років існування
громади видавництвом «Издание общины Святой Евгении» було випущено 6410 листівок тиражем від тисячі до десяти тисяч примірників.
На основі вивчення архівних документів
даної громади Мозохіна Н.О. захистила дисертацію «Открытки Общины св. Евгении как
художественный проект мастеров объединения
«Мир искусства». Проблемы истории и художественной практики». В своїй роботі Мозохіна
Н.О. систематизувала матеріал дослідження, вивчила своєрідність мистецтва листівки, як явища російської графіки, провела аналіз листівок,
створених відомими художниками А.Н. Бенуа,
М.В. Добужинським, І.Я. Білібіним, Н.К. Реріхом. Актуальність дисертації полягає в спробі
вписати листівки видавництва громади Святої
Євгенії в контекст розвитку прикладної друкованої графіки і художнього життя Росії кінця XIX –
початку XX століть [7].
У статті Шаркова І.Г. та Симонян Л.Г.
«Религиозный аспект филокартии в художественной культуре на примере русских и зарубежных
открыток эпохи модерна» розглядається такий феномен російської культури і історії як великодня
листівка. Листівки відігравали велику роль у житті
людини і цілого суспільства та стали своєрідними
візитними картками епохи, ці невеликі за розміром
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шматочки картону з різноманітними зображеннями, посланнями, що адресувалися близьким, в яких
відчувалася своя не менш цікава історія [17].
Над створенням цілісної картини виникнення, виявленні відмінних рис, еволюції вітчизняної благодійної листівки кінця ХІХ – початку
ХХ століття працювала Чорбачиді Софія Олександрівна. У своїй дисертаційній роботі «История
благотворительной открытки (1898-1917)» автор
дала визначення поняття «благодійна листівка»,
встановила час її появи на території Росії, відтворила історичний процес її розвитку, визначення
кола художників, які працювали над оформленням благодійної листівки, виявила особливості
художньо-поліграфічного оформлення благодійної листівок, створила періодизацію історії благодійної листівки в Росії, створила класифікацію
благодійної листівки за різними ознаками [16].
Цікаве дослідження в 2015 році здійснила
Паур Ірина Василівна. У науковій праці на основі
архівних і музейних матеріалів здійснено комплексне дослідження поштової листівки як джерела висвітлення соціокультурного середовища
та історичної топографії Кам'янця-Подільського
кінця XIX – початку XX ст. Розглянуто етапи
еволюції видової поштової листівки в Україні,
охарактеризовано типологічні особливості кожного з них. Виявлено та проаналізовано основні
серії відкритих ілюстрованих листів. Показано,
що поштові листівки з фоторепродукціями краєвидів Кам'янця-Подільського та його передмістя
є важливим зображальним джерелом для дослідження історико-топографічної структури міста
та його окремих кварталів. Разом з тим, вони виконували комунікативну, інформаційну, освітню, виховну, естетичну функції, завдяки чому
зростала їх популярність серед освічених верств
міського населення, що своєю чергою перетворювало листівку на своєрідний феномен міської
субкультури [8].
Більше 600 новорічних та різдвяних листівок,
випущених з кінця 1880-го по 1918 роки , які знаходяться в особистій колекції Чапкіної М., представлені нею в альбомі «Русская рождественская
и новогодняя открытка 1898-1918» в 2012 році [15].
Соковіков С.С. та Ткаченко С.О. свою роботу
також посвятили листівці. У статті «Открытка
в зеркале научных исследований: состояние
и перспективы». Розглядається відкритий лист
в якості об'єкта інтересу дослідників, що належать до різних областей знання. Запропоновано
аналіз публікацій, присвячених листівці, авторами яких були колекціонери [14].
Висновки і пропозиції. Було здійснено
огляд наукових робіт (публікацій) останніх років
в контексті розвитку поштової привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття. Розкрито
зміст, проблематику та основні напрямки наукових досліджень авторів видань, присвячених
розвитку та становленню привітальної поштової
листівки не тільки як засобу комунікації, але і як
об’єкту культурної спадщини, об’єкту колекціонування та філологічного аналізу.
В результаті досліджень було встановлено,
що більшість сучасних наукових робіт, статей
та інших публікацій з визначеної тематики належать російським науковцям. Українська вітальна листівка як об’єкт дослідження феномену
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графічного мистецтва залишається поза увагою
вітчизняних дослідників, особливо в контексті
дизайнерського оформлення. Це потребує подальших мистецтвознавчих досліджень особли-

востей дизайнерського оформлення вітчизняної
поштової привітальної листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття з позиції образно-стильового
та культуровимірного потенціалу.
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Інтерпретація античних міфологічних образів в поемі
Івана Котляревського «Енеїда» та в однойменній танцювальній виставі
Анотація. Вивчення античної міфології, а, зокрема, образів міфологічних героїв, дає змогу близько ознайомитись з культурою давнини, що, безумовно, відіграє значну роль у розвитку світової культурної спадщини. Саме тому, в статті здійснюється порівняльний аналіз міфологічних істот, героїв античності з відповідними образами героїв у танцювальній виставі «Енеїда» [5], яка є чи не єдиним твором такого жанру,
створеного на основі однойменної поеми Івана Котляревського. Також, подано стислий огляд епізодів,
де фігурували образи міфологічних персонажів в танцювальній виставі «Енеїда». Зіставлення богів та
міфологічних істот античного пантеону з їхнім втіленням у поемі Івана Котляревського й танцювальній
виставі «Енеїда» відбувається для кращого розуміння цих персонажів у різних аспектах їхнього характеру. Виявлено психологічні людські фактори у поведінці богів та міфологічних істот, а також, встановлена
зміна рушійної колізії вистави відповідно до античного першоджерела в умовах танцювальної вистави.
Ключові слова: Енеїда, міфологія, бог, образ, танцювальна вистава, поема, античний.
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Interpretation of ancient mythological images in the poem
of Ivan Kolyarevskyі "Aeneid" and in the single dance performace

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Summary. The religious beliefs of the ancient Hellenes play a significant role in the world's cultural heritage.
The study of ancient mythology, in particular the images of mythological characters, gives a more detailed look
at the culture of antiquity. In Hellenistic literature, and then in the Roman epic, mythology, in addition to religious, also gains literary and, in particular, artistic significance, it gives material to the artist for allegories and
metaphors, creates constant images of types and characters. That is why the article makes a comparative analysis of the images of mythological characters appearing in the dance performance "Aeneid", created by the epic
poem of Ivan Kotlyarevsky: the corresponding images from the ancient mythology of ancient Hellenes are used
for comparison. In addition, their revelations in Ivan Kotlyarevsky's burlesque-transvestite poem "Aeneid"
are also taken into account. The juxtaposition of the gods and mythological creatures of the ancient pantheon
with their embodiment in the work of Ivan Kotlyarevsky and the dance performance of Aeneid are presented
for a better understanding of the use of these characters in various aspects of their character. The portrayal of
these characters gives a better understanding of their embodiment in various situations of the Aeneid dance
performance. Also, a brief overview of the episodes in the plot of the choreographic production, which depicted
mythological characters. It is because of the fable of the myth that transformation into the birth capacity of new
conceptually shaped compositions that combine artistic persuasion with logical consistency. This is especially
evident in the example of the hero mythology. In Western civilization, the mythological hero came from Greek
mythology, in which he was understood and called differently. The transfer of images of ancient beliefs to the
modern system, reveals the psychological factors of man in the behavior of gods and mythological creatures.
Change the main collision with respect to the ancient primary source in terms of dance performance. The subject of the study is the comparative characterization of images of mythological characters with their analogues
in the poem "Aeneid" by Ivan Kotlyarevsky and in the dance performance of the same name.
Keywords: Aeneid, god, mythology, image, dance performance, poem, antique, Hellen, pantheon.

остановка проблеми. Міфологія давП
нього світу, а, зокрема еллінів, дає змогу
краще вивчити культуру попередніх епох, а та-

кож, їхні вірування та світоглядні позиції. Завдяки вивченню цієї культурної спадщини можна створювати різноманітні твори мистецтва, що
будуть нести цю велику інформаційну базу наступним поколінням митців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремою джерельною базою для дослідження Античної міфології та міфологічних образів
є праці: «Словник античної міфології», укладачі – І. Козовик, О. Пономарів, з передмовою
А. Білецького [2] та «Мифология. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2-х т.», за редакцією
С. Токарева та Е. Мелетинского [17].
Теоретичні засади вивчення функціонування міфів у творах мистецтва і літературі зокрема сформовані у працях: К. Леви-Стросс [9],
© Кульчицький Ю.І., Луньо П.Є., Бас Я.О., 2019

А. Лосев [10], И. Тренчини-Вальдапфель [18],
О. Фрейденберг [19], А. Большакова [4], Ю. Антонян [1] та інші.
Окремі дослідження стосуються вивчення міфологеми героя, зокрема, у працях М. Моклиці
[11], Дж. Кемпбела [6], М. Еліаде [23], О. Ранка
[13], І. Костюк [7].
Джерельною базою для порівняльного аналізу є сама поема Івана Котляревського «Енеїда»
та однойменна танцювальна вистава. Також
проаналізовані інтернет-ресурси, зокрема інформація про образи античних міфологічних персонажів та їх характеристика.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Антична міфологія надихала
багатьох митців до створення різних творів мистецтва на відповідні сюжети, проте образи міфологічних персонажів з поеми «Енеїда», ще не були
втілені в контексті хореографічного мистецтва,

саме тому метою даної статті є розглянути образи
міфологічних персонажів у танцювальній виставі
«Енеїда», яка створена на основі однойменної бурлескно-травестійної поеми І. Котляревського.
Формулювання цілей статті. Здійснити
зіставний, порівняльний аналіз та встановити
зв’язок між міфологічними образами в танцювальній виставі «Енеїда» з героями в однойменній поемі І. Котляревського.
Питання інтерпретації міфологічних образів
в поемі І. Котляревського «Енеїда» та в однойменній танцювальній виставі до цього часу не
було предметом спеціального наукового дослідження і аналізу серед науковців-хореографів.
Виклад основного матеріалу дослідження. У передмові до «Словника античної міфології» А. Білецький, зазначає, що «Грецька міфологія становила не тільки арсенал грецького
мистецтва, але і його грунт…, а передумовою
грецького мистецтва є грецька міфологія, тобто
природа і самі суспільні форми, вже перероблені
несвідомо-художнім способом народною фантазією. Це його матеріал» [2].
Як слушно зазначає Дж. Кемпбел, «за всіх часів і обставин, у всіх куточках населеного людьми
світу процвітали їхні міфи, й були вони живим натхненням для всього, що тільки могло з’явитися
з діяльності людського тіла чи розуму» [6, с. 7].
Навіть і для сучасної європейської культурної
спадщини антична грецька та римська міфології
є певною культурологічною парадигмою: «...вони
все ще дають нам художню насолоду і в певному
розумінні є нормою і недосяжним зразком» [2].
М. Моклиця наголошує на повторюваності
та циклічності функціонування міфів у текстах
культури: «міфи постійно живуть у свідомості
людства, спочатку як універсальна модель світу, потім як подолане марновірство, далі як елемент культури» [11, с. 47]. Схожу позицію представляє М. Элиаде у своїй праці «Миф о вечном
возвращении. Архетипы и повторяемость» [23].
І саме, накопичений людством культурний досвід, незалежно від поглядів митця, втілюється
ним у художніх творах. Функціонування міфів
у культурному просторі має свій вияв і у літературному тексті, зокрема у використанні міфологічних сюжетів та образів (або їхніх елементів), а
також у спробах авторського міфотворення та використанні міфів «у функції мови – інтерпретатора історії і сучасності» [17, с. 64]. Священний
зміст міфологічного образу героя зберігається попри зміну поколінь і умов людського життя, тому
А. Большакова називає його «основним хранителем пам’яті літератури (культури)» [4, с. 13].
Постать міфологічного героя суттєво вплинула на формування європейської культури та європейської культурної свідомості, назавжди залишилася (у найрізноманітніших інваріантах)
у літературі, мистецтві, театрі, культурології, філософії та інше» [7, с. 376]. Саме з античної міфології до нашого часу дійшли герої та міфологічні
образи, що є центральними в поемі
І. Котляревського та репрезентовані в однойменній танцювальній виставі «Енеїда», яка є чи
неєдиним взірцем хореографічного мистецтва,
що створена на основі поеми І. Котляревського.
ЗЕВС (ЮПІТЕР): Царем і владикою олімпійських богів в Греції був Зевс (у римлян Юпітер).
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Він є головним божеством для давніх еллінів,
поклоніння якому поширилося з Додони в Епірі
у Фессалію і звідти по всій Стародавньої Греції.
Першопочатково, Зевс постав уособленням природних сил, володарем неба і вищої атмосфери
(ефіру), за допомогою якого він створював дні,
роки і пори року, піднімав вітри, насилав опади
сніг і сонячні проміння. Тому він – батько Ор,
який внаслідок такого походження становлять
плин року і зміну його пір, і як дочки Феміди
(Діка, Евномія, Кирена), – стрункий перебіг людського життя.
Постаючи верховним олімпійським богом, на
Зевса покладена місія – охороняти справедливість між людьми, захищати домашні і сімейні
права, дружбу, гостинність, міжнародні і державні відносини, він ставить царів, є свідком
клятв і карає за їх недотримання, він благословляє і примножує власність. Попри все вищесказане, Зевс не може собі дозволити не підкоритися
долі і незмінним законам природи, проте, як володар і правитель світу, є джерелом всякого, що
розкриває майбутнє передбачення [16].
Таким було бачення на верховного бога у давніх еллінів. Проте, для кращого розуміння сучасним поколінням людей Іван Котляревський у поемі «Енеїда» описує Зевса як деспота, п’яницю
з вередливим характером наступними словами:
«Зевес тоді кружляв сивуху
І осоледцем заїдав;
Він, сьому випивши восьмуху,
Послідки з кварти виливав» [8, с. 5].
Коли хто-небудь його гнівить, навіть якщо це
інший бог, то це не рятує його від гніву Громовержця:
«Чи довго будете казитись
I стид Олимповi робить?
Щодень промiж себе сваритись
I смертних з смертними травить?
…Я вас iз неба поспихаю
I до того вас укараю,
Що пасти будете свиней» [22].
В танцювальній виставі «Енеїда» образ Зевса був використаний для зародження конфлікту
між богинями – Венерою та Юноною. Саме завдяки його діям Юнона розізлилась на Венеру
та її сина Енея, і упродовж всієї історії всіляко
намагалась йому нашкодити.
Упродовж всієї вистави Юпітер з’являється на
сцені всього лиш декілька разів, проте можна зауважити, що при кожній новій появі він демонструє себе і свій характер по-різному.
При першій появі він постає, як люблячий
батько і дідусь, проте не звертає уваги на свою
дружину Юнону. Тут його прихильність до Венери і зароджує тиху ненависть у Юнони до богині
кохання та її сина Енея.
Друга поява Зевса у виставі «Енеїда» спровокована, бажанням його дружини Юнони позбавити Енея спокою і щастя у Карфагені, і прогнати
його з тієї землі. В цьому епізоді він підкоряється
брехні своєї дружини і постає грізним стосовно
головного персонажа вистави, і проганяє його від
коханої, не даючи жодної можливості залишитись. Його слово закон, адже він вершить долю
так, як забажає.
Останній момент, коли можна спостерігати
Зевса-громовержця на сцені – це епізод битви
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між двома військами: троянським і рутульським.
В кульмінаційний момент битви бог появляється
на сцені, наказує закінчити це побоїще шляхом
поєдинку між Турном та Енеєм.
На думку І. Костюк «в західноєвропейській
філософській думці сформувалася теза, що міфи
про героя та його образна характеристика відіграли роль соціального регулятора, який забезпечив громадянам можливість вирішення їхніх
важливих проблем» [7, с. 384]. Саме тому, в цьому, заключному для нього епізоді, Зевс постає
перед глядачем, як справедливий суддя, який за
допомогою чесного поєдинку, вирішує долі людей. Тим, що він не дозволяє втручатись у поєдинок Венері чи Юноні, він демонструє своє бажання до правди і справедливості. Проте, в останній
момент бою, коли Еней майже вбиває Турна,
Громовержець зупиняє троянця і проганяє рутульського царя. Цим жестом він демонструє своє
милосердя [5].
ГЕРА (ЮНОНА): Сестра і дружина Зевса,
цариця неба. Вона вважалася богинею-покровителькою жінок, покровителькою шлюбів і пологів. Гомер зображує її впертою, ревнивої і сварливою жінкою, такою вона і постає в «Енеїді». Вона
ненавиділа Паріса за його суд, а тому під час
Троянської війни була на боці греків. Римляни
ототожнювали з Герою свою богиню Юнону.
Оскільки Гера – дружина Зевса, в її руках
знаходилась велика влада. За своїм бажанням
могла наділяти будь-кого: істоту, людину чи звіра, – даром пророкувати долю [24].
Іван Котляревський по-своєму трактував образ і характер верховної олімпійської богині. За
його словами вона була жінкою з жахливим характером, була заздрісною, підступною і любила
інтриги:
«Розкудкудахталась, як квочка, –
Енея не любила – страх;
Давно вона уже хотіла,
Його щоб душка полетіла
К чортам і щоб і дух не пах» [8, с. 2].
Її лихі наміри стосовно Енея можна побачити
і в наступних рядках:
«Ти знаєш, вiн який суцiга,
Паливода i горлорiз;
…Пошли на його лихо злеє,
Щоб люди всi, що при Енеї,
Послизли i щоб вiн i сам…» [8, с. 3].
В танцювальній виставі «Енеїда» Юнона зображена відповідно до свого міфологічного образу. Заздрісна, підступна, брехлива, готова на все
заради того, щоб позбутися Енея зі світу живих.
Проте основний конфлікт богинь відрізняється від античного джерела. В міфології, перед
Троянською війною, що слугувала рушієм подорожі Енея та ватаги троянців, між трьома богинями – Венерою, Юноною та Мінервою (Афіною)
відбулась суперечко через золоте яблуко з надписом «найкрасивіша» (яблуко розбрату). В суперечці, відповідно до першоджерела, перемогла
Венера, що обурило Юнону. Це і стало початком
міжусобиці між богинями.
В танцювальній виставі причиною неприязні
Юнони до Венери та її сина є приязне ставлення
Зевса саме до своєї доньки, а не до дружини.
Вперше у виставі Юнона зображується в моменті першої появи Зевса і Венери. Яскравим прикла-

дом характеру богині слугує те, що вона направляє
на Енея свого воїна, що б той його знищив.
Друга ситуація, за якої Юнона проявляє свій
жахливий характер, відбувається під час мандрів троянців морем. Богиня брехнею змушує
Нептуна підняти на морі хвилі, щоб потопити корабель мореплавців. Та це не вдається, бо Венера заступається за свого сина та його побратимів.
Втретє верховна богиня, знову ж таки, за допомогою брехні, маніпулюючи Зевсом, проганяє
Енея від його коханої Дідони з Карфагену.
Після того як Еней відвідав царя Латина і закохав у себе його доньку Лавінію, Юнона підбурює Турна на війну з троянцями.
Остання поява Юнони відбувається тоді, коли
вона заступається за Турна перед Енеєм з проханням його не вбивати, після цього зникає зі
сцени разом із своїм підзахисним.
В основному в танцювальній виставі продемонстровано негативні риси богині для кращого
розвитку основної конфліктної лінії [5].
ВЕНЕРА (АФРОДІТА): Богиня садів, краси
і кохання. В давньоримській літературі ім’я Венери нерідко вживалось як синонім плодів. Деякі
вчені ім’я богині перекладають як «милість Богів».
Після широкого поширення переказу про Енея,
Венера, що шанувалась у деяких містах Італії як
Фрутіс, була ототожнена з матір’ю Енея Афродітою. Тепер вона стала не лише богинею краси і кохання, але і покровителькою нащадків Енея і усіх
римлян. Гай Юлій Цезар особливо пошановував
цю Богиню, вважаючи її сина, Енея, предком роду
Юліїв. Венеру нагороджували такими епітетами,
як милостива, очищаюча, обстрижена, на згадку
про мужніх римлянок, які під час війни з галлами обстригли волосся для того, щоб сплести з них
канати. У літературних творах Венера виступала
як Богиня кохання і пристрасті [14].
«А все то хитрость єсть жiноча,
Новинкою щоб пiдмануть;
…Що вся на виставцi була;
Косинку нарошно згубила,
Груднину так собi одкрила,
Що всякого б з ума звела» [20].
Також автор згадував і про те, що Венера привчена до буденного воєнного життя:
«Венера молодиця смiла,
Бо все з воєнними жила,
I бите з ними м’ясо їла,
I по трахтирах пуншт пила;
…I мерзла внiч, а вдень пеклась» [20].
В своїй бурлескно-травестійній поемі Іван Котляревський описував Венеру, як легковажну жінку, проте готову на все заради свого сина Енея.
«Як маєш ти кого карати,
Карай мене, – карай! я мати,
Я все стерплю ради дiтей!» [20].
В танцювальній виставі «Енеїда» Венера постає виключно як любляча мати, що готова пожертвувати собою заради свого сина Енея.
Вперше появляється перед глядачем, коли
приходить до свого батька Зевса разом із сином
Енеєм. Притискає немовля до грудей, захищаючи його від навколишнього світу. Після цього показується як вже дорослий Еней схиляє голову
перед матір’ю, вона ніжно гладить його по голові.
Вдруге постає богиня на сцені в момент бурі,
що підняв Нептун на морі. Вгледівши, що бог мо-

рів готовий здійснити останній удар по кораблю
троянців, вона появляється між кораблем і Нептуном, закриваючи своїм тілом троянців і рятуючи їх від смерті.
В танцювальній виставі «Енеїда» глядач востаннє бачить Венеру в момент поєдинку між Енеєм і Турном. Оскільки Зевс заборонив втручатись
у справи смертних, все, що залишається Венері
робити – це мовчки спостерігати і переживати за
свого сина. Коли Громовержець зупиняє поєдинок перед останнім ударом Енея, Венера відтягує сина від супротивника, з метою збереження
чистої совісті свого чада.
Через всю виставу Венера зображується виключно з позитивного боку [5].
НЕПТУН (ПОСЕЙДОН) – це давньоримський бог і спершу був богом текучих вод. Через
деякий час його культ був ототожнений з культом
Посейдона. Оскільки спочатку Нептун шанувався
як бог текучих вод від нього чекали в першу чергу
захист від посух, і лише після ототожнення з Посейдоном, стали просити заступництва в морі.
Посейдон же – це давньогрецький бог, володар морів, водних потоків і землетрусів, один
з трьох головних давньогрецьких богів нарівні
з Зевсом і Аїдою. Посейдон – це бог, який шанувався ще предками древніх греків та інших індоєвропейських народів – жителями степів, море
для яких було ворожою стихією, і тому викликало у них страх і шанування [12].
У «Енеїді» Івана Котляревського Нептун зображується дуже скупим і корисливим, проте таким, хто добре виконує свою роботу:
«Нептун iздавна був дряпiчка,
Почув Енеїв голосок;
Шатнувся зараз iз запiчка,
Пiвкопи для його кусок!..» [8, с. 4].
«Нептун же зараз взяв мiтелку
I вимiв море, як свiтелку,
То сонце глянуло на свiт» [8, с. 4].
В танцювальній виставі «Енеїда» Нептун показаний царем підводного світу, якого оточують
його слуги – нереїди. Гордий, поважний персонаж, проте також піддається намовлянням Юнони і намагається потопити ватагу троянців на
чолі з Енеєм. Зображений як добрий і лояльний,
проте довірливий цар підводного світу [5].
ПЛУТОН (АЇД): Плутон – бог підземного царства і смерті, що носив у греків також ім’я Аїд. За
оповіддю, Плутон був братом Зевса і Посейдона.
При поділенні всесвіту між братами після отриманої Богами перемоги над Титанами і Гігантами Плутону дісталося в долю підземне царство
і влада над тінями померлих. Дружиною Плутона є Персефона, разом з ним шаноблива, як бог
смерті, Аїд був страшним богом, саме ім’я якого
давні греки боялися виголошувати, замінюючи
його різними евфемістичними епітетами, в тому
числі й іменем – Плутон [15].
В поемі «Енеїда» Івана Котляревського практично не розкривається образ бога підземного царства:
«Пекельний, гаспидський коханець»
«Іще себе там не нагрів?»
«Завів братерство з дияволами»
«І в світі нашими бідами»
«Не погорює не на час» [21].
А от в танцювальній виставі «Енеїда» Плутон
відповідає міфологічному образу, так як під час
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своєї присутності на сцені намагається втримати Енея в своєму царстві. В античній міфології
є свідчення про те, що той, хто зайде в підземне
царство Плутона – назад уже не повернеться [5].
ПАРКИ (МОЙРИ) – римські богині долі,
майже збігаються з грецькими Мойра за суттю.
Слово «Мойра» в перекладі з грецької мови
означає «частина», зі значенням «доля», яку
отримує кожна людина при народженні. У давньогрецькій міфології Мойри – це богині долі.
Спочатку вважалося, що у кожної людини
є своя доля. Однак з розвитком олімпійської міфології стійкими стали уявлення про одну, двох, а потім і трьох Мойр. Найбільш поширений міф – про
трьох сестер-Мойр. Архаїчні Мойри були дочками
Нікти – богині ночі, яка породила також смерть
(Танатос), сон (Гіпнос), відплату і помсту (Немезида), легкокрилу веселку (Еріда) і вечір (Геспериди).
Згідно з Гомером, мойрами були три сестри – Лахесіс («та, що дає жереб» ще до народження людини), Клото («та, що пряде» нитку людського життя)
і Атропос («невідворотна», неухильно наближає
майбутнє). Представлялися вони в образі суворих
бабусь: Лахесіс з міркою або вагами, Клото з веретеном в руці, Атропос з книгою життя і ножицями –
розрив нитки означав смерть.
На відміну від грецьких Мойр, сумних, занурених у роботу дів, римські парки – злісні людино ненависниці, зазвичай вони мають образ жахливих і злих старих [3].
В «Енеїді» Івана Котляревського ці міфологічні персонажі не зустрічаються.
А от в танцювальній виставі «Енеїда» Парки
зображені у відповідності до міфологічно образу.
В темних каптурах, що приховують їхню зовнішність, вони невпинно прядуть нитки долі. При
появі Енея вони на мить відволікаються від своєї
справи, щоб розповісти героєві, що на нього чекає
у майбутньому. В той же час вони намагаються
прикувати троянця до свого ткацького станка,
щоб залишити його у підземному царстві [5].
НЕРЕЇДИ: морські німфи, п'ятдесят дочок
морського старця Нерея і океаніди Доріди, імена яких вказують на мінливість, глибину, стрімкість і примхливість моря. До нереїд відносяться:
Амфітріта, Аретуза, Галатея, Каліпсо, Панопея,
Псамата, Фетіда та інші. Вони мешкали у «внутрішньому морі», на берегах якого живуть люди.
Жили нереїди в срібних печерах на морському
дні, пряли на золотих прялках, займалися музикою і танцями, а в місячні ночі виходили на берег, де співали, танцювали і змагалися з тритонами. Вони охоче допомагали мореплавцям [25].
В «Енеїді» Івана Котляревського ці міфологічні персонажі не зустрічаються.
В танцювальній виставі «Енеїда» образи нереїд використані як супровід підводного царя
Нептуна. Зображені ніжними, тендітними молодими дівчатами, відповідно до своїх праобразів
з античної міфології [5].
Висновки з даного дослідження і перспективи. Антична міфологія становить величезне джерело культурної інформації, яка
в умілих руках митця зможе перерости в шедевр
сьогодення. При детальному вивченні всіх аспектів особистостей різноманітних міфологічних
персонажів та їх опрацювання, Івану Котляревському вдалось створити свій оригінальний мі-
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фологічний світ, що тісно переплетений з релігійними віруваннями давніх еллінів. Саме його
робота була основою для створення танцювальної вистави «Енеїда», яка також перейняла в себе
ключові риси від образів давніх богів.

Подальша робота з вивчення античної міфології дозволить краще ознайомитися з культурою
попередніх поколінь і дасть нову інформаційну
базу для створення танцювальних вистав на міфологічну тематику.
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Технологія видалення щільних поверхневих забруднень
у сучасній реставраційній практиці
Анотація. У статті висвітлено основні методи та технології видалення щільних забруднень з поверхні
фарбового шару картини; розглянуто причини, які призводять до виникнення поверхневих забруднень
та їх вплив на живописне полотно; освітлено оптимальні рецептури розчинників для видалення нашарувань бруду з поверхні живопису та способи їх застосування. Результатом дослідження є сформований
науково-методичний підхід до підбору реставраційних методів відновлення та збереження станкового
живопису, вдосконалення основних технічних аспектів практичної реставрації. У публікації узагальнено
основні вимоги до засвоєння теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань з реставрації творів живопису, зокрема розчистки фарбового шару від поверхневих забруднень. Розглянуто новітні методи
реставрації масляного живопису ХХ–ХХІ століття.
Ключові слова: реставрація, поверхневі забруднення, розчинники, емульсії, суміші, реставраційні
матеріали, фарбовий шар.
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Technology of removal of dense surface pollution
in modern restoration practice
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Summary. The article covers methods and technologies of removing solid contaminants from the surface of the
picture’s oil painting layer; examined the causes that led to emergence of the surface contaminants and their
effects on a canvas; described solvent formulations for removing dirt from the painting surface and methods for
their application. The result of the research is a scientific and methodical approach to the selection of restoration’s methods of conservation and preservation of easel painting, improvement of the main technical aspects
of practical restoration. The publication summarized the basic requirements for the assimilation of theoretical
material and the implementation of practical tasks for the restoration works of painting, in particular the removal of the paint layer from surface dirt. Moreover, the theoretical foundations of restoration of the museum's
monuments and their practical application are considered. The basics of restoration are the subject of the course
"Painting Restoration", which is teach bachelors from the second to fourth year and in the first year of master's
degree. The article draws attention to the issues of theoretical and practical preparation of students for the
historical development of restorations of their research, technology, methods and materials, which are use in
practice for the removal of various surface pollutions. Main principles of the studying course "Restoration of
Painting" - basic theoretical and practical skills, which include the formation of basic knowledge and practical
skills in conservation, restoration works of painting and his own intervention in the material structure of art
works, and maintenance of restoration documentation. The subject of study is the methodology of scientific restoration, practical skills of pre-restoration research and restoration of works of painting, methods of performing
restoration processes in their logical sequence, methods of preparation and use of restoration materials. Tasks,
providing students with the basics of practical skills of restoration of easel paintings; improving the ability of
independent logical thinking in drawing up a program of restoration measures and their implementation.
Keywords: restoration, surface contamination, solvents, emulsions, mixtures, restoration materials, paint layer.

остановка проблеми. Щороку суспільство виявляє зростаючу увагу до охорони
П
та реставрації пам’яток, що становлять культур-

ну спадщину. Реставрація, подібно до будь-якого
іншого виду людської діяльності, не є незмінною
системою принципів і методів, але має свій історичний розвиток. Методи реставрації принципово залежать від того, для чого зберігається і реставрується пам’ятка. Способи, техніка і рецептура
матеріалів, зміцнення та відновлення старовинного живопису складалися століттями. З середини XIX століття в реставраційній практиці починають з’являтися все більш сучасні та ефективні
методи збереження твору мистецтва [7, с. 47].
Технологічна історія реставрації другої половини XX століття увібрала емпіричний досвід
першої половини XX століття і розвинула його на
іншому рівні матеріальної культури, використовуючи швидко прогресуючі досягнення науки
і техніки. Поряд з питаннями методології у цей
© Кучма Н.І., 2019

час одним з головних завдань реставрації стає
вдосконалення найбільш ефективних реставраційних методик.
Пам’ятка мистецтва, що надходить на реставрацію, вимагає особливого підходу. Тому перед
початком реставраційних робіт завжди проводиться дослідження, за допомогою яких визначають ступінь забруднення та пошкодження матеріалів, з яких предмет створений, розглядаються
сліди попередніх реставраційних робіт. При цьому потрібно обійтися найменшим втручанням
у матеріальну структуру твору та, за можливості,
використати в процесі лабораторних досліджень
неруйнівні методи.
Видалення щільних поверхневих забруднень,
які не тільки заважають естетичному сприйняттю твору, але і псують дорогоцінний фарбовий
шар, завжди досліджувалося в реставраційні
практиці. Тому актуальність даної науководослідницької статті полягає у висвітленні

основних технологій видалення щільних поверхневих забруднень, вивченні методів, які застосовуються у сучасній реставраційній практиці,
та виокремленні найоптимальніших серед них.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема підбору технологій видалення щільних поверхневих забруднень часто з’являється
у сучасній науковій реставрації. У свій час
у 2016 році реставратор Г.С. Клокова класифікувала та упорядкувала основні оптимальні методи та практичні прийоми реставрації, зокрема
і техніки розчистки фарбового шару [5].
Також у своїх працях О.О. Пастернак
та Е.Ю. Іванова виклали теоретичні основи реставраційних методів, об’єднаних з системою практичних знань та навиків, необхідних реставратору при видалені поверхневих забруднень [4].
Великий внесок у вирішення проблем реставрації творів мистецтва зробили дослідники
Т.Р. Тимченко [13], Т.С. Федосєева, М.В. Фармаковський [14]. Основну увагу вони приділяли
методикам мистецтвознавчих, техніко-технологічних та атрибуційних досліджень творів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва,
викладених здебільшого на науково-практичних
конференціях та в окремих публікаціях. Дослідженнями проблем теорії та методології реставрації пам’яток займалися російські фахівці
Л.О. Лелеков [8] та Ю.Г. Бобров [1], О.В. Яхонт
[15], науково-технічному дослідженню творів
мистецтва приділяв увагу Ю.І. Гренберг [3].
Отже, аналіз наукових досліджень цих фахівців показав, що професійна діяльність реставратора визначається не тільки його практичною майстерністю, але й рівнем теоретичної підготовки.
Мета статті – розглянути та висвітлити
основні шляхи та технології усунення щільних
поверхневих забруднень, вивченні новітніх методів, які застосовуються у сучасній реставраційній практиці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під поверхневими забрудненнями слід розуміти тільки ті нашарування, які утворилися
поверх лаку, що покриває живопис. До них відноситься пил, що завжди знаходиться в повітрі, навколо картини. Він містить найдрібніші
піщинки ґрунту й інші частинки неорганічного
та органічного походження, що заносяться на
ногах відвідувачів, потрапляють крізь щілини
вікон, дверей і вентиляційні канали. Крім пилу
при недосконалих системах опалення в музеях
часто з’являється кіптява, яка потрапляє ззовні,
від автомобільних викидів.
Під терміном «видалення поверхневого забруднення» розуміють видалення забруднення,
яке накопичується з плином часу на поверхні
лакової плівки, що захищає фарбовий шар від
безпосереднього зіткнення із забрудненим повітрям, під дією розчинників [9, с. 34].
Забруднення поверхні живопису є небезпечним для збереження картини, і тому видалення
цього забруднення є обов'язковим реставраційним процесом. Загальний принцип реставрації –
видаляти все, що спотворює сприйняття першотвору, також диктує необхідність видалення
поверхневого бруду.
Підхід до видалення забруднення може бути
однаковий лише у тих випадках, коли бруд знахо-
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диться на картині з давно завершеним процесом
стабілізації фарбового шару і покривного лаку.
Чим молодший твір живопису, тим важче знайти
безпечний прийом видалення забруднення.
Виділимо загальні етапи роботи над видаленням забруднень з поверхні живопису:
1) вивчення особливостей живописної фактури та її забруднення;
2) підбір сумішей для видалення забруднення;
3) вибір прийомів видалення забруднення;
4) виконання низки пробних розчисток на декількох ділянках картини;
5) робота відповідно до обраної методики на поверхні всієї картини або на її окремих ділянках;
6) постійне зіставлення виду розкритої ділянки з враженням від картини в цілому.
Вибір тієї чи іншої методики залежатиме від
кількох факторів: стану збереженості, віку, технологічних особливостей живопису та характеру
забруднень.
Пришвидшення темпів науково-технічного
розвитку у ХХІ столітті пришвидшило й темпи
віднайдення нових засобів видалення щільних забруднень з поверхні фарбового шару. Серед нових
засобів очищення поверхні – лазер. Хімічні речовини, якими користувалися роками, підходять не
для кожного твору. В нагоді і став лазерний пристрій, створений у Флорентійському інституті фізики. Опромінювання лазерним імпульсом низької напруги ведуть спеціальним пристроєм, що
створює над поверхнею твору хмарку так званої
слабкої плазми, яка і випалює бруд.
Також у сучасній реставрації для видалення
забруднення з поверхні лакової плівки застосовують різні емульсії та розчини. При підборі найбільш ефективної комбінації треба мати на увазі, що при збільшенні процентного вмісту спирту
у складі емульсії або розчину їх розчинна здатність
значно підвищується, через що може виникнути
небезпека видалення верхнього шару лаку разом
із забрудненням. Тому додавати спирт у розчинні
консистенції слід дуже обережно [6, с. 72].
Підбір розчинника проводиться у кожному
окремому випадку дослідним шляхом. Першу
пробу видалення забруднення слід робити через
мікроскоп на невеликій ділянці живопису, бажано на фарбі світлого тону. Розчинником змочують ватний тампон, віджимають та протирають
намічену ділянку. Якщо тампон залишається
чистим, це означає, що дана суміш не розчиняє забруднення і її потрібно замінити. Коли ж
тампон набуває жовтуватого відтінку, це ознака
того, що розчин занадто міцний і разом з брудом
видаляє захисний шар лаку. Підібравши найбільш ефективний склад розчинника, переходять до видалення забруднення на всій площині
картини [14, с. 75].
Основне завдання при підборі розчинників
полягає в тому, щоб обрана суміш давала можливість шару бруду набрякнути по всій його товщині, тільки тоді розчин буде легко видалятися
з рельєфних частин фактури.
Для сумішей потрібно перш за все перевірити, як дане забруднення реагує на дію дистильованої води. Важливо також встановити, гладкою
чи пористою є структура фарб, якими виконано
твір. Картини з рихлою пористою поверхнею
не можна чистити тампонами, оскільки в’язиво
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з фарб може повністю проникнути в основу і пігменти, які містяться у фарбі, розчиняться в воді.
У цьому випадку застосовують валики, скручені
з вати, або фільтрувальний папір. Також рихлу поверхню живопису, що втратила зв’язуюче,
можна перед видаленням забруднення наситити
синтетичним клеєм або лаком, тоді фарба перестає розчинятися водою і можна виконувати розчистку поверхні.
Найпоширенішою помилкою реставраторів
є додавання у воду активних органічних розчинників відразу після того, як поверхню забрудненої картини було протерто змоченим тампоном.
Інколи достатньо збільшити час впливу води, викликавши поступове набухання прошарку бруду. Також можна використати компрес зі змоченої у гарячій воді і добре віджатої фланелі перед
використанням тампону.
Додавати розчинники у воду слід у малій концентрації: краплями, мілілітрами, щоразу перевіряючи ефективність їх впливу на вибраній ділянці.
Поряд з емульсіями «вода-спирт-пінен» у деяких випадках використовують розчини гідрату
окису амонію NH4OH, нашатирний спирт з додаванням кількох крапель лляної олії. Слаболужний розчин гідрату окису амонію добре видаляє
жирну кіптяву і сажу. Також у реставраційній
практиці широко використовують дитяче мило.
Однак лужність дитячого мила − величина
не постійна, вона коливається від рН 8 до рН
10 і має тенденцію до подальшого підвищення.
Тому, готуючи розчин дитячого мила для видалення забруднення, застосовуючи 2% розчин,
необхідно перевірити його рН і не допустити рН
більше 8.
Якщо бруд налиплий на поверхню твору і являє собою монолітний шар, таке забруднення називається ущільненим. Це відбувається у тому
випадку, коли до пилу, який міститься у повітрі, додаються інші компоненти: кіптява, жирні
смоли. Його видалення виконується з ретельним підбором розчинників. При цьому можливі
значні розходження у підході до старих картин
і «молодих» (менше 100 років), особливо тих, які
не мають покривного шару (що є складовим для
живопису ХХ – початку ХХІ ст.). У більш пізніших творах процес проникнення частинок пилу
відбувається одночасно із затвердінням (полімеризацією) фарбового шару. Тому іноді повністю
видалити з них забруднення не можливо.
Окрему проблему становить забруднення,
що в’їлося у заглиблення фактури живопису чи
текстури полотняної основи. Якщо вік і стан збереженості дозволяють, можна використовувати
компреси з води, бичачої жовчі, жовтка й етилового спирту у співвідношенні (1:1:1:0,1), експозиція 5–25 хв. Бруд на ділянці компресу після його
зняття розрихлюється щетинним пензлем, змоченим у цю ж суміш, залишки з поверхні видаляються сухою ватою. Після даного етапу ділянка
промивається вологим тампоном з дистильованою водою і насухо протирається. Додатково по
завершені процедури доводиться видаляти бруд
із заглиблень скальпелем чи голкою, однак після
компресу він знімається без шкоди для поверхні.
Ділянки, які оброблені даним методом, полегшують дію іншим розчинникам, що використовуватимуться. Тому цей метод вважають ката-

лізатором для подальших заходів (потоншення
лакового покриття тощо).
Забруднення, складовою яких є екскременти
комах, також негативно впливають на поверхню
фарбового шару і є окремою проблемою в реставраційній практиці, оскільки лужне або кислотне
середовище, що під їх поверхнею, нерідко повністю знищує фарбу, «виїдаючи» її навіть з частиною ґрунту. Якщо процес деструкції під точкою
екскременту розпочався недавно, цю пляму можна видалити розчинником. Одна з рецептур: 3%
розчин диметилформаміду у дистильованій воді.
Метод застосування: нанести пензлем незначну
кількість суміші, точково, на визначений дослідним шляхом час експозиції, залишки видалити
скальпелем.
Варто зазначити, що до видалення забруднень з поверхні живопису приступають тільки
після закінчення всіх технічних процесів: зміцнення фарбового шару, дублювання, підведення
реставраційного ґрунту тощо.
При виборі найбільш ефективних сумішей
потрібно правильно підібрати і технічні матеріали. Поряд з ватними тампонами також застосовують, щетинні пензлі та хірургічні скальпелі. На гладкій поверхні живопису достатньо
використати тампон, але на живописі з яскраво
вираженою фактурою мазка, що був утворений
авторським пензлем чи зернистістю полотна,
складовою якого є переплетіння ниток, ефективніше використати скальпель чи пензель, тому
що тампон знімає бруд тільки з випуклих частин
фактури фарбового шару, не видаляючи його
з заглиблень. Тоді робота виконується щетинним
пензлем, залишки розчинника видаляються ватою, а щоб її волокна не чіплялись за нерівності
мазка, вату обгортають марлею. Окремі точкові
скупчення бруду та екскременти комах видаляють вістрям скальпеля.
Варто зазначити, що іноді потрібно відмовитися від видалення поверхневих забруднень, так як
їх неможливо виконати, не пошкодивши живопис.
Різноманітні реставраційні операції, які проводяться з твором живопису, можуть нести велику загрозу збереженню його культурних цінностей у тому випадку, коли вони проводяться
неправильно і без належної якості. Будь-яке навіть незначне втручання в матеріальну структуру твору з метою консервації або реставрації приносить щось нове в його вигляд. На кожній дії
реставратора лежить тягар відповідальності за
збереження автентичності твору не тільки перед
минулим, а й перед майбутнім.
Тому важливо не лише досконало володіти
технічними прийомами зміцнення матеріальної
складової пам'ятки мистецтва та розкривати авторський задум від пізніших записів, але й чітко
визначити дії і проаналізувати їх можливі наслідки. Реставратор постійно опиняється перед
вибором між історичними та естетичними цінностями твору.
Висновки. Усунення щільних поверхневих забруднень з поверхні живопису є невід’ємною складовою реставраційного етапу розкриття. Засвоєння
теоретичних основ наукової реставрації та застосування їх на практиці є важливим підґрунтям для
опанування реставраційних методів і технологій
з усунення поверхневих забруднень, оскільки на-
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шарування бруду на поверхні живопису несуть загрозу твору та спотворюють його сприйняття .
Історія реставрації другої половини XX століття наочно демонструє тісний зв'язок теоретичної, методологічної та технологічної областей
історії реставрації. Технологічна історія реставрації другої половини XX століття увібрала емпіричний досвід першої половини XX століття
і розвинула його на іншому рівні матеріальної
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культури, використовуючи швидкопрогресуючі
досягнення науки і техніки. Поряд з питаннями
методології у цей час одним з головних завдань
реставрації стає вдосконалення реставраційних
методик, що яскраво видно на прикладі розчищених робіт від щільних поверхневих забруднень. Але головним досягненням можна вважати те, що нові методики дозволили мінімізувати
реставраційний вплив на твір мистецтва.
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Історія Полтавського театру 30-х років ХХ століття
(сторінками маловідомих архівних джерел)
Анотація. У статті розкрито маловідомі сторінки діяльності Полтавського музично-драматичного театру
імені М.В. Гоголя упродовж 30-х років ХХ століття. Схарактеризовано репертуарну політику театру, оприлюднено статистичні данні про діяльність полтавської трупи упродовж театральних сезонів 1936–1941 років. До наукового обігу введено маловідомі імена режисерів-постановників, оперних співаків, артистів
балету, драматичних акторів та музикантів оркестру. Доведено, що Полтавський музично-драматичний
театр 1930-х років розгортав свою діяльність відповідно до загальних тенденцій багатожанрового національного музичного та театрального мистецтва в Україні. Репертуар театру характеризувався активним
розумінням української спадщини, прагненням створити органічні вистави, зв’язком із традиціями національного реалістичного театру.
Ключові слова: «Державний театр музичної драми», Полтавський музично-драматичний театр,
театральний сезон, драматична студія.

Lytvynenko Alla

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

The history of the Poltava theatre of the 30’s of the XX century
(pages of the little-known archive sources)
Summary. The article reveals little-known pages of the activity of the Poltava Music and Drama Theatre
named after M.V. Gogol during 30 years of the XX century. The theater's repertoire policy has been characterized, statistics on the activities of the Poltava troupe during the theatrical seasons of 1936–1941 have been released, unknown names of artists have been proclaimed. Ukrainian theater art of the 1930s developed according to the aesthetic canons of the era of totalitarianism. Despite the need to spread ideological myths far from
real life, the Ukrainian theater was national, had European landmarks and significant creative achievements.
The Ukrainian Theater formed its own national acting school, carried out educational activities, remained a
high tribune of the "school of life". In accordance with the requirements of the performing arts of those years,
the Ukrainian theater was forced to adopt the principles of social realism, to create a "relevant" contemporary
repertoire. In the article it is proved that Poltava Music and Drama Theater of the 1930s has expanded its
activity in line with the general tendencies of multi-genre national music and theater art in Ukraine. On his
stage were the first performances of the Ukrainian operetta, the Soviet performances. The theater also worked
on productions of foreign works, tried to give them a modern sound. The repertoire of the Poltava Theater was
characterized by active understanding of the Ukrainian heritage, the desire to create organic performances,
and the connection with the traditions of the national realistic theater. The works were staged, the musical
dramatic decision and the figurative series of which were characterized by specifically national features of musical and stage thinking, criteria for approach to Ukrainian opera were developed, principles of stage interpretation were confirmed, and performing traditions were born. The materials of archival sources of the Poltava
State Archive of the Poltava region and the museum funds of “Musical Poltava Region” of the Poltava Music
College named after M. V. Lysenko have been introduced to scientific circulation.
Keywords: “State Theatre of Musical Drama”, the Poltava Music and Drama Theatre, the theatrical season,
drama studio.

остановка проблеми. Українське теат
П
ральне мистецтво 30-х років ХХ століття
розвивалася за естетичними канонами й зако-

номірностями своєї доби та характеризувалося
багатовекторністю творчого поступу. Попри необхідність пропагувати далекі від реального
життя ідеологічні міфи, український театр епохи тоталітаризму був європейський національно
зорієнтованим та мав численні вагомі здобутки.
Він сформував власну національну акторську
школу, що не лише продовжила, а й збагатила
досягнення митців-корифеїв. Здійснюючи просвітницько-виховну діяльність, український театр залишався високою трибуною «школи життя»
та «виховання народу». Водночас, згідно з вимогами до сценічного мистецтва тих років високопрофесійні режисери та актори змушені були виконувати компартійні настанови й утверджувати
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засади соцреалізму, головним завданням яких
стало офіційне деклароване владою створення
«злободенного» сучасного репертуару.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Загалом історія українського театрального мистецтва першої половини ХХ століття має ще багато білих плям. Малодослідженою залишається
діяльність тогочасних театрів на периферії. Значний масив матеріалів про їхнє творче життя до
сьогодні недостатньо опрацьований та оприлюднений. До переліку таких джерел, зокрема належить робота музикознавця Катерини Данилової
«Музыкальная жизнь Полтавщины в ХІХ – первой половине ХХ столетия» та історична довідка
про діяльність Полтавського обласного українського драматичного театру ім. М.В. Гоголя за
період з 1936 по 1948 роки, що зберігається у державному архіві Полтавської області. Матеріали

цих документів розкривають маловідомі сторінки музично-театрального життя Полтавщини.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми Появі Полтавського музично-драматичного театру передувала діяльність Полтавської опери. Оперний театр у Полтаві було засновано у 1919 році на базі музичної
частини Першої української народної радянської
трупи Першого радянського театру ім. М.В. Гоголя й акторів Полтавського українського драматичного товариства. Нагадаємо, що ім’я М.В. Гоголя театру було присвоєно у 1902 році з нагоди
п’ятдесятих роковин письменника. Полтавський
оперний театр діяв упродовж 1919–1925 років під
назвою «Оперний трудовий колектив», організатором і художнім керівником був диригент, педагог,
музично-громадський діяч, директор Полтавського музичного технікуму О.Г. Єрофєєв (1884–1969)
[4, с. 766]. Після призначення О.Г. Єрофєєва (1929)
головним диригентом «Правобережної Української Опери» (інша назва, що фігурує у документах, – «Другий український пересувний оперний
театр») він переїздить працювати у Вінницю. Уже
з 1 листопада 1930 року під орудою О.Г. Єрофєєва
(диригент) та С. Бутовського (режисер) у Полтаві
почала функціонувати Державна українська Лівобережна опера [3, с. 465–466]. Тож тривалий час
громадськість міста Полтави не мала свого стаціонарного театру.
Метою статті є висвітлення маловідомих
сторінок діяльність Полтавського музично-драматичного театру 30-х років ХХ століття.
Виклад основного матеріалу. Навесні
1936 року в Полтаві розпочав діяльність «Державний театр Музичної драми» (художній керівник і режисер В.М. Скляренко), який виник
на базі Харківського комсомольського музичного
театру. Із самого початку робота театру набула
різножанрової спрямованості, через поєднання в репертуарі оперних і драматичних вистав.
До першого акторського складу трупи увійшли
оперні співаки: В. Гончаров, Гурова, Висаков,
П. Захаров, П.С. Колесник, Лаврова, Латишев,
Лепешинська, Маркова, Охріменко, Свергун,
Топорков, Уманець, Уманська, Ченчиков. Драматичні спектаклі забезпечували актори: Гайдабура, Гарін, Горська, Євдокименко, Касьяненко,
Є.О. Хуторна, Янковський. Серед артистів балету працювали Іванова, Кальпецький, Ковалевський, Ф. Кузьменко, Ю. Кузьменко, Слєпченко,
Толстопят, Щербаньок. Оркестр театру на чолі
з диригентом С. Файнтухом налічував 42 музиканти й складався переважно із випускників
Полтавського музичного училища – Батшев,
Гросфельд, Камінер, Скороход, Соловйов, Суцкевер, Шатуновський та інші.
Офіційне відкриття Державного театру Музичної драми у Полтаві відбулося 1 травня
1936 року постановкою опери «Сорочинський ярмарок» М. Мусоргського. Партію головної героїні
Парасі в спектаклі виконала випускниця Полтавського музичного училища Тетяна Могиліна.
Глядачі з захопленням відгукувалися про цей
спектакль [1, с. 96].
Упродовж першого театрального сезону Полтавський театр здійснив постановку кількох
українських опер: «Сорочинський ярмарок»
М. Мусорського, «Запорожець за Дунаєм» С. Гу-
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лака-Артемовського, «Назар Стодоля» Т. Шевченка (муз. П. Ніщинського), «Наталка Полтавка»
М. Лисенка; оперети «Перікола» Ж. Оффенбаха,
а також драматичних спектаклів «Глитай, або
ж павук» М. Кропивницького, «Далеке» О. Афіногенова і «Сім’я Волкових» Д. Давуріна. Опера
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського мала грандіозний успіх у публіки, упродовж
літа її було показано 26 разів.
У листопаді 1936 року трупа Полтавського
музично-драматичного театру у повному складі
вирушає в першу гастрольну подорож до Орджонікідзеграду (нині, один із адміністративних районів Брянська – Бежицький). Представлені на
розсуд глядачів опери «Запорожець за Дунаєм»
С. Гулака-Артемовського і «Наталка Полтавка»
М. Лисенка, прозвучали загалом 30 разів і мали
великий успіх.
У результаті аналізу першого театрального
сезону було виявлено низку суттєвих недоліків
у роботі установи. Різножанровість визначеної
театром діяльності вимагала утримання не одного, а кількох окремих складів театральної
трупи. Чисельне розростання колективу виявилося вкрай нерентабельним і спровокувало фінансовий дефіцит державного бюджету в понад
1 мільйон карбованців. «Щоб перекрити частину
витрат і збільшити прибуток театру дирекція запропонувала оркестру періодично давати концерти в саду імені Луначарського» [1, с. 96].
На початку 1937 року Полтавський театр зазнає вимушеної реорганізації. За наступні півроку під керівництвом новопризначеного художнього керівника й режисера М.Г. Йосипенка
репертуарну політику театру було кардинально
переорієнтовано в русло драматичного жанру,
з постановок повністю зникають музичні номери. Ці зміни викликали нищівну критику з боку
полтавської громадськості та рецензентів.
У 1937 році із набуттям Полтавщиною статусу
області з центром у місті Полтаві Полтавський
український музично-драматичний театр ім.
М.В. Гоголя стає обласним. У репертуарі 1930х років особливо популярними були п’єси «Кубанці» В. Ротка (постановка К.П. Кошевського),
«Клятва» Ф. Фернандеса, «Банкір» і «Платон
Кречет» О. Корнійчука (постановка Р.Д. Ефименка), «Майська ніч» М. Гоголя (постановка
С.М. Ткаченка), «Ой не ходи Грицю» М. Старицького та «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра
(постановка С.М. Ткаченка), «За двома зайцями»
М. Старицького, «Назар Стодоля» Т. Шевченка,
а також сучасна п’єса «Очна ставка» Л. Шейніна і братів Тур (Л.Д. Тубельський і П.Л. Рижей)
у постановці Р.Д. Єфименка. Окрасою театрального сезону стала оперета «Майська ніч» О. Рябова (Золотаренко в ролі Каленика, П. Колесник
у ролі сільського ловеласа). Репертуар Полтавського театру набуває виразного ідеологічного
спрямування. «Вирішено було, що театр ім. Гоголя мусить бути театром широких радянських полотен, романтичної піднесеності та реалістичної
правди й емоційної насиченості» [2, арк. 3].
2 грудня 1937 року при театрі розпочала діяти драматична студія, до першого складу якої
увійшло 40 здібних, творчо обдарованих представників робітничої молоді Полтавщини. Студійці Полтавського театру активно залучали-

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

856

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

ся до постановок у масових сценах спектаклів.
Програма драматичної студії була розрахована
на дворічний термін навчання й передбачала
вивчення таких спеціальних предметів: історія
театру, культура слова, постановка голосу, грим,
сценічна практика. Найталановитіші вихованці
студії поповнили трупу Полтавського музичнодраматичного театру ім. М.В. Гоголя й аматорські театральні колективи області. Серед них
І.С. Лопатніченко, Г.Д. Некряч-Григор, П.К. Лисенко, К.Н. Ломакіна та інші.
У серпні 1937 року після гастролей у Грозному
склад акторської трупи поповнюють нові професійні виконавці: Є.А. Золотаренко, А.І. Іванченко
й Л.К. Іванченко, Є.В. Селецька, Д.П. Степовий,
режисером призначено Р.Д. Єфименка. Оркестр
театру на той час налічував усього лише 16 музикантів.
У травні та червені 1938 року Полтавська трупа перебуває на гастролях у місті Ярославлі. Вистави полтавців, що проходили під керівництвом
режисера-постановника К.П. Кошевського в приміщенні Ярославського театру імені Федора Волкова мали великий успіх у публіки. Окрім гри
у спектаклях, полтавські актори проводили консультування учасників місцевих гуртків художньої самодіяльності, долучилися до участі в концертах під час виборів до Верховної Ради СРСР.
Сезон 1938–1939 років Полтавського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя було відкрито п’єсами «Правда» О. Корнійчука (постановка К.П. Кошевського, музика М.А. Полонського,
художнє оформлення – Є. Коваленка і В. Кривошеїна), «Ішов солдат з фронту» В. Катаєва (постановка Р. Д. Єфименка), «Дружина Клода»
О. Дюма-сина. Протягом сезону полтавську трупу поповнили кваліфіковані актори – С. Бондаренко, П. Борщ, К.К. Галайда, В.В. Зауральська,
М.М. Лубенцов, Патлань, А.І. Плахотніченко,
Л.В. Солнцева, В.В. Хмельницька, О.А. Шевченко, на посаду головного художника театру запрошений А.Г. Самбур.
У листопаді 1938 року з нагоди сотих роковин І. Котляревського Полтавський театр поставив оперу «Наталка Полтавка». Роль Наталки
у спектаклі виконала народна артистка СРСР
М.І. Литвиненко-Вольгемут. Вступне слово перед спектаклем виголосив Максим Рильський.
У 1939 році відбулася подія, важлива не лише
в театральному житті Полтави, а й України загалом – постановка опери «Катерина» М. Аркаса.
Режисером-постановником виступив талановитий співак, випускник Полтавського музичного
училища Павло Захаров, який виконав у спектаклі партію Батька. У статті «Актор широкого діапазону» І. Цюпа писав: «Скільки у нас на
периферії чудових акторів, які не мають високих титулів <…> проте давно стали залуженими
й народними. До таких належить і Павло Іванович Захаров» [1, с. 98].
Зауважимо, що «Катерина» тривалий час не
ставилась на сценах України, і саме постановкою Полтавського театру для опери розпочався
новий відлік творчого життя.
У сезоні 1939–1940 років Полтавський театр
поряд із п’єсами патріотичної, радянської тематики освоює найкращі зразки західноєвропейської,
української та російської драматургії. Найбільш

успішними виявилися постановки: «Дванадцята ніч» В. Шекспіра, «Підступність і кохання»
Ф. Шіллера, «Маруся Богуславка» М. Старицького, «Таланти й шанувальники» О. Островського, «Павло Греков» Б. Войтехова і Л. Ленча.
Улітку 1940 року театральна трупа Полтавського музично-драматичного театру успішно
гастролює в Кременчуці, Черкасах та Умані. На
початку сезону 1940–1941 років художнім керівником колективу стає режисер Харківського
театру Ленінського Комсомолу М.А. Міцкевич.
Прем’єрами театрального сезону стали спектаклі: «В степах України» О. Корнійчука, «Украдене щастя» І. Франка, «Мірандоліна» К. Гольдоні, «Одруження Бальзамінова» О. Островського,
«Машенька» О. Афіногенова та «Бронепоїзд
14-69» Вас. Іванова.
Початок німецько-радянської війни застав
трупу Полтавського музично-драматичного театр ім. М.В. Гоголя на гастролях у Дніпродзержинську. Повернувшись до Полтави, актори не
полишили спектаклів, а навпаки, урізноманітнили форми своєї роботи: консультували гуртки
художньої самодіяльності, проводили просвітницькі бесіди з червоноармійцями, виступали
з доповідями на теми обороноспроможності країни та з інших міжнародних проблем на театральних майданчиках й у військових частинах
області. Загалом, упродовж цього періоду було
відбулося 48 концертів та вистав у військових
частинах та агітпунктах.
За статистичними архівними даними, Полтавський музично-драматичний театр імені
М.В. Гоголя з 1 травня 1936 року по 22 червня
1941 року здійснив показ 42 прем’єр спектаклів,
серед них: української класики – 13, західноєвропейської класики – 6, з радянської тематики – 19,
російської класики – 4.
Усього було поставлено 1426 вистав, які відвідали 907380 глядачів; з них 1000 стаціонарних
спектаклів переглянули 772000 глядачів.
Робота театру посезонно:
У 1936 році з 1 квітня по 1 жовтня – 100 вистав – 772 тисяч глядачів.
У 1937 році за 8 місяців – 192 вистави –147840 глядачів.
У 1938 році за 9 місяців – 216 вистав –
166320 глядачів.
У 1939 році за 8 місяців – 192 вистави –147840 глядачів.
У 1940 році за 8, 5 місяців – 204 вистави –
157080 глядачів
У 1941 році з 1 січня по 1 квітня – 96 вистав –
75920 глядачів
Під час гастролей трупи Полтавського музично-драматичного театру було показано
340 вистав, їх відвідало 180700 глядачів. Зокрема, в Орджонікідзеграді 1936 року – 30 вистав (12000 глядачів), у Кременчуці та Грозному
в 1937 році – 70 вистав (35000 глядачів), у Ярославлі 1938 року – 48 вистав (33600 глядачів),
у Кременчуці, Черкасах, Умані 1939 року – 72 вистави (36000 глядачів), у Кременчуці та Крюкові
1940 року – 48 вистав (28000 глядачів), у Кременчуці, Дніпродзержинську 1941 року – 72 вистави
(36000 глядачів). Артисти трупи Полтавського
музично-драматичного театру поставили також
96 вистав для дітей (72920 глядачів) [2, арк. 5].
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Висновок. Історія українського театру 30-х
років ХХ століття – складний період становлення
національної культури, що постає у багатовекторності розвитку соціокультурних і театрально-художніх процесів. Полтавський музичнодраматичний театр цього часу розгортав свою
діяльність у руслі загальних тенденцій багатожанрового національного музично-театрального
мистецтва в Україні. На його сцені відбувалися
перші постановки української оперети, проходили музичні спектаклі радянських авторів. Театр
працював і над постановками зарубіжних творів,
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прагнучи надати їм злободенного звучання. Загалом репертуар Полтавського театру характеризувався активним осмисленням української
спадщини, прагненням до створення органічних
вистав, зв'язком з традиціями вітчизняного реалістичного театру. Ставилися твори, музичне
драматургічне вирішення й образний ряд яких
характеризувалися специфічно національними
ознаками музично-сценічного мислення, вироблялись критерії підходу до української опери,
підтверджувалися принципи сценічної інтерпретації, зароджувались виконавські традиції.
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Analysis of specific features of song folklore
in Poltava region.an attempt to generalize
Summary. The article analyzes the scientific works of domestic researchers of folklore of Poltava region. The
author systematizes the list of historical references to ritual and non-ritual folklore by chronological and geographical features. The genres of song folklore in the female, male and children's repertoire with justification
of specific performance characteristics in the region are distinguished. The types of text invoice presentation of
many-voice songs and the peculiarities of singing one-voice songs are analyzed.
Keywords: Poltavaregion, ritualfolklore, non– ritualfolklore, performance, specificity.
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АНАЛІЗ СПЕЦИФІЧНИХ ОЗНАК ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ НА ПОЛТАВЩИНІ.
СПРОБА УЗАГАЛЬНЕННЯ
Анотація. У статті аналізуються наукові праці вітчизняних дослідників фольклору Полтавського регіону.
Автором систематизовано перелік історичних згадок про обрядовий та поза обрядовий фольклор за хронологічними та географічними ознаками. Проаналізовано типи фактурного викладу багатоголосних пісень
та особливості виконання пісень одноголосних.Вказується, щобагатоголосн іпісні Полтавщини, переважно, належать до не обрядової лірики та до жіночого репертуару.Зазначається, що сольне виконавство зустрічається рідко та відноситься здебільшого до поза обрядової сфери пісенного фольклору та до жіночого
виконавства. Вказується, що як і у більшості районів Середньої Наддніпрянщини виокремлюються пісні
гомофонно-гармонічного та поліфонічного складу. Встановлено, що пісні на три голоси представляють
собою терцієву втору з октавним дублюванням мелодії, де основа (бас) та мелодія (підголосок) утворюють
октави, а середній голос проводиться терцією вищеоснови (баса). Таким чином, пісні на три голоси вирізняються чітко окресленим басом (нижнім голосом, не обов’язково чоловічим – частіше жіночим), середнім
голосом, який виконує функцію основної мелодії та верхній голос, функцією якого є мелізматичне оздоблення основного, середнього голосу. Виокремлено жанри пісенного фольклору у жіночому, чоловічому
та дитячому репертуарі з обґрунтуванням специфічних ознак виконавства в регіоні. Зроблено висновок,
що не зважаючи на широку поширеність пісень в чоловічому репертуарі – саме жіночий репертуар, поза
обрядова сфера виконавства є збереженою найкращим чином та представляє собою найяскравіші зразки.
Ключові слова: Полтавщина, обрядовий фольклор, поза обрядовий фольклор, виконавство, специфіка.
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ormulation of the problem.Poltava region
F
belongs to the Dnieper part of Ukraine, which
is considered by such scientists as A. Ivanytskyi [4],
O. Murzina [5], O. Bench [6] – a center of national
type of folk performance. Meanwhile, the territory
of the Middle Dnieper (Kyiv region, Cherkasy
region, Poltava region) is significant and differs
in its performing traditions in its various villages,
districts, cities. The folklore of Poltava region is
characterized by a wide variety both in genre and
in terms of performance.
Analysis of research and publications.
Summarized information about ethnographers
who studied the Poltava region at the turn of the
XIX and XX centuries is contained in the source
[1]. From the side of the musical life development
of Poltava region in the same period it is worth noting the work [2]. The song folklore of the designated cultural and ethnographic area is presented in
a thorough work [3], which was the main source of
information for our exploration.
Highlighting previously unresolved parts
of a common problem. Poltava, as a component of the Dnieper Ukraine, has been reflected
in a number of scientific works of domestic scientists, both art and other fields. However, such an
aspect as a concise and generalized analysis of spe© Pyzhianova Nataliia, 2019

cific folklore traits, genres, performance specificity
is mainly concentrated in large-scale works. This
complicates the understanding of the very essence
of the folklore of the above-mentioned territory.
Formulation of the aims of the article. Brief
analysis of specific features of song folklore of Poltava region and main stages of its development.
Presenting the main research material. The
complex historical and political path of Poltava region
is reflected in the cultural and artistic development
of the region. Documented information about the cultural development of the Poltava region can be found
in the written references of the engineer G. de Boplan
(1648-1650) in the "Description of Ukraine or the regions of the Kingdom of Poland lying between the
borders of Moscow and Transylvania" with additional
information about the Ukrainians' attitude, customs
and military capability”, which also describes calendar-lunch creativity and family-folklore of Ukrainians. Ethnographic mentions of a general descriptive
nature are reflected in the writings of the famous
traveler J. Güldenstadt, and later we find information in the travel notes of V. Zuiev. The above-mentioned facts about the cultural development and art
of this region are general and descriptive.
The first detailed recorded information about folklore, in particular about its musical component occur-
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ring in the XIX century, is reflected in three works
by V. Miloradovich. The first, "Wedding songs in the
Lubny district of Poltava province" is an attempt of
meaningful systematization, which proceeds from the
order of the wedding ritual. The second "Folk Rites
and Songs of Lubnydistrict" from a series of ethnographic works is a comparison of pagan and Christian
worldviews of the local population and their combination, which was reflected in various festive activities.
The third work "Life and Being of the Lubny Peasant"
did not aim to describe the musical traditions, but in
the chapters of the work there is a description of the
musical traditions and songs.
Since the beginning of the XX century, the ethnographic information of the region has become
more detailed and represents a new level of research. It is worth noting the works of F. Vovk "The
Ukrainian nation in its past and present", "Eth-

nographic peculiarities of the Ukrainian people",
which thoroughly investigate the folk traditions of
the Ukrainian people, including Poltava region.
Detailed studies of song folklore of Poltava region with indication of the respondent, place of
recording and peculiarities of performance begin
in the XX century, in the postwar period. Such research has tremendous scientific value.
Thus, the researcher [7] distinguishes two types
of distribution of song folklore performance in Poltava region: male songs and female songs. The male
type outside the ritual singing of Poltava region
includes ballads and historical songs, the authentic variants of cossack, chumak, orphan ballads in
male performance are unanimous, it should be noted that later variants may have two or three voices.
The second type (female) performance includes
songs from the lyrical sphere.

Chronology of Ethnographic and Folklore Studies in the Poltava Region
in the XVII-XX Centuries
Years of
assembly

Table 1

Localization, work title, fixed genres

Konoschenko–Grabenko

1909

V. Shepotiev
S. Lipovets
D. Onishchenko

1915

XVII Century
Poltava region
Description of Ukraine or the regions of the Kingdom of Poland lying
between the borders of Moscow and Transylvania
XVIII Century
Poltava region
Poltava region
Travel notes of Vasilii Zuiev from St. Petersburg to Kherson in 1781 and
1782«Wedding songs in the Lubny district of Poltava province »
Life and Being of the Lubny Peasant
ХІХ Century
A book of all sorts, or the Encyclopedia of Manuscript. Recorded 150 songs
Part of Poltava province
Malorussian and Redrussian folk thoughts and songs
Poltava region
«Works of the Ethnographic-Statistical Expedition to the West-Russian
Territory»; 17 letters to L. Maykov and letter to P. Semenov) are dated
December 5, 1869 – December 8, 1878, 32 letters to F. Osten-Saken,
M. Venyukov, P. Semenov, L. Maykov
Historical songs of the Malorussian people (by V. Antonovich); Malorussian
folk tales and stories
Poltava region
«Wedding songs in the Lubny district of Poltava province»;
Folk Rites and Songs of Lubnydistrict;
“Selection of favorite Russian folk songs arranged for one voice with piano
accompaniment”
ХХ Century(the postwar period)
Lokhvitsa, Dubny, Myrhorod, Piryatin, Priluka, Poltava
Ritual songs, children's songs, ballads
Poltava region
Poltava region
“The Ukrainian nation in its past and present", "Ethnographic features of
the Ukrainian people”
The experience of phonograph recording of Ukrainian folk songs // Works of
the Musical and Ethnographic Commission ... T. 1. M., 1906
Lubny, Khorly, Poltava districts
Ballads, Ritual Songs
Lubny, Khorly, Poltava districts
«Ukrainian songs with notes»
"Folk songs recorded in Poltava province"

1920

Gadyach, Lubny district

G. de Boplan

1648-1650

J. Güldenstadt

1775

V. Zuiev

1781

М. Gogol

1829-1834

P. Lukashevich

until 1836

P. Chubynskyi

1872-1878

М. Dragomanov

1874-1876

V. Miloradovich

1890

A. Yedlichka
V. Yedlichka

1881

К. Kvitka
V. Vasylenko
F. Vovk
Y. Liniova

1906
1908–1911
1905

М. Lysenko

Source: systematized by the author on the basis of [3; 7; 9; 11]
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In a thorough work [3], which is a summary of
research scientists IMFE of M. Rylskyi much of the
study is devoted, also, to children's songs. Children's
songs of Poltava region are performed both by children and adults (by family members). Such songs
represent two spheres: non– ritual and ritual.
The sphere outside the ritual kind of folk songs –
songs-entertainments – is performed by mom or
dad while entertaining a child, as well as children's
playful songs.
It is worth noting that the above genres from
the female, male and children's repertoire, namely
lullabies, songs-entertainments, varieties of male
ballads – all belong to one-voice music.
According to the type of invoice, the song folklore
of Poltava region should be divided into one-voice
and many-voice songs, which in turn are divided into
homophonic-harmonic and polyphonic type of presentation. Folk songs are performed both solo and in
a group, it should be noted that band songs do not
always have a polyphonic type of presentation, and
there is also a subtle performance of the group songs.
Solo performance is found in a minority of cases,
and is mainly related to outside the ritual sphere
of song folklore and to female performance (lullabies performed by a woman personally and which
according to [8] are characterized by quiet dynamics and repetitive motif), lyrical songs-monologues.
One-voice songs also include ceremonial lamentations [7], mostly performed by women.
Two-voice and three-voice songs are distinguished by polyphonic type. The two-voice songs
have a typical Central Ukraine structure where the
lower voice (mainly in female performance) is the
base and the upper one is the sub-voice. Depending
on the location, this type of output is called a tonchik or a horiak.

Here is a quote by O. Murzina, which fully reveals the peculiarities of the voice output characteristic of the Middle Dnieper region: “Voice output
is a melodic decoration of the Dnieper songs (with
spacious melodic moves overcoming the tightness
of formulaic chants). Rising melodic strokes extend
the sound range, and therefore intervals of tertiary
or quartile above the upper main support are not
uncommon in the output of the Dnieper songs” [5].
Poltava's polyphonic songs mostly belong to
non-ritual lyrics and female type of performance. As
in most parts of the Middle Dnieper region, songs of
homophonic harmonic composition and polyphonic
composition stand out. Analysis of song folklore of
Poltava region represented in fundamental work
[3] allowed us to form an opinion about the prevalence of tertiary second, which sometimes increases
to the interval of quarts or quintas in a considerable
number of two-voice songs. Such a tertiary second
is characteristic throughout the Middle Dnieper.
Songs of three voices in the same work are often
a tertiary second with an octave duplication of melody, where the base (bass) and melody (sub-voice)
form an octave, and the middle voice is produced by
the tertiary above the base (bass). O. Murzina noted
that: "The practice of mixed ensemble, characteristic
of the Dnieper region, provides the sound completeness of the texture and helps to distinguish a clear
bass line that is common for men and women" [5].
Thus, the three-voice songs are distinguished
by a well-defined bass (lower voice, not necessarily male – more often female), middle voice, which
performs the function of the main melody and the
upper voice, which is a melismatic decoration of the
main, middle voice.
Let us consider some expressive performance
features of the song performance of Poltava region:
Table 2

Distribution of the genre system by gender
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Male songs
Ballads (Orphan, Chumak)
Cossack songs
Historical songs
Slave songs

Distribution of the genre system by gender
Female songs
Lullabies
Songs-entertainment
Tank-game songs of the calendar-ritual cycle (hayivka,
petryvchani, Kupala, mermaid, spring)
Labor (pre-harvesting, harvesting)
Wedding songs (most of their varieties during all stages of the
wedding)
Ballads on social issues
Love lyrics

Children's songs

Christmas carols
New Year songs
Melankas

Specific performance characteristics of the folklore song of Poltava region
Ritual folklore
In the petryvchani songs– the final sound (Gu!)
In Kupala songs – the final sound (Uh!)
In wedding songs – the final sound (I, Uh, Gu)
In wedding songs – singing at the same time in two
tones. The singing of the solo is performed in one key,
and the group chorus is performed in the other key.

Table 3

Non-ritual folklore
In lullabies – Inserting the "i" or "e" at the end of a
stanza and singing them in a seconds or tertiaries
In children's entertainment songs – the use of "chugging"
(oh, chug-chug, oh che-che). Recitative, repetitive melody

In lyrical songs from the female repertoire:
decoration of melodic line of different kind of
melismatics, both in one– and many-voice songs;
– Dorian system;
In wedding songs – the use of a "thin voice" or a tonchik. – Syllable dividing in the middle and at the end of the
stanza;
In the calendar-ritual songs of the winter cycle – the use -use of insertion words;
of a "thin voice" or a tonchik.
– the predominance of voracious vocabulary
Source: systematized by the author on the basis of [3; 4; 5]
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Conclusions from this study and perspective. The song folklore of Poltava region is
characterized by genre and performance variety.
However, despite the widespread distribution of
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songs in the male repertoire – it is the female
repertoire, outside the ritual sphere of performance, it is best preserved and represents the
most striking examples.
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Постмодерні моделі ідентичності людини
як сценічний образ культури: мода і життя
Анотація. Мета статті – визначити мистецькі форми ідентичності людини як продуцента мистецьких
цінностей у культурі постмодернізму, що утворюються як сценічні артефакти культури. Методологія
статті ґрунтується на застосуванні сценічних архетипів культури в просторі сучасних інтроверсій культуротворення. Наукова новизна полягає у визначенні постмодерної ідентичності людини як специфічного
сценічного ефекту. Висновки. Постмодернізм як мегасцена комунікативного зразка є певною системою
створення фрактального простору, що у сучасній технології сценоведення є проблемними епіцентрами
формотворення. Найголовнішою є проблема взаємодії сценічно-пластичних і вербально-екранних ознак
сценічного синтезу, що відображуються у сучасній практиці театрального мистецтва.
Ключові слова: культура, мода, авангард, кубізм, рух, віталізм.
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Postmodern models of human identity as a stage image of culture
Summary. The purpose of the article is to identify the artistic forms of human identity as the producer of artistic values in the culture of postmodernism, which are formed as the stage artifacts of culture. The methodology
of the article is based on the application of stage archetypes of culture in the space of contemporary introversions of culture. The scientific novelty is to find out the essence of postmodern human identity as a specific
stage effect. In the article it is noted that the problem of identity, which, according to Bauman, was formed in
the modern days, in the postmodern is defined as a kind of secondary model, or secondary modeling system,
according to Y. Lotman. It is emphasized that postmodern images of identity indicate that postmodernism did
not arise in the empty place - it became the end of a great tradition of wandering tendencies, activities, status
and behavior of man. The world of clichéd mind becomes antimodern, the mind is thrown off the pedestal, filled
with total play. That is, the stage space of the game leads to the disappearance of biomechanics, the rationalism
of the construction of the arena of being, all that Les Kurbas described as a spiritual sentence disappears, and
all the actors, players turn into that "working cattle", according to Les Kurbas who do not notice. that have
lost the human face. Conclusions. Postmodernism, as the megascene of the communicative model, is a certain
system of creating a fractal space, which in modern stage-setting technology is the problematic epicenters of
form-formation. The most important is the problem of the interaction of stage-plastic and verbal-screen signs
of stage synthesis, which are reflected in the modern practice of theatrical art. An integrative metaphor is the
game, which is the epicenter of the culture of postmodernism. The metaphors of human identity proposed by
Z. Bauman promote a more authentic, substantive and model analysis of the practices of postmodern culture.
Keywords: culture, fashion, avant-garde, cubism, movement, vitalism.
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остановка проблеми. Зигмунт Бауман
П
визначає певні метафори ідентичності
в культурі постмодернізму, які він характеризує

як паломництво, мандри (бродяга стає одним із
культурних феноменів пересічного мандрування світами), туризм. Ці метафори доповнюються
метафорою гри. Людина-індивід як тотальний
ідентифікатор постмодернізму все перетворює
на гру. Ці моделі є вдалими, і виписані настільки ефектно, що читач легко засвоює постулати
метафоричного бачення, а самі моделі стають
«здійсненими метафорами», тобто сприймаються як спосіб буття. Отже, проблема ідентичності
яка, за З. Бауманом, була сформована ще за доби
модерну, в постмодерні визначається як своєрідна вторинна модель, або вторинна моделююча
система, за Ю. Лотманом.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема постмодерністських систем ідентичності в культурі, мистецтві досліджувалася
в роботах Н. Барної, В. Бичкова, Ю. Легенького,
Н. Маньковської та ін. [1; 3; 4; 5], але естетичні
та культурологічні аспекти інтерпретації куль1
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тури постмодернізму як комунікативного феномена досі мало визначені. Це становить суть
невирішеної проблеми – вивчення постмодерних
моделей ідентичності людини як сценічний образ культури у контексті моди і життя.
Мета статті – визначити мистецькі форми
ідентичності людини як продуцента мистецьких
цінностей у культурі постмодернізму, що утворюються як сценічні артефакти культури.
Виклад основного матеріалу. Фігура паломника є своєрідним маркером модерної психології християнства, коли людина ідентифікує себе
з Абсолютом, причащається. Відбувається обмін
натурами, що спонукає до прощі. Людина довго
іде в те місце, яке є святинею. З. Бауман пише:
«Коли Рим лежав у руїнах – принижений, спаплюжений, пограбований ордами Аларіха, Св.
Августин написав наступні спогляди: «Каїн стверджував, що він будував місто, тоді як Авель, якщо
він був просто паломником на Землі, не будував
нічого». «Істинний град Божий знаходиться на небесах»; тут, на Землі християни бродять як паломники в часі, що шукають царство вічне» [2].

Постмодерністські образи ідентичності свідчить про те, що постмодернізм не виник на пустому місці. Він став завершенням великої традиції мандрівних тенденцій, діяльності, стану
і поведінки людини. Якщо діяльність – це справа
людини, що стає на шлях і здійснює подорож, то
стан – це вічний неспокій, вічна невтіха і вічне
збудження. Так, К. Малевич вважав «збудження»
двигуном творчості, креації як такої, а будь-яка
рекреація – це зона, в якій збудження стихає, чого
так бажає людина. Етос паломника, людини постмодерної культури свідчить про те, що місце, де
можливо Божество, є проблематичним в плані дії
(події), поведінки та стану. Культура, в якій Бог
помер, не може знайти спокою в жодній рекреації.
З. Бауман пише: «Торговельні центри роблять
світ безпечним місцем для життя як прогулянки,
або швидше торгові центри, це світи, котрі проектувальники зробили на замовлення за мірку того,
що гуляє. Місця непередбачених випадкових
зустрічей, котрими гарантована епізодичність,
є справжнє, відірване від минулого і майбутнього,
де поверхня відображується в поверхні. В цих світах, кожен той, хто гуляє, може уявити себе директором, хоча всі ті, хто гуляють, – об’єкти впливу.
Цей вплив, як і потрібно, є комфортним і його не
можна назвати нездійсненним» [2]. Місто та сцени його буття стають великим супермаркетом, де
всі функції клішовані та гарантують комфорт перебування перед вітриною товарів, послуг, потреб
та насолод. Відбувається певне «опустелювання»
міста як ойкумени людського буття.
Опустелювання – це своєрідна межа, яку постмодернізм із захопленням і з якоюсь загальною
настирливістю культивує як сцену, надлишково
сповнену товарами вжитку. Світ клішованого
розуму стає антимодерним, розум скидається
з п’єдесталу, заповнюється тотальною грою. Тобто сценічний простір гри призводить до того, що
зникає біомеханіка, раціоналізм побудови арени
буття, зникає все те, що описував ЛесьКурбас як
духовний вирок, а всі актори, гравці перетворюються на той «робочий скот», за Лесем Курбасом,
які не помічають, що втратили людське обличчя.
Отже, метафори З. Баумана чудово демонструють етику й естетику постмодерністської реальності, де людина, що мандрує, є паломником
без святині, без пальмової гілки, без посоху, а людина, що здійснює прогулянку, людина-бродяга,
турист є далеким відлунням життя паломника.
Тобто це фактично спустошена реальність буття. Втім, пустеля тут не маркує простір святості,
в який уходили святі, а існує біля свого дому як
красиво задекоровані піщані дюни. Мандрівник
бачить життя як набір слайдів, візуальних та віртуальних картинок, що дають йому задоволення.
Постмодернізм знаходить багато засобів такої
прогулянки, такого бродяжництва, саме такого
псевдопаломництва. Телебачення і мас-медіа
стають чудовим прикладом уходження на шлях
мандрів: візуальних, оптичних, що дають можливість психічної недосяжності, можливості ідентичності без ідентичності, без катарсису.
Десятиліття народження постмодернізму в моді
пов’язано з творчістю Карла Лагерфельда, який
починає працювати як стиліст з вишуканими презентаціями арт-дизайну. «Арт-деко» – одна із колекцій. Колекція «Хлоя» стає своєрідним брендом
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тих часів. Кензо відкриває «вічний» стиль і показує
своєрідність східної культури, яка дає можливості
не просто застосування мотивів, а здійснювати своєрідний образ прет-а-порте, який оживлює образи
етнокультури як цілісний самодостатній простір
культуротворення в моді. Але прет-а-порте формувалося досить по-різному, за свідченням дизайнерів Парижу, Мілану, стало своєрідним проміжком
стильових інтроверсій. Це редукована висока мода
і уквітчаний, образно розфарбований функціональний одяг. Все свідчить про те, що прет-а-порте
є своєрідною мімікрією – переходом, динамікою.
Цей перехід був образним перетином, який відповідав перехідним, по суті, 70-м рокам.
Ів Сен-Лоран вводить у модний простір цілий
ряд етноверсій. Це своєрідна поема, згадка про ті
колекції, які були навіяні російськими балетами
Дягілєва і особливо творчістю Леона Бакста. Російські сезони вразили європейців своєю розкішшю,
святковим весіллям і всім тим, що навіть композиторів Франції примусили назвати Стравінського
не інакше, як «князь Ігор». Тобто, все це дає можливість побачити цікавий образ модного сценізму,
який формується як динаміка стилетворення.
Творчість Дж. Армані у більшій мірі відповідає
прет-а-порте і теж балансує на межах класики і того
редуктивного комплексу, який пов’язаний із молодіжною культурою. Молодіжні культури 70-х років
прибиваються до мейнстриму, хіп-хоп, топ-медіа.
Панки теж стають декорованими, широкими і, будемо казати, жестуально-драматичними медіаторами
моди. Панк-стиль несе в собі елементи фетишизму,
садомазохізму, орієнтацію на архаїчні культури
і водночас ту жорстоку агресію, яка в певній мірі
стримує людину на межі її можливостей.
Вів’єн Ветствуд в свій час розпочала з панку, а
ствердила свій імідж у деконструкції як модному
формотворчому імпульсі. Її недарма називають
скандалісткою в моді. Чоловік Ветствуд був продюсером скандально відомої групи «Sex Pistols»
та став її духовним батьком, який зацікавив її
власне дизайном одягу. Модельєр-початківець
відкриває свій бутік і починає активно шукати
зустрічі з субкультурами, її творчість захопила
панків, хіпі. Так, усі стихійні бунти, які виникали в 70-ті роки, були епатажним сценічним
простором, який поступово культивувався і насичувався романтичними, еротичними і водночас
естетичними течіями походу у царину культури,
зокрема моди і своєрідними інверсіями стилів,
які мали знов-таки непередбачений характер.
У 1984 році Вествуд відкрила ще один бутікмагазин в Лондоні, де показала нижню білизну –
бюстгальтери були надягнуті поверх блузонів, які
почали тим самим тенденцію переутворення
нижньої білизни. Так, П. Готьє створив свої корсети в 1983 році, адже в моді ця тенденція з’явилася
лише у 1990 році. Вестуд показувала колекцію
з татуюванням, з демонстративно товстими жінками, з розмазаним по обличчю гримом. Все це поставало як певний скандал, як певне зондування
підсвідомого. Вествуд як королева субкультур – це
молодіжний простір і водночас гостро здійсненна
деконструкція, яка як постмодерністське формоутворення набула у неї справжнього провокативного демонстративного вигляду.
Джон Гальяно, британський дизайнер, який
раптово потрапив у французький просторі моди,
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здійснив блискучу кар’єру, яка невдало закінчилася після сварки в ресторані, коли він визначився як
антисеміт і прихильник Гітлера. Хоча це був епатаж, йому це не простили. Важко сказати, чи дім
Крістіан Діор втратив Гальяно, чи Гальяно втратив
дім Діор. В будь-якому разі останній імідж дому
Крістіан Діор був пов’язаний саме з Гальяно. Гальяно – гарний конструктор, який працює в абсолютно
різних контекстах, і те, що він створював протягом
десятиліть, увійшло у простір моди як один із цікавих, інколи навіть розкішно рафінованих і надзвичайно елегантних стилів, який в колекціях оцінювався як висока нота бачення сучасності.
Поруч з епатажем, на відміну від Ведствуд, він
активно працює з формотворенням. Отже, якщо говорити про реконструкцію формоутворення в творчості Гальяно, то він в більшості форму визначав
в надзвичайно властивих йому непередбачених
і розкішних колекціях, які розбудовувалися на різних сценах модного універсуму Європи. Це були
театралізовані покази у Болонському лісі, в лісних
пахощах, на вокзалі Ватерлоо, пустелі, в оранжереї Версальського палацу та ін. Навіть в зоопарку.
Все це свідчить про те, що це був і є один із цікавих
сценічних діячів, який перетворював моду.
Образ тотального споживання стає привабливим, можна обмінюватися місцями, купляти,
виробляти товари та послуги, а сам факт наявності дестинацій (привабливих ландшафтів, географічних зон), обміну місць і звернення до цих
привабливих ландшафтів є своєрідною зоною зустрічі з естетичною артизованою реальністю, що
купляється і продається.
Отже, інтегративною метафорою стає гра, що
є епіцентром культури постмодернізму. «В грі сам
світ є гравцем, – констатує З. Бауман, – де вдача
невдача – всього лише ходи «в світі гри як гри».
В конфронтації між гравцем і світом немає ані закону, ані беззаконня, ані порядку, ані хаосу. Наявними є лише ходи – більш менш розумні, сильні або слабкі, глибокі або брехливі» [2]. Проблема
полягає в тому, щоб передбачати ходи супротивника і переконати його, вийти вперед. Світ гравця – світ ризику, інтуїції, перестороги. Час в світі
як грі розподіляється на ланцюги ігор, де кожна
гра складається з власних конвенцій, кожна має
свою особливу сферу значення, маленький власний світ, замкнутий й автономний [2].
Така достатньо естетична і водночас сугестивна добірка спонукаючих інтенцій і конвенцій,
метафор, що виводять у простір ідентичності, яка
є матричною формою, здійснюється в різних форматах, які чітко визначають правила гри. Так,
наприклад, в ТБ існує формат новин, ігровий
формат, формат шоу, формат, пов’язаний з професіями, формат пригодницький тощо. Людина
не може вийти із заданого формату, вона лише
переключає свою увагу з одного набору можливостей споглядання на інший. Це тотальне споживання, тотальне мандрування між світами.
Людина як тотальний турист, комфортно мандруючий сучасними медіа, сучасними засобами
пересування, в житті теж стає туристом, бачить
світ лише в контексті спонук, які утворює туризм
як глобальний світ сучасності.
Простір культури комерціалізується і обертається бізнес-планом, а все те, що у З. Баумана
описано достатньо романтично і в достатньо екс-

пресивній манері, усуває універсум споживання. Туристична модель культуротворчості стає
домінантною. Дж. Уррі пише: «Світ захоплений
процесом «виробництва» і «споживання місць».
Сьогодні основні компоненти дозволяють «використовувати» сучасну глобальну культуру, включаючи готельний буфет, басейн, коктейль, пляж,
зал очікування в аеропорту і бронзову засмагу.
Таке всезагальне поглинання має передумовою
ріст туристичної рефлексії, що формує дисципліну,
процедури, критерії, що дозволяють кожному будьякому місцю в рамках виникнення зразків глобального туризму направляти, оцінювати і розвивати свій туристичний потенціал. Така рефлексія
дає можливість ідентифікувати конкретне місце
в історичних, географічних та культурних координатах, що опоясують Землю, і визначити його суттєві і потенційні матеріальні і семіотичні ресурси.
Одним із елементів туристичної рефлексії є інституалізація досліджень туризму, поява нових монографій, посібників, екзотичних конференцій, відділів, журналів, включаючи ті, що виникли в 90-ті
рр. Відкрилась множина консультуючих фірм,
пов’язаних з місцевими національними та міжнародними державними структурами, компаніями,
добровільними асоціаціями і національними географічними громадами» [6, с. 137]. Людина поступово перетворюється на споживача споглядання, а
саме споглядання анігілюється як те, в якому виникає катарсис.
Отже, цих констатацій достатньо, щоб звернутися до певних сценічних арт-феноменів, що створюють той модний постмодерністський простір, де
мода є не лише феноменом, пов’язаним з одягом, а
певною системою рефлексії поглядів: естетичних,
мистецьких, туристичних в просторі динамічної активності людини. Все більше й більше можна мандрувати у віртуальному просторі. Тобто ми в чистому вигляді бачимо стенограму, архетип або модуль,
якщо не матрицю постмодерністської сцени.
Виникають конвенції з орнаментальними елементами сценічного простору постмодерної культури. Фактично існує дві сцени: одна регулярна,
задана форматами комунікації, формулами спілкування, інша – хаотична, дисгармонійна. Все
разом створює модний простір сцени комунікації.
Втім, мода може бути невпізнаною, може бути
конвенційним знаком тощо. Так виникає певна
матриця ідентичності людини, яка розшукує себе
і запитує: «В якому світі я знаходжусь? Що це за
світ? Наскільки він людяний, наскільки відповідає тим рекреаціям, які ми шукаємо як зони тиші
і спокою?». Мода може бути покинутим простором,
без паломників, туристів і бродяг. Може мати задоволення від тих вітрин, спокус, які нас чекають
у просторі мандрівки великим містом.
Висновки. Твори постмодернізму, чи-то живопис, чи-то колаж, чи предметні інсталяції, боді-арт,
енвайронмент та ін. викликають, передусім, тривогу, неспокій, намагання вийти з цього середовища
і зупинитися перед іншим більш впізнаним і більш
релевантним, близьким до людини об’єктом. Метафори ідентичності людини, запропоновані З. Бауманом, лише спонукають до більш автентичного,
предметного та модельного аналізу практик культури постмодернізму, зокрема моди, яка набуває
надзвичайно гострих форм полісценізму та підвищеної комунікативної інтерактивності.
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Багатовимірність технік імпровізації в сучасному танці
Анотація. У статті визначено поняття «імпровізація», природу цього явища в мистецтві. Вивчено питання зародження перших проявів імпровізації в творчості митців танцю модерну і постмодерну, зокрема
розглянуто такі постатті як Лої Фуллер, Айседора Дункан, Рудольф фон Лабан, Мері Вігман, творчість
хореографів, які працювали при церкві Джадсон (Нью-Йорк). Описанно концепції і підходи таких технік
імпровізації як техніки Вільяма Форсайта, Охада Нахаріна, Стіва Пекстона. А також зіставлено між собою ці три техніки імпровізації, щоб зрозуміти різницю між ними, яка проявляється в підходах до роботи
тіла, участі розуму, свідомості і уяви в імпровізації, в особливостях процесу, а також в можливостях, які
з’являються в танцівників після практикування імпровізації.
Ключові слова: сучасний танець, імпровізація, контактна імпровізація, Вільям Форсайт, Охад Нахарін,
Стів Пекстон.
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Diversity of improvisation techniques in contemporary dance

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Summary. The article defines the concept of «improvisation», the nature of this phenomenon in art. There is
very little written about improvisation, and there are reasons for this that come from the nature of improvisation. Improvisation is so elusive, it is a very individual process that is constantly changing. The effort to clearly
define in words exactly what happens during improvisation is sometimes very ephemeral, because language is
linear and improvisation is not. What is very real and understandable in movement does not necessarily have
an equivalent in words. And this is not a language's inaccuracy, it is a peculiar feature of improvisation and its
beauty The question of the emergence of the first manifestations of improvisation in the work of modern and
postmodern dance artists was studied. Improvisation dance is the most natural phenomenon that goes back to
the days when dance was a ritual, sacred or utterly household process, not a stage act. But interest in dance
improvisation in the context of choreographic art occurred in the late nineteenth century. and throughout the
XX century. and to this day it is actively researched and used by contemporary dance artists. The concepts
and approaches of such improvisation techniques as the techniques of William Forsythe, Ohad Nakharin,
Steve Paxton are described. Improvisation classes by William Forsythe help dancers to be convinced of the
boundless variability of movements in the human body. These are tools for summoning movement patterns,
creating interesting, atypical vocabulary, finding spatial and compositional solutions. Gaga Improvisation is
pure, unobstructed movement in the stream. Gaga dancers spin, swing, bend, stretch, fall, jump, and «swim»
[10]. Gaga is a motor language that is designed to help practitioners increase their physical consciousness by
focusing on the rhythm of their bodies, allowing them to control their movement and the pleasure it brings.
Steve Paxton suggested with his technique of contact improvisation to immerse himself in the awareness of
the structure and capabilities of the body in terms of physics, anatomy. Physical contact has become a tool for
bodily development, psychological analysis, and an aspect of communication between improvisers. Also, the
difference between these three techniques is analyzed.
Keywords: contemporary dance, improvisation, contact improvisation, William Forsyth, Ohad Nakharin,
Steve Paxton.

остановка проблеми. Імпровізація –
П
дуже індивідуальний і досить невловимий процес, причиною таких ознак є природа

імпровізування – потім імпульсів, які виникають
тут і зараз. Але це не новий підхід до тренування
тіла та розуму, тобто процес імпровізування вже
має певну теоретичну базу, різні техніки, різні
підходи, які повинні бути вивчені танцівниками
і педагогами сучасного танцю для підвищення
кваліфікаційного рівня, і більшого усвідомлення
імпровізації в контексті історії сучасного танцю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Імпровізацію досліджують і в Україні, і, звісно,
закордоном. Володимир Грек у своїй праці «Імпровізація в хореографії: поліаспектність проявів»
досліджує різні прояви імпровізації у сучасній хореографії. Олена Шабаліна проводить глибокі дослідження, які стосуються імпровізації і перфомансу,
зокрема в своїй статті «Автентичний рух у сучасному хореографічному мистецтві». Андрощук Люд© Тураш Д.Я., Домазар С.О., 2019

мила дослідила вплив імпровізації на формування
творчої особистості, зокрема в роботі «Танцювальна
імпровізація як засіб розвитку творчої особистості
майбутнього вчителя хореографії». І багато інших
науковців досліджували імпровізацію, як окремий феномен, або як допоміжний засіб в реалізації
освітніх, мистецьких, терапевтичних завдань, але
досліджень різниці між різними техніками імпровізації сучасного танцю поки ще не здійснено.
Метою дослідження є глибоке вивчення трьох технік імпровізації – техніки Вільяма
Форсайта, Охада Нахаріна і Стіва Пекстона для
усвідомлення різниці підходів до тіла, розуму,
свідомості, підсвідомості під час практикування
їх. Завдання, які виникли на шляху досягнення
цілі: 1) вивчити теоретичну базу кожної із трьох
технік (форсайтингу, ґаґи і контактної імпровізацій); 2) усвідомити різницю підходів до тіла, розуму і робити з ними в єдності, які є актуальними
для кожної із технік.

Виклад основного матеріалу. Процес імпровізування насправді знайомий кожному, життя це потік часто непередбачуваних події. Навіть, якщо здається, що ми точно знаємо, що буде
завтра, це є неправдою, а лише припущенням.
Імпровізація в контексті мистецтва також досить
відомий і поширений процес. Про імпровізацію
написано досить мало, і на це є, безумовно, причини, які виникають з природи імпровізування.
Імпровізація така невловима, це аж занадто індивідуальний процес, який постійно змінюється.
Намагання чітко визначити в словах саме те, що
відбувається під час імпровізування часом дуже
ефемерне, бо мова лінійна, а імпровізація – ні.
Те, що є дуже реальним і зрозумілим у русі, не
обов'язково має еквівалент у словах. І це не є недолугістю мови, це є власне особливістю імпровізації і її красою [11, c. 10].
Цікаво, що в слові «improvisation» міститься дієслово «improv», що перекладається з англійської
як «покращувати». Власне таке додаткове значення є дуже влучним, адже процес імпровізування підвищує рівень самоусвідомлення в русі,
тим самим дозволяє покращувати якість рухів,
принципів руху. Під час імпровізації танцюрист
виконує рухи без попереднього планування, таким чином народжується творчий рух моменту.
Це спосіб використовувати потік підсвідомості без
інтелектуальної цензури, що дозволяє спонтанне
та одночасне вивчення, створення та виконання.
Імпровізація в русі аналогічна вільній асоціації
в думці, що є найбільш спонтанним, природним
і творчим процесом. Кінестетика самості може
вільно співпрацювати з уявою, без підготовки чи
попереднього уявлення. Імпровізація передбачає можливість слідувати в будь-якому напрямку до тих пір, поки є бажання [11, c. 11]. Знайти
енергію бажання також є невід’ємним аспектом,
який потрібно дослідити для того, щоб імпровізувати. Довіра до інтуїтивного запорука відчуття
волі під час імпровізування.
Танець в імпровізації – найбільш природне
явище, в якому присутня тяглість ще з тих часів,
коли танець був ритуальним, сакральним або
зовсім побутовим процесом, а не сценічним дійством. Але зацікавлення танцювальною імпровізацією в контексті хореографічного мистецтва
відбулось вкінці XIX ст. і впродовж XX ст. та до
сьогодні активно досліджується і використовується митцями сучасного танцю.
Активно цікавилась і використовувала імпровізацію, як інструмент творення хореографічного твору, американська танцівниця Лої Фуллер.
Зміна поглядів на природність рухів і можливості тіла, які з’являються і такій концепції,
кардинально змінила підхід до хореографічного
мистецтва у всіх наступних поколіннях хореографів сучасного танцю, таким чином, Фуллер мала
величезний вплив на сучасників. Всім відома
Айседора Дунках теж була прибічницею вільного танцю, у якому вона прагнула відобразити
той «внутрішній імпульс», до якого спонукала
музика. Інтерес до спонтанних рухів, змусив досліджувати взаємозв’язки між внутрішнім станом і його виявленням тілом. Детальне дослідження у цій сфері провів німецький теоретик
хореографічного мистецтва Рудольф фон Лабан,
який створив цілу систему аналізу рухів і їх-
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нього взаємозв’язку з внутрішніми імпульсами.
Мері Вігман, прибічниця німецького виразного
танцю, використовувала імпровізацію як метод
пошуку руху, джерелом якого є внутрішня необхідність. Вігман розвивала більше сольний танець в імпровізації, так як вважала, що він не
має рамок й меж, оскільки не вимагає уваги до
взаємодії з іншими танцівниками. Імпровізація
відіграла чи не вирішальну роль у формуванні постмодерного танцю. Експерименти Театру
Церкви Джадсон (Нью-Йорк, США) стали своєрідним відправним моментом у формуванні естетико персонального плану танцю постмодерн.
Представники танцю постмодерн активно досліджували і використовували імпровізацію. Засновник контактної імпровізації Стів Пекстон починав свої творчі пошуки саме в церкві Джадсона.
І в цей час стають актуальними танцювальний
перфоманс, хеппенінг, які цікавляться імпровізацією не лише з погляду на тіло, а й загалом
процесу творення в моменті, взаємодії з простором, аудиторією, часом. Особливою постаттю
в сфері сучасного танцю є Піна Бауш, яка імпровізацію використовувала під час постановки
та виконання вистав, що сформувало окремий
жанр сценічного дійства танцтеатр [4].
Власне, дослідження творчості митців сучасного танцю, кожен з яких інтерпретував розуміння
танцю як мистецтва по-своєму, й імпровізація для
кожного мала свій особливий контекст – дуже пізнавальний і захопливий процес. Але є постаті, які
сформували цілі системи, техніки імпровізації,
які є важливим освітнім важелем для танцівників сучасного танцю. Це техніка контактної імпровізації, засновником якої є Стів Пекстон. Техніка імпровізації Вільяма Форcайта. І Gaga dance
language – техніка імпровізації Охада Нахаріна.
Вільям Форсайт – американський танцівник і хореограф. Живе і працює у Франкфурті на Майні, Гессен, Німеччина, а саме робота
у Франкфуртському балеті принесла йому світове визнання. Його творчість відзначилась своїм
унікальним підходом перетворення балету класичної форми і репертуару в нову динамічну
форму мистецтва XXI століття.
Хореографічне мислення Форсайта тісно
пов'язане і активно впливає на найбільш значні міжнародні течії в мистецтві нашого часу: від
перформансу і візуальних мистецтв до архітектури та інтерактивних мультимедіа [2].
Вільям Форсайт сприймає імпровізацію дещо
з іншого погляду. В його технології імпровізація
це не інтуїтивний процес, а процес, коли мозок
спостерігає за тілом. Хореограф вважає, що коли,
імпровізуючи, він слідкує лише за станами лише
на основі почуття, тоді він не в змозі приймати
рішення, які перформативно цікаві в контексті
композиції в реальному часі. Саме врівноважений стан, на думку Форсайта, коли розум спостерігає за тілом, забезпечує можливість ставити
цілі в внутрішньому діалозі і тоді вони не руйнують внутрішній стан [7].
Найвагомішим результатом ідей хореографа в сфері імпровізації став їх спільний проект
з цифровим художником Полом Кайзером «Імпровізаційні технології, інструмент для аналітичного танцювального ока» [7]. Це компакт-диск
з короткими відео-лекціями.
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В інтерв’ю з Полом Кайзером у 1999 році Вільям
сказав: «Я зрозумів, що по суті танцюристів балету
вчать відповідати лініям і формам у просторі».
Завдяки постійному контакту з дзеркалом
танцюрист має можливість уважно оглянути
своє тіло. Тобто постійно йде процес порівняння відображення в дзеркалі і тих ідеалізованих
картинок в голові, на основі побаченого в інших
танцюристів чи педагогів. Але на відміну від балету, візуальні уявлення в Improv Tech не є ідеалізованими гліфами або цілями для кінця руху.
Швидше за все, це дослідження дуже важливого
моменту перед винаходом руху [7].
У своїх балетах Форсайт використовує просторові концепції, такі як обертання, витягування,
вписування і відображення для створення танцю. Це нововведення, як розповідав в розмові
з Кайзером Форсайт, було викликано необхідністю швидкого постановчого процесу. Основний
метод, розроблений упродовж 15 років, полягає
в тому, щоб використовувати те, що танцівники
вже вміють. Так як в основному Форсайт працював з балетними танцівниками, він аналізував ті
знання про простір і власне тіло, яке танцівники
винесли зі своєї інтенсивної балетної підготовки, і з'ясував, що їх навчали працювати з лініями і формами в просторі. Такі висновки стали
певним натхненням і мотивацією уявляти лінії
в просторі, які могли б згинатися, йти хвилями
або деформуватися іншими способами. Рухаючись від точки до лінії, потім до площини, потім
до обсягу, Форсайт візуалізував геометричний
простір, складений з окремих точок з величезною кількістю взаємних зв'язків. Так як ці точки
знаходяться всередині тіла танцівника, ніякого
відносного переміщення не потрібно. Необмежена кількість позицій і рухів можна створювати,
використовуючи різні послідовності тільки з згинання та розгинання. Виходячи з цього Форсайт
почав складати каталог того, що тіло може робити. Для кожної нової хореографічної партії розроблялись послідовність алгоритмів. Насправді
такий підхід допомагає забути, як потрібно рухатися. Припинення думати про кінцевий результат і замість цього можливість думати про
виконання руху зсередини, що допомагає тілу
подолати «заціпеніння» [3].
Заняття з техніки імпровізації Вільяма Форсайта допомагає танцівниками переконуватись
з безмежній варіативності рухів в людському
тілі. Це інструменти для позбування рухових патернів, створення цікавої, нетипової лексики, пошуку просторових і композиційних рішень.
Охад Нахарін – один із найвідоміших сучасних хореографів. Після виступу з танцювальним колективом «Батшева» та трупами Марти
Грехем та Моріса Бежарта, Нахарін розпочав
власне свою хореографічну кар’єру, як художній
керівник Батшевої з 1990-2018 рр. він керував
компанією захоплюючим мистецьким баченням
та підбадьорював її репертуар своєю цікавою
хореографією. Робота Нахаріна була хронізована у документальному фільмі Томера Геймана
«Містер Gaga» (2015).
Паралельно з його роботою, як хореографа
та художнього керівника, Нахарін розробив техніку імпровізації Gaga – інноваційну мову тіла,
яка доступна як танцюристам, так і не танцю-

ристам. Gaga виникла з потреби Нахаріна порозумітись зі своїми танцюристами тілесно та його
цікавістю до поточних досліджень руху. Gaga
зробила революцію в тренуванні Батшеви, збагатила інтерпретацію рухів танцюристів в репертуарі і постала зростаючою силою в широкій галузі
рухових практик у всьому світі [8].
Імпровізація за Gaga – чистий, безперешкодний рух в потоці. Танцюристи Gaga крутяться,
хитаються, згинаються, розтягуються, падають,
стрибають і «пливуть». Але кожен може виконувати це завдання асоціативно по-своєму, перевіривши свої можливості, і так би мовити рамки
тіла. І, звісно, розширювати діапазон можливостей, із кожним разом починати все більше й більше довіряти тілу. Gaga – це рухова мова, яка покликана допомогти практикуючим підвищити
фізичну свідомість, зосереджуючись ритмі їхніх
тіл, дозволяючи їм керувати своїм рухом і задоволенням, яке приносить рух. Виконавці Gaga
дотримуються різних кодів і правил: дзеркал
немає, спостерігачів немає, хореографії немає,
таким чином гага не призначена для перегляду.
Деякі виконавці навіть не знають, як вони виглядають, коли танцюють Gaga.
Для багатьох людей у всьому світі Гага розглядається як спосіб самовираження через власну гаму унікальних, імпровізованих рухів [10].
«Gaga – це повернення до невинності», – сказав Маріо Альберто Замбрано, викладач кафедри театру, танцю та медіа в Гарварді. «Це сенсаційно дозволити тілу сказати вам, що робити.
Мова йде про те, щоб вийти за рамки того, що ви
вважаєте правильним чи неправильним, а просто зробити це» [10].
Як правило, годинний клас відбувається від
старту до кінця без перерв на воду або відпочинок. Деякі рухи легкі і повільні; інші напружені
та швидкі, відбуваються постійні контрасти в завданнях, для максимально амплітудної подорожі тілом, відчуттями і асоціативним мисленням.
Після закінчення занять ви відчуваєте себе порожнім судном, ви відчуваєте себе прекрасною,
цілісною людиною – це найчастіші коментарі
тих, хто спробував Gaga [10]. Такі заняття корисні абсолютно для всіх, танцівникам вони дають
можливість увиразнюватись в русі, шукати, досліджувати, руйнувати межі і збагачувати відчуттєво пластичну гаму своїх рухів. Для людей
інших професій це є психофізичним тренінгом,
у якому можливо через рух викинути накопичену енергію, краще познайомитись з власним
тілом, використати творчу енергію і отримати
новий та цікавий досвід. На відміну від техніки
Форсайта, у якій розум має слідкувати за тілом,
в Gaga радше навпаки ефект слідкування повністю прибирається у всіх контекстах і залишається лише відчуття тіла, якому запропоновані
різні умови асоціативним мисленням.
Однією з найбільш відомих технік імпровізації, яка набула дійсно шаленої популярності
серед танцівників і не тільки – контактна імпровізація, яку заснував в 1972 р. американський
танцівник, що є вихідцем із групи експерментаторів танцю постмодерну в церкві Джадсон –
Стів Пекстон.
Контактна імпровізація найчастіше практикується як дует, хоч насправді і не тільки. Ха-

рактерною ознакою цієї техніки є безперервний
дотик між двома танцівникам, які рухаючись
підтримують вагу один одного. Тобто контакт це
не лише дотик, але й приймання ваги або віддача ваги партнерові. Близькість тіл у русі увиразнює відчуття власної шкіри, ваги і запаху свого
і партнера. Площа дотику змінюється постійно
в залежності від ситуації, в яку потрапили танцівники. Один із партнерів може переносити від
0 до 100 відсотків ваги тіла іншого танцівника [9].
Контактну імпровізацію також можна ідентифікувати як комунікативну практику, що наближає цей вид мистецтва до психотерапії. Все
це дозволяє оцінювати контактну імпровізацію
як соціальне явище, і явище, очевидно, значуще.
У контакті змінюється фокус уваги, відбувається
одержання нової інформації, відкриваються нові
можливості. Зосередження на вазі, на просторі,
дотику, тиску, русі, на падінні та підтримці поглиблюють внутрішні зв’язки танцю підтримує
творчу свідомість, спонтанність і розвиток фізичних здібностей [5].
У контактній імпровізації немає чітких рухів, які характеризують цей напрям, але є базові
принципи руху і взаємодії між партнерами, які
допомагають початківцям-контактникам навчитися віддавати вагу, відчувати гравітацію, дезорієнтацію, забезпечувати безпекою себе та партнера при падінні, спіралях та розслабленні.
В контактній імпровізації сама форма є вчителем, кожен опановує її за допомогою свого власного тіла, накопичуючи інформацію в кожному
танці, з кожним новим партнером, а учитель
лише направляє цей процес [5]. Але найбільше
відповідальності, звісно, належить вам і вашому
партнерові. Саме тому контактна імпровізація
потребує такої зосередженості і тренінгів з усвідомлення власного тіла. А от під час імпровізування виникають різні ситуації, за рахунок
передачі ваги на партнера, деякі з них можуть
призвести до падінь.
Для того, щоб зручно почувати себе в контактній імпровізації, що стосується власного тіла,
потрібно займатись техніками релаксації і усвідомлення тіла, відчуття внутрішніх сигналів
та імпульсів руху партнера, простору, часу як
елементів, що народжують композицію. Контакт
з партнером це і фізично, і психологічно досить
складний процес, який вимагає дбайливого ставлення до власних і чужих меж, прагнення до взаємної опори як основи стосунків. Саме в цьому
напрямі приділяється багато уваги усвідомленню свого тіла: його структури, природних принципів руху, дихання, інерції ваги, центру та балансу. Така робота налаштовує тіло як надійний
інструмент. Тренінги з контактної імпровізації
потребують уваги танцівників до роботи суглобів,
положення хребта, налагодження зв’язків між
центром тіла і кінцівками, що загалом і в цілому
називається процесом body-awаreness (тілесного
усвідомлення), що дозволяє координувати тіло
і свідомість [5].
Щоб зрозуміти, наскільки глибоко потрібно
працювати з усвідомленням тіла і його зв’язків
варто надати фрагмент відомої статті Стіва Пекстона «Маленький танець», вперше опублікованої в 1986 р., хоч записи були здійсненні в 1977 р.
«Глибоко розслабте очниці. Уявіть лінію, яка йде
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від вуха до вуха. На цій лінії знаходиться основа черепа. Зробіть дуже маленький рух, як ніби
ви говорите «так». Через це череп буде погойдуватися на верхньому хребці – Атланті. Відчуйте
свої кістки. Як пончик. Відчуття навколо хребця допомагають відчути сам хребець. Зробіть
рух, яким ви ніби говорите «ні». Роблячи ці два
рухи – «так» або «ні», ви можете визначити довжину верхнього хребця.... Легені наповнюються повітрям. Дихайте всім обсягом легенів: від
нижніх часток до ключиць. Чи легко вам дається
розширення ребер вгору, в сторони і назад? За
допомогою відчуттів визначте положення діафрагми. М'яз, схожий на два куполи. З кожним
вдихом і видихом ви робите масаж кишечника ...
Рухи діафрагми дають сигнал всьому іншому
тілу. Над вами – небо, під вами – земля... » [12].
Власне, це маленька частинка всього тексту, але
стає зрозуміло наскільки глибоко намагаються
осягнути тіло танцівники контактної імпровізації. Такі тренінги – це певний вид медитації
в русі, адже концентрація уваги має дуже чіткі
вектори і не може розфокусовуватись на минуле,
майбутнє – є лише зараз.
У статті «Нотатки про внутрішню техніку»
Стів Пекстон багато описує роботу з танцівниками. Він пише, що перше ніж розпочати тренувати чутливість студентів, щось має відбутись в їх
головах. Розуміючи, що ми ніколи не починаємо
рухи з нуля, що спочатку у нас є бажання або образ, що приводить систему в дію, Пекстон вирішив, що повинен почати роботу в сфері образів,
хоча і вельми обережно. Він зазначає, що образи повинні бути виключно «справжніми», в тому
сенсі, що вони не повинні бути явно вигаданими
[6]. Такий підхід відрізняється від Gaga і саме це
стає цінним. Адже, кожна з технік пропонує свою
філософію і своє бачення.
Далі Стів Пекстон пояснює свій погляд, що
вплив на наше тіло явно вигаданих образів воістину дивно. Наприклад, якщо вас попросили
уявити, що ваша голова наповнена газом – легше повітря, дуже важко не відреагувати витягуванням шиї і напруженої поставою. Можливо, це
пов'язано певним чином з мобілізацією всіх підсистем тіла, як при пошуку втраченого об'єкта.
Сприйнятливість тіла до образу, мабуть, є вродженою, і за допомогою цієї вродженої здатності
тіло може реагувати на будь-який образ, який
утримується свідомістю. Але це все припущення
щодо речей, які повинні бути предметом дослідження. Не маючи чіткої теорії уяви, що лежить
в основі наших експериментів, мені здається, ми
повинні спробувати імпровізувати без «фантастичних газів» в голові [6].
Стів Пекстон розробив вправи, що демонструють цей зв'язок для різних частин тіла. Як
наприклад, вправа на увагу, що виконується
стоячи, в якій пропонується «уявити (не роблячи), що ви збираєтеся зробити крок вперед лівою
ногою… Що змінилося? .. Назад ... Ще раз ... Що
змінилося? .. уявити, що ви збираєтеся зробити
крок вперед правою ... Лівою .. правою ... Лівою ...
правою ... Зупинитися». Як пригадує Пекстон,
у цьому місці на обличчях іноді з'являлися легкі посмішки – так Пекстон здогадувався, що
люди відчули ефект. Вони відправлялися на
уявну прогулянку і відчували, що тіло злегка
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(але, тим не менш, реально) реагує на образ,
тому, коли звучало «зупинитися», посмішка говорила про те, що вони вловили комізм ситуації.
Власне цінність таких моментів в тому, що зі
сторони може видаватись, що нічого не відбувається, але ж насправді навіть в статичному положенні людина, яка активно працює в цей момент з концентрацію уваги пропрацьовує власні
рефлексні рухи, усвідомлює момент, досліджує
рух в найменших проявах. Стів Пекстон також
пише у статті, що свідомість-спостерігач вважає
інші підсистеми тіла окремими від себе. Усвідомлення може подорожувати всередині тіла
точно так, як воно може фокусуватися на зовнішньому світі. За аналогією з периферійним
зором, може відбуватися усвідомленням всього
тіла. Знати ці речі і практикувати їх – це велика різниця. Ми завжди знаємо набагато більше,
ніж можемо використовувати [6].
Дуже цінні настанови для занять контактною
імпровізацією розробив Аріє Бурштейн. Аріє викладає танець і рух упродовж 30 років. В даний
час – координатор рухових програм в «Seminar
HaKibutzim Teachers College» в Тель-Авіві, викладач курсу BodyMind Gestalt Therapy на факультеті соціальної роботи в університеті ТельАвіва, провідний викладач інших навчальних
психотерапевтичних курсів. У своїй статті «Танець «Контактна імпровізація»» Аріє пише, що
досвід в контактній імпровізації забезпечив його
різноманітним набором видів чутливості, практичних принципів, робочих звичок і навичок.
Свій досвід він передає в коротких порадах для
тих, хто хоче займатись контактною імпровізацією. Серед них [1]:
1. Пильнуй. Будь уважним. Слухай: себе, свої
власні відчуття; поле навколо тебе, відгук твоїх
партнерів.
2. Роби, замість того щоб говорити, а коли говориш, говори серцем і зі свого нутра; говори зі
свого безпосереднього досвіду і переживань.
3. Будь присутнім, замість того щоб робити.
Якість твого буття, твоєї уважності, твого діалогу
з партнерами є більш важливим для твого танцю, ніж будь-що інше.
4. Будь простим. Відпусти свої висновки, очікування, амбіції. Вони засліплюють тебе і не дають бути тим, хто ти є насправді.
5. Твій партнер у танці не такий, як ти. Прилаштовуйся. Практикуй прийняття. Вчися бути
толерантним до його / її «несхожості», так щоб
ви змогли зустрітися і досліджувати кордон між
вами, і створити спільні сенси і розуміння.
6. Заохочуй цікавість до якостей контакту,
і тому, яким чином вони змінюються: швидкість
(або якість зусилля), вектор (або напрям траєкторії), глибина (або текстура: торкаючись до простору, або поля енергії навколо тіла, торкаючись до
текстури одягу, гладкості шкіри, взаємозв'язку
фасцій, піддатливості м'язів, твердості кісток).
У випадках, коли справа стосується передачі
ваги, фізичного, або емоційної важкості, переконайся, що ти добре організовуєш себе для цього,
навколо своєї осі.
7. Цікався про те, як творчо ми уникаємо контакту, або модифікуємо його: утримуємося від зустрічі очима, докладаємо зусилля, стаємо зайнятими, напружуємося, призупиняємо дихання,

щоб прикрити чутливість або чуттєвість, стаємо
дуже витонченими або придумуємо стратегії, замість того щоб просто бути з тим, хто поруч.
8. Поважай моменти насичення, коли наступає почуття, що досить, коли контакт стає нищівним, коли танцю пора прийти до завершення,
і твоєму партнерові потрібно відпочити. Поважай
те, що у кожного різний рівень стійкості щодо
кількості і інтенсивності контакту.
9. Відзначай патерни руху: рефлекси,
пов'язані з виживанням, базові моторні патерни,
такі як поступатися (здаватися), штовхати, тягнутися і тягнути, створювати спіралі і користуватися відцентровою силою.
10. Танець залежить не тільки від тебе. Він –
у співпраці, у спільній власності, заснований на
безперервній домовленості, спільному вирішенню проблем та прийнятті рішень.
11. Будь відкритий до діалогу, чого б це не
коштувало. У контактному дуеті ти не можеш
«перемогти» або «досягти успіху». У цьому танці
ти не отримаєш великих трофеїв для свого его.
У кращому випадку, ти будеш добре налаштований на свого партнера, і ви разом створите танець, який стане значущим для вас обох.
12. Відчувай, замість того щоб «думати про
це». Відкрий пори своєї шкіри. Тягнися усіма
антенами своєї чутливості: вісцеральною, кінестетичною, пропріоцептивною, екстрацептивною.
Відчувай простір, ритм, вагу і прискорення свого
партнера, його подих і його реакції на твої дії, від
моменту до моменту.
13. Будь суб'єктивним, феноменологічним,
автентичним. Ти – той, хто визначає свою реальність в залі, разом зі своїм партнером. Ви створюєте власну реальність переживань.
Отже, якщо порівнювати три вище описані
техніки імпровізації і підходи до руху тіла можна
спостерігати абсолютно різні концепції кожного
з хореографів. Імпровізація за Вільямом Форсайтом це інструмент для пошуку нових форм
руху. Перебування в моменті і пошук влучного
композиційного рішення для цього моменту. Розум повинен спостерігати за рухом тіла, і маючи спектр інструментів, за якими можна видозмінювати лінії в русі, максимально включати
в роботу тіла. Охад Нахарін створив атмосферу
для імпровізації, в якій тіло є інструментом для
виявлення асоціативного відчуття образів, для
енергії, пошуку потоку в русі. Gaga не для спостереження за собою, не для спостереження глядачами чи вчителями. Gaga для відсторонення
від зорової оцінки руху і занурення у власне відчуття руху, тіла в русі. Стів Пекстон запропонував своєю технікою контактної імпровізації зануритись в усвідомлення структури і можливостей
тіла з погляду фізики, анатомії. Фізичний контакт став інструментом для тілесного розвитку,
психологічного аналізу, аспектом комунікації
між імпровізаторами. Важливо усвідомлювати
різницю між даними техніками і занурюватись
в тонкощі кожної з них для максимального пропрацювання тіла, свідомості, розуму, асоціативного мислення, потоку, енергії. Всі ці навики стають у нагоді під час постановчого процесу, який
є ширшим, працює не з контекстом тілесним, а
пропрацьовує тілесно різні контексти закладені
у виставі.
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Живопись и графика в творчестве Е.А. Косминского (1886-1959)
Аннотация. Евгений Алексеевич Косминский (1886-1959) – ученый мирового класса, автор замечательных трудов по истории средневековой Англии, историограф и палеограф, член-корреспондент (1927), затем академик (1946) отечественной Академии наук и член различных научных ассоциаций Великобритании, человек высокой культуры и разносторонних дарований, долгие годы был признанным главой
отечественной медиевистики. Его труды по истории английской феодальной деревни, по проблемам методологии и историографии западного Средневековья, разделы во «Всемирной истории», его инициатива по
созданию первого в нашей стране обобщающего труда об Английской революции XVII века, авторская и
редакторская работа в этом обширном издании – далеко не все, созданное им на поприще академического
исследования [9; с. 113]. Примечательны и другие таланты Евгения Алексеевича: наблюдательность и
остроумие, дар увлекательного рассказчика, его (столь редкие ныне) эпистолярные упражнения, удачные
поэтические опыты на русском и латинском языках, профессиональные рисунки и акварели, главным образом, с карикатурно-юмористическим оттенком, иллюстрации к художественным произведениям.
Ключевые слова: ученый-историк, человек разнообразных дарований, фотограф, музыка, литература,
личная библиотека ученого, художник-любитель, рисунки карандашом и тушью, акварели, дружеские
шаржи, карикатуры, стихи для «узкого круга», графические миниатюры.
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Painting and graphics in the creative work of E.A. Kosminsky (1886-1959)

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Summary. Yevgeny Alekseevich kosminsky (1886-1959)-a world-class scientist, author of remarkable works on
the history of medieval England, historiographer and paleographer, corresponding member (1927), then academician (1946) of the national Academy of Sciences and a member of various scientific associations of great Britain, a
man of high culture and versatile talents, for many years was recognized as the head of the national medievalism.
His works on the history of the English feudal village, on the problems of methodology and historiography of the
Western middle Ages, sections in the "world history", his initiative to create the first in our country generalizing
work about the English revolution of the XVII century, author's and editorial work in this extensive publication –
not all created by him in the field of academic research [9, p. 113]. Other talents of Evgeny Alekseevich are also
remarkable: observation and wit, gift of the fascinating narrator, his (so rare nowadays) epistolary exercises,
successful poetic experiments in Russian and Latin languages, professional drawings and watercolors, mainly,
with a caricature-humorous shade, illustrations to art works [9, p. 113]. To people who spoke to him only in
the official environment, he seemed at times extremely reserved, inaccessible, even arrogant. But, those who
knew him closely, very quickly became convinced that all this was rather a kind of "protective mask" for a shy
and vulnerable person, which he wore in front of distant and especially unpleasant people [3, p. 175]. In reality,
E.A. Kosminsky was a gentle and delicate man who tried to do good to people as far as it was in his power (this
was most felt by his closest disciples, especially during the war, being away from him; his good advice, and often
active assistance in everyday and scientific Affairs, accompanied them to the end of his life).
Keywords: scientist-historian, man of various talents, photographer, music, literature, the personal library of
a scientist, amateur-artist, pencil and ink drawings, watercolor, friendly cartoon, caricature, poems for narrow
circle, graphic thumbnails.

остановка проблемы. Академик ЕвгеП
ний Алексеевич Косминский – это один из
виднейших отечественных медиевистов XX века.

Исследователь и педагог, историк, историограф
и палеограф, организатор науки, человек высокой культуры, разносторонних интересов и дарований, он долгие годы был признанным главой
нашей медиевистики, воспитал талантливых учеников. Профессор, член-корреспондент (1927), затем действительный член (1946) Академии наук
СССР и различных научных ассоциаций Великобритании, он и сегодня чтим научной средой за
многие нестареющие идеи, ряд образцовых исследований, яркость натуры, высокие нравственные
качества. Его книги по аграрной истории Англии
XIII века (1937 и 1947 гг.), доклады и статьи по
проблемам методологии, лекции по историографии западного средневековья V-XIX вв. (М., 1961),
разделы во «Всемирной истории», инициатива
© Филиппова О.Н., 2019

написания, редактирование и авторская работа
в таких изданиях, как единственный в нашей
историографии двухтомный обобщающий труд,
посвященный Английской революции XVII века,
и первый вузовский учебник по истории средних
веков, – вот далеко не полный список, созданного
им в науке [1, с. 33]. Второй страстью ученого было
искусство. Им были созданы портреты писателей,
современников, пейзажи, шаржи на коллег-академиков. Он был автором серии иллюстраций
к «Письмам темных людей», к роману А. Франса:
«Остров пингвинов» [1, с. 33].
Анализ последних исследований и публикаций. Литература об историке-медиевисте Е.А. Косминском обширна: о его научной
и общественной деятельности с середины 1950х годов и по 1990-е годы писали многие авторы
[2; 10]. Между тем, о нем, как об оригинальном
художнике, есть только упоминание в статьях

его ученицы Е.В. Гутновой (1914-1992), исследователей творчества ученого – историка, и археографа, друга семьи Косминских – В.В. Крылова
(1940-2005) и кандидата исторических наук, доцента РГГУ – А.В. Шаровой [3; 5; 12]. Цель автора данной публикации – это познакомить читателей с Е.А. Косминским-художником, а также
с некоторыми подробностями его нелегкой и вместе с тем счастливой жизни.
Жизнь Е.А. Косминского не была богата
внешними событиями. Он родился 21 октября
(2 ноября) 1886 г. в Варшаве в семье учителя,
директора гимназии. Окончив в 1904 г. с золотой медалью гимназию, он поступил на историко-филологический факультет Варшавского
университета, а в 1905 г. перевелся на тот же
факультет Московского университета. Здесь он
слушал лекции прекрасных ученых-медиевистов, таких, как П.Г. Виноградов (1854-1925),
Д.М. Петрушевский (1863-1942), Р.Ю. Виппер
(1859-1954). Относясь с большим уважением
к своим предшественникам и учителям, Евгений Алексеевич позднее, в 1920-1930-е годы,
создаст цикл статей о русских историках-медиевистах. Но, особенно сильное влияние на него
оказал профессор Александр Николаевич Савин
(1873-1923), один из крупнейших представителей нового поколения историков социально-экономического направления, признанный мастер
историко-статистического исследования, знаток
Англии XVII в. Е.А. Косминский на всю жизнь
сохранил любовь к своему учителю и посвятил
ему один из лучших исторических очерков [8].
Е.А. Косминский окончил университет с золотой
медалью и был оставлен на кафедре всеобщей
истории. Однако, в 1912 г. он отправился в Варшаву, где стал преподавателем Высших женских
курсов. В связи с эвакуацией учебных заведений
Варшавы вглубь России в 1915 г. он вновь возвращается в Московский университет.
15 января 1917 г. Е.А. Косминский обвенчался
в Татьянинской церкви при университете с дочерью действительного статского советника начальника Варшавской учебной дирекции – Надеждой
Николаевной Токаревой (бывшей слушательницей Высших женских курсов в Варшаве). Любовь
к жене Евгений Алексеевич пронес через всю
жизнь. Находясь в научных командировках, на отдыхе или лечении, он чуть ли не ежедневно писал
ей. Так, что в 1917 г. было совершено явно богоугодное дело [5, с. 553]. В 1919 г. Евгений Алексеевич стал профессором историко-филологического
факультета МГУ, а в 1930-е гг. возглавляет кафедру истории средних веков на впервые созданном
историческом факультете. В МГУ он преподавал
33 года (1919-1952). Кроме того, он читал лекции
в Институте красной профессуры, Институте истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук.
После создания в системе Академии наук
в 1936 г. Института истории Е.А. Косминский становится научным сотрудником, а с 1947 г. – заведующим сектором истории средних веков, затем
сектором византиноведения, возглавляет группу
по истории Англии. Он был ответственным редактором сборников «Средние века», издающегося с 1942 г., «Византийского временника», а
в 1952 г. после нескольких бесед с М.А. Сусловым
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был вынужден взять на себя нелегкую ношу –
это руководство журналом «NEWS» [5, с. 554]. Но,
большая часть жизни ученого была связана с Московским университетом. Многое из сделанного
здесь можно было обозначить словом «впервые»
[5, с. 554]. В 1915-1916 учебном году приват-доцент Е.А. Косминский впервые разработал курс
«Введение в источниковедение», а в следующем
году, тоже впервые, курс и семинар по латинской палеографии [5, с. 555]. После ликвидации
историко-филологического факультета в начале 1920-х гг. профессор Е.А. Косминский создал
курс «История рабочего класса в средние века»
для факультета общественных наук [5, с. 555].
В 1934 г. вместе с профессором А.Д. Удальцовым
он составил проект программы курса по истории
средних веков и читал лекции. Под их редакцией (совместно с советским историком О.Л. Вайнштейном) в 1938 г. вышел в свет первый вузовский учебник «История средних веков» [5, с. 555].
Впоследствии Е.А. Косминский написал собственный учебник по истории средних веков.
Другой любовью академика и одним из главных
объектов его научных исследований еще со студенческой скамьи стала Англия.
Наряду с изучением ее аграрного прошлого в 1918-1919 гг. Е.А. Косминский создает
ряд трудов по истории социальных движений.
А, в 1925 г. ему посчастливилось приехать в Великобританию, где почти два года он работал
в Лондонском публичном архиве. Е.А. Косминский изучил много документов, и, прежде всего,
«Сотенные свитки» – подробнейшую правительственную земельную перепись 1279-1280 гг.,
рукописи «Посмертных расследований XIII в.»,
«Казначейские свитки епископства Уинчестерского» и т.д. [5, с. 555].
Еще в 1920-х гг. Е.А. Косминский некоторое
время возглавлял кабинет по истории Великобритании в Институте К. Маркса и Ф. Энгельса. По
поручению директора этого института академика
Д.Б. Рязанова (1870-1938), Евгений Алексеевич
искал в лондонских архивах интересующие марксоведов материалы, в частности изучал архив Генерального совета I Интернационала. Итоги этих
поисков были опубликованы. В Англии к советскому историку пришло международное признание – в 1927 г. он был избран членом-корреспондентом Общества экономической истории, а спустя
тридцать лет – членом Британской исторической
ассоциации, почетным доктором Оксфордского
университета. Итогом изучения документов стала
монография «Английская деревня в XIII в.» (М.;
Л., 1935), вызвавшая живой интерес отечественных и зарубежных историков [5, с. 555]. В 1947 г.
вышла в свет новая книга по аграрной истории
Англии XIII в. (была также издана в 1956 г. на
английском языке в Оксфорде) [5, с. 555]. Британский историк М.М. Постан (1899-1981) высоко
оценил новый труд академика Е.А. Косминского,
особо подчеркнув, что после работ П.Г. Виноградова «основные проблемы средневекового общес
тва никогда не рассматривались с таким глубоким знанием и пониманием вопроса» [5, с. 555].
Профессор Е.А. Косминский справедливо считал
документ фундаментом научного исследования.
Хочется обратить внимание на комплексную
публикацию документов по истории английской
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деревни XI-XIV вв., про огораживание в Англии
XVI в., восстании Кета в Норфоке и др. В качестве
учебного пособия для студентов исторического факультета МГУ Е.А. Косминский вместе со своим
учителем академиком Д.М. Петрушевским подготовил сборник документов: «Английская деревня
XIII-XIV вв. и восстание Уота Тайлера» (1935), вошедший в серию «Всеобщая история в материалах
и документах» [5, с. 555]. В 1939 г. избранному в члены-корреспонденты АН СССР Е.А. Косминскому
вместе с группой других ученых была поручена
подготовка многотомной истории дипломатии.
Для первого тома, вышедшего в 1941 г., был написан раздел «Дипломатия в средние века» (главы первая и вторая в соавторстве с профессором
С.В. Бахрушиным) [5, с. 555]. За этот труд историк
в 1942 г. был удостоен Сталинской премии первой
степени. В 1946 г. он стал действительным членом АН СССР. У академика было много учеников (Е.В. Гутнова, Я.А. Левицкий, Ю.Р. Ульянов
и др.), ставших впоследствии известными учеными. С большой теплотой отзывались они о Евгении
Алексеевиче. Современники знали Е.А. Косминского, как человека разнообразных дарований.
Так, например, во время гражданской войны, когда в стране господствовали разруха, полуголодное
существование, унизительная необходимость обращаться к властям за ордером на одежду, обувь,
Е.А. Косминский согласился на предложение своего
дяди Е.В. Заустинского (инженера-мостостроителя,
возглавлявшего Ремонтно-восстановительный поезд № 2) поработать у него фотографом [5, с. 559].
Евгений Алексеевич проявил здесь незаурядное дарование: прекрасные фотографии мостов,
восстановленных в начале 1920-х гг. через Днепр,
Березину и другие реки, были собраны в альбомы,
представляющие не только документальную («отчетную» для ВСНХ и НКПС), но и художествен-

ную ценность [5, с. 559]. Е.А. Косминский любил
музыку, увлекался литературой (особенно он почитал А.П. Чехова, А.А. Блока, А.А. Ахматову,
английских романистов, сентиментального поэта
Альфреда Теннисона). Личная библиотека ученого насчитывала около двух тысяч томов, среди
них были великолепные дореволюционные собрания сочинений Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова,
М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, книги
издательства «Academia» и др. [5, с. 559]. Большое место занимали монографии по искусству,
альбомы, каталоги выставок, художественные открытки и т.п. Будучи уже известным ученым, он
посещал в 1930-1940-е гг. художественную студию
Дома ученых. Руководитель студии отмечал завидное прилежание и талант ученика, ставя ему,
как правило, высокие оценки.
В те же годы, побывав в Московском Доме
ученых, Институте истории АН СССР или в санатории «Узкое», можно было посетить выставки
замечательного художника-любителя, на которых были показаны дружеские шаржи, бытовые
зарисовки, выразительные портреты... [5, с. 555].
Работы говорили о безусловной одаренности автора. Часть этих материалов – рисунки карандашом
и тушью, акварели, шаржи, карикатуры, а также
стихи для «узкого круга» – сохранилась в фонде
Е.А. Косминского в Архиве РАН (Ф.1514) [1, с. 34].
В предисловии к одному из наиболее любимых
историком произведений роману Анатоля Франса «Остров пингвинов» (1908) автор сообщает, что
единственная цель его жизни – это написать историю пингвинов [4]. Для этого он изучил множество
источников, и, прежде всего, хронику величайшего пингвинского летописца Иоанна Тальпы.
Подобно другим странам, Пингвиния пережила
несколько эпох: Древние времена, Средние века
и Возрождение, Новые и Новейшие века, что мы

Илл. 3. Е.А. Косминский.
Илл. 2. Е.А. Косминский.
Илл. 1. Е.А. Косминский.
Иллюстрация к роману Анатоля Иллюстрация к роману Анатоля
Иллюстрация к роману
Франса: «Остров пингвинов»
Франса: «Остров пингвинов»
Анатоля Франса: «Остров
(пародийная историческая
(пародийная историческая
пингвинов» (пародийная
хроника, 1908 г.). Май-август,
хроника, 1908 г.). Май-август,
историческая хроника, 1908 г.).
1946 г. Бумага, тушь, черная
1946 г. Бумага, тушь, черная
Май-август, 1946 г. Бумага,
тушь, черная акварель // АРАН. акварель // АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. акварель // АРАН. Ф. 1514. Оп. 2.
Д. 68. Л. 3.
Д. 68. Л. 2.
Ф. 1514. Оп. 2. Д. 68. Л. 1.
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Илл. 5. Е.А. Косминский.
Иллюстрация к роману Анатоля
Франса: «Остров пингвинов»
(пародийная историческая
хроника, 1908 г.). Май-август,
1946 г. Бумага, тушь, черная
акварель // АРАН. Ф. 1514. Оп. 2.
Д. 68. Л. 5.

Илл. 7. Е.А. Косминский. «Зима
1929 г.». Бумага, тушь, акварель,
15,5 × 21,0 см // АРАН. Ф. 1514.
Оп. 2. Д. 58. Л. 1.

Илл. 6. Е.А. Косминский.
«Мефистофель». Август, 1933 г.
Бумага, тушь, акварель,
16,0 × 22,0 см // АРАН. Ф. 1514.
Оп. 2. Д. 62а. Л. 1.

Илл. 8. Е.А. Косминский.
«Маргиналия в виде дружеского
шаржа». 1946-1951 гг. Бумага,
карандаш // АРАН. Ф. 1514.
Оп. 2. Д. 67. Л. 1.

можем проследить в иллюстрациях Е.А. Косминского к этому произведению (илл. 1, 2, 3, 4, 5).
Серия из 16 рисунков тушью, выполненная
ученым в 1944-1946 гг., полна умной иронии
и едкого сарказма [1, с. 35]. Образ Мефистофеля, присутствующий в творчестве таких художников, как Э. Делакруа (1798-1863), М.А. Врубель (1856-1910) и др., нашел место и в рисунке
Е.А. Косминского (1933 г.) (илл. 6).
Портрет дьявола, образа злого духа в мифологии эпохи Возрождения Северной Европы

Илл. 9. Е.А. Косминский.
«Маргиналия в виде дружеского шаржа». 1946-1951 гг.
Бумага, карандаш // АРАН.
Ф. 1514. Оп. 2. Д. 67. Л. 2.

ученый передал на бумаге тушью и фиолетовым
карандашом. Восприятие Е.А. Косминским времени конца 1920-х гг., когда ломались человеческие судьбы, времени «пляски смерти» на пороге
каждого дома, нашло отражение в его рисунке
«Зима. 1929 г.» (илл. 7) [1, с. 35].
Ироничный взгляд ученого не мог пройти
мимо такого объекта, как академическая среда.
Его карикатуры на собратьев по цеху, несмотря
на нереальные пропорции, были поразительными (илл. 8, 9, 10, 11, 12).
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Илл. 4. Е.А. Косминский.
Иллюстрация к роману
Анатоля Франса: «Остров
пингвинов» (пародийная
историческая хроника,
1908 г.). Май-август, 1946 г.
Бумага, тушь, черная
акварель // АРАН. Ф. 1514.
Оп. 2. Д. 68. Л. 4.
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Илл. 10. Е.А. Косминский. «Маргиналия в виде
дружеского шаржа». 1946-1951 гг. Бумага, карандаш //
АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 67. Л. 3.

Илл. 12. Е.А. Косминский.
«Маргиналия в виде
дружеского шаржа». 19461951 гг. Бумага, карандаш //
АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 67. Л. 5.

Илл. 13. Е.А. Косминский.
«Иллюстрация к «Epistolae
obscurorum virorum. MOSQVAE.
MCMXL». Октябрь-ноябрь,
1940 г. Бумага, акварель, тушь,
18,2 Х 28,0 см // АРАН. Ф. 1514.
Оп. 2. Д. 64. Л. 1.

Стоит добавить, что Е.А. Косминский писал
свои шаржи буквально «с натуры», используя
при этом подвернувшиеся под руку листки бумаги [1, с. 35]. Кроме того, среди рисунков есть некая «обложка» с латинской надписью «Epistolae
obscurorum virorum. MOSQVAE. MCMXL», датированная 1940 г., на которой Е.А. Косминский в образе монаха, думающего о том, чтобы ему написать,
возможно, изобразил самого себя (илл. 13) [1, с. 35].
На хорошем профессиональном уровне выполнен: «Автопортрет» (1944 г.) академика Е.А. Косминского (илл. 14) [11, с. 92].
Он отражает облик ученого, который заставлял трепетать студентов перед аристократизмом внешности, видеть в нем олицетворение

Илл. 11. Е.А. Косминский.
«Маргиналия в виде дружеского
шаржа». 1946-1951 гг. Бумага,
карандаш // АРАН. Ф. 1514.
Оп. 2. Д. 67. Л. 4.

Илл. 14. Е.А. Косминский.
«Автопортрет». Август, 1944 г.
Бумага, акварель, цветной
карандаш, 20,0 × 26,5 см //
АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 66. Л. 1.

по-английски сдержанного характера, и конечно же ошибаться. Помимо этой коллекции есть
также графические миниатюры, которые были
в письмах Е.А. Косминского к его ученице –
Е.В. Гутновой начала – середины 1940-х гг. Они
сохранились в личном архиве семьи Гутновых.
По словам хранителя архива, внука Е.В. Гутновой – Д.А. Гутнова: «Рисунки автором не подписаны и не датированы. Даты и названия были
проставлены рукой Е.В. Гутновой.
Собственно, все эти рисунки, выполненные
цветными карандашами с использованием акварельных красок, предназначались сыну Е.В. Гутновой – Алексею (А.Э. Гутнову, будущему крупному архитектору), который с детства, обладая
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соответствующими способностями, много рисовал, особенно во время эвакуации. В письмах Евгений Алексеевич объяснял подробно, почему он
избрал тот или иной сюжет и технику...» [1, с. 61].
Выводы. Таким образом, жизнь и научное
творчество Е.А. Косминского, перипетии его научной карьеры, сферы интересов – это сама история российской исторической науки XX века, во
всей ее великой и трагической неоднозначности.
Ученый представлял собой прекрасный пример
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двойного дарования – деятеля науки и художника, который шел от словесного образа к образу
визуальному, и наоборот, находя отдохновение
в переключении с одного вида деятельности на
другой. Его рисунки и акварельные работы отличает предельная искренность, непосредственность и стремление к профессионализму. Благодаря развитому воображению и чуткой интуиции
он создал произведения, способные многое сказать современному зрителю.
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Творчество В.В. Кандинского (1866-1944),
как одной из ключевых фигур в европейском искусстве XX века
Аннотация. Творческая судьба Василия Васильевича Кандинского (1866-1944) реализовалась на пересечении русской культуры с западноевропейской. Один из первооткрывателей беспредметного искусства,
мыслитель и теоретик, В.В. Кандинский собрал в своем творчестве самые разные тенденции; они послужили отправными точками для исследований мастера, приведших его к выработке собственной живописно-пластической системы. Пройдя через осмысление импрессионизма, символизма и югендстиля, испытав
влияние фовизма и экспрессионизма, он подчиняет приемы и возможности этих направлений задаче кардинального обновления художественного языка. К 1910 году многие художники оказались на пороге отказа
от фигуративности, но радикальность художественного эксперимента В.В. Кандинского и уникальность дарования позволяют говорить о его искусстве, как о важнейшей вехе европейского художественного процесса.
Ключевые слова: творчество В.В. Кандинского, абстракционизм, модернизм, декоративное искусство,
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объединение, альманах, организация выставок, кинематограф, фотография, автобиография, персональные
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The creative work of V.V. Kandinsky (1866-1944)
as one of the key figures in the European art of the XX century
Summary. The creative destiny of Vasily Vasilyevich Kandinsky (1866-1944) was realized at the intersection of
Russian culture with Western Europe. One of the pioneers of non-objective art, a thinker and theorist, V.V. Kandinsky collected in his work a variety of trends; they served as starting points for the studies of the master, which
led him to develop his own pictorial-plastic system. Having passed through the comprehension of impressionism,
symbolism and art Nouveau, having experienced the influence of Fauvism and expressionism, he subordinates
the methods and possibilities of these directions to the task of cardinal renewal of the artistic language. The role
of V.V. Kandinsky in the birth of non-objective art, the importance of the laws of this art discovered by him is not
limited to the primacy in time. His first abstract watercolor was created in 1910, although this Dating has recently been questioned by a number of researchers. By this time, many artists were on the verge of abandoning figurativeness, but the radical artistic experiment of V.V. Kandinsky and the uniqueness of his talent allow us to speak
about his art as the most important milestone of the European artistic process. "Abstract painting is the" skin" of
nature, but does not depart from its laws. Allow me this high expression-laws economic", – wrote V.V. Kandinsky
[3, p. 8]. The spiritualization of matter, the search for an opportunity to convey the painting "music of the spheres"
becomes his task, and the goal-the creation of "absolute art", built on the principles of synthesis of all the most
important arts and intended for the future [3, p. 8]. "We stand now on the threshold of time, before which one and
only one step leading to the depth is more and more clearly indicated" – in these words, V.V. Kandinsky outlines
the direction of further development of the art of the XX century, focused on philosophical, intellectual perception
[3, p. 9]. In the artist's work, several stages can be clearly distinguished. These are periods associated with the
activities of V.V. Kandinsky in Russia, Germany and France, which reflect both his individual evolution and the
General artistic and cultural processes for European art.
Keywords: the creative work of V.V. Kandinsky, abstractionism, modernism, decorative art, theatre, music,
landscapes, critical article, art Nouveau, portraits, philosophy classes, art association, almanac, organization
of exhibitions, cinema, photo, autobiography, personal exhibition.

остановка проблемы. Василий ВасильеП
вич Кандинский – это одна из ключевых
фигур в европейском искусстве XX века, знамени-

тый живописец и график, один из основоположников абстракционизма и основателей группы
«Синий всадник», преподаватель Баухауса, теоретик [1, с. 3]. В истории культуры найдется немного других таких художников, чьи смелые идеи
настолько перевернули привычное представление о живописи. В.В. Кандинский полагал, что
цвет – это важнейшее средство передачи эмоций
и главный инструмент художника. Он создал совершенно новую форму в искусстве – это органический синтез движения, цвета и звука. Экспериментаторские поиски В.В. Кандинского были
признаны еще при жизни. Более того, критики
© Филиппова О.Н., 2019

двух стран – России и Германии – до сих пор не
пришли к единому мнению относительно того, где
же все-таки были созданы его основные произведения и какому государству они принадлежат.
Анализ
последних
исследований
и публикаций. Число разнообразных изданий
о В.В. Кандинском растет с каждым годом: монографии, каталоги, научные статьи, воспоминания, публикуются теоретические и литературные
труды, организуются новые выставки и конференции. Так, например, сборник «Многогранный
мир Кандинского» (М., 1999) стоит в ряду этих
изданий [6]. В него включены доклады участников международной конференции, состоявшейся
в декабре 1994 года в Государственной Третьяковской галерее. Ученые разных областей зна-

ния – историки искусства, психологи, философы, театроведы, музыковеды – в новом ракурсе,
с разных точек зрения рассматривают творчество
В.В. Кандинского, исследуя грани его искусства.
Их оценки и мнения часто не совпадают, а иногда и опровергают друг друга, однако в целом,
с нашей точки зрения, они дают возможность
создать более углубленное представление о мире
художника и приблизиться к пониманию его
творчества. Цель данной публикации – это раскрыть, на основе библиографических источников, творчество В.В. Кандинского, проанализировать его работы.
Василий Васильевич Кандинский родился
4 (16) декабря 1866 года в Москве, в знатной семье. Отец его, известный коммерсант, управляющий чайной фабрикой, – Василий Сильвестрович – происходил он из древнего кяхтинского рода
Кандинских, которые считались потомками царей
мансийского Кондинского княжества. Прабабушка – княжна из тунгусского рода Гантимуровых
(сам В.В. Кандинский любил вспоминать о ней,
как о монгольской принцессе). В этом оригинальном купеческом сибирском роду, причудливо смешалась кровь тунгусских князей с древнейшей
родословной не менее старинного княжеского рода
манси и каторжников, сосланных в Нерчинск.
У матери В.В. Кандинского – Лидии Ивановны
Тихеевой были немецкие корни. Немкой была ее
мать. В 1871 году родители Василия разошлись,
и Лидия Ивановна вскоре вышла замуж за одесского купца и финансиста Михаила Михайловича Кожевникова (1842-1913). В новом браке у нее
родились три сына и одна дочь. В.В. Кандинский
воспитывался своим отцом и теткой Елизаветой,
которая всегда жила в семье. Елизавета много занималась с мальчиком, играла с ним, читала ему
сказки на немецком языке. Благодарную память
о ней В.В. Кандинский сохранил на всю жизнь.
Именно тетке он посвятил свою книгу «О духовном
в искусстве» (New-York, 1967) [5]. Отец понимал
сына и в воспоминаниях Василий представил его
человеком с ясным, терпеливым, цельным характером. Отец всегда поддерживал сына и относился
к нему, как «старший друг» [1, с. 8]. «Принципом
его воспитания, – писал В.В. Кандинский, – было
полное доверие и дружеское ко мне отношение»
[1, с. 8]. В словах В.В. Кандинского о том, что отец
имел «глубоко человеческую душу» и «живую жилку художника», кроется объяснение и внутреннего
взаимопонимания между ними, и истоков развития его собственного художественного дара [1, с. 8].
Отец будущего художника сам интересовался искусством и не мешал сыну заниматься рисунком,
живописью, музыкой. Для него это было и досугом,
и увлечением. Напротив, в образе своей матери
В.В. Кандинский видел сложную противоречивость черт, соединенных в одно целое.
Мать, разрушившая семейную целостность
и поставившая между собой и сыном, необъяснимое для него внутреннее препятствие, отождествилась в его глазах с образом Москвы, исходной
точки и цели его духовных исканий в искусстве.
Такая экзальтированная идеализация матери
может быть объяснена болезненными переживаниями, брошенного ребенка, стремящегося преодолеть детскую психологическую травму и вернуть, утраченное ощущение гармонии. В детстве
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Василий и его семейство много путешествовали по Европе и территории России, в течение
первых пяти лет после рождения Василия они
объездили Россию и Европу, а затем, в 1871 году,
из-за болезни отца семья переехала в Одессу, которая тогда была третьим по значимости городом
Российской империи. Воспоминания В.В. Кандинского начинаются с описания трех цветовых
впечатлений, пережитых им в возрасте трех лет.
Первое впечатление было связано с вырезанием
«лошадок» из веток дерева: «Срезали с тонких
прутиков спиралями кору <...>. Так, получались
трехцветные лошадки: полоска коричневая (душная, которую я не очень любил <...>), полоска зеленая (которую я особенно любил <...>) и полоска
белая, т.е. сама обнаженная и похожую на слоновую кость палочка в сыром виде необыкновенно
пахучая, <...> но <...> в увядании сухая и печальная, что мне с самого начала омрачало радость
этого белого» [1, с. 8]. Василий получил классическое образование, одновременно, развиваясь
творчески. В юном возрасте мальчик умело обращался с кистью, сочетал, казалось бы, несочетаемо яркие цвета. Позже, эта особенность легла
в основу, развиваемого им стиля живописи – абстракционизма. Но, все же родители истинного
большого таланта сына не рассмотрели. Закончив гимназию, по воле родителей в 1885 году Василий Кандинский поступил в Московский университет на юридический факультет, кафедру
политической экономики и статистики под руководством профессора А.И. Чупрова (1842-1908).
Позднее, вспоминая о своих студенческих годах,
В.В. Кандинский писал, что «среди многого, многого тяжелого и ужасного мало настоящих светлых воспоминаний» [1, с. 9].
Одни из самых светлых и дорогих из них
были связаны с его научным руководителем
Александром Ивановичем Чупровым – «одним
из редчайших людей», которых он повстречал в жизни [1, с. 9]. В 1889 году по настоянию
врачей В.В. Кандинский, страдавший «сильно выраженною общею слабонервностью», взял
академический отпуск и отправился в этнографическую экспедицию по Вологодской губернии
[1, с. 9]. Природа русского Севера, особый говор,
сохранившиеся в деревенских избах древние
иконы и другие предметы старины, народное
искусство, народный костюм совершенно очаровали его. В дальнейшем, в его творчестве 19011907 гг. во всю силу зазвучала русская традиция. Фольклорные персонажи, сюжеты русских
сказок, преданий, былин станут основными темами его работ. Проехав более семисот верст,
через Усть-Сысольск, Лальск, Великий Устюг
и Вологду в начале июля вернулся В.В. Кандинский в Москву, в Ахтырку, к своей будущей
жене, двоюродной сестре по линии отца – Анне
Филипповне Чемякиной (род. 1860), на которой
женился в 1892 году. К учебе он смог вернуться
в 1891 году, а еще два года спустя, в 1893 году,
закончил университет с дипломом первой степени. В феврале 1893 года В.В. Кандинский стал
действительным членом Московского юридического общества. По рекомендации А.И. Чупрова
его оставили на два года для подготовки к профессорскому званию и написанию диссертации
на кафедре политической экономии и статисти-
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ки. Но, еще в студенческие годы Василий продолжал интересоваться живописью, посещал
выставки. Однако, в этот период собственные
силы казались ему еще чересчур слабыми для
того, чтобы «признать себя вправе пренебречь
другими обязанностями и начать жизнь художника» [1, с. 10]. Она казалась ему «безгранично
счастливой», а занятия искусством – непозволительной роскошью [1, с. 10]. В то время, все яснее заявлял о себе модернизм – эклектичное направление искусства, вбиравшее в себя культуру
многих стран и народов. Оно отличалось и стилевым синтезом, перекличками разных жанров.
В.В. Кандинского заинтересовала новая художественная форма, поэтому, наряду с живописью,
он увлекся также декоративным искусством,
театром и музыкой. Отныне он всю свою жизнь
будет стремиться к открытию законов синтеза,
созданию некоего универсального искусства.
В 1893 году В.В. Кандинский окончил юридический факультет. В 1895-1896 годах он трудился
художественным директором типографии «Товарищества И.Н. Кушнерева и К°», на Пименовской
улице, в Москве [1, с. 10]. В 1896 году В.В. Кандинского пригласили занять должность доцента
в Дерптском (Тартуском) университете, но он отказался от этой должности. В 1896 году он попробовал открыть частную юридическую контору.
Оформлением бумаг занималась его жена. Уже
были вложены немалые средства, влиятельным
лицам города разосланы «карточки клиента»,
набирался персонал [1, с. 11]. Однако, за два дня
до предполагаемого торжественного открытия
Василий Васильевич без предупреждения покинул Россию. Он отправился в Мюнхен, столицу
европейской творческой жизни, чтобы стать художником. Впоследствии, В.В. Кандинский вспоминал, что два события повлияли на его выбор:
выставка импрессионистов в Москве, где он был
тронут картиной Клода Моне «Стог сена в Живерни» (1886), и впечатление от оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин» (1850) [1, с. 11]. Сам, В.В. Кандинский называл решение стать художником своим
«вторым рождением» [1, с. 11]. Прибыв вместе
с женой в Мюнхен в декабре 1896 года, он уже
вначале 1897 года начал учиться в частной ху-

Илл. 1. В.В. Кандинский. «Мюнхен. Швабинг».
1901 г. Картон, масло, 17,0 × 26,3 см //
Государственная Третьяковская галерея
(г. Москва)

дожественной школе Антона Ашбе (1862-1905) –
словенского художника и педагога, центральной
фигуры в художественной среде Мюнхена. Исследователи относят его к числу родоначальников модерна, экспрессионизма, кубизма, абстракционизма и даже соцреализма. В школе
Антона Ашбе В.В. Кандинский встретил группу
молодых русских художников, лидером, которой
был И.Э. Грабарь (1871-1960) и в которую входили Д.Н. Кардовский (1866-1943), А.Г. Явленский
(1864-1941) и М.В. Веревкина (1860-1938). Русский и советский живописец И.Э. Грабарь писал
о Василии Кандинском, которого он встретил
в школе Антона Ашбе в Мюнхене в 1897 году:
«Является какой-то господин с ящиком красок,
занимает место и принимается работать.
Вид совершенно русский, даже с оттенком Московского университета и даже с каким-то намеком на магистранство... Оказался Кандинский...
Он какой-то чудак. Очень мало напоминает художника, совершенно ничего не умеет, но, впрочем, по-видимому, симпатичный малый» [1, с. 12].
Антон Ашбе учил рисовать по принципам основных линий и форм, представляющих конструкцию фигуры. Подобно своим товарищам по школе Антона Ашбе, В.В. Кандинский понимал, что
для того, чтобы стать профессиональным художником, ему было необходимо овладеть правильным анатомическим рисунком. Он даже открыл
для себя целесообразную красоту «естественного
закона конструкции», но вместе с тем во время
занятий рисованием он чувствовал себя «рабом»
«работы с модели», лишь, копирующим внешние
формы [1, с. 12]. И весьма скоро школа перестала
его устраивать. Позднее, художник напишет: «Нередко я уступал искушению прогулять занятие
и отправиться с этюдником в Швабинг, Энглишер-Гартен или парки на Изаре» [1, с. 12]. Главным итогом его творческого развития в этот период стало знакомство с современной европейской
школой живописи. Закономерно, что, находясь
под влиянием импрессионистов и группы «Наби»,
он в основном работал над пейзажами [1, с. 12].
Такова его картина «Мюнхен. Швабинг» (1901),
где художник впервые использовал разнообразные по форме рельефные мазки и одновременно
начал постигать законы цвета [1, с. 12] (илл. 1).
После импрессионистов он познакомился
с живописью Анри Матисса (1869-1954). Василий
Кандинский очень близко воспринял его отношение к композиции, «как к искусству размещать
отдельные элементы», и перенял у французского
художника его опыты с цветом [1, с. 13]. На творческую манеру В.В. Кандинского в написании
пейзажей немного позже оказали влияние и члены группы «Мира искусства» [1, с. 13]. Именно от
них пришло увлечение национальными сюжетами и описаниями быта, как в картинах «Воскресенье (Древняя Русь)» (1904) и «Пестрая жизнь»
(1907) [1, с. 13] (илл. 2, 3).
В 1900 году, после неудачной попытки предыдущего года, В.В. Кандинский был принят
в Мюнхенскую академию, в живописный класс
Франца фон Штука (1863-1928), яркого представителя мюнхенской школы изобразительного искусства. По рекомендации фон Штука В.В. Кандинский целый год писал только в черно-белой
гамме, чтобы изучить форму без привязки к цве-
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Илл. 2. В.В. Кандинский. «Воскресенье (Древняя Русь)». 1904 г. Холст, масло, 45,0 × 95,0 см //
Музей Бойманса – ван Бёнингена (Нидерланды, г. Роттердам)

ки объединения. На первой выставке «Фаланги»
публике были показаны работы самого В.В. Кандинского, его друзей из художественного кабаре,
а также русского архитектора А.Ф. Зальцмана
(1833-1897), с которым В.В. Кандинский познакомился у фон Штука [1, с. 14]. В последующих
выставках «Фаланги» В.В. Кандинский попытался собрать работы, которые представляли другие
направления в искусстве, по его мнению, недостаточно, оцененные: импрессионизм, символизм, югендстиль [1, с. 14]. Именно, югендстиль
заинтересовал в тот момент художника. Он чувствовал, что его привлекают новые возможности
обобщенных форм. Одна из картин этого периода
поисков – это «Старый город II», а также, ставший, впоследствии знаковым – «Синий всадник»
[1, с. 14] (илл. 4, 5).
К разочарованию В.В. Кандинского, за три
года интенсивной выставочной деятельности объединения, он так и не смог вызвать у общества достаточного интереса к тому, что он делал. Всего
было проведено двенадцать выставок, на которых
показывались работы, как известных, так и неизвестных художников, представлявших югендстиль, символизм, поздний импрессионизм.

Илл. 3. В.В. Кандинский. «Пестрая жизнь». 1907 г.
Холст, темпера, 130,0 × 162,5 см // Городская
галерея в Ленбаххаузе (Германия, г. Мюнхен)

Илл. 4). В.В. Кандинский.
«Старый город II». 1902 г. Холст, масло,
52,0 × 78,5 см // Национальный музей
современного искусства,
Центр Жоржа Помпиду
(Франция, г. Париж)
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ту, – фон Штук считал, что цвета его палитры
«слишком буйные» [1, с. 13]. Новый учитель помог преодолеть Василию «нервозность» – это
«вредное следствие неспособности завершить
картину» [1, с. 13]. Учеба у фон Штука продлилась недолго. Уйдя из его мастерской, В.В. Кандинский искал группу продвинутых художников,
с которыми мог бы осуществлять новую, «неакадемическую» выставочную политику [1, с. 13].
В то время он познакомился с участниками литературно-художественного кабаре: «Одиннадцать палачей», общение с которыми давало ему
новые импульсы к творчеству [1, с. 13]. В.В. Кандинский стал писать критические статьи, печатавшиеся в русских журналах. Но, культурная
жизнь Мюнхена казалась ему слишком консервативной, ограниченной, обывательской.
В попытке повлиять на царящую обстановку
академизма, а также собрать в одно общество
творческих единомышленников, в мае 1901 года
В.В. Кандинский вместе с Р. Ницки, В. Хеккелем
и В. Хьюсгеном создал художественно-творческое
объединение «Фаланга», став ее президентом
[1, с. 13]. Тогда же открылась и одноименная художественная школа, где преподавали участни-
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Илл. 5. В.В. Кандинский. «Синий всадник».
1903 г. Картон, масло, 55,0 × 65,0 см //
Частная коллекция (Швейцария, г. Цюрих)
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Так, например, на седьмой по счету выставке в 1903 году были представлены работы Клода
Моне (1840-1926), на десятой (1904) – А. ТулузЛотрека (1864-1901), Ф. Валлотона (1865-1925),
П. Синьяка (1863-1935), Т. Рейссельберге
(1862-1926). Но, общество Мюнхена встречало
выставки в лучшем случае молчанием, в худшем – ворчанием и бранью. Устав от бесплодных
попыток пробиться в их умы и сердца, В.В. Кандинский, как президент, принял решение о закрытии объединения в 1904 году. Когда летом,
художественная школа выезжала в городок
Калльмюнц, В.В. Кандинский близко сошелся
с Габриэлой Мюнтер, 26-летней слушательни-

цей школы. Их отношения стали развиваться,
несмотря на то, что художник был женат. Он разрывался между женой, чувства, к которой остыли,
и Габриэлой Мюнтер (1877-1962). Влюбленные не
могли жить вместе в Мюнхене, и, чтобы не причинять страданий жене, В.В. Кандинский принял
решение надолго уезжать в путешествия, в которых они с Габриэлой могут быть вдвоем. Следующие пять лет В.В. Кандинский с Мюнтер путешествовали по Европе и Северной Африке – они
посетили Голландию, Тунис, Рапалло, некоторое
время жили в Париже. В тот период художники
неоднократно рисовали друг друга за работой.
Портреты 1903-1905 года работы В.В. Кандинского изображают Габриэлу Мюнтер за мольбертом,
на пленэре; небольшой этюд Мюнтер изображает
В.В. Кандинского, сидящим на траве с переносным этюдником в руках (илл. 6, 7).
К этому же времени относятся и многочисленные пейзажи: пляж в Голландии, скалистый берег моря в Рапалло, водопад в баварском Кохеле.
Прошло несколько лет, прежде, чем В.В. Кандинский принял решение начать жить с Габриэлой открыто. Несмотря на то, что в 1911 году
В.В. Кандинский развелся со своей первой женой, отношения с Мюнтер не были узаконены
должны образом. Вернувшись в 1908 году в Баварию, художники поселились в маленьком городке Мурнау в Баварских Альпах, с прекрасным
озером и очаровательными альпийскими лугами, в доме, который Габриэла Мюнтер вскоре,
в августе 1909 года, приобрела для их совместной жизни. В.В. Кандинский расписал свою виллу народным орнаментом, экспериментировал
в глине, делал эскизы женских украшений и мебельной фурнитуры. Позже, он расширил сферу
своей деятельности до оформления интерьеров,
росписей по фарфору, моделирования женских
платьев. Этот дом существует и сегодня – в нем
был открыт музей, и называют его, по традиции,
«Русским домом» [1, с. 15]. Годы, проведенные
с Габриэлой Мюнтер в Мюнхене и Мурнау, ста-

Илл. 6. В.В. Кандинский. «Габриэла Мюнтер
за рисованием». 1903 г. Холст, масло,
58,5 × 58,5 см // Городская галерея
в Ленбаххаузе (Германия, г. Мюнхен)

Илл. 7. В.В. Кандинский. «Габриэла Мюнтер».
1905 г. Холст, масло, 45,0 × 45,0 см // Городская
галерея в Ленбаххаузе (Германия, г. Мюнхен)
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Илл. 8. В.В. Кандинский. «Двое на лошади».
1906 г. Холст, масло, 55,0 × 50,5 см // Городская
галерея в Ленбаххаузе (Германия, г. Мюнхен)

В.В. Кандинского к обложке альманаха [1, с. 17].
Позднее, В.В. Кандинский вспоминал: «Мы придумали название: «Синий всадник», когда сидели
в кафе в саду в Зиндельсдорфе; мы оба любили
синий цвет, Марк любил лошадей, я – всадников.
Так, что название возникло само собой» [1, с. 17].
В.В. Кандинский и Ф. Марк утверждали символическое значение цвета и его определенную
музыкальную окрашенность, полагая, что каждому цвету соответствует определенное звучание.
В частности, синий цвет В.В. Кандинский сравнивал со звуком виолончели (густой, насыщенный).
Он писал: «Чем глубже синий цвет, тем глубже это
зовет человека в бесконечное, будит в нем тоску
по чистому, и, наконец, трансцендентному. Это
цвет неба» [1, с. 17]. Авторы «Синего всадника» не
раз провозглашали на его страницах идею о грядущей «эпохе Великой Духовности», которая объе
динит все виды искусства и культуры [1, с. 17].
Организованных выставок объединения «Синий
всадник» оказалось две: первая проходила с 18 декабря 1911 года по 1 января 1912 года в Moderne
Galerie Heinrich Thannhauser в Мюнхене, вторая
выставка под названием: «Синий всадник. Черное и белое» была организована в Neue Kunst
Hans Goltz в Мюнхене с 12 февраля по 2 апреля
1912 года [1, с. 17].
Обе они стали историческими событиями.
В 1914 году из-за начала Первой мировой войны, в связи с которой В.В. Кандинский, А.Г. Явленский и М.В. Веревкина вынуждены были покинуть Германию, альманах и объединение
прекратили свое существование. Впоследствии,
В.В. Кандинский писал: «В действительности никогда и не было объединения «Синий всадник»,
а также никакой группы, как это часто ошибочно
описывается. Марк и я взялись за то, что казалось нам правильным, не заботясь о каких бы то
ни было мнениях и пожеланиях» [1, с. 18].
События Первой мировой войны заставили
художника вернуться в Россию. Как и в Герма-
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ли, пожалуй, самыми важными для В.В. Кандинского в творческом плане. Он искал себя,
свою манеру выражения, постепенно переходя от
выполненных в технике пуантилизма работ, посвященных русским народным темам («Пестрая
жизнь», «Двое на лошади»), и пейзажей, построенных на цветовых диссонансах, к первым опытам абстрактной живописи [1, с. 15] (илл. 8).
Кроме того, он продолжил занятия философией, расширяя круг своих интересов. В ранние годы художник был почитателем немецких
философов И.Г. Фихте (1762-1814) и в особенности Ф.В.Й. Шеллинга (1775-1854). Теперь же
из теософской литературы он берет многие свои
термины – «вибрация», «созвучие», «космические
лучи», «восхождение» [1, с. 15].
Василий Кандинский также не упускает случая познакомиться с идеями символизма, расцветавшего в начале XX века в России. В результате появился очень интересный цикл «Звуки»
(1913) – синтез поэтического, музыкального и живописного, 38 поэм с 12 цветными и 54 черно-белыми гравюрами [1, с. 16]. Самым значительным
этапом в жизни В.В. Кандинского стал 1910 год.
К этому времени он уже был известен и во Франции, столице художественного мира, где на выставках 1904 и 1905 годов его работы были отмечены медалями, а в 1906 году на Национальной
французской выставке изящных искусств он
получил Гран-при. В 1910 году Василий Кандинский окончательно оформил свою теорию,
которая дала название новому течению в живописи – экспрессионизму. Эту теорию он изложил
в вышеупомянутой книге «О духовном в искусстве» [1, с. 16]. Концепция Василия Кандинского
означала переход в новое измерение, когда каждый, кто видит картину, должен составлять на ее
основе свое представление. Обычно в пространстве произведения выделялся основной предмет,
с помощью цветовых линий и сочных мазков
предстояло выразить свое отношение к изображенному. В 1913 году в своих автобиографических воспоминаниях под названием «Ступени»
В.В. Кандинский писал: «Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться
в картине, в ней жить» [1, с. 16]. 1911 год стал для
В.В. Кандинского годом расставаний: он не только развелся с Анной Чемякиной, но и покинул
Новое Мюнхенское художественное объединение (от нем. Neue Künstlervereinigung München,
N.K.V.M.), основанное в 1909 году в Мюнхене.
После этого в декабре 1911 года вместе с художником Ф. Марком (1880-1916) было организовано новое и рискованное предприятие – это
объединение «Синий всадник» [1, с. 16]. Основатели неофициального авангардного творческого
объединения видели своей задачей сближение
и показ различных течений в искусстве, утверждение идеи синтеза искусств и равноправия художественных форм.
Летом 1911 года, еще будучи участниками Нового художественного общества Мюнхена (Neue
Kunstlervereinigung Munchen), В.В. Кандинский
и Ф. Марк обсуждали идею создания независимого альманаха, на страницах, которого, они могли
бы выступать от лица европейских художниковавангардистов. Название: «Синий всадник» появилось осенью 1911 года в акварельных набросках
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нии и других странах, так теперь и в России,
В.В. Кандинский организует многочисленные
выставки изобразительного искусства. Он также занимается реорганизацией русских художественных музеев, преподает, читает лекции.
С началом Первой мировой войны, В.В. Кандинский разорвал отношения с Габриэлой Мюнтер
и через Швейцарию, Италию и Балканы вернулся на родину. Важно отметить, что в период
с 1909 по 1914 годы в Мурнау В.В. Кандинский
создал ряд сценических композиций и текстов,
имеющих отношение к идеям «синтеза искусств»:
«Фиолетовый занавес», «Зеленый звук», «Черный и белый», «Желтый звук» [1, с. 20]. Последний из них был опубликован в 1912 году в альманахе: «Синий всадник» [1, с. 20]. Либретто
В.В. Кандинского было бессюжетно, в нем проявился тот абстракционизм, теоретиком и родоначальником, которого, он стал. В публикации
в «Синем всаднике» есть также подробная световая партитура, указания характера музыки
и движений пантомимы. Сценическая композиция: «Желтый звук», по замыслу В.В. Кандинского, должна была соединить краску, пластику,
слово, музыку (пантомима, цветные проекторы,
оркестр, певцы) [1, с. 20]. Музыку к этой композиции написал Ф.А. Гартман (1885-1956), с которым В.В. Кандинский работал над своими сценариями. Премьера «Желтого звука» (Der Gelbe
Klang) должна была состояться в Мюнхене осенью 1914 года, но автору не суждено было увидеть ее на сцене [1, с. 20].

Илл. 9. В.В. Кандинский. «Незнакомому голосу».
1916 г. Бумага, акварель, тушь, 24,0 × 16,0 см //
Национальный музей современного искусства,
Центр Жоржа Помпиду (Франция, г. Париж)

В.В. Кандинский также осуществил постановку «Картинок с выставки» (1874) М.П. Мусоргского, где соединил пантомиму, музыку, освещение
и яркие декорации [1, с. 21]. Он также попробовал себя еще и в кинематографе, продолжил заниматься фотографией. В 1917 году В.В. Кандинский женился на Нине Николаевной Андреевской
(1893-1980), с которой познакомился в 1916 году.
Если верить мемуарам Нины, то она была девицей благородного происхождения, дочерью героя
Русско-японской войны генерала Андреевского.
Пятидесятилетнего художника и его юную
музу объединила любовь к мистике. Нина увлекалась гаданиями, карточными пасьянсами, Василий – спиритизмом и учением австрийского мистика-экстрасенса Р. Штейнера (1861-1925). Они
вместе запоем читали гороскопы, чувствуя, что
заглядывают в свое будущее. О браке с В.В. Кандинским Нина рассказывала почти легенды. Их
знакомство произошло в 1916 году в Петербурге.
В.В. Кандинский сразу же влюбился в незнакомку, едва услышав по телефону ее голос. Очарованный звуками речи, он написал акварель: «Незнакомому голосу» [1, с. 18] (илл. 9).
Встретились они лишь спустя четыре месяца. Гораздо позже, в Париже, Нина рассказала
эту историю Жану Кокто (1889-1963), и тот написал монодраму «Человеческий голос» (1930)
с гениальным женским монологом по телефону
[1, с. 18]. Двадцатилетнюю Нину не смутило то, что
В.В. Кандинский был старше ее на тридцать лет.
Они поселились в Москве, где В.В. Кандинский
собирался окунуться в русскую жизнь. Сын Володя, родившийся в сентябре 1917 года, не прожил
и трех лет. У них больше не было детей, что обостряло и без того горькую потерю. Видимо, потому
Кандинские никогда ни с кем не обсуждали эту болезненную для них тему. Революцию В.В. Кандинский принял весьма воодушевленно, поскольку
первые заявления советских лидеров показывали
их лояльность к абстракционистам. В 1918 году он
стал профессором Московской академии изобразительных искусств. Была даже издана его автобиография. В 1919 году В.В. Кандинский создал
институт Художественной культуры и приложил
немало усилий, чтобы открыть двадцать два музея
по всей стране. В 1920 году В.В. Кандинский был
уже профессором МГУ, и в том же году прошла его
личная выставка в Москве.
В 1921 году власти решили продвигать новое
направление в искусстве – соцреализм, поэтому абстракционизму не осталось места в СССР.
В 1922 году В.В. Кандинский уехал из России, понимая, что здесь не время и не место для воплощения в реальность «великого синтеза» [1, с. 19]. Но,
он надеялся на возвращение и только в 1928 году
принял гражданство Германии. В течение десяти
лет, с 1922 по 1932 год, В.В. Кандинский преподавал в «Баухаузе» (Веймаре и Дессау), руководил
одной из своих мастерских и пытался осуществить
идею синтеза [1, с. 19]. Еще до войны он одержал
победу над формой, создав свои знаменитые композиции, теперь же он старался добиться единения человека и окружающего его пространства.
Занимаясь, в основном, общей теорией формообразования; изложил свой педагогический опыт
в книге «Точка и линия на плоскости», изданной
на немецком языке в 1926 году [1, с. 19]. Его кос-
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Илл. 11. В.В. Кандинский. «Маленькие миры VI».
1922 г. Гравюра на дереве, 27,1 × 23,3 см //
Городская галерея в Ленбаххаузе
(Германия, г. Мюнхен)

мологические фантазии (графическая серия: «Маленькие миры», 1922) обрели в этот период более
рационально-геометричный характер, сближаясь
с принципами супрематизма и конструктивизма,
но сохраняя свою яркую и ритмичную декоративность («В черном квадрате», 1923; «Несколько кругов», 1926) [1, с. 19] (илл. 10, 11, 12, 13, 14).
В 1924 году мастер образовал вместе с А.Г. Явленским, Л. Фейнингером и П. Клее объединение «Синяя четверка», устраивая с ними совместные выставки [1, с. 19]. Он также выступил, как
художник сценической версии сюиты М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» в театре Дессау (1928) [1, с. 19]. Но, политическая ситуация
снова оказалась неблагоприятной для художника. В Германии к власти пришли фашисты,
и последние одиннадцать лет В.В. Кандинский
провел во Франции. Здесь он оказался под влиянием, набиравшего силу нового течения в живописи, – сюрреализма, основоположником, которого, был Сальвадор Дали (1904-1989).
Правда, В.В. Кандинский больше признавал
другого представителя этого течения – художника Хуана Миро (1893-1983). В сферу интересов
В.В. Кандинского входили не только визуальные
искусства, он также увлекался музыкой, поэзией,
театром, сам играл на фортепьяно и виолончели, писал стихи и сценарии. Но, будучи художником универсального, «леонардовского» типа
его сильно интересовала взаимосвязь различных видов искусства и ее влияние на восприятие человека [1, с. 20]. Увлекшись идеями
«синтеза искусств», художник собрал в своей библиотеке множество книг по театру, в частности,
работы Э.Г. Крейга (1872-1966) и Н.Н. Евреинова

(1879-1953) [1, с. 20]. Он также интересовался идеями А.Н. Скрябина (1872-1915) и его сочинениями,
в особенности, поэмой «Прометей» (1910) [1, с. 20].
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Илл. 10. В.В. Кандинский. «Маленькие миры
III». 1922 г. Цветная литография, 27,8 × 23,0 см //
Городская галерея в Ленбаххаузе
(Германия, г. Мюнхен)

Илл. 12. В.В. Кандинский. «Маленькие миры
VII». 1922 г. Цветная гравюра на дереве,
27,1 × 23,3 см // Городская галерея
в Ленбаххаузе (Германия, г. Мюнхен)
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Илл. 14. В.В. Кандинский. «Несколько кругов».
1926 г. Холст, масло, 140,0 × 140,0 см // Музей
Соломона Р. Гуггенхейма (США, г. Нью-Йорк)
Илл. 13. В.В. Кандинский. «Маленькие миры X».
1922 г. Сухая игла, 23,9 × 20,0 см //
Городская галерея в Ленбаххаузе
(Германия, г. Мюнхен)

В 1936-1944 годы В.В. Кандинский проводил
персональные выставки в парижской галерее
«J. Bucher», выставлялся в галерее «Neumann»,
Музее современного искусства, Музее американского мецената и коллекционера – Соломона
Гуггенхейма в Нью-Йорке, галерее Пегги Гуггенхейм, племянницы Соломона Гуггенхейма,
в Лондоне [1, с. 21]. В ноябре-декабре 1944 года
состоялась последняя прижизненная персональная выставка художника в Париже. 13 декабря
1944 года художник скончался.

Таким образом, так завершился жизненный
путь талантливого художника. После смерти мужа
Нина Кандинская продавала и дарила его картины
музеям, организовывала мемориальные выставки,
а в 1973 году опубликовала книгу воспоминаний
«Кандинский и я» [1, с. 21]. В начале 1970 года она
купила дом в Швейцарии, где 2 сентября 1980 года
была убита грабителем (преступление осталось не
раскрытым). По ее завещанию 150 картин мужа
поступили в Музей современного искусства в Париже (Центр Помпиду). В 2007 году в России была
учреждена ежегодная Премия В.В. Кандинского,
которую присуждают художникам своими новейшими работами, повлиявшими на ситуацию в современном российском искусстве.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Список литературы:

1. Василий Кандинский / Авт.-сост. А. Чудова. М. : Изд-во «АСТ», 2019. 160 с.: ил. (Шедевры живописи на ладони).
2. Горина И., Саган И. Пространство в живописи русского авангарда начала XX века. Василий Кандинский,
Марк Шагал, Казимир Малевич, Павел Филонов. СПб. : Изд-во «Астерион», 2014. 104 с.
3. Горячева Т.В. Василий Васильевич Кандинский // Василий Кандинский, 1866-1944: К выставке в залах
Гос. Третьяков. галереи: [Сборник / Авт.-сост. Т.В. Горячева, Н.В. Масалин]. М. : Изд-во «ГТГ», 1989. С. 8–21.
4. Дюхтинг Х. Василий Кандинский, 1866-1944 [Текст]: революция в живописи; [перевод с нем. Е.Ю. Суржаниновой]. М. : Изд-во «АРТ-РОДНИК», 2007. 96 с.: ил.
5. Кандинский В.В. О духовном в искусстве / [пер. Андрея Лисовского]; предисл. Нины Кандинской. New York :
Изд-во «Междунар. лит. содружество», 1967. 159 с.: ил.
6. Многогранный мир Кандинского. М. : Изд-во «Наука», 1999. 208 с.

References:

1. Vasilij Kandinskij / Avt.-sost. A. Chudova. M.: Izd-vo «AST», 2019. 160 s.: il. (Shedevry zhivopisi na ladoni).
2. Gorina I., Sagan I. Prostranstvo v zhivopisi russkogo avangarda nachala XX veka. Vasilij Kandinskij, Mark
Shagal, Kazimir Malevich, Pavel Filonov. SPb.: Izd-vo «Asterion», 2014. 104 s.
3. Gorjacheva T.V. Vasilij Vasil'evich Kandinskij // Vasilij Kandinskij, 1866-1944: K vystavke v zalah Gos. Tret'jakov.
galerei: [Sbornik / Avt.-sost. T.V. Gorjacheva, N.V. Masalin]. M.: Izd-vo «GTG», 1989. S. 8–21.
4. Djuhting H. Vasilij Kandinskij, 1866-1944 [Tekst]: revoljutsija v zhivopisi; [perevod s nem. E.Ju. Surzhaninovoj].
M.: Izd-vo «ART-RODNIK», 2007. 96 s.: il.
5. Kandinskij V.V. O duhovnom v iskusstve / [per. Andreja Lisovskogo]; predisl. Niny Kandinskoj. New York: Izd-vo
«Mezhdunar. lit. sodruzhestvo», 1967. 159 s.: il.
6. Mnogogrannyj mir Kandinskogo. M.: Izd-vo «Nauka», 1999. 208 s.

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019
DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-187
УДК 793.3(=761.2):792.08/.09(477)«18/19»

887
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Львівський національний університет імені Івана Франка

Започаткування українського народного танцю
у драматичних виставах кінця XIX – початку XX століття
Анотація. Розкривається значення українського танцю в умовах сьогодення, як невід’ємною складовою
культури українського народу. Виявляється спорідненість українського хореографічного мистецтва з іншими видами і жанрами мистецтва. Визначається важливість впливу фольклорних танців у створенні
театральних видовищ. Надається характеристика Українського театру, як самобутнього естетичного явища. Простежується ґенеза розвитку українського танець через призму обрядових ігор народів Характеризуються особливості використання народного танцю у драматичних виставах за творами провідних
взірців української класики. Виділяються тенденції розвитку українського танцю на театральній сцені.
Описується творчість Х. Ніжинського у постановці «Козак». Проаналізовано вплив народної хореографії
на балетне мистецтво України.
Ключові слова: український народний танець, фольклор, український театр, дивертисмент, мистецтво
хореографії.

Chernysh Dmytro, Kundys Ruslan

Lviv Ivan Franko National University

The beginning of the Ukrainian folk dance in the dramatic
performance of the end of the XIX – early XX century

остановка проблеми. В умовах сьогоП
дення український народний танець є одним із пріоритетних напрямів розвитку хорео-

графічного мистецтва. Та не зважаючи на такий
значний розвиток у світовій мистецький культурі, серед мистецтвознавців все ж постає питання
проблематики ретроспективи ґенези українського хореографічного мистецтва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Досліджуючи дану тему особливої уваги було
приділено працям провідного представника
мистецтвознавчої думки ХХ ст. у галузі балетного театру України Ю. Станішевського [7; 8; 9],
оскільки в них освітлюються шляхи становлення українського народного танцю в контексті
театрального осередку. Серед сучасних мистецтвознавців проблема становлення українського
народного танцю в контексті українського національного балету стала предметом дослідження
А. Легкої [4], О. Шабаліної [10], Н. Семенової [6].

Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. В умовах сучасності виникає потреба вивчення історичного минулого
національної культури. Тому варто зосередити
увагу на особливості взаємодії українського театрального та хореографічного мистецтв кінця
ХІХ – початку ХХ століття.
Формулювання цілей статті. З’ясувати особливості українського народного танцю у драматичних виставах кінця XIX – початку XX століття. Для досягнення зазначеної мети постають
такі завдання: розглянути народний танець як
складової театрального видовища; прослідкувати становлення та розвиток українського народного танцю; проаналізувати сучасний стан
використання фольклорного та українського народного танцю у сценічному мистецтві України.
Виклад основного матеріалу дослідження. У роки незалежності України стало можливим як активне відродження й розвиток на© Черниш Д.О., Кундис Р.Ю., 2019

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Summary. The importance of Ukrainian dance in the present day is revealed as an integral part of the culture of the Ukrainian people. The affinity of Ukrainian choreographic art with other types and genres of art
is revealed. The importance of the influence of folk dances in the creation of theatrical performances and their
importance in the viewers' perception of the idea of the work are determined. The Ukrainian theater is characterized as a distinctive aesthetic phenomenon, among which is dominated by words, music, dance, singing,
decorated with vivid theatricality and ethnographic-folk colors. The period of folk dance art entering the stage
of Ukrainian musical and dramatic theaters is determined. The genesis of the development of Ukrainian dance
is traced through the prism of ceremonial games of the peoples to a higher ballet form. The peculiarities of the
use of folk dance in dramatic performances by works of leading models of Ukrainian classics are characterized.
The first uses of folk choreography in plays of dramatic theater are mentioned, thanks to such prominent figures of Ukrainian art as: M. Staritsky, M. Kropyvnytsky, G. Hotkevych and others. The play «Natalka Poltavka», staged by the ballet master I. Stein, together with the prominent actor M. Shchepkin, which marked the
birth of professional Ukrainian music and drama theater, is analyzed. The trends of Ukrainian dance on the
theatrical stage are distinguished, which are connected with the evolutionary development of different genres
and forms of theatrical art. The main purpose of revealing the content of a work when creating a dance performance is determined. It describes the work of H. Nizhynsky in the production of «Kozak», which combined the
rural color, which expresses the lively mood and all the anxiety and extraordinary emotions of Catherine. The
influence of folk choreography on the ballet art of Ukraine is analyzed. The task of the choreographic art of the
present is determined in satisfying the desire of society by means of finding new approaches to stage models
and taking them to a new level.
Keywords: Ukrainian folk dance, folklore, Ukrainian theater, divertissement, the art of choreography.
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ціональної культури загалом, та хореографії
зокрема, так і об’єктивна наукова інтерпретація
цих процесів [5]. Акцентуючи свою увагу на вивчені українського хореографічного мистецтва
у комплексі його стилістичних проявів, слід
звернути увагу на спорідненість його з іншими
видами і жанрами мистецтва. Так в історичній
довідці народна хореографії була частиною обрядових забав, які відтворювали традиції місцевого фольклору, в яких використовували пісню,
танець та пантоміму.
Пісня і танець завжди привертали увагу професійних митців. Український та народний танець, з часом, стали невід’ємною частиною театрального видовища. Саме фольклорні танці,
допомагали донести до глядачів ідею твору, тим
самим творчо осмислювались та збагачувались
народним колоритом. Таким чином, народний
танець посів вагоме місце у репертуарі професійних театральних труп та театрів.
Український театр як самобутнє естетичне
явище – синтетичне сценічне дійство «великого» стилю, де органічно взаємодіють й активно взаємозбагачуються різні просторово-часові
мистецтва, серед яких домінують слово, музика,
танець, спів, оздоблені яскравою театральністю
й етнографічно-фольклорними барвами, що не
заступають, а в найбільш художньо вартісних
зразках підсилюють емоційну їй наснагу і глибокий психологізм, мальовничу багатовимірність
і цілісність вистави, часто-густо співзвучну поліфонічним оперно-постановочним структурам,
утвердився на зламі ХІХ–ХХ ст. [9, с. 11]
Саме в цей період народне танцювальне мистецтво виходить на сцену українських музично-драматичних театрів [4, с. 3]. З другої половини XIX ст.
розпочалось використання народної хореографії
у виставах драматичного театру завдяки таким видатним діячам українського мистецтва, як: М. Старицький, М. Кропивницький, Г. Хоткевич та інші.
Для початку у виставах використовувались окремі
танцювальні номери (дивертисменти). Та з часом
народний танець став одним з найкращих засобів
розкриття образного змісту вистави.
Сценічне втілення народної хореографії
в Україні має давні традиції і пов’язане передусім з еволюційним розвитком різних жанрів
і форм театрального мистецтва [2]. Розвиток
українського танцювального мистецтва в органічному зв’язку зі становленням національного
драматичного мистецтва обумовлений феноменом багатовікового художнього синкретизму [5].
Народний танець та його використання у драматичних виставах має свої традиції. З давніх часів наш український народ виділявся особливою
любов’ю до своєї культури та традицій. Майже
жодне українське гуляння не обходилось без
танцю. Танець – це була одна з складових частин обрядових ігор народів [3]. В основу хороводу
здавна, за твердженням Б. Асаф’єва, покладена
драматична колізійність, тобто реальна життєва
подія. Дія його побудована за законами драматургії – вона має експозицію з зав’язкою, розвитком, кульмінацією та розв’язкою [1, с. 8–9].
Саме тому наші обряди та побут набагато легше
передати хореографією того часу.
Вперше український танець з’явився на сцені в п’єсі І. Котляревського «Наталка Полтавка»,

поставленій балетмейстером І. Штейном, засновником Харківської російсько-української балетної трупи 1814 р., разом з видатним актором
М. Щепкіним у 1819 році в Полтаві [7]. У цій виставі І. Штейн, розкрив усю красу та різноманітність українського танцю. Український танець
став складовою частиною музичних вистав, так
як він краще розкриває характер персонажа. Постановка «Наталки Полтавки» ознаменувала народження професійного українського музичнодраматичного театру, «…органічно пов’язаного
з національним пісенним і танцювальним фольклором, утвердила й якісно новий тип сценічного танцю, що був складовою частиною музичної
вистави і переконливим засобом розкриття характеру персонажа» [9, с. 10].
Наприкінці XIX − початку XX ст. чітко вирізняються дві тенденції розвитку українського танцю на театральній сцені. Одна з них пов’язана
з прагненням до яскравої театралізації українського народного танцю, інша – передбачала
дбайливе збереження малюнка і манери виконання кожного танцю.
Балетмейстер Х. Ніжинський у своїх роботах
дає нам змогу побачити розвиток першої тенденції,
а саме те як він яскраво театралізує український
танець. В свою чергу творчість В. Верховинця розкриває ніжні малюнки та манеру українського
танцю, що характеризує другу тенденцію [3].
Створюючи танцювальні вистави, українські
балетмейстери прагнули, щоб танець не був
вставною частиною, а якомога глибше розкривав
зміст твору. З метою поєднання в структурних
формах та лексиці національного балету народного і класичного танців, балетмейстери-постановники вперше спробували театралізувати
у танці фольклорні зразки, додавши до них елементи віртуозної техніки.
Як було зазначено вище, Х. Ніжинський у своїй творчості легко і гармонійно поєднав традиції
російської, польської та української хореографії.
Показавши свої можливості в чудовій постановці
«Козак», де серед артистів балету були й вокалісти. Йому вдалося поєднати в цій постановці сільський колорит, де яскраво виражений жвавий
настрій та всю тривогу і надзвичайні емоції Катерини. Х. Ніжинський розкрив всю суть постановки не боячись позбавити народний фольклор,
різними хореографічними прийомами. Цей експеримент виявилися ефективними: уперше в історії балетного театру класична та народно-сценічна хореографії об’єдналися, ставши основою
для створення особливої лексики танцювальних
вистав [10].
У сьогоденні хореографічне мистецтво має
задовольняти бажання суспільства, а тому повинне шукати нові підходи до сценічних зразків
та здійснювати їх на якісно новому, інноваційному рівні. Одним із таких підходів є фольклор
того чи іншого народу, що стимулює використання досвіду, його адаптацію до конкретних умов
сучасного та модернізованого суспільства задля
задоволення потреб молоді, прискорення і підвищення інтересу до хореографічної культури
в цілому. Не менш вагоме значення виявляють
історичне походження та закономірності, що
впливають на розвиток традиційно-сучасного
народно-сценічного танцю.
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Упродовж останніх років, у театрах України
пожвавилася тенденція щодо втілення фольклорної та національно-історичної тематики,
приступаючи до якої балетмейстери віддають перевагу народній музиці та народній хореографії.
Висновки з даного дослідження і перспективи. Український народний танець –
є невід’ємною складовою культури українського
народу. В ньому передається душа та національний колорит українців. Він став одним з ідентифікаційних культурних кодів нації, який
легко впізнати серед будь-яких інших. Та для
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того, щоб сформуватись у самостійний вид хореографічного мистецтва та отримати сценічну
незалежність, український народний танець
пройшов шлях від обрядового ігрища до вищої
балетної форми.
Одними з перших хто ввів народний танець в хореографічні вистави є Х. Ніжинський та В. Верховинець. Завдяки творчості цих балетмейстерів світ
побачив народний та зокрема український танець
у найвідоміших балетах, які мають змогу змінюватись й розвиватись у хореографічних виставах сьогодення.
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Українські ознаки у танцювальній виставі «Енеїда» та в однойменній
поемі І. Котляревського
Анотація. В умовах геополітичних змін, зміни суспільної думки набувається більш активні вимоги процесу
самопізнання української нації, усвідомлення своїх корінь у формуванні власної національної культури. Саме
тому постановка танцювальної вистави «Енеїда» була дуже актуальна для сучасних українців. Поема «Енеїда» автора І. Котляревського є без перебільшень одним з найвеличнішим надбанням для українського народу, культури та історії. Будучи носієм нескінчених можливостей для аналізу, дослідження, вивчення української культури – поема не втрачає своєї популярності навіть у XXI сторіччі. Засобами гумору, Котляревський
зміг змалювати героїзм і силу українського козацтва, його побратимство, велику жагу народу до волі. Пошук
українських національних ознак може бути нескінченим, тому що поема «Енеїда» насичена багатьма різними
описами, діями, рисами характеру, українським побутом, що дає можливість, без перебільшень, вважати її поетичною енциклопедією української етнографії та культури. В статті здійснений аналіз та порівняння деяких
українських національних ознак танцювальної вистави «Енеїда» та однойменної поеми І. Котляревського.
Ключові слова: Котляревський, козак, Енеїда, культура, Еней, національні, ознаки.
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Ukrainian signs in the Eneida dancing performance
and in the similar poem by I. Kotlyarevsky
Summary. In the conditions of revival of the Ukrainian nation and the state, a timely spiritual need is to acquaint the
society with the history of our culture, with the specifics of life of the Ukrainian people, with its traditions and history.
All this gives us the opportunity to properly understand and be able to explain the phenomenon of culture, its role in
human life, to know the forms and types of culture and its major achievements in the development of the leading countries of the world, as well as to know the history of national culture, its place in the system of world civilization. In the
conditions of geopolitical changes, changes in public opinion, a more active demand of the process of self-knowledge of
the Ukrainian nation, awareness of its roots in the formation of its own national culture, becomes more active. In this
regard, it is necessary to broaden the boundaries of ideas about the origins of Ukrainian culture within the socio-cultural phenomenon and to complement the theory of development of Ukrainian nationality. That is why the production
of the Aeneid dance performance was very relevant for modern Ukrainians. The poem "Aeneid" by I. Kotlyarevsky is
without exaggeration one of the greatest treasures for the Ukrainian people, culture and history. Being a bearer of
endless possibilities for analysis, research, study of Ukrainian culture - the poem does not lose its popularity even in
the 21st century. Jokingly, the author seemed to have looked into the future, enlightened the modern (the second half
of the eighteenth century) and described the past of Ukraine. By means of humor, Kotlyarevsky was able to portray the
heroism and power of the Ukrainian Cossacks, his brotherhood, and his great thirst for freedom. The author deals with
a number of socially important political issues for the people: protection of the homeland, social inequality, honor of
the family, civic duty, friendship, upbringing of children and more. The search for Ukrainian national features can be
endless, because the poem "Aeneid" is saturated with many different descriptions, actions, character traits, Ukrainian
way of life, which makes it possible, without exaggeration, to consider it a poetic encyclopedia of Ukrainian ethnography and culture. The analysis and comparison of some Ukrainian national traits in Aneid's dance performance and
I. Kotlyarevsky's poem of the same name is the main task of this article.
Keywords: Kotlyarevsky, Cossack, Aeneid, culture, Aeneas, national, features.

остановка проблеми. Пізнання та виП
вчення української культурної, літературної та фольклорної спадщини дає змогу ство-

рювати нові та вдосконалювати вже існуючі
мистецькі взірці, що є надбанням культури українського народу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Стаття базується на аналізі танцювальної вистави «Енеїда» та однойменної поеми І. Котляревського. Також проаналізовані інтернет-ресурси,
які включають в себе інформацію стосовно творчої
постаті письменника, історії української культури
та характерних рис української національності.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Український фольклор
та колорит, надихав багатьох на дослідження
та вивчення української національності, проте
© Яковлєв І.С., Луньо П.Є., 2019

ніхто не ставив на сцені українську, драматичну
танцювальну виставу та не проводив порівняльного аналізу українських національних ознак
у танцювальній виставі та літературному творі,
тому метою даної статті є дослідження та аналіз
українських національних ознак у танцювальній виставі «Енеїда» та однойменній поемі.
Формулювання цілей статті: донести до
наукової спільноти важливість популяції та відображення української національності в сценічному виконанні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен народ є унікальним за своїм походженням. У кожного свої обряди, звичаї, моральні та духовні устої. Для того щоб трішки
доторкнутись душі того чи іншого народу, зрозуміти, що люди пережили для сучасного ста-

новлення, що його загартувало, що сформувало в ньому особистість, що саме стало тригером
формування особливої ознаки даного народу,
вистачить прочитати лише декілька книг видатних митців відповідної нації. Саме заглиблення
в історію становлення «української волелюбності» дає краще розуміння при виокремленні національних ознак, адже Воля – це те чого прагнув
наш народ, це те, що любив наш народ, але за
тих чи інших обставин, цю волю забирали інші.
Але оптимізму, сили духу та відважності в народу не забрати. В пісні народжуємось, в пісні живемо, в пісні помираємо.
Наприкінці XVIII ст. в Європі розпочав сильне поширення новий напрям в українській літературі й культурі, люди проявляють інтерес до
всього народного, національного, особливо до
всього давнього. Усюди розпочалося дослідження
свого минулого, зацікавлення до рідної, народної
мови та народних пісень. Ця літературна «мода»
дійшла й до Сходу, до Росії. Під цим впливом
й тут розпочалась активна доба відродження національності. В українську літературу цей період
приніс дуже швидкий ріст популярності саме національної літератури [1, c. 42]. Першопрохідцем
у даному напрямку був Іван Котляревський.
І. Котляревський – український поет, основоположник сучасної української літератури, драматург, громадський діяч. Творчість поета має
одне з основних значень в історії становлення
національності та нової української літературної
мови. Був започаткований повністю новий етап
відродження, популяції та використання літературної української мови [7, c. 101]. Його поема
«Енеїда», п'єси «Москаль-чарівник», «Наталка
Полтавка», основою їх написання було живе усне
мовлення народу, і все це за умови занепаду
будь-яких різновидів української писемної мови
[5, c. 20]. Яскравим феноменом історії українського народу є українське національне відродження 20-х років XX ст., яке призвело до стрімкого
розвитку та вдалому засвоєнню основних національних рис. Його коріння відходять у досить
нетривалий, проте дуже важливий період поновлення української державності та національності 1917–1920 pp. За цієї доби був зроблений дуже
сильний поштовх народного піднесення, що його
поширення не змогла зупинити ні конфлікти
всередині держави, ні тиск зі сторони влади, ні
масове переселення української еліти [6, c. 89].
За період українського відродження було охоплено різні напрямки життя, такі як: освіта, наука, література та мистецтво.
Танець, це такий особливий вид мистецтва,
який може влучно продемонструвати сказане
або написане. Ф. Бернард ще у минулому столітті зауважив, що краще один раз побачити,
ніж сто раз почути [8, c. 534]. Заручившись натхненням цього вислову, у мене не залишилось
жодних сумнівів, щодо вибору твору для моєї
танцювальної постановки. За всі часи, за всі віки
найактуальнішим твором мистецтва пізнання
нашого народу є поема «Енеїда» І. Котляревського. Це був перший літературним твір, що написаний українською народною мовою [5, c. 22]. Взявши за основу поему «Енеїда» І. Котляревського,
відкрився безмежний простір для реалізації всіх
постановчих ідей. В даній статті здійснено по-
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рівняльний аналіз відображення деяких українських національних ознак, які були використанні в танцювальній постановці та в оригінальному
творі І. Котляревського «Енеїда».
І. Котляревський писав Енеїду за сюжетом
однойменної поеми римського поета Вергілія.
У першому творі поет розказує про мандрівки
троянців, що припливають по наказу богів до
латинських земель, проте Котляревський зміг
за допомогою свого надзвичайного таланту, створити оригінальний твір з дотриманням усіх традицій давньо-українського бурлеску, додавши до
цього новий національний зміст: троянців подаються українськими козаками, боги Олімпу – як
справжнє українське панство; а в усіх реаліях
твору прослідковується життя українського суспільства у період XVIII ст., як раз після занепаду
української «Трої» [3, с. 12].
Троянці – це уособлення українців з усіма їх
традиціями та звичаями, бувають на вечорницях і досвітках, ходять у гості з хлібом-сіллю;
б’ються за правилами козацького штурхобочного
бою, беруть участь у поминках, весіллях, родинах. Разом з цим висвітлюється проблема пияцтва, надмірним споживанням їжі, зажерливості
та пихатства:
«Поклали шальовки соснові,
Кругом наставили мисок;
І страву всякую, без мови,
В голодний пхали все куток.
Тут з салом галушки лигали,
Лемішку і куліш глитали
І брагу кухликом тягли;
Та і горілочку хлистали, –
Насилу із-за столу встали
І спати послі всі лягли» [4, с. 34].
Народ теж не далеко втік, коли бачить гулянку за яку не потрібно нічого платити, то гуляє до
«поросячого вереску»:
«Щодень було у них похмілля,
Пилась горілка, як вода;
Щодень бенькети, мов весілля» [4, с. 40].
В танцювальній виставі «Енеїда» на початку
другого епізоду, після флеш-картинок відбувається гучне гуляння. Еней, будучи на чолі столу,
запрошує всіх до святкування, та й сам залюбки випиває не один келих. Свято продовжується
іграми, танцями та піснями. Також в останньому епізоді вистави, під час весілля, коли Еней
та Лавінія запрошують всіх до столу, простий
люд з величезним задоволенням починає їсти,
пити та веселитися [2].
Герої твору, як істинні українці грають на
бандурі, сопілці, скрипці, кобзі – традиційних
в Україні музичних інструментах; співають пісні
про козаків; танцюють горлицю, санжарівку.
«Бандура горлиці бриньчала,
Сопілка зуба затинала,
А дудка грала по балках;
Санжарівки на скрипці грали,
Кругом дівчата танцьовали
В дробушках, в чоботах, в свитках» [4, с. 47].
У танцювальній виставі «Енеїда», яка створювалась за мотивами однойменної поеми
І. Котляревського, також є посилання до таких
українських ознак, як гра на сопілці. В епізоді
№ 10, прибуття на латинську землю, троянці по
приїзду починають перш за все з гри на сопіл-
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ці. Діставши інструмент та загравши енергійну
музику, всі інші троянці жваво починають розвантажувати всі речі з корабля, обов’язково не
забувши про велику бочку алкоголю [2].
Іван Котляревський розказує про низку танців та хороводів, але особливо яскраво він описує танець Енея та Гандзі. Читаючи, наскільки
яскраво та чітко автор змальовує танець, можна робити висновки і про вбрання, особливості
та навіть про характер виконання окремих рухів.
Ось так описує танцювальну сцену автор:
«Еней і сам так розходився
Як на аркані жеребець,
Що трохи не увередився,
Пішов з Гандзею в танець.
В обох підковки забряжчали,
Жижки од танців задрижали
Вистрибовавши гоцака.
Еней матню в кулак прибравши
І не до соли примовлявши,
Садив крутенько гайдука» [4, с. 94].
Під час постановки танцювальної вистави, не
можна було проігнорувати використання українських народних танців. В останньому епізоді
вистави, під час весілля Енея та Лавінії, фінальним був український народний танець Гопак
у виконанні всіх учасників епізоду, побудований
за всіма танцювальними канонами, з використанням багатьох віртуозних елементів: стрибків,
обертасів та присядок [2].
Чітко висвітлюються одвічні проблеми народу, що висвітлює нас не в найкращому вигляді,
підлабузництво, здирство, сватівство та хабарництво. Якщо людина не подобається іншим світобаченням, не є однодумцем «правильної думки»
опонента, в даному випадку Юнона по відношенню до Енея, то тут всі методи найкращі:
«Побачивши Юнона з неба,
Що пан Еней не поромах;
А те шепнула сука Геба…
Юнону взяв великий жах!
Взяла спідницю і шнурівку,
І хліба з сіллю на тарілку,
К Еолу мчалась як оса….» [4, с. 86].
Так і в житті, на превеликий жаль, у багатьох
випадках, твоє життя вирішує той фактор, кому
ти не сподобався. Люди, які мають владу, щоб покращити твоє життя, які є «богами» в життєтворенні і благоустрою народу, забувають про свої
обов’язки та задовольняють лише свою пихатість.
«Будь ласка, сватоньку-старику!
Ізбий Енея з пантелику,
Тепер пливе на морі він.
Ти знаєш, він який суціга,
Паливода і грлоріз;
По світ як іще побіга,
Чиїхсь багацько виллє сліз» [4, с. 121].
Так само і в танцювальній виставі, у третьому
епізоді, під час морської подорожі Енея, Юнона
прибігає до Нептуна з проханням розпочати велику бурю на морі, щоб потопити корабель Енея
задля власної вигоди. Нептун прислухається до
неї і розпочинає руйнівний шторм на морі [2].
«Богиня», яка має необмежену владу, своїм власним приниженням та жалістю, вирішує проблему,
що може повпливати на її особистість. Але простий
народ, в даному випадку Еней, не далеко втік від
божків, адже щоб вижити, теж віддає останнє.

«Еней кричить, що я Нептуну
Півкопи грошей в руку суну,
Аби на морі штурм утих» [4, с. 57].
Давши Нептунові хабаря, буря стихла. Нептун – владика морів, то ж і без хабаря міг вигнати вітри зі свого володіння, але ж він не альтруїст, краще зробити свої справи і «нагрітися»
на цьому.
У хореографічній виставі «Енеїда», було відтворено ті ж самі події. У третьому епізоді, під
час шаленої бурі на морі, задля того, щоб вижити, Еней кидає «купку грошей» Нептуну, аби той
приборкав бурю, та відпустив корабель Енея [2].
На основі досвіду минулих століть, в геномі народу «заклався хробак хабарництва», хотіти бути
індивідуальністю, але вчиняти як всі, в себе скалку
не бачити в оці, а в сусіда з іншого кутка села колоду в оці розгледіти. Допоки українці не викорінять
те зло, волі їм не бачити. Адже, воля це широке поняття, кожен її інтерпретує по-своєму. В часи кріпацтва, воля розумілась, як неналежність пану,
в наш час, з розвитком інноваційних технологій,
воля рахується в грошовому еквіваленті, в інформаційній доступності, в праві вибору своєї соціальної або статевої позиції і багато іншого. І лише одиниці досягають «волі людяних вчинків», коли всі
будуть вчиняти по совісті через співпереживання
та любов до ближнього, лише тоді, прибуде воля
у всіх її розуміннях та трактуваннях.
І хоча у літературному творі фінал досить
жорстокий:
«З сим словом меч свій устромляє
В роззявлений рутульця рот
І тричі в рані повертає,
Щоб більше не було хлопот» [4, c. 88].
При постановці кінцевого епізоду бою Енея
та Турна, коли Еней героїчно перемагає рутульця, постає питання вибору продовження: без відхилень жорстко вбити, чи все ж таки помилувати
Турна, та просто прогнати з латинських земель.
Еней, тримає шаблю біля його шиї, в останній
момент його зупиняє Венера, та каже відпустити Турна. Головний герой прислуховується до неї
та дозволяє Турнові втікти. Цим вчинком хотілося підкреслити величезне милосердя та доброту
українського народу. Вміння дати другий шанс,
вміння в момент коли влада в твоїх руках, все ж
таки прислухатись до старших та помилувати [2].
На основі вищесказаного можна стверджувати, що І. Котляревський, яскраво та без перебільшень описав українську націю. Вказавши
негативні риси: пияцтво, лінь, гультяйство, що
гальмує народ до самовдосконалення та саморозвитку. В статті детально описано риси характеру
деяких героїв, що асоціюються не тільки з людськими якостями, а й відносяться до позитивних і негативних явищ суспільства. Наприклад
хабарництво, воно існувало повсюди де це було
можливо. Минуло багато років, та це явище процвітає й сьогодні. Але на противагу неетичним
та цинічним рисам характеру подаються такі
якості як відважність, громадський обов’язок,
людяність, почуття дружби, патріотизм – не дивлячись на перешкоди, домагатися цілі, дружелюбність та мужність, оптимізм, віра в краще,
та не дивлячись на втрати та негатив, з посмішкою зустрічати день. Чітко описані вірування
та традиції народу, народні ремесла, страви, що
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притаманні лише українському народу, зброя
доби козацтва та народні музичні інструменти.
Висновки і перспективи. Отож, за допомогою результатів даного дослідження можна
виявити, що одним з засобів збереження національної ідентичності українців виступає популяризація провідних творів української літератури.
Прикладом такої взаємодії є танцювальна вистава «Енеїда», у якій розкриваються національні
риси українського народу та окреслюється образ
України. Сюжетна основа дає можливості створю-
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вати танцювальні вистави оснащені національним колоритом засобами українського народного
танцю. Починаючи з XIX ст. і до сьогодення поема
«Енеїда» являється яскравим прикладом української культури та відстоює інтереси [7, c. 84].
Перспективи розвитку українського танцювального мистецтва приведуть до збереження
національної традиції України, розвитку української культури і проникнення в національну
свідомість народу. Без традиції нема культури,
без культури нема нації.
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Соціалізація дітей молодшого шкільного віку
у віртуальному середовищі
Анотація. Українське суспільство сьогодні переживає етап масштабних змін, викликаних істотними зрушеннями в соціально-політичному та економічному житті суспільства. Зміни сприяють появі
нових поглядів на процес соціального й індивідуального становлення особистості. Процес соціалізації вимагає нового осмислення й практичного втілення. У зв’язку із актуалізацією віртуального
середовища у житті людини науковці звертають увагу на неоднозначність медіавпливу на фізичний,
психічний та соціальний розвиток особистості. Найактивнішими користувачами нових медіа є діти
молодшого шкільного віку, оскільки вони народились в Інформаційному суспільстві і сприймають
процес соціалізації у віртуальному середовищі (соціалізація в сучасному інформаційному просторі)
як невід’ємну складову соціалізації. У даній статті представлений аналіз наукової літератури з питань процесу соціалізації у віртуальному середовищі, соціалізації дітей молодшого шкільного віку в
сучасному інформаційному просторі. Розкрита сутність соціалізації дітей молодшого шкільного віку.
Теоретично обґрунтувано систему соціально-педагогічного супроводу соціалізації дітей молодшого
шкільного віку у віртуальному середовищі. Висвітлено негативні і позитивні аспекти впливу сучасного інформаційного простору на молодшого школяра. Аналізуються проблеми формування нового покоління, чия соціалізація проходить в умовах становлення інформаційного суспільства. Обґрунтовано
та змістовно схарактеризовано новий структурний компонент соціальної компетентності молодших
школярів – інформаційний – та виявлено його вплив на усталені для цього віку компоненти – комунікативний та громадянський.
Ключові слова: соціалізація, сучасний інформаційний простір, віртуальне середовище, молодший
школяр.
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Socialization of children of young school in the virtual environment
Summary. Today, Ukrainian society is experiencing a stage of large-scale change caused by significant
shifts in the socio-political and economic life of society. Changes contribute to the emergence of new perspectives on the process of social and individual personality formation. The process of socialization requires
new thinking and practical implementation. In turn, when a child enters the school, the decisive factor in
socialization is mastering learning activities, developing mandatory school skills and skills that are formed
in the process of school interpersonal relationships. Due to this, the emotional and social life of the child develops and his or her self-image is formed. In connection with the actualization of the virtual environment in
human life, scientists draw attention to the ambiguity of media influences on the physical, mental and social
development of the individual. Younger children are the most active users of new media because they were
born in the Information Society and perceive the process of socialization in the virtual environment (socialization in the modern information space) as an integral component of socialization. This article presents an
analysis of the scientific literature on the process of socialization in the virtual environment, socialization
of young school children in the modern information space. The essence of socialization of young school-age
children is revealed. The system of social-pedagogical support of socialization of young school children in a
virtual environment is theoretically substantiated. The negative and positive aspects of the influence of the
modern information space on the younger pupil are highlighted. The problems of formation of a new generation whose socialization takes place in the conditions of formation of the information society are analyzed.
The new structural component of younger students' social competence – information – is substantiated and
substantively characterized, and its impact on the established components – communicative and civic – has
been identified. Scientific developments are summarized and systematized to find out the impact of media on
the development of younger students.
Keywords: socialization, mediasotsialization, modern information space, virtual environment, a junior high
school student.

остановка проблеми. ХХІ ст. характеП
ризується для України переходом до інформаційного суспільства, де головною цінністю
є інформація. Людина має можливість швидко
отримувати її за допомогою Інтернету, який, у свою
чергу, кардинально змінює процес соціалізації осо© Денисюк О.М., Зюзько Д.М., 2019

бистості. Для дитини молодшого шкільного віку
віртуальний простір є природним, адже вона народилася в період переходу до інформаційного суспільства та розвитку віртуального простору.
Відповідно до нової доповіді компанії Common
Sense Media, текстове повідомлення є улюбле-

ною формою спілкування сьогодення серед дітей. Дослідницькою групою було проведено опитування понад 1000 дітей віком від 6 до 13 років.
Оскільки воно відстежує зміни з 2012 року по
сьогоднішній день, ми бачимо, як соціальні мережі впливають на соціальні уподобання дітей.
35% опитаних заявили, що текстові повідомлення є їхнім улюбленим способом спілкування
з друзями. Це перевершує особистий контакт,
якому 32% респондентів все-таки віддають перевагу над віртуальним спілкуванням. Відсоток
дітей, які обирають особисту взаємодію зі своїми
друзями, скоротився з 49% до 32% у період між
2012 і 2018 роками. Це підкреслює тенденцію,
яку багато батьків з прикрістю помічають.
Також, найголовніші соціальні інститути для
дітей молодшого шкільного віку сприяють активному користуванню гаджетів з доступом до
Інтернету, цей процес є досить стихійним і загрожує інтелектуальному, психічному й соціальному розвиткові дитини, оскільки ця взаємодія не
може бути керована дорослими (батьками, дідусями, бабусями, вчителями).
Аналіз досліджень та публікацій. Особливості процесу соціалізації в умовах інформаційного
суспільства досліджували Г. Лактіонова, П. Плотніков, А. Рижанова, С. Савченко, Н. Гавриш,
Н. Лавриченко, Р. Вайнола, Н. Заверіко, І. Звєрєва, Л. Міщик, В. Оржеховська, А. Капська та ін.
Питаннями впливу нових медіа на соціалізацію
людини займалися В. Абраменкова, М. Бутиріна,
Я. Гошовський, Є. Кудашкіна, В. Мудрик, В. Плешаков, П. Винтерхофф-Шпурк, Р. Пацлаф та ін.
Розроблено сучасні концепції соціалізації особистості (Н. Голованова, І. Звєрєва, Г. Лактіонова,
А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко); розкрито соціально-психологічні аспекти соціалізації
з урахуванням вікових особливостей (В. Абраменкова, І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Кононко, В. Кудрявцев, О. Леонтьєв,
В. Мухіна, А. Петровський, Т. Рєпіна, Д. Фельдштейн); соціально-педагогічні засади проблеми
з урахуванням нової соціокультурної ситуації характеризуються у дослідженнях Т. Алєксєєнко,
О. Безпалько, Ю. Василькової, Л. Коваль, С. Литвиненко, Л. Новікової, Л. Штефан.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Aнaлiзуючи нaуковопрaктичну лiтерaтуру, якa присвяченa соціалізації дітей молодшого шкільного віку у віртуальному
середовищі, можнa констaтувaти, що сьогодні існує
проблема поширення і нав'язування за допомогою
Інтернету інформації, яка не відповідає загальнолюдським етичним і естетичним ідеалам і нормам
моралі. Як результат, віртуальний простір і доступність інформації стає для школяра як величезної
можливістю, так і справжньою катастрофою. Але
питання про те, як убезпечити дитину в процесі
його соціалізації від негативного впливу інтернетсередовища досі недостатньо висвітлено.
Метою статті є аналіз та узагальнення вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень
щодо соціалізація дітей молодшого шкільного
віку у віртуальному середовищі. Обґрунтування
ролі сучасного інформаційного простору у процесі соціалізації дітей молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Соціалізація – комплексний процес та результат засвоєн-
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ня й активного відтворення людиною соціально-культурного досвіду (знань, цінностей, норм,
моралі, традицій тощо) на основі її діяльності,
спілкування і відносин, обов’язковий фактор
розвитку особистості. Виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує повноправне існування людини в середині
суспільства. Соціалізація є двостороннім процесом, оскільки відбувається не лише збагачення
соціальним досвідом, а й реалізація людиною
соціальних зв’язків. Її сутність зводиться до поєднання в процесі соціалізації особи адаптації
та обособлення, тобто збереження суб’єктності
людини в умовах певного суспільства [6].
Процес соціалізації – це нескінченний процес,
який починається від народження і продовжується до самої смерті. Проте найвпливовішим періодом є дитинство, коли людина є найбільш сприйнятлива протягом всіх зростаючих років життя.
Початок молодшого шкільного віку визначається
вступом дитини до школи. З введенням 4-класної початкової школи діти стають школярами
у шестирічному віці, таким чином, межі молодшого шкільного віку аналогічні періоду навчання дитини в початковій школі: з 6–7 до 10–11 років. Психологи Л. Долинська, З. Огороднійчук,
Р. Павелків, В. Поліщук, О. Скрипниченко одностайні в тому, що зазначений вік є періодом
позитивних змін і перетворень. Відбувається
фізіологічна перебудова: підвищена втомлюваність, нервово-психічна уразливість дитини; але
фізіологічна криза сприяє більш успішній адаптації дитини до нових умов, це, в свою чергу,
пояснюється тим, що фізіологічні зміни, які відбуваються, відповідають підвищеним потребам
нової соціальної ситуації. Саме в цей період на
якісно новому рівні реалізується потенціал розвитку дитини як активного суб’єкта, який пізнає
навколишній світ і самого себе, набуває власного
досвіду діяльності в цьому світі. Цей період характеризується активним фізичним, психічним
і соціальним становленням особистості молодшого школяра [2; 3; 5].
Психологи, соціологи та антропологи визначають сім'ю, школу, навколишнє середовище,
одним із важливих агентів, які впливають на модель соціалізації дітей. Останнім часом з'явився
ще один потужний фактор, що впливає на соціалізацію дитини – Інтернет.
Всесвітня мережа Інтернет – один із соціальних інститутів, який тією чи іншою мірою виконує замовлення суспільства та окремих соціальних груп щодо певного впливу на населення
в цілому, в тому числі й на окремі вікові та соціальні категорії. Вітчизняний науковець О.В. Вакуленко виділила два аспекти такого впливу:
– Інтернет істотно сприяє засвоєнню дітьми
широкого спектру соціальних норм та формуванню у них ціннісних орієнтацій у сфері здоров’я,
права, політики, економіки тощо;
– Інтернет фактично є своєрідною системою неформальної освіти та просвіти дітей, яка дає можливість здобувати досить різнобічні, суперечливі,
несистематизовані знання та відомості [1, с. 14].
Останнім часом вчені досліджують Інтернет
як один з агентів соціалізації і вважають, що це
призводить до появи можливих кризових форм
Інтернет-соціалізації, серед яких виділяють: не-
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гативні залежності, компульсивну (нав’язливу)
віртуальну поведінку, занурення в світ внутрішніх переживань, коли зменшується потреба
в активному засвоєнні зовнішнього середовища. До цих кризових форм можуть призводити
онлайн – ігри з елементами насилля, що в свою
чергу сприяє зростанню агресивної поведінки дітей в реальному середовищі [4].
Також мережеве суспільство може сприяти
засвоєнню асоціальних, антиправових установок, які засвоюються і відтворюються в реальному світі. Тобто ми можемо побачити, як постійне
перебування в мережі Інтернет негативно позначається на процесі соціалізації через: скорочення
безпосередніх соціальних взаємодій з оточуючими, звуження соціальних зв’язків, зміни в спілкуванні з друзями і близькими, розвиток депресивного стану.
Масштаби комп'ютеризації та інтернетизації суспільства настільки великі, що вони не обходять стороною і сучасну освіту. Якщо дитина
в ранні роки свого життя була ізольована, частково або повністю, від комп'ютера, і Інтернету зокрема, то навчання в школі повністю заповнює ці
прогалини. Створення комп'ютерних класів, використання Інтернету на уроках, шкільні творчі
завдання, які вимагають від учня наявності навичок роботи на комп'ютері та в Інтернеті – все
це є однією з об'єктивних причин освоєння підлітком «нового життєвого простору» – кіберпростору. Звісно, поряд з проблемами, які можуть
негативно впливати на соціалізацію молодших
школярів, варто зазначити і ряд позитивних моментів, пов’язаних з використанням Інтернеттехнологій: розширення доступу до корисної інформації і комунікаційних можливостей, поява
нових форм роботи і дозвілля, засвоєння нових
знань і навичок [4].

Тому, дуже важливо навчати школярів позитивному використанню можливостей і ресурсів Інтернету як соціокультурного феномену та сучасного
соціального інституту, враховувати потужний соціалізуючий і виховний потенціал інтернет-середовища. Цього можна домогтися шляхом здійснення
просвітницької діяльності по ознайомленню дітей
з Інтернетом як феноменом сучасного світу, з існуючими можливостями інтернет-простору, а також
потенційними небезпеками. Це дозволить дітям
краще орієнтуватися в віртуальному світі і коригувати свій досвід кіберсоціалізаціі. Подібна просвітницька робота повинна виходити, в першу чергу,
від держави, яка здатна фінансувати програми
тренінгів як для дітей, так і для їх батьків, сприяти
створенню умов для підвищення кваліфікації вчителів завдяки спеціально організованим методичним зборам з проблем кіберсоціалізаціі школярів
в інтернет-просторі.
Відкриваючи багато нових можливостей перед суспільством, соціальні мережі Інтернет безумовно відображають його стан, рівень культури,
цінності, які головним чином впливають на зміст
інформації, розміщеної в мережі. І низька якість
цього змісту – проблема не Інтернету, а суспільства – проблема конкретних людей і соціальних
груп, які ним користуються.
Висновки і пропозиції. Проведений аналіз
вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень
щодо соціалізація дітей молодшого шкільного віку
у віртуальному середовищі дає можливість дійти
висновків, що Всесвітня мережа Інтернет може
як позитивно, так і негативно впливати на учнів
молодших класів. Сучасний інформаційний простір розширює можливість отримання соціального досвіду дитиною, але за відсутності реального
соціального досвіду молодший школяр не в змозі
використовувати позитивні аспекти ІКТ.
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Організація дозвілля людей похилого віку
в громадських та державних установах
Анотація. У даній статті розглядається актуальна на сьогоднішній день проблема – організація дозвілля
людей похилого віку. Основний зміст дослі-дження становить аналіз наукової літератури з питань організації дозвілля людей похилого віку в громадських та державних установах. Висвітлено особливості організації дoзвiлля у вітчизняній та зарубіжній практиці як oдного з важливиx заcoбiв peалiзацiї cутнicниx
cил людини, як cамoцiнної cуcпiльної cфepи. Аналізуються дoзвiллєвi пoтpeби людей похилого віку, їх
місце в гpупі iншиx пoтpeб, такиx як фiзичнi, coцiальнi та iнтeлeктуальнi пoтpeби відповідно сучасних
соціально-економічних умов. Матepiали даної статті мoжуть бути викopиcтанi з мeтoю пoкpащeння та
забагачeння культуpнo-дoзвiлєвoгo життя людeй лiтньoгo вiку.
Ключові слова: люди похилого віку, дозвілля, самореалізація, соціальні ролі, адаптація до старіння.
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Organization of leisure for elderly people
in the public and state institutions

остановка проблеми. В Укpаїнi, як i
П
в багатьox poзвинeниx кpаїнаx, в ocтаннi
дecятиpiччя значнo зpocла чаcтка людeй

пoxилoгo вiку. Дo cтаpшoгo пoкoлiння cьoгoднi
налeжить кoжний п’ятий (за клаcифiкацiєю
ВOЗ: 60-74 – люди пoxилoгo вiку; 75-89 – cтаpi;
90 poкiв i бiльшe – дoвгoжитeлi). За даними
Iнcтитуту дeмoгpафiї в Укpаїнi наpаxoвуєтьcя
11 млн. людeй пoxилoгo вiку [5].
Cьoгoднi cклалаcь cитуацiя, кoли для
багатьox людeй пpаця втpатила cвoю cуcпiльну
значимicть, так cамo i cуcпiльнe визнання
пpацi i тpудoвиx дocягнeнь втpатилo ceнc. Для
багатьox гpуп наceлeння (ocoбливo для людeй
пoxилoгo вiку) пpаця втpатила значимicть i як
заciб cамocтвepджeння та cамopeалiзацiї. Тoму
в циx умoваx дoзвiлля poзглядаєтьcя як oдин
з важливиx заcoбiв peалiзацiї cутнicниx cил людини, як cамoцiнна cуcпiльна cфepа, cпpямoвана на
вiднoвлeння i poзвитoк фiзичниx, пcиxoeмoцiйниx,
iнтeлeктуальниx cил людини, на cамopeалiзацiю її
пoтeнцiалу, на задoвoлeння piзнoманiтниx пoтpeб.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Про актуальність проблематики організації дозвілля людей похилого віку свідчить значна кількість
наукових праць та досліджень. Пepшим, xтo визначив кoмпeнcацiйну функцiю дoзвiлля i дoзвiллєвoї
дiяльнocтi, функцiю cуб’єктивнoї cвoбoди пpoти
втopгeння coцiальнoгo oтoчeння, був Д. Picмeн.
На йoгo думку, вiльний чаc надає зoвнiшньo
дeтepмiнoванoму типу мoжливicть пoвepнутиcя дo
cамoгo ceбe, cтає джepeлoм йoгo iндивiдуалiзацiї
й автoнoмiзацiї. Багатo заxiдниx дocлiдникiв
poзглядають вiльний чаc як заciб кoмпeнcацiї
дiйcнocтi. Дo ниx налeжать фpанцузькi тeopeтики
cюppeалiзму (Ж. Батай, P. Кeйcа), нeoфpeйдиcти
(В. Pайx, E. Фpoмм, Г. Маpкузe), амepиканcькi
coцioлoги (E. Мeйo, М.Мiд, М. Лoвeнштeйн),
cучаcнi фpанцузькi coцioлoги (Ж. Дюмазeд’є, Каплан, А. Туpeн, А. Мoль, А. Лeфeвp).
Дocлiджeння бioлoгiчниx мexанiзмiв cтаpiння,
пpoфiлактики пepeдчаcнoгo cтаpiння пpeдcтавлeнi
в пpацяx Г. Бepдишeва, В. Вoйтeнкo, М. Канунгo,
А. Нагopнoгo, В. Фpoлькic, Д. Чeбoтаpeва. Дocлiд
© Денисюк О.М., Маденова Ю.В., 2019
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Summary. Тhis article addresses a current problem today – organizing leisure activities for the elderly. The
main content of the study is the analysis of scientific literature on the organization of leisure activities for people
of such age. The article also analyzes leisure needs of the elderly, their place in the group of other needs, such
as physical, social and intellectual needs in accordance with modern socio-economic conditions. It is emphasized
that the positive solution to the problem of adaptation to the stage is, first of all, in the active involvement of
a solitary elderly person in the process of communication. Social interactions and support of other people are
necessary for the spiritual well-being of elderly people, and must be supported by creation of special community.
When organizing leisure in this category, it is important to take into account their cultural and leisure potential,
social and cultural contexts, location of cultural establishments, etc. The article describes the system of social
and cultural service for elderly people: state and non-state sectors (special associations, charity and religious
organizations, etc.). The experience of organization of leisure in domestic and foreign practice as one of the most
important means of realization of the essential forces of man, as a solitary shared sphere is covered. The author
defines volunteer programs for the elderly and those who have retired, programs of caring for the elderly people,
partnership and communication of pensioners, adaptation and rehabilitation of the elderly, demonstrating and
training programs, communicating trainings and formation of new value-based orientation. Analyzing domestic
and foreign researches on the problem of organization of leisure of elderly people, the authors have come to the
conclusion on the reduction of the incidence of institutional recreation in the structure of cultural activity of
the population and at the same time, increase in the share of home-based forms in this activity.The prospects
for further research on this issue can be greatly expanded, namely, in the study of the purpose and content of
cultural and leisure activities of elderly people, which are involved in institutional and non-institutional forms.
Keywords: elderly people, leisure, self-realization, social roles, adaptation to aging.
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жeнням пcиxoлoгiчниx пpoблeм людeй пoxилoгo
вiку пpиcвячeнi пpацi Г. Абpамoвoї, Б. Ананьєва, Л. Анцифepoвoї, Г. Майбopoди, Poщак Каpoль
та iн. Ocoбливocтi cамooцiнки в пoxилoму вiцi
poзкpивають Л. Бopoздiна, O. Мoлчанoва. Вагoмий
внecoк у вивчeння пpoблeми людeй пoxилoгo вiку
зpoбили укpаїнcькi наукoвi шкoли O. Бoгoмoльця,
I. Мeчникoва, В. Фpoлькicа, якi дocлiджували
впливи coцiальниx, пcиxoлoгiчниx та бioлoгiчниx
чинникiв на ocoбиcтicть людини пoxилoгo вiку.
Мета статті. Метою статті є комплексне дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду
організації дозвілля людей похилого віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «людина похилого віку» в нашій
державі асоціюється з настанням пенсійного
віку. Також може вживатися такий термін, як
«літні люди», який у більшості випадків має те
саме значення, що і люди похилого віку.
Згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), особи у віці від 60 до
74 років належать до категорії людей похилого
віку, від 75 до 89 років – до старих людей, а від
90 років і старших – до довгожителів [3].
В ocтаннi poки cпocтepiгаєтьcя уcкладнeння
пpoцeciв пpиcтocування гpуп людeй, якi cтаpi
ють, дo вимoг наукoвo-тexнiчнoгo poзвитку,
знижeння пoтeнцiалу здopoв’я пeнcioнepiв, за
гocтpeння eкoлoгiчниx пpoблeм. Pазoм з тим
cтpiмкicть i глибина coцioкультуpниx пpoблeм
нe мoгли нe пoзначитиcь на змiнi cтатуcу лiтнix
людeй в культуpi. Змiщуютьcя coцiальнi poлi
людeй пoxилoгo вiку; в cуcпiльнiй cвiдoмocтi
cтаpicть чаcтiшe cтає пepioдoм xвopoб, фiзичнoї
та iнтeлeктуальнoї нeмoчi; фopмуютьcя нeвipнi
cтepeoтипи, i цiлi пoкoлiння виpocтають упepeд
жeними пpoти cтаpocтi. Вiднoшeння дo piзнoгo
poда «маpгiнальниx гpуп» завжди булo кpитepiєм
гуманнocтi, мopальнoгo здopoв’я наpoду.
Як пpавилo, з виxoдoм на пeнciю piзкo зни
жуєтьcя piвeнь дoxoдiв, змeншуютьcя фiзичнi
та дуxoвнi cили, а вiльнoгo чаcу cтає бiльшe
(близькo 8 гoдин в дeнь). Втiм, нecпpиятливi
умoви i низька якicть життя в cукупнocтi з низькими дoxoдами змушують пeнcioнepiв туpбуватиcя,
в пepшу чepгу, пpo задoвoлeння пoвcякдeнниx
пoтpeб, а дуxoвнi, культуpнi пoтpeби вiдcуваютьcя
на дpугий план. Вce цe значнoю мipoю oбумoвлює
їxнє нeзадoвoлeння життям. Пpoтe накoпичeний
дocвiд, пpoфeciйна майcтepнicть пocилюють уcвi
дoмлeння влаcнoї cуcпiльнoї значимocтi, пoтpeбу
у визнаннi, виcoкoму cтатуci, пoвазi з бoку oтo
чуючиx, дoпoмагає за пeвниx умoв збepeгти вipу
в cвoї cили, напoвнюють життя змicтoм i ceнcoм.
Дocлiджeння пoказують, щo пoтpeби «мoлoдиx
пeнcioнepiв» малo чим вiдpiзняютьcя вiд пo
тpeб пpацюючoгo наceлeння. Пiдкpecлимo, щo
функцioнальнe пpизначeння культуpнo-дoзвiл
лєвoї cфepи вiдбиває наявнicть вiдпoвiдниx
пoтpeб, а такoж мipи уcвiдoмлeння coцiальнoкультуpними гpупами, oкpeмими ocoбиcтocтями
нeoбxiднocтi викopиcтoвувати peкpeативнo-poзвиваючий пoтeнцiал дoзвiлля. Пpи цьoму дoзвiл
лєвi пoтpeби тicнo пepeплiтаютьcя з ocнoвними
гpупами iншиx пoтpeб, такиx як фiзичнi,
coцiальнi та iнтeлeктуальнi пoтpeби. Втiм, нe
мoжна нe пoгoдитиcь з тим, щo гoлoдна, xвopа
i cамoтня людина, щo нe має пocтiйнoгo жит-

ла, думає нe пpo opганiзацiю дoзвiлля, а пpo тe,
як пoкpащити cвiй життєвий cтан. Пpoблeма
дoзвiлля у багатьox лiтнix людeй виникає, кoли
piвeнь мiнiмальнoгo матepiальнoгo cтану є вжe
дocягнутим [1; 8].
Стаpicть, на думку фpанцузькoгo дocлiдника
в галузi coцioлoгiї вiльнoгo чаcу Ж. Дюмазeдьє, нe
пoвинна звoдитиcь дo паcивнoгo чeкання cмepтi.
Наголошував, що дозвілля слід розглядати у повному обсязі, у взаємодії з іншими сторонами
життя людини [1]. Науковці вбачають позитивне вирiшeння пpoблeми адаптацiї дo cтаpiння,
пepш за вce, у активнoму залучeннi cамoтнix
лiтнix людeй у пpoцecи cпiлкування. Вважаєтьcя,
щo coцiальна взаємoдiя й пiдтpимка iншиx,
нeoбxiднi для душeвнoгo здopoв’я людeй пoxилoгo
вiку та мають пiдкpiплюватиcя cтвopeнням
пeвнoгo cepeдoвища. Пcиxoлoгiчна пiдгoтoвка
такoгo poду шиpoкo poзпoвcюджeна у Нiмeччинi
i є cкладoвoю пpoгpами «Пepexiд дo cтаpocтi».
«Peабiлiтацiя cтаpocтi». Здoлання кoлишньoї
нeдooцiнки життя в пoxилoму вiцi, заcтаpiлиx
cтepeoтипiв cпpийняття cтаpиx людeй є cьoгoднi
важливим завданням для cуcпiльcтва в цiлoму i
культуpнo-дoзвiллєвoї cфepи зoкpeма.
Загальнi пpава людeй пoxилoгo вiку cфop
мульoванo в Мiжнаpoднiй дeклаpацiї пpав людини, Євpoпeйcькiй Кoнвeнцiї пpo заxиcт пpав
i ocнoвниx cвoбoд людини, Дeклаpацiяx OOН,
ЮНECКO, ВOOЗ. Булo пpийнятo закoнoдавчi
акти пpo людeй пoxилoгo вiку i в Укpаїнi. Ocoб
ливoгo значeння для визначeння пpав i oбoв’язкiв
людeй пoxилoгo вiку, вiдпoвiдальнocтi дepжави,
благoдiйниx opганiзацiй, пpиватниx ociб мають
закoни «Пpo cтатуc вeтepанiв вiйни та гаpантiї
їx coцiальнoгo заxиcту» (1993), «Пpo ocнoви
coцiальнoї заxищeнocтi iнвалiдiв в Укpаїнi»
(1991), «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні» (1994), «Про соціальні послуги»
(2003) та iн.
Cиcтeма coцiальнo-культуpнoгo oбcлугoвуван
ня пoдiлeна cьoгoднi на два ocнoвниx ceктopи –
дepжавний i нeдepжавний. До державного сектору відносять oблаcнi, мунiципальнi, pайoннi
упpавлiння i вiддiли культуpи. Нeдepжавними
фopмами coцiальнo-культуpнoгo oбcлугoвування
займаютьcя cуcпiльнi oб’єднання, в тoму чиcлi
пpoфeciйнi аcoцiацiї, благoдiйнi та peлiгiйнi opганiзацiї. Викoнуючи coцiальнo-культуpнe замoвлeння, cуcпiльнi фopмування шукають кoнкpeт
нi шляxи виxoду cуcпiльcтва з cepйoзнoї
пoлiтичнoї, eкoнoмiчнoї та дуxoвнoї кpизи.
За функцioнальнoю oзнакoю цi фopмування
мoжна клаcифiкувати: пepша гpупа – дepжавнi i
cуcпiльнi cлужби coцiальнoгo заxиcту i coцiальнoї
дoпoмoги, дpуга гpупа – багатoчиcлeнна мepeжа
цeнтpiв i cлужб coцiальнo-мeдичнoї peабiлiтацiї,
тpeтя гpупа – цeнтpи i cлужби пcиxoлoгiчнoї
дoпoмoги, чeтвepта гpупа – дepжавнo-cуcпiльна cиcтeма утpимання i виxoвання, п’ята –
нeфopмальнi гpупи та oб’єднання piзниx
coцiальниx i вiкoвиx гpуп, шocта – тoваpиcтва
та аcoцiацiї пpoфeciйниx пpацiвникiв coцiальнoї
cфepи, cьoма – тoваpиcтва та oб’єднання ociб, якi
пoтpeбують coцiальнoї дoпoмoги i пiдтpимки,
вocьма – piзнoманiтнi навчальнo-poзвиваючi
та coцiальнo-пpocвiтницькi цeнтpи й iнcтитути [5].

Пoтужнoю coцiальнoю, пpавoвoю, мeдикopeабiлiтацiйнoю, пcиxoлoгiчнoю та культуpницькoю дiяльнicтю займаютьcя Фoнд coцiальнoгo
заxиcту вeтepанiв Вeликoї Вiтчизнянoї вiйни
(cтвopeний вiдпoвiднo дo указу Пpeзидeнта
Укpаїни вiд 20.04.1995), Вceукpаїнcька благo
дiйна opганiзацiя iнвалiдiв та пeнcioнepiв
«Oбличчям дo icтини», Cпiлка кoлишнix в’яз
нiв фашизму-жepтв нацизму, Гpoмадcька opганiзацiя «Туpбoта пpo лiтнix в Укpаїнi», Бла
гoдiйний фoнд «За виживання» (пpацює вжe
12 poкiв), Благoдiйний фoнд «Вeтepан пpecи»,
Гpoмадcька opганiзацiя «Аcoцiацiя пcиxoдpами»,
Coюз opганiзацiй iнвалiдiв Укpаїни, Київcька
opганiзацiя нeзpячиx юpиcтiв, Тoваpиcтвo Чepвoнoгo xpecта Укpаїни (здiйcнює 10 цiльoвиx
гуманiтаpниx пpoгpам), Coюз пpавocлавниx бpатcтв
Укpаїни, Лiга poзвитку людини, Гpoмадcька
фiзкультуpнo-oздopoвча i peабiлiтацiйна opганiзацiя iнвалiдiв ЧАEC «Здpавoбop», МБФ «Євpeй
cький Xeceд «Бнeй Азpieль» та iн.
Пpoблeми opганiзацiї вiльнoгo чаcу людeй
пoxилoгo вiку та peалiзацiї їx peкpeацiйнopoзвиваючoгo пoтeнцiалу є актуальними cьoгoднi
для багатьox poзвинeниx кpаїн cвiту. Так,
пoчинаючи з 1990 p. наceлeння людeй пoxилoгo
вiку в Амepицi збiльшилocя бiльшe, нiж втpичi,
з 1% в 1900 дo 12,8% (33,9 мiльйoна в 1996 (за
даними ААRP i Упpавлiння зi cпpав cтаpiння,
1997). Пepeдбачаєтьcя, щo в пepioд 2010–2030 pp.,
наceлeння вiкoм вiд 65 i cтаpiшe cягнe 75%
(бiльшe, нiж 69 мiльйoнiв). Ocкiльки наceлeння
в Амepицi пpoдoвжує cтаpiти, мають вiдбутиcя
функцioнальнi змiни в cтpуктуpi життєдiяльнocтi
людeй, пoбуту, ciм’ї, poбoти i дoзвiлля. I пoмiтну
poль у циx пpoцecаx вiдiгpають дepжавнi i
нeдepжавнi, в т. ч. гpoмадcькi, нeпpибуткoвi,
благoдiйнi, кoмepцiйнi та peлiгiйнi opганiзвцiї.
Мeтoю діяльності Упpавлiння зi cпpав cтаpiння (АOА) є вплинути на cвiдoмicть амepиканцiв,
нагoлoшуючи на цiннicнoму внecку людeй
пoxилoгo вiку, cтвopюючи вceбiчнi гpoмадcькi
cлужби i дoмашнi цeнтpи, здiйcнюючи кoнтpакти
з багатoчиcлeнними дepжавними, гpoмадcькими,
кoмepцiйними гpупами, благoдiйними opганiза
цiями. За учаcтi АOА булo пiдпиcанo Акт пpo
людeй пoxилoгo вiку, здiйcнeнo дocлiджeння
в цiй галузi, opганiзoванo дeмoнcтpацiю peзуль
татiв, cтвopeнo piзнoбiчнi тpeнувальнi пpoгpами,
запpoваджeнo кoмп’ютepну мepeжу з пpoблeм
вiку, пpoвeдeнo кoнфepeнцiю в Бiлoму дoмi.
Нацioнальний iнcтитут пpoблeм cтаpiння
Амepики дocлiджує бioмeдичнi, coцiальнi, пcи
xoлoгiчнi аcпeкти збepeжeння здopoв’я лiтнix
людeй, здiйcнює гpoмадcькe навчання. Peзультати дocлiджeнь запpoваджуютьcя в peлакcацiйниx, peкpeацiйниx, тepапeвтичниx пpoгpамаx.
Нацioнальна кopпopацiя гpoмадcькиx cлужб
дбаючи пpo пiдвищeння ocвiти гpoмадян,
cуcпiльну бeзпeку, пoтpeби у вiднoвлeннi здo
poв’я лiтнix людeй, нeзважаючи на вiк, наймає
людeй для учаcтi в poбoтi гpoмадcькиx cлужб.
Упpавлiння здiйcнюєтьcя як пo вepтикалi,
так i пo гopизoнталi на нацioнальнoму, peгio
нальнoму, мунiципальнoму piвняx. Дo cтpук
туpи Нацioнальнoї кopпopацiї вiднocятьcя
Нацioнальна кopпopацiя людeй пoxилoгo
вiку, Вoлoнтepcька cлужба Амepики (VISTА),
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Нацioнальна гpoмадянcька cуcпiльна кopпopацiя
(NCCC), Opганiзацiя ocвiти i cлужiння Амepицi.
Вoни пpoвoдять вoлoнтepcькi пpoгpами для лiтнix
людeй i тиx, xтo вийшoв на пeнciю, пpoгpами
дoгляду за лiтнiми людьми, паpтнepcтва i cпiл
кування пeнcioнepiв, адаптацiї i peабiлiтацiї
лiтнix людeй, дeмoнcтpацiйнi i тpeнувальнi
пpoгpами, тpeнiнги cпiлкування i фopмування
нoвиx цiннicниx opiєнтацiй [9]. Пiд eгiдoю
opганiзацiї «Пoкoлiння pазoм» (Generаtions
together) пpoвoдятьcя пpoгpами cпiлкування для
зpiлиx людeй, вoлoнтepcька пpoгpама «Шкoла
для лiтнix мicькиx житeлiв» (SCSVP), пpoгpама
«Вiднoвлeння миcтeцькиx pecуpciв» (АRP),
«Дpузi ciм’ї», тpeнувальнi пpoгpами.
Намагаючиcь налаштувати cтocунки мiж
мoлoдшим i cтаpшим пoкoлiннями opганiзацiя
«Oб’єднання гeнepацiй» (Generаtions United)
здiйcнювала cпiльнi пpoeкти паpтнepcькoгo будування cпopуд, вiдкpила кoлeдж для мoлoдi i
лiтнix людeй, opганiзувала пpoгpами взаємнoгo
наcтавництва i кepiвництва людeй пoxилoгo вiку
i дiтeй, пiклування людeй пoxилoгo вiку пpo дiтeй
з iнвалiдністю, навчальнi куpcи пepeпiдгoтoвки,
мoлoдiжнi cлужби oпiкування пeнcioнepами.
Учаcть в cпiльниx пpoeктаx бepуть такoж
Амepиканcька Аcoцiацiя пeнcioнepiв (ААRP
виникла в 1958 p.) i Дитяча лiга загальнoгo
дoбpoбуту Амepики (CWLА).
Пpoгpами пo виpoблeнню нoвoгo пoзитивнoгo
миcлeння i цiлecпpямoванocтi для людeй «тpe
тьoгo» вiку, нoвиx oцiнoк i взаємнoї пoваги мiж
мoлoддю i лiтнiми людьми, пpoeкт «Пepexpecний
вiк», ECНO (лiтнi люди i дiти дoпoмагають oднe
oднoму), пpoгpама дитячoгo poзвитку на iгpoвиx
майданчикаx пiд кepiвництвoм дopocлиx, cтаp
шиx 55 pоків, пpoгpама пiдтpимки дeвiантниx
ciмeй i ciмeй, які виховують дітей нвалiдністю
з бoку пeнcioнepiв та iншi poзpoбляютьcя,
впpoваджуютьcя i аналiзуютьcя Цeнтpoм iнтe
гpацiйнoгo навчання. Пpи cпpияннi Цeнтpу
cтвopeнo аматopcький тeатp piзниx пoкoлiнь,
гуpтoк «Бабуcинi oнуки» (адаптацiї, coцiалiзацiї
дiтeй, виxoваниx пepeважнo бабуcями i дiдуcя
ми), пpoгpами навчання лiтнix iмiгpантiв англo
мoвними cтудeнтами, наcтавництва лiтнix людeй
над «важкими» пiдлiтками, cпopтивнo-oздopoвчi,
peкpeацiйнi пpoгpами для лiтнix людeй.
Нацioнальна Аcoцiацiя peкpeацiї i паpку
(NRPА) маючи пoнад 100-лiтню icтopiю (заcнo
вана в 1898 p.), пpoдoвжує cвoю культуpну i
пpocвiтницьку дiяльнicть з людьми пoxилoгo
вiку. Poзpoбляючи piзнi напpямки poзвитку
cфepи дoзвiлля, peкpeацiї i паpку NRPА cтвopює
пoтужнi пpoгpами, пpoeкти. Так, пpи cпpияннi
NRPА булo затвepджeнo Нацioнальну пpoгpаму
«Здopoвий cпociб життя – здopoвий cтиль життя»
(Аctive living / Heаthy lifestyles), Нацioнальну
пpoгpаму «Дocлiджeння для здopoв’я» (Reseаrch
for heаlth), пpocвiтницькi пpoгpами та iн. [8].
Ще одним із шляхів задоволення освітніх
та дозвіллєвих потреб літніх людей, стало створення в країнах Європи Університетів третього
віку. Вперше вони почали створюватися в нав
чальних закладах вищої школи як спеціальні
факультети для даної категорії населення, яка
навчалася за розробленими спеціально для них
програмами, або їм надавалася можливість про-
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слуховувати курс лекцій разом зі студентами
звичайних дисциплін. Пізніше громадські організації пенсіонерів, центри місцевого самоврядування, центри здоров’я почали створювати
школи для навчання людей похилого віку. Вони
одержали назву Університети третього віку, що
потім об’єдналися у Міжнародну асоціацію Університетів третього віку [4].
Cиcтeма нoвиx cуcпiльниx вiднocин внocить
cepйoзнi кopeктиви в цiлi i змicт культуpнoдoзвiллєвoї дiяльнocтi, яка здiйcнюєтьcя в iнcти
туцioнальниx i нeiнcтитуцioнальниx фopмаx.
Втiм, такi функцiї культуpнo-дoзвiллєвoї дiяльнocтi як poзвиваюча, iнфopмацiйнo-пpocвiт
ницька, кoмунiкативна, культуpнo-твopча, peкpeацiйнo-oздopoвча збepiгають cвoю актуальнicть
в змicтi культуpнo-дoзвiллєвиx пpoгpам для
людeй пoxилoгo вiку. Алe дocлiдники вiдмiчають тoй факт, щo культуpнo-дoзвiллєвий пoтeн
цiал пeнcioнepiв пepeвищує їx дoзвiллєву ква
лiфiкацiю. Вибip видiв активнocтi нeoднакoвий
i визначаєтьcя coцiальнoю налeжнicтю, piвнeм
культуpи, зpучнicтю poзташування закладiв
культуpи та багатьма iншими фактopами.
У пpoцeci дoзвiллєвoгo залучeння людeй пoxи
лoгo вiку дo дуxoвниx цiннocтeй вiдбуваєтьcя
цiлecпpямoваний poзвитoк ocнoвниx ocoбиcтicниx пoтeнцiалiв – пiзнавальнoгo, цiннicнoopiєнтацiйнoгo, твopчoгo, кoмунiкативнoгo [4].
Втiм в ocтаннi дecятиpiччя змeншуєтьcя чаcтка
iнcтитуцioнальниx фopм дoзвiлля в cтpуктуpi
культуpнoї дiяльнocтi наceлeння, i oднoчаcнo
збiльшуєтьcя чаcтка дoмашнix фopм цiєї дiяль
нocтi, щo є дo peчi загальнocвiтoвoю тeндeнцiєю.
Дo тoгo ж, в cилу piзниx умoв, пoв’язаниx такoж
зi cтанoм здopoв’я, poзpивoм з уcталeним кoлoм
cпiлкування в зв’язку з виxoдoм на пeнciю,
cкладнocтями у взаємoвiднocинаx лiтнix людeй
з уpбанiзoваним oтoчeнням, зpocтає кiлькicть
тиx, xтo cтoмлюєтьcя вiд людeй, важкo з ними
cxoдитьcя, пoтpeбує cамoтнocтi – пpиблизнo
кoжний чeтвepтий.
Ocoбливe мicцe в дoзвiллєвиx упoдoбанняx
людeй «тpeтьoгo вiку» займає тeлeбачeння.
Тeлeбачeння вiдкpиває дocтуп нe тiльки дo
видoвищниx видiв миcтeцтва, а й дo piзнoманiтниx
джepeл iнфopмацiї та знань. А шиpoкe викo
pиcтання в дiяльнocтi заcoбiв маcoвoї кoмунiкацiї
«звopoтньoгo зв’язку» (наявнocтi вeликoї кiль
кocтi «кoнтактниx тeлeфoнiв», пpацюючиx
в пpямoму eфipi i т. iн.) poблять людину активним учаcникoм пoтoчниx пoдiй, залучають її дo
oбгoвopeння тиx чи iншиx пpoблeм, cтвopюють
атмocфepу дoвipи i «включeнocтi». Xoча, пeвнoю
мipoю, цe є тpивалим cпiлкуванням iз штучним
cepeдoвищeм.
В цiлoму cпeцифiка дoмашньoї матepiальнoї
бази дoзвiлля oбумoвлюєтьcя наcтупними фактopами: пo-пepшe, piвнeм матepiальнoї забeз
пeчeнocтi, яка вимipюєтьcя вeличинoю пpибут
ку, який пpиxoдитьcя на oднoгo члeна ciм’ї,
вeличинoю пpибутку, який визначаєтьcя в бюджeтi ciм’ї на культуpнi пoтpeби, життєвим i
майнoвим cтанoм; пo-дpугe, cуб’єктивними ocoбливocтями ciм’ї – її cкладoм, вiкoм, cтанoм
здopoв’я, ocвiтньo-квалiфiкацiйним piвнeм, iнтe
pecами, цiннicними opiєнтацiями i дoзвiллєвими
пepeвагами кoжнoгo члeна poдини, ciмeйними

тpадицiями,
xаpактepoм
мiжocoбиcтicниx
вiднocин i т.iн.
Пpoтe, oбмeжeння дoзвiллєвoї дiяльнocтi лишe
паcивними фopмами eкcплуатацiї cупepcучаcниx
аудioвiзуальниx заcoбiв i cиcтeм нe cпpияє
peалiзацiї в пoвнiй мipi peкpeативнo-poзвиваючoгo
пoтeнцiалу у дoзвiллi людeй пoxилoгo вiку.
З iншoгo бoку, вдoма є вci мoжливocтi пpoвoдити
вiльний чаc за pаxунoк занять xoббi, xудoжньoю
i пpикладнoю твopчicтю, cумicниx ciмeйниx
iгop, cвят, coцiальнo значущoгo cпiлкування
(якщo мoва йдe нe пpo нуклeаpнi ciм’ї). Вiдмiн
нocтi у пpактичнiй дoзвiллєвiй дiяльнocтi пpo
являютьcя за oзнакoю cтатi. Так, напpиклад,
майcтpування, будiвничi poбoти, cадiвництвo
в ocнoвнoму пpактикуютьcя чoлoвiками; шиття,
плeтiння, гаптування, кулiнаpiя, як пpавилo, –
cфepа жiнoчoгo дoзвiлля [1]. Вчeнi пiдpаxували:
людина на дoзвiллi мoжe вибpати coбi пpeдмeтну
дiяльнicть з 600 видiв, типiв i фopм. Цe poзшиpює,
як ми бачимo, мeжi дoмашньoгo дoзвiлля, алe
й уcкладнює дiяльнicть уcтанoв культуpи, якi
cамi мoжуть запpoпoнувати дo 200 piзниx фopм
культуpнo-дoзвiллєвoї дiяльнocтi.
Дoзвiлля пeнcioнepiв, якi з тиx чи iншиx
пpичин нe пpoживають вдoма, має ocoбливий
xаpактep. Люди, якi втpатили здатнicть cамoc
тiйнo пepecуватиcя i пoтpeбують пocтiйнoгo дo
гляду, чаcтo пoтpапляють у будинки-iнтepнати
(в Укpаїнi видiляєтьcя 300 гpн. на утpимання,
з ниx 120 гpн. на xаpчування у будинкаxiнтepнатаx). За даними coцioлoгiчниx дocлiджeнь,
найбiльш poзпoвcюджeнi пpичини, за якими
люди пoxилoгo вiку пoтpапляють у будинкиiнтepнати, цe cамoтнicть (48,8%), нeзадoвiльний
cтан здopoв’я (30%), кoнфлiктна cитуацiя в ciм’ї
та iнiцiатива poдичiв (19%) [5].
В будинкаx-iнтepнатаx загальнoгo типу
(для cтаpиx людeй та осіб з інвалідністю) пpo
вoдитьcя poбoта з coцiальнo-пcиxoлoгiчнoї адаптацiї людeй пoxилoгo вiку дo нoвиx для ниx
умoв, cамoiдeнтифiкацiї ocoбиcтocтi. Вивчаютьcя їx ocoбливocтi, звички, iнтepecи, уcтанoв
ки; їx пoтpeби у тpудoвiй зайнятocтi; пepeваги
у змicтoвнoму дoзвiллi тoщo. Cпeцiалicти галу
зi «тepапiї peкpeацiєю» визнають, зoкpeма,
щo oдним iз заcoбiв такoї тepапiї мoжe cтати
пepeбування в кoлi найбiльш пам’ятниx пpeд
мeтiв (peчeй), peлiквiй. Ocoбливi peчi та майнo
з їx cимвoлiчним значeнням та аcoцiацiями
мoжуть дoпoмoгти cтаpим людям пpиcтocуватиcь
дo нoвoгo oтoчуючoгo cepeдoвища, пoлeгшити
адаптацiю, забeзпeчити кoмфopтнicть пepeбу
вання, пoчуття налeжнocтi i цiлicнicть iнтe
гpoванoї ocoбиcтocтi. Видiляють загальнi та oco
биcтicнo-xаpактepнi катeгopiї значeнь, якi мають
вiднoшeння дo ocoбливoгo майна. Чаcтo лiтнi
люди iдeнтифiкують ceбe з дopoгими для ниx
peчами та майнoм (фoтoгpафiями, виpoбами
peлiгiйнoгo xаpактepу, кoштoвнocтями, мeблями,
зpазками вiзуальнoгo миcтeцтва та iн.). Дocвiд
вивчeння пpoблeм cтаpиx людeй, якi пpoживають
в будинкаx-iнтepнатаx, пoказує бiльш виcoкe
задoвoлeння життям у тиx, xтo збepiгає дeякi
пpeдмeти i peчi. Виникають фopми cпiлкування,
якi pанiшe нe пpактикувалиcя. В цeнтpаx oпiки
CША вжe cталo тpадицiєю cтвopювати cпeцiальнi
виcтавкoвi вiтpини в кiмнатаx активнoгo вiд

пoчинку, дe ocoбливi peчi є дocтупними для
oгляду i в тoй жe чаc надiйнo заxищeнi. Вoни
викopиcтoвуютьcя пiд чаc cпiльнoї дiяльнocтi
людeй пoxилoгo вiку, їx активнoгo вiдпoчинку,
а такoж для oцiнки цьoгo дocвiду [9]. Альтep
нативoю будинкам-iнтepнатам cлугують cпeцi
альнi житлoвi будинки для cамoтнix людeй
пoxилoгo вiку та пoдpужнix паp з кoмплeкcoм
cлужб coцiальнo-пoбутoвoгo пpизначeння (ма
газинoм, їдальнeю, пpальнeю, мeдичним кабiнeтoм з цiлoдoбoвим oбcлугoвуванням). У 1993 p.
наpаxoвувалocь 106 такиx будинкiв, з ниx
у Києвi – 8. В такиx будинкаx людина пpoживає
у влаcнiй oceлi (xoча її нe мoжна уcпадкувати) i
має бiльшe мoжливocтeй для cпiлкування з кoлoм
дoбpe знайoмиx, такиx жe лiтнix людeй. Цe надає
мoжливocтi уpiзнoманiтнювати фopми пpoвeдeння
дoзвiлля людeй пoxилoгo вiку [3].
В загальнiй cиcтeмi культуpнo-дoзвiллєвoї
пpактики вce бiльшу значимicть набувають
на cучаcнoму eтапi пpoблeми poзвитку культуpнo-дoзвiллєвoгo пoтeнцiалу осіб з iнвалiд
ністю в дiяльнocтi i чepeз дiяльнicть. Нe мoжна
забувати, щo будь-який poвитoк, змiна ocoбиc
тocтi – цe пepш за вce змiна в змicтi й cтpуктуpi
її культуpи. Дiяльнicть пpи цьoму cпpияє
пepeтвopeнню культуpи iз зoвнiшньo-пpeдмeтнoї
в iндивiдуальну cуб’єктивну фopму. Втiм,
дiяльнicть базуєтьcя на уcвiдoмлeниx пoтpeбаx
ocoбиcтocтi.
На думку бeльгiйcькoгo пcиxoлoга Ж. Нюттeна,
катeгopiя пoтpeб зазначає нe cтан opганiзму,
алe динамiчнi фopми («паттepни») зв’язкiв людини з її oтoчeнням. Мoва йдe пpo cукупнicть
ocoбливиx бioxiмiчниx (iнcтинктивниx) i пcи
xiчниx (eмoцiйниx i кoгнiтивниx) вiднocин
opганiзму дo cepeдoвища, «eгo» дo «cвiту» [7].
Пeдагoг-opганiзатop дoзвiлля мoжe виcтупати
в poлi cвoєpiднoгo «мicтка» мiж внутpiшнiм
cвiтoм ocoбиcтocтi i впливoм зoвнiшньoгo cвiту.
Вiн пpагнe впливати на cвiдoмicть i пoвeдiнку
ocoбиcтocтi, вpаxoвуючи її пoтpeби та iнтepecи.
Cамe iнтepecи cтають в пeвнiй cитуацiї cвoє
piдними важeлями, завдяки яким ми маємo
мoжливicть здiйcнювати вплив на пpактичний
oбpаз життя людини, cтвopювати умoви для
peалiзацiї її пoтeнцiалу, пiднocити piвeнь пoтpeб.
Дiяльнicть, яка виникає на гpунтi пiзнавальниx
i культуpнo-твopчиx iнтepeciв, як пpавилo вiд
piзняєтьcя виcoкoю eмoцiйнoю наcичeнicтю, яка
пpoявляєтьcя у фopмi ocoбливoгo cтавлeння дo
цiлeй, пpeдмeтiв, пpoцecу, iншиx учаcникiв i т. д.
Загалoм будь-який з циx eлeмeнтiв дiяль
нocтi мoжна пepeтвopити у важливий ocoбиc
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тicнo-фopмуючий чинник, алe за умoви, щo
opганiзатopи дoзвiлля cамi набули виcoкoгo
piвня нe тiльки пeдагoгiчнoї, а й загальнoї
культуpи. Такi пoняття як мeдiатop та анiматop
дopeчнi в пpoфeciйнiй xаpактepиcтицi cучаcнoгo
cпeцiалicта галузi дoзвiлля. Мeдiатop – тoму, щo
вiн виcтупає cвoєpiдним пocepeдникoм в cиcтeмi
«людина – культуpа», а анiматop – тoму, щo
cтимулює важливi в пeдагoгiчнoму планi пpoцecи
cамoвдocкoналeння ocoбиcтocтi.
Ми вважаємо, що функцiя coцioкультуpи
в cуcпiльcтвi – cфopмувати у гpoмадcькiй думцi
пoвагу дo гiднocтi кoжнoї ocoби, забeзпeчити
пpавo кoжнoї людини на cамopeалiзацiю
заcoбами культуpи. Погоджуємося з думкою
вітчизняних дослідників про те, що необхідно
забезпечити соціальну інтеграції літнього населення в Україні першочергово здійснюючи такі
кроки: сприяння формуванню позитивного ставлення до похилого/пенсійного віку, розглядаючи його як черговий у житті людини етап розвитку особистості, пом’якшення асоційованих із
похилим віком негативних проявів й посилення
його позитивних аспектів; сприяння створенню
і розвитку територіальних Центрів дозвілля для
літніх людей, де вони мали б можливість спілкуватися, проводити разом час, грати в улюблені
ігри, а також отримувати консультації, необхідну інформацію; введення (у великих Центрах)
до штатного розкладу посаду психолога; заохочення літніх осіб до участі у навчальних програмах, а також урізноманітнення дисциплін
та курсів, розробка (або адаптація) освітніх програми для різних вікових груп з врахуванням
вікових особливостей психічного та фізіологічного розвитку літніх осіб, розширення доступу
літніх до новітніх технологій із відповідним навчанням [5, c. 283].
Висновки. Проведений аналіз вітчизняного
та зарубіжного досвіду opганiзацiї культуpнoдoзвiллєвoї дiяльнocтi людeй пoxилoгo вiку
у гpoмадcькиx та дepжавниx уcтанoваx, дає
можливість дійти висновків, що в сучасній вітчизняній практиці не достатньо peалiзовано
peкpeативнo-poзвиваючий пoтeнцiал у дoзвiллi
людeй пoxилoгo вiку. Загальнocвiтoвoю тeндeн
цiєю в ocтаннi дecятиpiччя є змeншення чаcтки
iнcтитуцioнальниx фopм дoзвiлля в cтpуктуpi
культуpнoї дiяльнocтi наceлeння, i oднoчаcнo
збiльшення чаcтки дoмашнix фopм цiєї дiяль
нocтi. Слід відмітити суттєві зміни в цілях
та змісті культуpнo-дoзвiллєвoї дiяльнocтi, яка
здiйcнюєтьcя в iнcтитуцioнальниx i нeiнcтиту
цioнальниx фopмаx.
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Development of social and civil competencies of high school students
Summary. The article critically justified the normative and legal principles of formation of social and civil
competence of high school students, shows its significance for young generations. There are revealed the
principles (socialization and civil position), approaches (culturological, individual, integrative, personal) of
formation of social and civil competence of students abroad and in Ukraine. The ways of social and civil
competence formation are determined (development of personal and professional qualities, social activity,
social experience, defining priority of integrated multi-level and multi-componental formation of school environment, that unites the views).
Keywords: social, civic, competence, education, student.
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Розвиток соціально-громадянських компетентностей
у студентів вищої школи

ntroduction. Social and civic competencies
I
are connected with the ideas of democracy,
justice, equality, human rights, well-being and

healthy lifestyles, with awareness of equal rights
and opportunities of a person. The international
community stands on the rights of democracy and
equality of various strata of the population. Building a system of foreign education forms the view
policy of youth on the rights of culture, politics and
economics. Awareness and self-expression is the
priority of the modern civil society.
Understanding the importance of civic education to form an active social position is caused by
many problems of modern youth that attracts the
attention of the Governments of European countries and the bodies of the Council of Europe and
the European Union.
Analyzing the modern approaches of socialization of students, we appealed to the developed European Government of concepts and programmes
on civic education [3]. This provide us the opportunity to understand how to direct the educational
process of the formation of social and civic competencies of students.
We have taken into account the recommendations of Alekseeva V. [1], Grebenyk T. [4], Hrytyak
L. [5], Ivzhenko Yu. [7], Shaygorodsky Yu. [16],
on educating democratic citizenship of young peo-

ple through the formation of democratic and social
values. An important problem of our country is
the ability to prepare young people for the fleeting
changes that are observed in our society today. The
definition of conditions for formation of social and
public competencies in the student space is one of
the most important tasks of education.
Analyzing the British National training Program increating democracy, attention is drawn to
students' preparation for effective participation in
public life. Learning on the fundamentals of human
rights and freedoms is regarded as a founding element of civic education [3]. Also, the analysis of
the modern education system in Germany makes it
possible to understand that the formation of a German civil identity in EU conditions is carried out
with the help of such modern methods: learning
by examples, problematic approaches, using contradictory data from the court practice of different
countries, participation in civic education of a wide
range of NGOs, practical orientation of civic education, i.e. providing students with opportunities
to familiarize themselves with the activities of authorities and public Organizations [3].
We offer the education system of Poland and
Lithuania as an example in the formation of public
competencies. In Poland, civic education of schoolchildren and young people developed in the nineties
© Kondratska Halyna, 2019

педагогічні науки

Анотація. У статті теоретично обґрунтовано нормативно-правові засади формування соціально-громадянської компетентності студентів, окреслено її значення для молодого покоління. Розкрито принципи
(соціалізації та громадянської позиції), підходи (культурологічний, індивідуальний, інтегрований, особистісний) до формування соціально-громадських компетентностей студентів закордоном та в Україні.
Визначено шляхи формування соціально-громадянської компетентності студенті (розвиток особистісних
та професійних якостей, соціальну активність, накопичування соціального досвіду; визначення пріоритетності інтегрованого, багаторівневого та багатокомпонентного утворення шкільного середовища, що
об’єднує світоглядні позиції педагога). Обґрунтовано компоненти соціально-громадянської компетентності студентів закладів вищої освіти: система освіти формується на принципах соціалізації та громадянської
позиці; навчальний простір як інтегроване утворення нормативно-правових, культурологічних, економічно-політичних знань; включення сучасного педагога в життєдіяльність освіти. Визначено критеріїв
формування соціально-громадянської компетентності студентів ЗВО: адаптації до сучасних вимог освіти;
стійка сформованість соціально-громадянської позиції; педагогічна практика, тому що саме в діяльності,
у взаємодії з учнями можна переконатися у своїх досягненнях та визначити перспективи на майбутнє.
Ключові слова: соціальна, громадянська, компетентність, освіта, студент.
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of the last century, along with deep socio-economic
and political changes, the beginning of which laid
the solidarity movement. At first it was initiatives
of organizations and people who saw in the implemented civic education the opportunity to contribute to the formation of civil society and democratic
institutions of power [3]. Reforming the education
system in Ukraine requires the formation of social
and civic position of the teacher, which should be
the driving force in the socio-cultural, economic and
political life of each child.
The purpose of the study is to disclose the development of students ' social and civic competencies
based on professional education.
Review of recent publications. In Ukraine
there is a number of normative and legal acts on
the formation of the content of social and civic education of a young man, namely: on September
5, 2017 the Supreme Council of Ukraine adopted
the law "on education"; National strategy of Education Development in Ukraine for the period up
to 2021; The concept of the new Ukrainian school
August 14, 2017; National doctrine of educational development; State standard of basic and full
secondary education; Law of Ukraine "on general
secondary Education", Law of Ukraine "on higher education", strategy of civic education development for the period up to 2022. Basic policy of
education forming teachers as creative, constructive, organizational, diagnostic, important for reproduction of social potential. Its position provides
the educational impact of not only mental but also
physiological nature. In this regard, his socio-pedagogical functions (educator, organizer, researcher) are constantly expanding and complicated.
Professional skills of teachers include: the presence of pedagogical talent; aspiration to work in
the field of education and science; typological features of the nervous system that characterize the
strength, motility and balance of the main mental
processes; good physical condition; high total, intellectual and aesthetic culture; moral and legal
consciousness, etc.
The sociological approach to the problem of socialization of a modern teacher focuses on the belonging of a person to a certain social community
that is reflected in it, influences on her worldview,
ideals, values, attitudes and norms of behaviour,
character traits, psychology, etc. [1]. According to
Alekseeva V. [1], Bezpalo O. [2], socialization of
students is a socio-pedagogical problem. The researchers propose to pay attention to the analysis
of formation of the students' mobility, dynamism
and internal needs of correlation of personal aspirations with interests of society. Also the system
principles of socialization, forms and methods
of engagement, which are based on voluntarity,
choice of directions, activity and self-activity of students. It is theoretically proved that in the process
of activity the personal and professional qualities
are formed, social activity is developing, social experience is accumulated.
The second component of social and civic competence of students is a civic position towards revealing directions of educational environment in
the system of general secondary education. The
first task is to determine the civic culture of the
student. Ivzhenko offers to consider the civic cul-

ture as a perception of its belonging to the aggregate of achievements of civil society and emotional attitude to the historically acquired complex of
material and civic values, rules, traditions, beliefs.
For students, it is manifested in the preservation
and development of civic culture and harmonising
relations in society [7].
Ivanyuk I.V., Ovcharuk O.V., Tereschenko A.B.
conducted an analysis of definition of a sense of
citizenship as a complex of spiritual and moral
experiences of the person for the fate of the motherland, which is manifested in the feeling of patriotism, moral and aesthetic feelings, national and
cultural identity, civic dignity, civic responsibility, civil obligation, civil conscience, civil courage,
respectful attitude and love to the native land,
which is reflected in the socially actions aimed at
ensuring the social interests and human rights.
As well as the change of the social environment
in accordance with the moral values and relevant
social tasks. Therefore social and civic competence
is a dynamic combination of knowledge, ways of
thinking, opinions, values, skills, abilities and
other personal qualities that determine a person's
ability to successfully conduct professional or further training activities.
Results of the study. Having analyzed the
conception of the civic education of the individual APS of Ukraine (2000), where underlined that
citizenship is an integrated quality of the person,
which is formed in the process of upbringing, we
have concluded that the citizenship is multifaceted
Concept and fundamental spiritual-moral quality,
worldview characteristics of the personality, which
has cultural basis and caused by its state self-identification, awareness of belonging to a particular
country [11]. This is associated with human rights
to the prevailing traditions of the state, the laws,
the law, the welfare of civil society, the willingness
to perform duties, and to assert their own rights
[10]. In the concept of civic education [10] and the
law of Ukraine "on education" [6] education in
Ukraine has established innovative ways of civic
education and is formed on the principles of individualization and priority of educational services.
Social and civic competence of the teacher forms
knowledge about rights, interests and needs of the
child. Each young person has the right to participate in the formation and implementation of State
youth policy; to promote youth involvement in public civic activism.
Having analyzed the scientific researches [9;
13-18], we found out that the socio-civic competence of young people in higher education institutions is formed in a complex manner by means
of knowledge, skills, qualities and practical experience of the civil activity on human values orientation. Education is an open system that includes
requirements, conditions and resources brought
into it from the external scientific environment.
In the culturological space professional education
of the teacher is presented as an educational process in which the student and the teacher realize
themselves as subjects of culture, and the content
of education is built according to the content of
pedagogical culture, and using of personal-oriented technologies, cultural criteria and assessments
of teacher readiness to professional pedagogical

activity [2]. Other scholars [11; 12] note that professional training should be considered due to the
outcome or process of its receipt as a collection of
special knowledge, skills and abilities, qualities
of professional experience and norms of behavior
that provide the possibility of successful activity
in a certain profession. Therefore, given the contents of the general concept of "preparation", the
content of the concept "professional training is
proposed in the following aspects:
– from the point of view of its organizers is the
process of creation of scientific and pedagogical
workers and the heads of conditions for purposeful formation and development in future specialists
competence and ability to professional activity;
– from the point of view of students is the process of achieving them necessary level of preparedness, which would provide readiness to perform actions on purpose;
– as a result of professional training it is the
readiness of its subjects to professional activity.
In our opinion, one of the criteria for adapting
the teacher to the modern requirements of training is the stable formation of social and civic competence through pedagogical practice, because it
is in activity that in interaction with pupils can
be convinced of their achievements and to identify future prospects. Analyzing the proposals of
scientists to certainty the needs of social and civic
competence of students, we came to the opinion
that the professional culture of the future teacher, as well as their experience gained during study
and practice leads to the following conclusions:
the development of professional-pedagogical culture of teachers depends on formation of spiritual and moral values of society; it takes place in
the process of mastering all training courses of
pedagogical education, but the special opportunities have pedagogical disciplines; forming of professional-pedagogical culture of teacher can take
place on such algorithm: diagnostics of formation
of qualities of student; assimilation of the theoretical base; drawing up plans for self-development
of basic traits inherent in a specialist with high
professional culture; performing exercises, participation in training programs; realization of personal qualities and checking of professional culture
during pedagogical practice. In the institutions
of higher education is brought up patriotism, internationalism, democracy, dignity, discipline, responsibility, conscience, honesty, fidelity, fairness,
respect and diligence.
The human qualities outlined above form a person of the teacher as a carrier of social and civic
position, which can be associated with obtained
competencies according to the results of studies in
the HSI.
The period of study in higher education institutions can be considered as the stage of personality
formation, which emphasizes the highest activity,
development of cognitive motivation, establishment of professional self awareness, understanding of meaning of life and recognition. Also, the
stage of research work makes it possible to develop
independence, self-determination in a new circle
of communication, meaningful decision-making,
formation of professional direction of personality,
increased demand for communication. Third stage
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of practical work and social experience in the process of interpersonal communication, mastering
the subject accumulated knowledge, skills, produced values. At this stage, the objective is made
through the interaction and regulation of interests; external and internal relations; coordination of actions according to external environment.
Higher education institutions as community centers and traditional spiritual centers of the local
community should contribute to the development
of a democratic political culture of future teacher, the formation of civic competence, political and
legal knowledge and civic responsibility of young
people for the future of education.
Vocational education should be an integral system of measures, methods and techniques; taking
into account the personal qualities of a specialist;
have a clearly defined structure and specificity. It
should integrate the complex of different approaches to civic education (formal, informal, informative),
as well as to take into account all the components of
education, all levels of education and all age groups
of citizens, in particular adult education, and to be
aimed at formation of civic competencies.
Social and civic competence of the teacher
should determine the trajectory of modern education in school environment:
– allowing the senior pupils to choose the type of
research work;
– promoting the formation of students' skills of
obtaining information from the CD-room;
– promoting education of important qualities
by giving them opportunities to perform different
roles in the process of leisure.
Orientation of school education to determine the
legal norms of a pupil (young person) in a society,
his needs and opportunities (patriotism, democracy,
responsibility), faith and expectations (conscience,
honesty, integrity), culture and achievement (fairness of respect and diligence).
This is an integrated, multilevel and multicomponent formation of school environment
that unites worldview positions, as well as diagnostic-prognostic,
educational-development,
health-preventive,
educational-methodological,
educational, communicational, healthsaving, control, monitoring, physical and educational aspects
of its activities are the important characteristics
of creative pedagogical activity, aspiration for
socio-pedagogical activity, spiritual and physical
self-improvement of teacher's personality. At the
same time, the sense of socio-civic responsibility of
the teacher for the future of its own people should
promote the participation of young generation in
transformation of the society. The transition to social-civil society involves ensuring public activity,
rapid socialization, social stratification and real
inclusion of student in socio-economic, political,
spiritual and other processes.
Conclusions. Social and civic competence of
students of higher education institutions is formed
on the principles of socialization and civic position, in law-legal, culturological, economic-political
space as integrated, multilevel and multicomponent formation, which has the provision of public
activity, rapid socialization, social stratification
and the real inclusion of modern teacher in the process of education.
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Особливості патріотичного виховання в Великобританії
Анотація. У цьому дослідженні були розглянуті як сучасна, так і історична література з метою визначення
особливостей патріотичного виховання та формування патріотизму. Було з’ясовано, що з історичних причин більшість європейських країн використовують ненав'язливий метод розвитку патріотичного виховання
молоді. Зауважено, що для Великобританії, як для багатонаціонального суспільства, має важливість конструктивний і демократичний патріотизм. На основі дослідженого матеріалу узагальнено, що патріотичне
виховання, яке підкреслює національну гордість і некритичне повагу до влади, дає лише поверхневі прояви єдності – фасад, який насправді може привести до поділу. Навпаки, патріотичне виховання, яке сприяє
критичному діалогу і демократичного процесу, здатне об'єднати людей у всьому різноманітті багатонаціонального суспільства. Зроблено висновок, що вищі навчальні заклади можуть і повинні відігравати провідну роль у формуванні патріотизму. Підсумовується, що громадянська активність і патріотичне виховання
молоді є найважливішими завданнями інтелектуального стратегічного розвитку країни.
Ключові слова: британські цінності, національна ідентичність, громадянська освіта, патріотизм,
традиції.
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Features of patriotic education in Great Britain

остановка проблеми. Серед пріориП
тетних завдань кожного вищого навчального закладу в Україні гідне місце займає

національно-патріотичне виховання молоді.
Формування у громадян почуття патріотизму,
виховання належного відношення до суспільнополітичного життя нації, соціальної активності
та відповідальності становить важливу ланку
освітнього процесу. Актуальність національнопатріотичного виховання громадян зумовлюється необхідністю консолідації та розвитку суспільства та пов’язана з сучасними викликами,
що стоять перед Україною. Процес виховання
високо моральної, духовно багатої особистості,
громадянина та патріота вимагає постійного вдосконалення [7]. Указом Президента України від
18 травня 2019 № 286/2019 затверджено «Стра-

тегію національно-патріотичного виховання».
Наказом Міністерства освіти і науки України
від 29 липня 2019 року № 1038 «Про внесення
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641» викладено в новій
редакції Концепцію національно-патріотичного
виховання в системі освіти України. Оновлена
стратегія національно-патріотичного виховання
поширюється на всі вікові групи.
Звернення до досвіду практичної роботи
з молоддю в зарубіжних країнах є корисним
для осмислення і прогнозування процесу формування громадянської самосвідомості та патріотичного виховання молоді України. Однією
з розвинених європейських країн, в яких молодь
визнається активним суб’єктом державної молодіжної політики, є Великобританія. Аналіз до© Кравченко Т.В., 2019
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Summary. This study reviewed both current and historical literature in an effort to define features of patriotic
education both generally and specifically in the context of civic education, national-patriotic education, investigated barriers to success. For historical reasons, most of the European countries use non-intrusive method
of developing patriotic education. Patriotic education is at the core of a country's strategy to realize its goals.
To build a better country, citizens have to love and be faithful to their history and culture, for it enhances their
spirit to fight for the country. The States, which advocates democracy and freedom, lays stronger emphasis on
patriotic education. Those citizens should feel they are loved and protected by their country is a prerequisite for
patriotic education. Exhibiting patriotic fervor, for Britishers, is a way of reflecting their national strength and
gaining the respect of the international community. English patriotism is on the rise at the expense of a sense
of British identity. There is a value that unites that vast majority of British people and that value is patriotism.
As an increasingly diverse society, the Great Britain needs to promote constructive and democratic rather than
blind and authoritarian patriotism. At best, patriotic education that emphasizes national pride and uncritical
respect for authority only yields a superficial appearance of unity – a facade that actually can lead to divisions.
In contrast, patriotic education that promotes critical dialogue and the democratic process has the potential to
unite people across difference in a pluralistic society. Institutes of higher education in England are to be forced
to teach more British history to help students have a better understanding of their own identity and Britain's
religious, racial, social and political diversity. Institutes of higher education can and should play a lead role
in creating greater cohesion. The values students learn will shape the kind of country Britain becomes. These
findings may help civics educators and lecturers the humanities in their pedagogical approach of teaching the
subject. Drawing on these findings, the article concludes that civil activity and patriotic education of youth are
essential challenges in intellectual strategic development of the country.
Keywords: British values, national identities, citizenship education, patriotism, tradition.
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свіду формування у молоді Великобританії почуття патріотизму та самосвідомості дасть змогу
продуктивно використати передовий світовий
досвід, з’ясувати його ефективність або уникнути
непридатних до впровадження заходів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням патріотичного виховання студентів
вищих навчальних закладів присвячено багато
робіт сучасних українських дослідників (Красильник Ю., Герасимчук В., Дзюба В., Абрамчук О., Долженков О., Онопрієнко О., Кутовий Р.,
Максютов А., Стех Є., Жаровська О., Пантюхов Б., Левицька А. та ін.). Напрямки або рішення деяких питань та проблем, окреслених українськими дослідниками, можуть бути зіставлені
із дослідженнями та пропозиціями англійських
дослідників або з наслідками вже вжитих заходів щодо схожих або подібних проблем у Великобританії. Попри багатовікові традиції, поважну
репутацію, великий досвід освітянської, наукової
та дослідницької діяльності, Великобританія не
зупиняється на досягнутому, британські фахівці
постійно працюють над вдосконаленням, реформуванням та модернізацією системи національної освіти. Багатогранні аспекти патріотичного
виховання особистості знайшли своє відображення у працях відомих англійських педагогів та дослідників Д. Локка, Т. Мора, Т. Пейна, Б. Кріка, А. Ослер, Р. Ендрюс, Е. Майкока, Х. Старкі,
С. Міллс, М. Хенна та ін.
Рафаель Семуель (Raphael Samuel) (1934-1996),
британський історик-марксист, професор історії
в Університеті Східного Лондона, в своїй праці
“Patriotism: The Making and Unmaking of British
National Identity”, присвяченій постійно змінюваним уявленням про патріотизм в британському
житті з тринадцятого століття до кінця двадцятого століття та вперше опублікованій в 1989 році,
яка являє собою спробу автора примиритися
з силою національної ідеї за допомогою історично обгрунтованої критики, пише, посилаючись
на історичні факти: «Студенти з Англії вісімнадцятого століття, намагаючись вкласти якийсь
ідеологічний зміст у політику століття, …, знайшли в патріотизмі ключ до опозиції до влади»
[11, т. 1, с. 57]. Семуель пише про ті часи: «Патріот
однієї людини був зрадником іншої, а сам патріотизм підлягав постійному визначенню та переосмисленню» [11, т. 1, с. 57]. На думку дослідника:
«Патріотизм – це скоріше випадкове, а не постійне відчуття, яке пробуджується в моменти кризи,
коли здається, що країна під загрозою, а в інший
час – тимчасово не використовується (в оригіналі: «знаходиться під паром» (с.-г. термін))»
[11, т. 2, с. 2]. За спостереженням Семуеля: «В широкому сенсі, у міру того, як сама опозиція в вісімнадцятому столітті ставала більш радикальною,
з нею просувався патріотизм» [11, т. 1, с. 57].
Як показують дослідження, англійський патріотизм у першу чергу базується на почутті
британської ідентичності. Цю тему продовжує
досліджувати Джессіка Елгот у своїй статті в щоденній газеті “The Guardian” [9]. Вона посилається на опитування, яке виявило, що майже
п’ята частина населення Великобританії визнає
себе англійцями, але не британцями, що на 5%
більше, ніж у 2015 році, причому більше третини
опитаних визнають себе виключно англійцями

або більше англійцями, ніж британцями. У статті зазначається, що лідер UKIP (Партії незалежності Об’єднаного Королівства) Пол Ендрю Наттолл заявив: «Наступним великим питанням,
яке буде піднято в британській політиці поза
Brexit, є англійськість» [9]. Актуальність патріотизму у різні часи досліджували Ослер О., Кіннок С., Гоув М., Мур Н., Гемпшир Д., Гайвер Р.,
Старкі Х., Гайдн Т., Паксман Д.
Едда Сант (Edda Sant) та Кріс Хенлі (Chris
Hanley) з педагогічного факультету, університету Манчестер Метрополітен дослідили політичні припущення, покладені в основу педагогіки
національної освіти на прикладі викладання
«британських цінностей» в Англії [12]. У своїй
роботі вони зазначають, що: «Підготовка вчителів в Англії тепер вимагає, щоб студенти-практиканти застосували методи, які не підривають
«фундаментальні британські цінності», якщо
ці практики оцінюються на основі норм етики
та поведінки.» [12]. У цьому документі розглядаються політичні передумови, закладені до основи педагогічних інтерпретацій щодо виховання
національної ідентичності, з використанням
документального підтвердження того, як група
студентів-майбутніх викладачів дотримується
вимог інституту щодо пропаганди фундаментальних британських цінностей з огляду дискурсивних конструкцій британства [12]. Емпіричні
дані, зібрані авторами статті, ілюструють можливі політичні підґрунтя навчальної практики.
В статті стверджується, що викладачі системи
національної освіти повинні виходити з розуміння педагогами нації як найважливішої сутності
або соціального концепту та з розуміння національної ідентичності як відкритої або закритої
для конкуруючих інтерпретацій.
Фахівці галузі освіти та науки Великобританії невпинно працюють над розробленням
концепцій політики у сфері національно-патріотичного виховання та громадянської освіти.
Особливого значення це питання набуває в світі
запланованого Британією припинення членства
в Євросоюзі.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. У Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженій від
18.05.2019 серед основ розвитку національної
свідомості окрім формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів
України, соціальної активності та відповідальності, готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності
України зазначається такий напрямок розвитку,
як «сповідування європейських цінностей» [7].
Державна політика у сфері національно-патріотичного виховання потребує постійного удосконалення з урахуванням потреб і викликів, що
стоять перед суспільством. У зв'язку з цим, разом з іншими актуальними потребами, в Стратегії зазначається «гармонізація законодавства
й управлінських практик у сфері формування
громадянської позиції із законодавством та кращими практиками держав Європейського Союзу
та держав – членів НАТО» [7]. Отже досягнення мети Стратегії мусить здійснюватися разом
з іншими основними напрямами в напрямку
«розвитку співпраці з державами Європейсько-

го Союзу та державами – членами НАТО, які
успішно впроваджують проекти та заходи у сфері національно-патріотичного виховання» [7]. Ці
положення обґрунтовують необхідність вивчення досвіду держав Європейського Союзу, зокрема, такої провідної держави, як Великобританія,
в сфері національно-патріотичного виховання
молоді, з урахуванням проблем сучасності та питань розвитку української державності.
Формулювання цілей статті. Метою статті
є аналіз показників сучасного стану національно-патріотичного та громадянського виховання
молоді Великобританії із визначенням істотних
особливостей проявів патріотизму серед населення Великобританії у минулому та в наш час.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існують різні визначення терміну «патріотизм», проте за своєю суттю, патріотизм – це
почуття любові до своєї країни. Виявлення патріотизму, проявів патріотичних емоцій та почуттів
є ознакою справжнього, свідомого громадянина.
Разом з любов'ю, патріотизм – це почуття гордості, відданості і прихильності до батьківщини,
а також почуття прихильності до інших патріотичних громадян, єдності з тими, хто розділяє
ці почуття. Почуття прихильності може бути додатково пов'язано з такими факторами, як раса
чи етнічна приналежність, культура, релігійні
переконання або історія. Почуття патріотизму
засноване на позитивних цінностях, таких як
свобода, справедливість і рівність. В роботі Пола
Уорда «Соціалісти і «істинний» патріотизм в Британії в кінці 19 і початку 20 століть, національні
ідентичності» розглядається досвід соціалізму,
патріотизму і національної ідентичності в кінці
дев'ятнадцятого і початку двадцятого століть, що
формують роки сучасного британського соціалізму [13]. Уорд пише: «Патріотизм довгий час був
частиною словника радикалізму в Британії» [13,
c. 3]. Звертаючись до історичних фактів, він наводить визначення патріотизму Ернеста Белфорта
Бакса, британського соціаліста, журналіста, історика і філософа (1854-1926): «Бути патріотичним – означає протиставляти себе ... керівним
класам вашої країни в інтересах народу вашої
країни». Уорд підсумовує: «Перша світова війна
і російська революція привели до фрагментації
радикального патріотизму.» [13].
За твердженням Ендрю Петерсона (Andrew
Peterson): «Концепції патріотизму (на відміну від
національної ідентичності) приділяється мало
уваги в літературі і програмах, що стосуються громадянської освіти в англійських школах»
[10]. У своїй статті Петерсон заперечує поширену
в Великобританії думку, що навчання патріотизму виходить за рамки законних цілей виховання
та громадянської освіти в Великобританії. У сучасній британській науковій літературі вважається більш правильно використовувати поняття
«британське суспільство», адже держава складається з чотирьох адміністративно-політичних
провінцій – це Англія, Уельс, Шотландія і Північна Ірландія. Спільна історія Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
ґрунтується на взаємодії культур англійців, шотландців, мешканців Уельсу та ірландців.
Ангус Харрисон, молодий журналіст та позаштатний автор численних популярних Інтернет-
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видань, висловлює власне спостереження, що
патріотизм, який останнім часом «прокинувся»
в Англії, це «старий патріотизм» [14]. Результати
опитування населення у віці від 18 до 35 років,
проведеного Viceland UK (телеканал Viceland,
переданий молоді Великобританії), переконливо
показали, що молодь не ставиться серйозно до
націоналізму: чверть респондентів оцінили своє
ставлення до патріотизму як нульове за десятибальною шкалою [14]. Опублікована у 2015 році
статистика YouGov підтверджує, що патріотизм
значно знижується з кожним поколінням. Отже
в серці нового патріотичного завзяття Великобританії «б’ється старий патріотизм, який вигнав її
з Європейського Союзу» [14]. Харрисон стверджує,
що у найближчі роки «ми ще багато почуємо про
цей англійський патріотизм». Він навіть висловлює думку, що «багато членів парламенту від лейбористів закликають лейбористів заново відкрити
для себе соціалістичний патріотизм, створений
Оруеллом в 1940-х роках» [14]. Проте Харрисон
схвалює це оновлений патріотичний запал.
До недавнього часу, у 2014 році, Найджел
Мур, зазначав: «В наші дні патріотизм, тобто
лояльність та підтримка своєї країни, не в моді,
його іноді вважають дивною недоречністю, потенційно загрозливою ідеологією. Або, навіть,
джерелом морально поганого поводження.» [15].
Тоді Мур висловлював занепокоєння щодо того,
чи можна нехтувати патріотичними почуттями.
Він стверджував: «Патріотизм – це клей, який
скріплює людей; людей, які хочуть мати коріння,
загальну ідентичність і бути частиною усталеної
національної спільноти.» [15]. Гордість за країну
і визнання її кращих якостей заохочують населення до підтримки загального блага, на відміну
від егоїстичних настроїв. Патріотизм дає змогу
зосередитися на збереженні, захисті та розвитку того, що є кращим в національному способі
життя, включаючи свободу, демократію, культуру, спадщину і історію та ін. Мур стверджував,
що патріотизм також може надати британцям
натхнення для творчості, інновацій та наполегливості. Для цього пропонується включення існуючих елементів національної культури в мистецтво, музику, літературу і т. д., також потрібна
розробка унікального національного стилю.
В основі патріотизму лежить філософія реальності і знань. Патріотизм може ґрунтуватись
на емпіризмі, коли знання базується на досвіді
та фактах, або на ідеалізмі, де реальність в значній мірі є творінням розуму. Емпіризм діє як
перевірка реальності і людяності, змушуючи патріотизм дивитися назовні, а також бачити і вчитися кращого в інших країнах. Мур підсумовує:
«Нам пощастило, що в нашій країні існує давня
традиція патріотизму» [15].
В останні роки під тиском зовнішніх обставин,
які все більше наполягали на підпорядкуванні
Великобританії загальноєвропейським вимогам,
англійський патріотизм почав відновлювати свої
сили. Доктор історичних наук Павловська А. В.
у виданій в 2014 році книзі пише: «Англія, мабуть, єдина країна, яка не хоче бути «Європою»»
[5]. Вона робить висновок: «Англійський патріотизм сьогодні в значній мірі дійсно тримається
на протидії світовим об'єднавчим тенденціям,
як протиставлення європеїзації, глобалізації,
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американізації і ін.» [5]. Навіть критично налаштовані до патріотизму британці в глибині душі
вірять, що сила їх країни – в збереженні і підтримці споконвічних традицій, а опорою країни
є героїчне минуле. Власне, сам рух за "Брекcіт"
був заряджений духом патріотизму, незалежності і романтики. За результатами референдуму,
шотландці та мешканці Північної Ірландії виявили своє бажання залишитися в складі ЄС, а
валлійці й англійці, без урахування Лондону,
проголосували за вихід. Загалом 51,9% виборців
виявили своє бажання покинути ЄС. Відтепер головна проблема полягає в тому, що країна була
розділена майже навпіл, та залишається розділеною і за три роки, що минули з дня референдуму, думки не дуже змінилися. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив з цього приводу:
«Той, хто любить свою країну (а я виходжу з того,
що в Великобританії ще є патріоти), той не хотів
би побажати їй таку долю» [8].
Сьогодні в Великобританії говорять про
необхідність відродити традиції «старої доброї
Англії», згадати про колишню велич і гордість.
Великобританії потрібен новий баланс між національним і європейським, щоб знайти розумні
рішення на майбутнє. На сьогодні справжні патріоти повинні розуміти, що їх держава або їх нація, саме в політичному сенсі має певні, особливі
інтереси, має відстоювати їх на світовій арені, зокрема, в рамках Європейського Союзу. До сьогоднішнього посилення націоналізму спричинилась
занадто сильна євроінтеграція, у деяких людей
або верств суспільства, у деяких соціальних або
вікових груп могло виникнути відчуття, що Європейський Союз втручається в те, що вони вважають своїми традиціями. Прем'єр-міністр Великобританії Джонсон (патріот, патріотизм якого
межує з англійським – не британським – націоналізмом) через плани щодо створення митного кордону між Британією і Ольстером, загрожує відділенням Ольстера від Великобританії
та об’єднанням його з Ірландською республікою.
Це загрожує цілісності держави, збереження
якої повинно бути пріоритетною метою. Також,
за деякими оцінками, з великою ймовірністю
з Великобританії після Брексіта вийде Шотландія. Шотландія прагне залишитися в Євросоюзі.
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Отже на поточний момент єдність матеріально
різнорідного суспільства, в кінцевому рахунку,
грунтується певною мірою на силі примусу, проте
в реальному житті обов'язково існують і нематеріальні способи підтримки цієї єдності. До таких
способів відноситься і патріотизм, який зазвичай
є результатом виховання людини. Ймовірно, що
для Великобританії на поточний момент почуття
патріотизму є викликаним державою, зокрема,
через подання певної інформації. В результаті
виникає непомітне ототожнення понять «батьківщина» та «Великобританія», і патріотизм
може бути визначений як «державний патріотизм», який стає частиною державної політики
та ідеології. Тому сьогодні Великобританія разом
з іншими важливими питаннями працює над
формуванням громадянського патріотизму, для
якого характерні глибоке почуття любові до батьківщини, її народу, культури, мови, рідної природи, історичного коріння; готовність служити
своїй країні, зміцнювати, розвивати і захищати
її. Разом з тим громадянський патріотизм базується на поважанні державою прав і свобод людини, всього громадянського суспільства, яке забезпечує його добробут, силу та велич. Важливе
значення при вирішенні цієї проблеми надається галузі освіти, зокрема закладам вищої освіти.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку. Результати
дослідження особливостей проявів патріотизму
серед населення Великобританії підтверджують
існування різних форм англійського патріотизму.
Ці форми залежать від різних обставин. В статті
обґрунтовується важливість виховання молодого
покоління на принципах поваги до історичного
минулого країни, любові до Батьківщини і національної культури, а також необхідність захисту
державою прав і свобод людини. Патріотично
вихована молодь забезпечує продуктивний розвиток сильної держави і здорового суспільства.
Важлива роль у формуванні патріотизму британського суспільства приділяється закладам
освіти. У добу глобалізації також постає проблема збереження національної ідентичності. Перспективним для майбутнього дослідження може
бути розгляд виховного потенціалу предметів соціально-гуманітарного циклу.
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Використання ігрового методу на уроках англійської мови
у початкових класах
Анотація. У статті здійснено аналіз можливих способів використання ігрових методів у процесі вивчення
англійської мови здобувачами початкової освіти. Автори здійснили аналіз головних умов ефективності
застосування ігор при вивченні англійської мови в початковій школі. Результативність дидактичних ігор
залежить від методики їх організації та проведення. Акцентовано увагу на типах класифікацій ігор в
сучасній педагогічній науці. Розглянуто три етапи організації навчальної діяльності школярів за допомогою дидактичних ігор з іноземної мови. За результатами анкетування виявлено, що учителі початкових
класів використовують не всі можливості ігрових методів, а лише його частину і не усвідомлюють усієї
важливості використання цього методу у початкових класах.
Ключові слова: іншомовні компетенції, ігровий метод, дидактична гра, методи навчання, методика
викладання англійської мови.
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Use of game method in teaching English language
of elementary school students
Summary. In the modern educational space special attention is paid to the formation of foreign language competence of elementary school students. According to the State standard of elementary school and the concept
of the New Ukrainian School foreign language is obligatory for learning. The effectiveness of the game is said
to be one of the main methods of learning English. As far as didactic game provides a comfortable transition of
children to learning activities and significantly increases the efficiency of learning. According to the survey, elementary school teachers do not use all the possibilities of game methods, but only a part of it and do not realize
the importance of using this method in elementary classes. As a result, the authors analyzed possible ways of
using game methods in the process of learning English by primary education students. The didactic game in its
essence is aimed at the formation of the child's need for knowledge. There are formed such qualities as agility,
curiosity, interest, ingenuity, willpower, activity are formed in the course of the game. The effectiveness of didactic games depends on the method of their organization and conduct. The didactic game has a clear structure
that distinguishes it from other types of educational and cognitive activity. Scientists identify only two types of
games such as subject and story ones. The article presents the most complete classification of games in modern
pedagogy (by G. Selevko). There are considered three stages of the organization of educational activity of pupils
with the help of didactic games in foreign language such as preparatory stage, executive stage, analytical and
corrective stage. The teacher should plan the use of didactic games, gradually complicating their content, tasks,
rules, actions, according to the age of students and their progress in mastering a foreign language.
Keywords: foreign-language competences, game-based method, didactic game, teaching methods, English
teaching methodology.
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остановка проблеми. Основна риса
П
освіти сьогодні – це модернізація навчання, його перетворення з метою підвищення

ефективності на основі застосування інноваційних технологій. Особливу увагу приділяють формуванню іншомовної компетенції у здобувачів
початкової ланки освіти. Відповідно до вимог
Державного стандарту початкової школи і концепції Нової української школи, іноземна мова
є загальнообов’язковою для вивчення учнями
з першого класу [4; 11]. Основне завдання вчителів – зуміти реалізувати передбачені вимоги,
знайти сучасний підхід до організації освітнього процесу, створити та впровадити нові методи
та технології навчання.
На сучасному етапі модернізації та реформування освітньої галузі, актуальними проблемами
організації навчання постають питання добору
новітніх форм, методів і засобів навчання і виховання учнів початкових класів. Здобувачі початкової ланки освіти не проявляють високого рівня
активності у процесі навчання загалом та вивчення англійської мови зокрема. Учителеві у сучасно© Крохмальна Г.І., Клюфінська О.Р., 2019

му інформаційному світі важливо рухатись у ногу
із часом і обирати не лише результативні методи,
але і такі, що мотивуватимуть та зацікавлюватимуть учнів упродовж усього навчання.
На основі аналізу численних наукових праць,
з’ясовано, що одним із ефективних методів вивчення англійської мови є метод гри. Оскільки,
дидактична гра здатна зробити перехід до навчальної діяльності плавним і більш комфортним
для дітей. Вона підвищує емоційну складову
освітнього процесу і передусім кожного уроку,
здатна істотно підвищити ефективність засвоєння знань учнями, а також працездатність маленьких школярів [7, с. 14].
Ми провели он-лайн опитування, у якому
взяло участь 20 учителів англійської мови учнів
початкових класів м. Львова. Аналіз результатів дослідження показав, що лише 5 учасників
використовують ігрові методи кожного уроку, а
на запитання: Чи варто використовувати ігрові методи у процесі вивчення англійської мови
початкової школи? – усі респонденти відповіли
ствердно, що дає змогу стверджувати про готов-

ність вчителів до використання ігрових методів.
Проте на запитання: Як саме, та як часто вчителі
використовують учителі ігрові методи, більшість
опитаних відповіли: для закріплення вивченого
матеріалу, на етапі презентування лексичних
одиниць, у процесі навчання учнів 1 класів, під
час відкритих уроків тощо. Здобуті результати
свідчать про те, що учителі початкових класів
використовують не всі можливості ігрових методів, а лише його частину і не усвідомлюють усієї
важливості використання цього методу у початкових класах.
З огляду на це вважаємо за необхідне здійснити аналіз можливих способів використання
ігрових методів у процесі вивчення англійської
мови здобувачами початкової освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичне опрацювання означеної проблеми дає
змогу стверджувати, що впровадження ігрових
методів в освітній процес і підготовка майбутніх
учителів залишається актуальною проблемою
в сучасному освітньому просторі. Зокрема психолого-педагогічні аспекти використання ігор
у навчальному і виховному процесах, вивчали
Н. Анікєєва, О. Булигіна, Д. Ельконін, М. Кларін,
Н. Кудикіна, О. Мицик, В. Паламарчук, О. Савченко, Г. Селевко, Т. Марчій-Дмитраш та ін.
Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність поняття ігрових методів навчання у процесі формування іншомовної компетенції в учнів
початкових класів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Гра як метод навчання, передавання досвіду старших поколінь молодшим використовувалася з найдавніших часів й використовується в народній педагогіці, дошкільних та позашкільних закладах.
Т. Марчій-Дмитраш, досліджуючи дидактичну
гру як метод навчання, зазначає: «Дидактична
гра синтезує цільові, мотиваційні, змістові, процесуальні, результативні, контрольно-оцінювальні
компоненти, притаманні навчальній діяльності.
Це дозволяє стверджувати, що вона як системотвірний метод сприяє комплексному вивченню іноземної мови, її можна використовувати для організації різних форм навчальної діяльності» [8].
На думку Л. Артемова: «Гра – потреба зростаючої дитини, свобода саморозкриття, головна
сфера спілкування дітей» [1, c. 3].
Як зазначає О. Булигіна, гра розвиває психологічну гнучкість, розкутість, комунікабельність, емоційно-вольовий вплив. Дитина має в грі право на
помилку. Вона ж є засобом розвитку дитячої уяви,
розвиває пізнавальні здібності, емоційний бік особистості, збагачує словниковий запас» [3, с. 7].
Дидактична гра – це гра, яка спрямована на
формування у дитини потреби в знаннях, активного удосконалення пізнавальних умінь і навичок; це практична групова вправа з вироблення
оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють
реальну обстановку. Під час гри в учня виникає
мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. Отже, система дій у грі
виступає як мета пізнання і стає безпосереднім
змістом свідомості школяра [14, с. 2].
У процесі гри в учнів початкових класів формуються спритність, допитливість, зацікавленість, кмітливість, воля, активність. Гра – це
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і школа спілкування для дитини, це своєрідна
підготовка до праці. А.С. Макаренко підкреслював, що яка дитина у грі, майже така вона буде
і у роботі, коли зросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається саме у грі. Найактивніше використання ігрової діяльності в навчальному процесі просто необхідне; її застосування
дає змогу успішно формувати і закріплювати позитивне ставлення дитини до навчальної праці.
Уроки іноземної мови з молодшими школярами
вимагають творчого ставлення вчителя до процесу навчання. Успішне проведення гри залежить
від рівня та ретельної підготовки, організації, і,
звичайно, від майстерності вчителя та його відданості своїй справі.
Головні умови ефективності застосування ігор, на думку І. Джелялова, – це органічне
включення в навчальний процес; захоплюючі
назви; наявність справді ігрових елементів, зокрема зачинів, римування; обов’язковість правил, які не можна порушувати; використання
лічилок; емоційне ставлення самого вчителя до
ігрових дій (його слова й рухи цікаві, несподівані
для дітей) [5, с. 52].
Результативність дидактичних ігор залежить
від методики їх організації та проведення. Адже,
ігрові методи навчання відрізняються від решти тим, що гра – добре відома, звична й улюблена форма діяльності для людини будь-якого
віку. У грі легше подолати труднощі, перешкоди, психологічні бар’єри. Мотиваційна за своєю
природою, гра вимагає від учнів ініціативності,
творчого підходу, уяви, цілеспрямованості. Гра
допомагає ділитися знаннями, уміннями, навичками. Гра багатофункціональна, її вплив
на учня неможливо обмежити одним аспектом.
Гра – переважно колективна, групова форма
роботи, в основі якої знаходиться змагання. Гра
має кінцевий результат.
Погоджуємось із думкою В. Кукушина, що
гра пробуджує інтерес і активність дітей, дає їм
можливість проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому і надійному
запам’ятовуванню іншомовних слів та речень, особливо якщо знання цього матеріалу є обов’язковою
умовою для участі, а в окремих випадках
обов’язковою умовою для перемоги [9, с. 40].
Своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку пізнавальних інтересів школярів
є зацікавленість у навчанні. Дитина молодшого
шкільного віку живе у світі мрій, фантазій ,казки.
Уміння щось побачити, здивуватися, захопитися,
бажання обов’язково зрозуміти: що, чому і як відбувається, відшукати відповіді на всі запитання,
не пасувати перед труднощами, а, отримавши відповіді, знову прямувати вперед – все це і є інтерес.
Стійкий пізнавальний інтерес формується у різні
способи. Одним із них є зацікавленість. Елементи
зацікавленості гри, усе незвичайне, несподіване
викликає у дітей здивування, жвавий інтерес до
процесу пізнання, допомагає їм опанувати будь –
який навчальний матеріал [13].
У грі учасник має отримати приз: матеріальний, моральний (грамота, публічне оголошення
результату, заохочення) чи психологічний (самоствердження, підвищення самооцінки). Під час
гри розвиваються творче мислення – здатність
сформулювати проблему, оцінити ситуацію, ви-
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сунути можливі варіанти розв’язання і, проаналізувавши ефективність кожного, обрати оптимальний варіант.
На основі теоретичного аналізу, зазначимо,
що ігрові методи сприяють:
– розвитку самопізнання (завдяки зниженню
бар’єрів психологічного захисту й усунення нещирості на особистісному рівні);
– особистісному зростанню учасників через
розуміння себе й інших, а також процесів, які
відбуваються у групі;
– прагненню учнів визначити якомога більше
можливостей вибору під час життєвих труднощів
і проблем, оскільки заохочується дослідницьке
ставлення до дійсності: «Що відбувається зараз?»;
– зростанню самоусвідомлення учнів;
– формуванню вмінь рефлексувати, аналізувати особисту поведінку [10, с. 2–3].
Використання гри в процесі навчання сприяє
скороченню часу на вивчення теми й ефективному
застосуванню навчального матеріалу. Процес навчання стає більш творчим, захопливим [10, с. 4–5].
О. Мицик підкреслює, що на уроці ми маємо
справу з навчальними іграми, що, на відміну від
розважальних, мають методичну мету, яку вчитель повинен завжди чітко уявляти, однак в жодному разі не слід показувати учням, що його
цікавить дидактичний підтекст. Він повинен
сміятися і радіти з учнями, підкреслюючи тим
самим, що його цікавить гра, а не навчальний
аспект, який закладено у вправу. Якщо вчитель
розкриє учням свою мету, то гра перетвориться
на звичайну вправу. Для вчителя ж будь-яка навчальна гра – це насамперед вправа.
З огляду на це, дидактична гра має чітку структуру, що вирізняє її з-поміж інших видів навчально-пізнавальної діяльності. У освітньому процесі,
ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового прийому, ігрової вправи.
Дидактична гра може бути представлена:
– у словесній формі;
– поєднувати слово й практичні дії;
– поєднувати слово й наочність;
– поєднувати слово і реальні предмети.
Структурні складові дидактичної гри:
– дидактичне завдання;
– ігровий задум;
– ігровий початок;
– ігрові дії;
– правила гри;
– підбиття підсумків.
Окремі науковці виділяють лише два види
ігор – предметні та сюжетні.
Предметні ігри призначені для пізнання нових явищ і закономірностей, крім тих, що містять
зв’язки та стосунки між людьми. Сюжетність гри
характеризується тим, що охоплюються закономірності людської діяльності і спілкування. Вони
поділяються на виробничі й тренінгові.
Виробничі ігри, у свою чергу, поділяються
на імітаційні, рольові, ділові. Останні є синтезом
двох попередніх (імітаційних і рольових), вони
найскладніші. Для проведення ділових ігор потрібний певний досвід, який можна набути у навчальних іграх інших видів.
Імітаціями (імітаційними іграми) називають процедури з виконанням певних простих
відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які

явища навколишньої дійсності. Як правило, вчитель надає під час імітації чіткі інструкції. Учні
можуть виконувати дії індивідуально або в групах. Імітаційні ігри розвивають уяву та навички
критичного мислення, сприяють застосуванню
на практиці вміння вирішувати проблеми.
Рольова гра – це групова форма навчання,
у процесі якої використовується рольова структура ведення заняття, тобто набір ролей, які регламентують діяльність і поведінку учнів.
Найбільш повною в сучасній педагогіці вважають класифікацію ігор, що розробив Г. Селевко (див. рис. 1) [15, с. 22].
Не кожна ігрова діяльність може бути
ефeктивнoю. Лише дидaктично дoцільне її
викoристання та метoдично виправдана oрганізація
дaють змогу ввaжати грy ефeктивним засoбом
навчaння. Окрім того, кожний вид ігрової діяльності, що проводять на уроці, повинен відповідати певним дидактичним і методичним принципам:
– доступність;
– новизна;
– поступове зростання складності; урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів;
– зв’язок ігрової діяльності з іншими формами
роботи на уроці [3, с. 8].
С. Гриценко, досліджуючи ефективність використання ігрового методу на уроках, зазначає:
«Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, нею необхідно
управляти, забезпечивши виконання таких вимог:
– ігри мають відповідати навчальній програмі;
– ігрові завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними;
– гра має відповідати віковим особливостям
учнів;
– правила гри мають бути простими і чітко
сформульованими;
– дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати;
– підсумок уроку має бути справедливим;
– ігри мають бути різноманітними;
– до ігор слід залучати учнів усього класу;
– не можна допустити приниження гідності
дитини (образливі порівняння, оцінки за поразку у грі, глузування);
– гра на уроці не повинна проходити стихійно,
вона має бути чітко організованою і цілеспрямованою» [5, с. 13].
Т. Марчій-Дмитраш, на основі результатів
аналізу наукових джерел та практичного досвіду, стверджує, що організувати навчальну діяльність молодших школярів за допомогою дидактичних ігор з іноземної мови можна у три етапи
відповідно до визначених компонентів.
1. Підготовчий етап передбачає визначення
вчителем іноземної мови найоптимальнішого
часу для проведення дидактичної гри (на уроці чи в післяурочний час) та кількості гравців,
підготовку необхідного обладнання (малюнки,
картки, плакати, таблиці, схеми, м’ячі, іграшки
тощо), усвідомлення свого місця та методів роботи, а також підготовку дітей до неї (актуалізація
знань з певної теми, налаштування на ігрову діяльність), продумування мети, завдань та ходу
гри, послідовності виконання завдань, змін видів діяльності, місць, положень під час виконання завдань у процесі гри [2, с. 44]).
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Рис. 1. Класифікація ігор (за Г. Селевком)

2. На виконавчому етапі відбувається ознайомлення зі змістом гри. Вчитель пояснює її правила.
Слід не поспішати з виголошенням дидактичної
мети (краще подати її в формі загадки) [6, с. 6].
Вчитель здійснює контроль за ігровою навчальною діяльністю кожного учня з метою запобігання
конфліктних ситуацій, ефективності застосування
гри, головними умовами якої є, зокрема, органічне
включення їх до навчального процесу, цікавість,
правила, емоційне ставлення вчителя до ігрових
дій [12, с. 26]. Одночасно педагог слідкує за формуванням та розвитком мовних і вимовних навичок,
доцільністю і правильністю вживаної іншомовної
лексики та грамотно побудованими реченнями.
3. На аналітично-коригувальному етапі відбувається підведення підсумків дидактичної

гри, оцінювання. Самоаналіз результатів гри
вчителем дає змогу визначити, які прийоми були
ефективними і чи реалізовано її мету, а також
окреслити подальші напрями роботи.
Відповідно до віку учнів та їхнього прогресу
в оволодінні іноземною мовою учитель повинен
планувати послідовність використання дидактичних ігор, поступово ускладнюючи їх зміст,
завдання, правила, дії.
Доцільно зазначити, що у процесі вивчення іноземної мови у початкових класах, змінюється не кількість ігрових методів, а види,
форми їх проведення. До прикладу, учням
першого класу до вподоби ігри-подорожі, казки, а от четвертого – КВК, змагання, ділові
ігри.

педагогічні науки

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

916

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

Висновки дослідження і перспективи
подальшого розвитку в цьому напрямку.
Отже, використання ігрового методу у процесі
формування іншомовної компетентності сприяє
розвитку мовної, мовленнєвої, соціокультурної
та соціолінгвістичної компетентностей, розвитку креативного та критичного мислення, оволодінню спонтанного мовлення, формуванню

мотивації до вивчення англійської мови у здобувачів початкової ланки освіти. Перспективи подальших наукових пошуків бачимо в напрямку
розробок спеціальних методик упровадження
дидактичних ігор, які доцільно застосовувати
у формуванні іншомовної компетентності слухачів початкової школи за допомогою використання мультимедійних комп’ютерних програм.
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Інтерактивні технології формування толерантного ставлення
вчителів початкових класів до учнів
Анотація. Розкрито особливості використання інтерактивних технологій для формування толерантного
ставлення вчителів початкових класів до учнів. Визначено педагогічну толерантність як інтегративну динамічна професійна особистісна якість, що виявляється в діяльності педагога і є засадою його особистісного
і професійного розвитку, ціннісного ставлення до всіх суб'єктів освітнього процесу. Наголошено на необхідності формування толерантності в ході включення вчителів початкових класів в різні види діяльності
через апробацію ціннісних орієнтацій. Вказано на провідні інтерактивні технології формування педагогічної толерантності, серед яких: групове обговорення, дискусія, мозковий штурм, робота в парах і мікрогрупах, обговорення конкретних ситуацій, круглий стіл, рольова гра, творче завдання та розробка проекту.
Описано їх характеристики через самостійне і групове вирішення вчителями початкових класів заданих
ситуацій як сприяння становленню толерантних установок і вираженню толерантної поведінки. Обґрунтовано роль інтерактивних технологій в ході оволодіння педагогом толерантністю для здійснення суб'єктсуб'єктної діалогічної взаємодії зі школярами відповідно до принципів особистісно-орієнтованого підходу.
Ключові слова: толерантність, толерантне ставлення вчителя початкових класів, інтерактивні
педагогічні технології, формування толерантного ставлення, взаємодія.

Liulka Anna

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University

Summary. The peculiarities of using interactive technologies to form a tolerant attitude of primary school
teachers to students are revealed. The pedagogical tolerance is defined as an integrative dynamic professional personal quality, which is manifested in the activity of the teacher and is the basis of his personal and
professional development, value attitude to all subjects of the educational process. The necessity of forming
tolerance in the course of inclusion of elementary school teachers in different types of activities is emphasized
through the testing of value orientations. The role of interactive technologies in the course of mastering teacher's tolerance for subject-subject dialogical interaction with schoolchildren in accordance with the principles
of personality-oriented approach is substantiated. The leading interactive technologies of forming pedagogical
tolerance are indicated, including: group discussion, discussion, brainstorming, work in pairs and microgroups,
discussion of specific situations, round table, role play, creative task and project development. Their characteristics are described through the independent and group decision of the teachers of the elementary classes of
the given situations as promoting the formation of tolerant attitudes and the expression of tolerant behavior.
The role of interactive technologies in the course of mastering teacher's tolerance for subject-subject dialogical
interaction with schoolchildren in accordance with the principles of personality-oriented approach is substantiated. It is emphasized that group discussion contributes to the implementation of tolerant behavior as favorable for effective discussion. In the course of the discussion there is an emotional involvement of the subjects of
communication. Discussion technology is based on the mutual respect of the participants who, alternately presenting arguments and counterarguments, listen and try to accept each other's point of view without limiting
their own thoughts, thereby developing the ability to interact with others. Brainstorming stimulates creativity
and allows you to come up with a solution in a short time. The roundtable eliminates prejudice, allows one to
express one's personal opinion without regard for authority, and forms a tolerant orientation in the process of
interaction. Working in pairs and microgroups promotes value assignment, helping to recognize tolerance as
a benchmark in the discussion process. In the context of the formation of tolerance of primary school teachers,
the case method allows us to simulate future professional behavior, to correlate the theoretical idea of the
essence of tolerance with reality. The creative task of rethinking theoretical knowledge contributes to the formation of values of tolerance. Project development is used to secure tolerant installations in the process of life.
Role play involves the interaction of teachers according to the game rules in the process of modeling activities.
Keywords: tolerance, tolerant attitude of elementary school teacher, interactive pedagogical technologies,
formation of tolerant attitude, interaction.

остановка проблеми. Професія пеП
дагога традиційно вважається досить
складною для засвоєння і реалізації. Тим ча-

сом ця професія є однією з найважливіших,
без якої суспільство не в змозі підтримувати
своє існування, реалізуючи спадкоємність поколінь. Педагог повинен проявляти не тільки
інтерес до своєї діяльності, а й певні особистіс-

ні якості, які забезпечують його професійний
розвиток.
Успішна діяльність вчителя початкових
класів в особистісно-орієнтованій моделі освіти
можлива за наявності толерантного світогляду
і дотримання толерантності в поведінці. Педагогічна взаємодія з використанням інтерактивних
технологій характеризується високим ступенем
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інтенсивності спілкування її учасників, спільною діяльністю, цілеспрямованою рефлексією
учасників над результатами своєї діяльності
і взаємодії, забезпечуючи ефективне формування толерантного ставлення до учнів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Окремі аспекти толерантного ставлення вчителів початкових класів розглядаються в працях
І. Алєксєєвої, В. Комісарова, Н. Коиух, І. Корунця, Л. Латишева, О. Матієнко, В. Провоторова,
Н. Стасюк, Л. Черноватого та ін. Проблему застосування інтерактивних технологій задля професійного розвитку педагогів вивчають Н. Герасимович, В. Гузєєв, О. Каменюк та ін.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, що аналiз наукової
лiтератури свiдчить про недостатнє висвітлення
процесу формування толерантного ставлення
вчителів початкових класів до учнів, вагоме мiсце
серед яких займають інтерактивні технології.
Мета статті. Метою роботи є аналіз ролі і
особливостей використання інтерактивних технологій для формування толерантного ставлення вчителів початкових класів до учнів.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна
толерантність є істотним проявом ключових компетенцій, оскільки повністю відповідає вимогам
метапредметності, узгоджується з основними цілями освіти, структурою діяльності суб'єкта і сутністю процесу придбання соціального досвіду.
Педагогічна толерантність – це інтегративна
динамічна професійна особистісна якість, що виявляється в діяльності педагога і є засадою його
особистісного і професійного розвитку, ціннісного ставлення до всіх суб'єктів освітнього процесу. Відповідно до неї вчитель, маючи власну
життєву позицію, поважає і визнає право іншого
сприймати, мислити і діяти інакше, розрізняє
цінність різноманіття, а також готовий будувати
взаємодію з урахуванням різних точок зору учасників освітнього процесу [2, c. 39].
Формування толерантності, переконує Н. Котух, відбувається в ході включення вчителів початкових класів в різні види діяльності через
апробацію привласнених цінностей як внутрішнього регулятива поведінки. Необхідно використовувати наявний потенціал змісту освіти,
збагачуючи її в інформаційному, діяльнісному
та рефлексивно аспектах, зокрема, розкриваючи
особливості розуміння сутності (дефініція, види,
рівні сформованості, критерії) і проявів (в сучасному інформаційному середовищі, навчальновиховному процесі, міжособистісному спілкуванні) толерантності [3, c. 4].
О. Матієнко наголошує, що вказаний процес
реалізується не тільки за рахунок створення доступу до відповідної інформації, але і за рахунок
технологій, які залучають педагогів до регульованої цінністю толерантності діяльності. Ними
виступають, на думку науковця, інтерактивні педагогічні технології, за яких учасники освітнього
процесу взаємодіють один з одним, приймають
участь у діалозі, обмінюються інформацією, спільно вирішують проблеми і завдання, моделюють
ситуації і т.д. Вони передбачають самостійне і групове вирішення вчителями початкових класів
заданих ситуацій, що сприяє не тільки привлас-

ненню толерантних установок, але й вираженню
толерантної поведінки [4, c. 30].
Провідними для формуванні толерантності у вчителів початкових класів є, як стверджує
Н. Стасюк, такі інтерактивні технології, як: групове обговорення, дискусія, мозковий штурм, робота в парах і мікрогрупах, обговорення конкретних ситуацій, круглий стіл, рольова гра, творче
завдання та розробка проекту [5, c. 47].
Групове обговорення заохочує активну участь
кожного в розвивальному процесі. До викладача
(ведучого) ставиться вимога чітко виділити проблему, над вирішенням якої буде проводитися робота. Результатом групового обговорення є групове
рішення, винесене спільно з викладачем. Найчастіше цей метод може бути використаний спільно
з іншими при підведенні підсумків. Сама форма роботи, при якій відбувається зіткнення різних точок
зору, сприяє реалізації толерантної поведінки як
сприятливої для результативного проведення обговорення. В рамках цієї технології привласнюється
ціннісне ставлення, оскільки зіткнення інтересів
учасників провокує їх конструктивний розвиток.
Повною мірою це ж стосується і дискусії, що
створює загальне поле розумової діяльності і дозволяє виявляти і зіставляти різні точки зору,
знаходити рішення спірних питань. Вплив дискусії на формування толерантності полягає
в тому, що в її процесі відбувається емоційне залучення суб'єктів спілкування. Це дозволяє розглядати її як засіб, що сприяє не тільки розумінню проблеми, але й привласненню тих чи інших
ідей інших учасників процесу.
Ця технологія, виявляючи розмаїття точок
зору, формує особисту думку педагога, допускаючи
існування інших. Технологія дискусії ґрунтується
на взаємоповазі учасників, які, почергово наводячи аргументи і контраргументи, вислуховують
і намагаються прийняти точку зору один одного
без обмежень власних думок, за рахунок чого розвивається вміння взаємодіяти з іншими. Результативність дискусії залежить від актуальності
обраної проблеми обговорення, від прояву активності і такту учасників, від їх поінформованості
і зацікавленості у вирішенні проблеми [1, c. 50].
Розглядаючи технологію мозкового штурму
в рамках формування толерантності, відзначимо, що мозковий штурм дозволяє не тільки вирішувати поставлену проблему, активізуючи креативні здібності вчителів початкової школи. Він
являє собою спеціальним чином організовану
дискусію, спрямовану на пошук визначної ідеї.
Використання цієї технології стимулює творчі
здібності і дозволяє за короткий час висунути рішення (а іноді й кілька) для розв’язання проблеми. Правильно організований мозковий штурм
включає три обов'язкових етапи, шор відрізняються організацією і правилами проведення.
На попередньому етапі проблема повинна бути
чітко сформульована. Відбувається відбір учасників мозкового штурму, визначення ведучого і розподіл інших ролей учасників залежно від поставленої проблеми і обраного способу проведення.
Генерація ідей – основний етап, від якого
багато в чому залежить успіх всього мозкового штурму. Головне на цьому етапі – якомога
більша кількість ідей, тому не робиться ніяких
обмежень щодо їх висування, що саме по собі

може бути позначено як умова формування толерантності. Вводиться повна заборона на критику і будь-яку (в тому числі позитивну) оцінку
висловлюваних ідей, так як оцінка відволікає від
основного завдання і творчого налаштування, вітаються незвичайні і навіть абсурдні ідеї.
Узагальнення, відбір і оцінка ідей дозволяє
виділити найбільш цінні ідеї і отримати результат мозкового штурму. На останньому етапі, на
відміну від попереднього, оцінювання не обмежується, а навпаки, вітається. Методи аналізу
та оцінки ідей можуть бути дуже різними. Успішність вказаного етапу безпосередньо залежить
від того, наскільки «однаково» учасники розуміють критерії відбору та оцінки ідей. Цей етап також стимулює розвиток толерантного ставлення
до висунених в процесі мозкового штурму ідей –
найчастіше вони різноманітні і дуже сильно відрізняються один від одної.
Круглий стіл також є різновидом групової дискусії, особливістю якої є підкреслено рівне становище всіх учасників. Це знімає упередження, дозволяє висловлювати особисту думку без врахування
авторитету і формує толерантну орієнтацію в процесі взаємодії. Успішність присвоєння учасниками
ідеї про їх рівність, про цінність кожної думки забезпечує організація приміщення для дискусії (педагоги сидять навколо загального столу обличчям
один до одного) і принцип «вільного мікрофона»
(кожен може взяти участь в обговоренні). Результатом круглого столу є винесене з поставлених питань рішення. Доцільно використовувати цю технологію в період отримання первинної інформації
з проблеми толерантності [7, c. 9].
Робота в парах і мікрогрупах належить до
технології кооперативного навчання. Вчителі
об'єднуються для виконання спільного завдання,
але кожен з них виконує якусь її частину. Технологія дозволяє активізувати кожного педагога,
формує групову свідомість і позитивну взаємозалежність, розвиває комунікативні навички.
Вона сприяє присвоєнню ціннісного ставлення,
допомагаючи в процесі обговорення визнати толерантність орієнтиром життєдіяльності.
Кейс-метод (аналіз конкретних ситуацій) – це
вивчення і продукування рішення в певній ситуації (як вигаданої, так і з практики). У контексті
формування толерантності вчителів початкових
класів він дозволяє змоделювати майбутню професійну поведінку, співвіднести теоретичне уявлення про сутність толерантності з реальністю.
Такий дещо «відірваний» від реальності аналіз
ситуації дозволяє розвинути аналітичне і системне мислення, переживати і за рахунок цього розвивати толерантне ставлення.
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Творче завдання також вимагає від педагога
подання відомого теоретичного матеріалу в новій формі. Переосмислення теоретичних знань
сприяє формуванню цінностей толерантності.
Крім того, творчі завдання можуть бути включені в інші технології: висування ідей при мозковому штурмі, складання ситуацій для кейс-методу,
розробка продукту в методі проектів і т.п. Технологія передбачає активну творчу діяльність,
в результаті якої відбувається закріплення правил толерантної поведінки [6, c. 6].
Розробка проектів – одна з інтерактивних педагогічних технологій, що використовується для
закріплення толерантних установок в процесі
життєдіяльності. Залежно від масштабу поставленої перед вчителями проблеми вони самостійно
набувають знання, яких бракує, використовують
їх для розв’язання різних завдань, набувають комунікативні навички і розвивають дослідницькі
вміння. У контексті формування толерантності
важливим є її закріплення в процесі створення
продукту – результату виконання проекту.
Рольова гра передбачає взаємодію вчителів за
ігровим правилам в процесі моделювання діяльності. Технологія передбачає вільну імпровізацію, завдяки чому задіюється емоційна складова
і забезпечується присвоєння сформованої цінності. Діяльнісна основа гри вимагає від педагогів
дотримання поведінки, налаштованої ціннісною
орієнтацією на толерантність, за рахунок чого забезпечується її закріплення.
Висновки і пропозиції. Для результативного
формування толерантного ставлення вчителів початкових класів до учнів необхідне не тільки використання наявного змісту, але і його збагачення.
Розширення і поглиблення змістовної та процесуальної сторін толерантності розкривається через
інформаційний, діяльнісний і рефлексивний аспекти діяльності. Педагогічна толерантність потребує розширення професійних знань і уявлень
за рахунок освітнього матеріалу і ціннісного ставлення як готовності до толерантної поведінки.
Залучення вчителів початкових класів до діяльності, що вимагає толерантної поведінки, проводиться за рахунок застосування інтерактивних
освітніх технологій. Вони забезпечують формування у педагогів мотивації до засвоєння і побудови системи знань про сутність, прояви, цінності
та значущість толерантності, а також ціннісного
ставлення до проблем спілкування з учнями.
Перспективами подальших досліджень є визначення педагогічних умов використання інтерактивних технологій на різних етапах формування толерантного ставлення вчителів початкових
класів до учнів.
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Структурні складові та етапи професійної підготовки
фахівця дошкільної освіти
Анотація. У статті акцентується, що вихователь дошкільної освіти формує цілісно зрілу особистість. Відтак від його підготовки залежить змістова сутність морально-вольових, фізичних якостей дитини. На
основі аналізу сучасних досліджень у статті розкривається специфіка змісту професійної підготовки фахівця дошкільної освіти. Досліджувана проблема є досить актуальною, пріоритетною та багатоаспектною.
Педагогічна підготовка фахівця дошкільної освіти у ЗВО має бути спрямована на досягнення головної
мети навчання – становлення органічної цілісної системи, яка утверджує людину як найвищу соціальну
цінність та забезпечує ґрунтовний гармонійний розвиток майбутнього педагога. Автор вказує на розмаїтті
наукових підходів до висвітлення означеної проблеми; акцентує на важливості етапів та змістової структури підготовки фахівця дошкільної освіти.
Ключові слова: вихователь, дошкільна освіта, професійна, загально-педагогічна, методична підготовка.
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Lesya Ukrainka Eastern European National University

Structural components and stages of professional training
of preschool education specialist

остановка проблеми. Майбутній вихоП
ватель ЗДО закладає фундамент, на якому будується цілісна соціально зріла, відпові-

дальна особистість. Водночас він є реалізатором
державної політики щодо розвитку й формування прийдешнього покоління. Безперечно, від
його підготовки залежать як професіоналізм,
ерудиція, майстерність, так і кінцевий результат його діяльності – формування й розвиток
молодого покоління. Тому не випадковим є виокремлення провідних етапів професійної підготовки фахівця дошкільної освіти, в тому числі
й загальнопедагогічної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема підготовки вихователів закладів дошкільної освіти знайшла своє відображення як
у класичній зарубіжній, вітчизняній педагогічній науці, так і в сучасних наукових дослідженнях (Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський,

І.М. Дичківська, Т.І. Поніманська, Н.В. Лисенко,
А.М. Богуш, І.М. Мельник, Н.В. Гавриш, О.В. Коваленко, О.С. Семенова та ін.).
Науковцями розглядаються різні аспекти
професійної підготовки працівників дошкільної освіти. Об’єднує дослідників єдина позиція:
означений процес тривалий у часі, складний
і багатоаспектний.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми полягає в узагальненні
та виокремлення провідних етапів професійної підготовки фахівця дошкільної освіти та її
структури.
Формулювання цілей статті. Проаналізувати різноманітні підходи вчених до ефективної
підготовки фахівців до професійної діяльності
у закладах дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Особливість та значущість професійної підготовки ви© Мельник І.М., Заремба Л.В., 2019
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Summary. The article focuses on the fact that the teacher of preschool education сcreates the foundation
for the further development of holistic social mature, responsible personality. Therefore, the readiness of the
specialist to develop the individual capability of the child, the ability to achieve professional and personal
self-development is the dominant purpose of his professional training. The researched problem is very relevant, priority and multidimensional. Pedagogical training of preschool education specialist in university
should be aimed at achieving the main purpose of education – formation of organic holistic system that
confirms the person as the highest social value and provides a profound harmonious development of future
teacher. Therefore, professional training of the teacher is considered as the process of mastering life competencies, general scientific professional knowledge, skills for successful implementation of professional activities, as well as mastering the professional culture. The author points to a variety of scientific approaches
to coverage the problems; focuses on the importance of taking into account the stages and content structure
of specialist training of preschool education. On the basis of analysis of modern researches in the article it is
revealed the specificity of the content of professional training of preschool education specialist: it is substantiated the step character of this process with the separation of three stages of continuous teacher education.
The first degree is associated with the choice of profession, the second one – with the self-determination in
the profession, the third – with professional self-development. Particularly emphasized that an important
component of professional training the teacher is his readiness for diagnostic activity as an instrument of
objective determination the level of professionalism and important factor of optimization the independent
professional activity. By justifying the diagnostic aspect of activity the author focuses attention on multidimensionality and polyfunctionality of diagnostics. Therefore, professional training of a preschool education
teacher can legitimately be considered as a result of readiness for professional activity.
Keywords: teacher of preschool, professional, general pedagogical, methodical training.
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хователів ЗДО пояснюється своєрідністю його
функціональної ролі, на що акцентують у своїх роботах науковці О.Л. Бойніч, А.М. Богуш,
Г.В. Бєленька та ін.
Узагальнення наукових підходів дає можливість виділити три площини діяльності
педагога: 1) вихователь завжди в полі зору
дитина, а дитина – в полі зору його; 2) традиційно вихователь тісно спілкується і співпрацює з батьками; 3) неодмінними атрибутами,
пов’язаними із специфікою роботи фахівця
дошкільної освіти є вірогідність роботи як
у закладах державної, так і приватної форми,
в сільській місцевості, спеціалізованих закладах дошкільної освіти.
Суттєвою специфікою професійної підготовки фахівця дошкільної освіти виокремлюємо
ступінчастий характер цього процесу. Звертаємо увагу, що ступінчастість педагогічної освіти
зумовлена відносно дискретними етапами, які
відображають послідовність якісних перебудов
у професійній свідомості й діяльності, в образі
професійного «Я», в рефлексії, функціях та технології їх реалізації.
У контексті нашого дослідження правомірним є виділення трьох ступенів безперервної
освіти педагога.
Перший пов’язаний із вибором професії, коли
відбувається орієнтація людини у світі професій, надання переваги педагогічній діяльності
у якості професійної (на етапі допрофесійної
освіти), засвоєння мотиваційно-психо-логічних
і процесуальних компонентів педагогічної діяльності, ідентифікація соціальної ролі педагога з певною предметною галуззю науки, культури (етап початкової професійної підготовки).
У підсумку на цьому етапі безперервної освіти
відбуваються осмислення педагогічної діяльності як спрямованої на якісне перетворення
дитини, на «становлення людського в людині».
Другий – самовизначення у професії, оволодіння сутнісними механізмами педагогічної діяльності, готовність до трансформації соціокультурного досвіду, пошук (у процесі студентського
дослідження) та утвердження (у післядипломній освіті) свого педагогічного стилю «усвідомлення своїх спонукань до діяльності прагнень
і ціннісних орієнтацій, мотивів, уявлень про свої
соціально-професійні ролі, аналіз та оцінку своїх особистісних якостей, знань, умінь та навичок [1, с. 225]. Зовнішньо виражений результат
діяльності на цьому етапі в кінцевому підсумку
проявляється у стійкій концептуальній позиції
педагога-вихователя, з конкретною системою
принципів професійно-педагогічної діяльності.
Третій етап – професійний саморозвиток, коли
власна концепція педагога реалізується у системі авторського досвіду, освітніх програмах, проектах, методичних розробках тощо. Як зазначає
Н. Боритко «процеси осмислення і усвідомлення
професійно-педагогічної діяльності відбуваються і в точці їх дотику, професійно-особистісна позиція педагога-вихователя як ціннісно-смислова
освіта стає не тільки основною, але й джерелом
саморозвитку педагога, утвердження професійної свободи та гідності» [2, с. 41].
У руслі сказаного доречним є врахування виділених Хомич Л.О. наступних чинників у під-

ходах до підготовки педагога і трансформація їх
у підготовці фахівця дошкільної освіти:
– соціально-економічні, пов’язані із змінами
в суспільній свідомості і появою нових цінностей в освіті, тобто перевагами саморозвитку і самовиховання, самоосвіти над передачею знань,
умінь і навичок. Інтереси особистості мають пріоритетне значення в порівнянні з навчальними
планами і програмами; створюються умови для
постійного звеличення людини, гармонізації її
стосунків із природою, суспільством, державою
та іншими людьми;
– практичні, що виникли внаслідок соціально-економічних перетворень у нашій країні, появи нових типів навчально-виховних закладів
(для них потрібен новий педагог); майбутній
вихователь повинен діяти самостійно, оволодіти в процесі психолого-педагогічної підготовки
спеціальними навичками і вміннями взаємодії
та спілкування; підготовка такого фахівця вимагає активної розробки методологічних та теоретичних основ педагогічної освіти;
– теоретичні, зумовлені як соціально економічними, так і практичними змінами в розвитку освіти; педагогічна освіта розвивається шляхом формування в майбутніх педагогів цілісного
уявлення про свою професійну діяльність. Саме
тому більшість педагогічних закладів України
у навчальні плани включає інтегровані курси
психолого-педагогічних дисциплін і на цій основі
цілеспрямовано забезпечує формування професійно важливих якостей майбутнього педагога,
його професійної свідомості й поведінки, а також
сприяє розвитку індивідуальності» [3, с. 114].
Прийнято вважати, що ключовими напрямами підготовки майбутнього вихователя є комплекс методологічних, педагогічних, методичних проблем, які ставляться і розв’язуються
через залучення студентів до практичної педагогічної діяльності, спрямованої на підвищення
рівня їхнього професіоналізму. Проте зауважимо, що вчені по-різному підходять до трактування поняття «професійна підготовка». Так, деякі
з них (О. Абдуліна, Н. Кузьміна, Н. Тализіна)
розуміють його як процес формування й набуття
настанов, знань, умінь, необхідних спеціалісту
для виконання професійних завдань.
Інші науковці (І. Богданова, Ю. Барабаш,
Н. Кічук, О. Цокур) наголошують на тому, що
це – цілісний процес засвоєння й закріплення загальнопедагогічних та соціальних знань,
умінь і навичок.
На нашу думку, сутнісний зміст поняття
«професійна підготовка» буде більш зрозумілим
при усвідомленні структури професійної діяльності, яку на сьогодні визначають як «єдність
професіоналізму знань, спілкування та самовдосконалення» [4, с. 63].
Ми погоджуємося з міркуванням Абдуліної О.О., що «загальнопедагогічна підготовка
педагога – це процес учіння студентів системою
навчальних занять з педагогічних дисциплін
і педагогічної практики й результат, що характеризується певним рівнем розвитку особистості
вчителя, сформованості загальнопедагогічних
знань, умінь і навичок. Система загальнопедагогічних знань, умінь та навичок є загальною,
єдиною необхідною кожному педагогу для ре-

алізації його соціально-професійних функцій
(звідси поняття «загальнопедагогічна підготовка») [5, с. 57].
Зазначимо: глибокий аналіз сутності професійної підготовки міститься у працях В. Семиченко, яка обґрунтовує правомірність розуміння
її, як процесу професійного становлення майбутніх фахівців, мети й результату ЗВО, необхідності включення студентів у навчально-виховну діяльність [6, с. 4].
Істотним доповненням до вищезазначених
положень є позиція С.М. Мартиненка щодо визнання такої важливої складової професійної
підготовки педагога як готовність до діагностичної діяльності [7]. На це у свій час вказував
В.О. Сухомлинський. Ми вважаємо правомірними вищезазначені міркування трансформувати
стосовно підготовки фахівця дошкільної освіти.
Обґрунтовуючи діагностичний аспект діяльності ми акцентуємо на багатовимірності й поліфункціональності діагностики, яку трактуємо
як інструмент об’єктивного визначення рівня
професіоналізму педагога і важливий чинник
оптимізації самостійної праці» [8, с. 25].
Означена підготовка як цілісна система базується на основі органічної єдності загального,
особливого та індивідуального: як загальне вона
є складовою професійної загальнопедагогічної
підготовки, як особливе – має свою специфіку,
зумовлену особливостями й закономірностями
навчального процесу; як індивідуальне – відображає залежність підготовки від особистісних якостей педагога і рівня його професійної діяльності.
Готовність фахівця до забезпечення розвитку
індивідуальних можливостей дитини, здатність
до професійного та особистісного саморозвитку –
це домінуюча мета його професійної підготовки.
Водночас така підготовка згодом забезпечить
творчий розвиток особистості. Власне тому підготовка до діагностичної діяльності передбачає
підготовку до суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Ми підтримуємо думку науковців і визначаємо професійну підготовку вихователя як процес оволодіння особистістю життєвими компетенціями, загальнонауковими професійними
знаннями, вміннями для успішного здійснення
професійної діяльності, а також опанування
професійною культурою.
Практика засвідчує, що сучасні навчальні
плани забезпечують вище-зазначену підготовку
фахівця дошкільної освіти змістом дисциплін
загальної, професійної підготовки та фахових
методик.
Окрім цього передбачені і вибіркові дисципліни, що передбачають самовиховання, самовдосконалення педагога.
Важливе місце в системі професійної підготовки належить дисциплінам психолого-педагогічного циклу. Це передусім такі: «Інформаційні технології дошкільної освіти», «Психологія
загальна», «Психологія педагогічна та дитяча»,
«Педагогіка загальна», «Родинна педагогіка»,
«Порівняльна педагогіка», «Основи науковопедагогічних досліджень», «Інноваційні педагогічні технології», «Історія дошкільної педагогіки», «Педагогіка дошкільна», «Педагогічна
майстерність вихователя дошкільного закладу»,
«Фахові методики дошкільної освіти» та ін. Ре-
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зультатом такої підготовки є оволодіння студентами певним рівнем змістовно-процесуальних
та наукових основ педагогічної діяльності, формування у них цілісного комплексу загальнопедагогічних знань, умінь, навичок, опанування
методикою естетичного, екологічного, морального виховання дошкільників.
Акцентуємо, усі структурні складові професійної підготовки майбутнього фахівця спрямовані на високий рівень його професіоналізму.
У цьому контексті зазначимо, що при підготовці майбутнього педагога варто опиратися
на концептуальне положення Б.Ананьєва, за
яким професійний розвиток особистості, з одного боку «є зростаючим за масштабами та рівнем
інтеграції – утворення великих «блоків», систем
та структур, синтез яких у певний момент життя людини виступає найбільш загальною структурою особистості з іншого боку, розвиток особистості є все більш зростаючою диференціацією
її психофізіологічних функцій, процесів, станів
та особистісних властивостей, відповідних прогресуючій інтеграції» [9, с. 255].
Все вищесказане дозволяє узагальнити, що
професійну підготовку вихователя правомірно
розглядати передусім як результат готовності
до професійної діяльності.
Досліджувана проблема є досить актуальною,
пріоритетною та багато-аспектною. Педагогічна
підготовка фахівця дошкільної освіти у ЗВО має
бути спрямована на досягнення головної мети
навчання – становлення органічної цілісної системи, яка утверджує людину як найвищу соціальну цінність та забезпечує ґрунтовний гармонійний розвиток майбутнього педагога.
Висновки з даного дослідження та перспективи. Аналіз психолого-педагогічної літератури й практичної діяльності дає змогу узагальнити, що професійна підготовка фахівця
дошкільної освіти є складним, тривалим, послідовним, системним і неперервним процесом.
Означене судження об’єднує практично всіх дослідників заявленої проблеми. Водночас варто
відзначити досить різновекторні підходи щодо
трактування поняття» професійна підготовка»,
серед яких чітко виділяються функціональний
й особистісний.
Стосовно професійної підготовки педагога закладів дошкільної освіти специфіка зумовлена
багатофункціональністю його діяльності, а також
пов’язана із віковими особливостями вихованців.
Окрім того своєрідність означеної підготовки
пов’язане із структурою професійної діяльності,
особистості та закономірностями її становлення.
Неперервність підготовки забезпечується єдністю таких етапів: професійної орієнтації, професійного відбору, професійного навчання і виховання.
Стосовно змістового забезпечення підготовки
вихователя істотним є поєднання теоретичної
й практичної підготовки. Важливим аспектом
теоретичної підготовки є загальнопедагогічна.
Перспективою подальшого вивчення заявленої проблеми може бути аналіз структурних
складових професійної підготовки фахівця дошкільної освіти, а також чинників впливу на
професійну підготовку педагога у закладах вищої освіти.
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Відбір та організація змісту навчання студентів-перекладачів
Анотація. Досліджено відбір та організацію змісту навчання студентів-перекладачів, що є одним із важливих компонентів вищої освіти для майбутніх перекладачів, котрі навчаються на першому курсі. В наш час
немає єдиного розуміння поняття «зміст навчання» в методиці викладання іноземним мовам. Представники різних підходів по різному відповідають на це запитання, відбір його компонентів, в тому числі мовного
матеріалу, залежить від того, якому змісту пропонують навчати студентів. Для того щоб забезпечити сучасну підготовку майбутніх філологів необхідно застосовувати сучасні досягнення педагогічних та методичних
досліджень, які здійснювались відповідно до положень Болонської декларації. У зв’язку із зростаючою значимістю освітніх процесів, які відбуваються в Європі і світі, необхідно шукати нові підходи до підготовки
перекладачів, які б були конкурентоспроможними на ринку праці, в тому числі й відбору змісту навчання.
Ключові слова: відбір та організація матеріалів, зміст навчання, освіта, іноземна мова, студент.
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роблема відбору змісту навчання має веП
лику історію і досліджувалась багатьма
вченими, але у зв'язку із включенням концептів

у зміст навчання іноземній мові, необхідно зробити відбір концептів, що підлягають вивченню.
Концепти повинні являти собою культурні універсалії, відображати основні сторони життя людини у суспільстві, при цьому в кожній мові вони
мають свою наповнюваність, тому їх необхідно
вивчати у процесі навчання іноземній мові перекладачів у закладі вищої освіти у порівнянні
з концептами рідної мови [4, с. 134], що обумовлює актуальність дослідження.
Постановка проблеми. Відбір та організація змісту навчання є дуже важливою для студентів-перекладачів. Для того, щоб зацікавити
студентів та надати їм необхідні знання для оволодіння професії перекладача, необхідно вміти
правильно добирати та подавати матеріал.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Існує безліч підходів до вирішення цієї пробле-

ми: функціональний, ситуативно-функціональний, комунікативний, статистико-прагматичний
та ін. Це явище досліджувалось багатьма провідними методистами: І.Л. Бім, Н.Ф. Бориско,
Н.Д. Гальсковою, Ю.І. Пассовим, В.Л. Скалкіним,
H.К. Скляренко, О.Б. Тарнопольським, С.П. Шатіловим та ін. Проблема відбору матеріалів для навчання писемного перекладу у вищих навчальних
закладах досліджували М.П. Брандес, В.Н. Комісаров, Л.К. Латишев, Л.О. Ніколаєва, В.І. Провоторов, І.І. Сафонова, Б.М. Серрано (B.M. Serrano),
К. Норд (C. Nord) та ін. Однак, здебільшого, дослідники вирішують її шляхом відбору лексичних
одиниць, граматичних структур і форм.
Метою статті є розвиток та збагачення існуючих підходів до відбору та організації змісту
навчання.
Виклад основного матеріалу. Запровадження нових освітніх стандартів у професійній
освіті вимагає перегляду підходів і принципів
у навчанні. Згідно з новими вимогами випускник
© Рубінська Б.І., Бондар В.В., 2019
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Summary. The following essay investigates and analyses the selection and organization of the content used
for educating students in translation studies, which is one of the important components of higher education
for future translators studying in the first year. Nowadays, there is no common understanding of the concept
of "teaching content" in the teaching of foreign languages. Representatives of different approaches answer this
question differently, and the selection of its components, including language material, depends on the content
offered to teach students. In order to provide modern training for future philologists, it is necessary to apply
the modern achievements of pedagogical and methodological research, which were carried out in accordance
with the provisions of the Bologna Declaration. The vocational education system is facing new challenges. Due
to the increasing importance of educational processes taking place in Europe and the world, it is necessary to
look for new approaches to training translators that are competitive in the labor market, including the selection of training content. Despite the considerable number of scientific papers that reveal the problem of content
selection, the problem of content selection for the preparation of philologists has not been fully investigated and
needs comprehensive substantiation. The training of a specialist, who is a full-fledged subject of his professional development, is directly related to the content of the university education, which is currently undergoing significant changes. Providing quality education in Ukraine is a very important component in the context of European integration, as this issue is one of the main conditions for students' confidence, mobility and motivation to
study at Ukrainian universities. Today, in a state of constant shifts and modifications, Ukraine’s educational
sphere also faces the problem of preparing graduates with a level of qualification adequate to the demands of
the labor market. An important factor in training professionals in the translating field to meet this demand
is the selection of content in foreign language learning, which is an integral part of the content of education.
Keywords: selection and arrangement of textbook materials, content of education, education, foreign language,
student.

педагогічні науки

926

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

вузу за напрямками «Лінгвістика», «Переклад»
повинен орієнтуватися у системі загальнолюдських цінностей, враховувати ціннісно-значеннєві орієнтації різних спільнот і груп; керуватися
засадами культурного релятивізму й етичними
нормами, а також мати навички соціокультурної
й міжкультурної комунікації, що забезпечують
адекватність соціальних і професійних контактів.
Необхідність формування вище перерахованих
компетенцій вимагає перегляду змісту навчання
іноземній мові студентів-перекладачів [3, с. 149].
Компоненти змісту навчання – концепти.
У змісті навчання іноземній мові виділяються, як правило, три компоненти: лінгвістичний,
психологічний, методологічний.
Перший компонент – лінгвістичний – поєднує різноплановий мовний матеріал. Як відзначають дослідники, концепти як репрезентанти
культури необхідно включати у зміст навчання
іноземній мові студентів-лінгвістів.
На основі даних лінгвістики, лінгвокультурології, психолінгвістики концепт був визначений
як зміст поняття, який містить у собі не тільки
словникову дефініцію (ядро концепту), але й асоціації, конотації, пов'язані з даним поняттям
(периферію концепту) і відомі носіям мови. Слід
зазначити, що студенти-лінгвісти, перекладачі
вивчають дві іноземні мови, тому можливо зіставне вивчення концептів рідної й досліджуваної іноземних мов.
Етапи навчання та їх орієнтація.
Орієнтація на професійні цінності особливо
важлива на початковій стадії навчання у вузі
(адаптаційно-діагностичний етап). Той факт, що
у 30-35% абітурієнтів, відповідно до проведених
досліджень, вибір спеціальності визначає саме
професійна мотивація (а не мотивація безперервного професійного саморозвитку), може бути
вихідною точкою для формування студента як
суб'єкта безперервної професійної освіти. Як правило, зіштовхнувшись зі значними труднощами
адаптаційного періоду, більшості першокурсників
досить складно сприймати той факт, що активна, насичена учбово-професійна діяльність, що
далеко не завжди приносить задоволення, буде
тривати протягом усього життя. Однак «втрата»
і цих 30% професійної мотивації на початковій
стадії навчання – явище далеке не рідкісне. Це
пояснюється тим, що навчальний план І-ІІ курсів
більшості спеціальностей не включає достатнього
числа дисциплін, що формують цілісне уявлення про професію, механізми й можливості професійної самореалізації. Як правило, «зустріч» зі
спеціальністю відбувається лише у межах курсу
«Вступ до перекладознавства». Спеціальні курси
теоретичної спрямованості, що відрізняються досить високим рівнем складності, викликають скоріше сумнів у правильності обраної спеціальності
й своїх можливостей з її освоєння.
Введення професійного компонента у «тканину» різних загальноосвітніх та лінгвістичних
курсів, таких як «Практична фонетика англійської мови, Практичний курс граматики основної іноземної мови» дозволяє значно підвищити
інтерес до спеціальності (і як наслідок до процесу
її отримання). Крім того, планомірний, цілеспрямований розвиток професійно важливих якостей
особистості студентів протягом усього періоду

освіти дозволяє досягнути у цьому напрямку досить високих результатів.
Однак, незважаючи на необхідність формування професійних цінностей у процесі вивчення усіх дисциплін базової частини навчального
плану, важко переоцінити у цьому аспекті роль
курсу «Введення у спеціальністьВступ до перекладознавства» або аналогічних. У ньому розкривається не тільки переваги самої професії
й показується її місце у світі професій, але й формуються (розбудовуються) цінності професійної
самореалізації. Це досягається через дослідження біографії вчених і практиків, яка забезпечили
внесок у розвиток професії, запрошення фахівців, що досягнули успіхів у професійній діяльності, добір особистісно значимого для студентів
матеріалу. Відповідно проведених досліджень,
студент, котрий освоїв програму такого курсу,
як правило, приходить до наступних висновків:
«Моя професія дозволить мені багато чого досягнути у житті», «Професійна кар'єра – це прекрасно, вона допоможе мені реалізувати мої здібності», «...у житті так важливо мати свою справу, де
ти міг би себе виявити» і ін. [1, с. 111].
На проектно-розвиваючому етапі, що співпадає із навчанням на 2-му, 3-му курсах, принцип
орієнтації на професійні й особистісні цінності не
втрачає свого значення, однак у цей період необхідно зосередити основні зусилля на формуванні
цінностей особистісного й професійного розвитку,
цінностей володіння технологіями саморозвитку,
самовдосконалення. Саме цей етап повинен бути
орієнтований на формуванні ціннісно-значеннєвої
позиції «Я – суб'єкт професійного самовизначення».
Дана спрямованість співпадає у формуванні
ціннісних орієнтацій і на рефлексивно-регулятивному етапі, однак на розглянутому етапі дещо
змінюються акценти. За роки навчання, що залишилися, залежно від рівня підготовки (бакалавр,
магістр, фахівець) – це 1-3 роки, необхідно сформувати таку систему цінностей (вірніше завершити в основному її формування), яка б дозволила
зберегти високий ступінь активності особистості
в її професійному удосконаленні вже без педагогічного сприяння. Насамперед, на цьому етапі
слід говорити про цінність професійної самореалізації, під якою розуміється втілення у професійній діяльності своїх бажань, задатків і здібностей,
одержання визнання свого образа «Я» оточуючими. Більш яскраво виступають цінності творчого
самовираження; усвідомлення себе самостійною
й саморегулювальною особистістю: соціально активною й фінансово незалежною.
Усе це дозволяє студентові до кінця навчання
прийняти цінності безперервного професійного
саморозвитку як особистісно значимі цілі.
Особливе значення має варіативність змісту
на адаптаційно-діагностичному етапі. Різний
рівень підготовки студентів та їх навченості не
дозволяють організувати продуктивну учбовопрофесійну діяльність без «компенсаторного» періоду. У той час для частини студентів, що успішно навчаються, необхідно забезпечити навчання
у досить високому темпі в зоні найближчого розвитку [10, с. 34].
На перспективно-розвиваючому й рефлексивно-регулятивному етапах варіативність змісту
не менш важлива, але вона несе і ряд додатко-
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вих функцій. Їх можна розкрити на основі синергетичного підходу. Процес становлення студента
як суб'єкта безперервної професійної освіти –
надскладний, нелінійний, імовірнісний процес.
Для цього явно недостатньо формування усіх
тих якостей особистості, які відображені в моделі випускника ВНЗ, – це лише один з можливих
наборів таких якостей. Важливо, щоби відбулася їх «потрібна» інтеграція, причому для кожної
конкретної особистості – своя унікальна. Яка
саме, визначається, насамперед , генетично обумовленими якостями особистості студента і його
суб'єктним досвідом.
Вгадати необхідну комбінацію факторів
і забезпечити їхню реалізацію для кожного конкретного студента в умовах групового навчання
практично неможливо. Виходячи із цього, педагогічне сприяння полягає у створенні сприятливого інформаційно насиченого середовища. Таке
середовище, створене на основі надання матеріалу з урахуванням рівня підготовленості й вихідного стану мотиваційної сфери; стилю обробки
інформації; розвитку сенсорних каналів; різних
форм роботи; суб'єктного досвіду тощо, дозволяє
студентові самому вибрати необхідну для нього
інформацію.
Крім того, як було сказано вище матеріал, що
відбирається і надається, повинен бути особистісно значимим, тобто корелювати із ціннісними орієнтаціями, суб'єктним досвідом студента, стосуватися тих проблем, які хвилюють студента на цей
час. На жаль, доводиться констатувати, що наразі
прагнення до максимальної «об'єктивності», фрагментів знань, що пропонуються студентам, привело до того, що з матеріалу повністю виявилися
виключеними суб'єктивні, особистісні моменти.
У такій ситуації соціально-історичний досвід ви-
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являється далеким, дегуманізованим стосовно
студента. Особиста значимість матеріалу, що презентується, як показали дослідження, дозволяє
суттєво підвищити мотивацію учбово-професійної
діяльності вже на адаптаційно-діагностичному
етапі й зберегти її на досить високому рівні на
перспективно-розвиваючому й рефлексивно-регулятивному етапах [2, с. 110].
Висновки з даного дослідження. Отже, реалізація принципу інтеграції та інших принципів
змісту освіти, що запобігає розходженню між змістом навчання (проект навчання) і педагогічною
реальністю вимагає: а)виділення тих з параметрів
природного спілкування ,що можуть бути привнесені у навчання іноземним мовам; б)встановлення того,яким чином ті чи інші параметри можуть
бути поєднані та інтегровані в умовах модельованого навчального спілкування; в)співвіднесення
привнесених параметрів природного спілкування
із закономірностями та принципами практичної
педагогічної діяльності. Цей принцип знаходить
своє переломлення в наших дослідженнях при
аналізі параметрів спілкування, які необхідно
враховувати при відборі мовного матеріалу, навичок та вмінь. Переломлення принципу змісту
навчання означає, що зміст навчання іноземним
мовам по можливості повинен сприяти навчанню
повноцінної діяльності, що характеризується не
тільки окремими знаннями, навичками та вміннями, але й їх поєднанням, інтеграцією при вирішенні конкретних проблем в яких студент має
займати активну позицію, проявляти творчість
при визначенні мовного матеріалу, який би мав
змогу виступати як засіб реалізації такої діяльності. Врахування цього принципу викладачем
при відборі навчальних матеріалів є показником
педагогічної майстерності.
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Поєднання методичних підходів викладання
фізико-математичних дисциплін в умовах дистанційної освіти
вищого фармацевтичного навчального закладу
Анотація. Наведено теоретичне обґрунтування проблеми поєднання мето-дичних підходів (поведінкового, когнітивного, конструктивістського, кон’юнктивістського) викладання фізико-математичних дисциплін в умовах дис-танційної освіти у вищому навчальному закладі (НФаУ). Дистанційна форма навчання забезпечує свободу вибору місця, часу та темпу навчання, а також дозволяє отримувати освіту
бажаного профілю для студентів з регіонів. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє забезпечити доступ до знань з навчальної дисципліни, пропонуючи спілкування з викладачем в Інтернеті. Так вчитель може визначити, що головним фактором у виборі того чи іншого підходу
є студент, а головна мета навчання – результат, а саме сприймати інформацію та вміти застосовувати її
поза навчальними закладами.
Ключові слова: дистанційне навчання, викладання фізико-математичних дисциплін, методичні
підходи, вища освіта, вищий фармацевтичний навчальний заклад.

Sheykina Nadiia, Zhovtonizhko Iryna, Frolova Natalya, Dyahileva Faina
National University of Pharmacy

Summary. The theoretical substantiation of the problem of combining methodological approaches of distant
learning (behavioral, cognitive, constructivist, connectivist) is given and an example of their application in
studying physical and mathematical disciplines in the conditions of distance education in higher educational
institution on the example of National University of Pharmacy (NUPh) is provided. The distance form of education provides the freedom to choose the place, time, method and form of study, and also allows you to receive
education for students from regions, where there are no other opportunities for suitable professional studding
or high-quality higher education, or there is no university of the desirable profile. The application of information technologies in the educational process allows you to provide access to the academic discipline knowledge
without personal communication with the teacher face to face, suggesting communication with the teacher
online in time which is convenient for both teacher and student. Analyzing the approach selection required by
the teacher, they can determine that the main factor in choosing one or another approach is the student with
his own speed, circumstances, wishes, interest and motivation of studding. Depending on them, the teacher
who has tested four (behavioral, cognitive, constructive, and connectivist) approaches chooses the one that is
more relevant to a specific audience. It is impossible to choose an approach to learning that is only interesting
to him. This is especially true when studying students in the physical and mathematical disciplines, which are
considered particularly difficult to perceive and get master. It is well known that the main purpose of learning
is the result, that is, the ability of students to perceive information and be able to apply it outside of educational
institutions in his working, leisure, entertainments or communications. Therefore, the teacher should closely
monitor the work of students, their contribution and penetration into the learning material, as well as the reaction to one approach or another.
Keywords: distance aducation, teaching of physical and mathematical disciplines, methodological approaches,
higher education, higher pharmaceutical education.

остановка проблеми. У зв’язку з глоП
бальною інформатизацією і вхо-дженням
української вищої школи в міжнародний освіт-

ній простір з’являються нові завдання та проблеми їх реалізації у сфері вищої освіти. Одним
з найважливіших напрямків у вирішенні даної
проблеми є впровадження нових інформаційних форм, методів роботи зі студентами вищої
школи. Застосування інформаційних технологій
у навчальному процесі дозволяє забезпечити доступ до знань з навчальної дисципліни поза особистого спілкування з викладачем, можливість
широкого розповсюдження навчальної та іншої
інформації в реальному масштабі часу для будьякої зацікавленої аудиторії, організувати освітній процес з використанням зворотного зв’язку

для оперативного контролю ступеня засвоєння
знань студентами. Окрім того, ефективність застосування дистанційних технологій в освітній
галузі значною мірою залежить від рівня підготовленості викладачів до реалізації дистанційного навчання, належного навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення, а
також від готовності студентів навчатися в умовах дистанційної освіти.
На необхідності активного впровадження дистанційної освіти як одного з напрямків реформування й стратегічного розвитку освітньої системи
України, наголошується також у Національній
доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі «Освіта», Законах України «Про
освіту», «Про вищу освіту» та інших державних
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документах. На підставі зазначеного, проблема
поєднання методичних підходів викладання навчальних дисциплін в умовах дистанційної освіти набуває особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що питаннями впровадження
і використання інформаційно-комп’ютерних
технологій у вищій школі займається багато
науковців, зокрема Б. Блум, А. Андрєєв, В. Биков, Т. Вахрущева, Є. Долинський, М. Загірняк,
В. Ігнатенко, О. Кареліна, І. Козубовська, В. Кухаренко, Є. Полат, О. Рибалко, Н. Сиротенко,
А. Хуторський, Г. Яценко та інші. В останні роки
проблема дистанційного навчання у вищих навчальних закладах досліджується за такими напрямками: принципи дистанційного навчання
(А. Андрєєв, Є. Полат, А. Хуторський); психолого-педагогічні засади дистанційного навчання
(І. Козубовська, В. Кухаренко, Є. Полат); робота
викладача в системі дистанційної освіти (Н. Бєсєдін, Л. Значенко, В. Кухаренко, О. Рибалко,
Н. Сиротенко); методи, форми та засоби створення дистанційних курсів (Є. Долинський, О. Кареліна, І. Козубовська, В. Кухаренко, О. Рибалко,
Н. Сиротенко, Г. Яценко) тощо.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на все,
сказане вище, проблемі поєднання методичних підходів викладання фізико-математичних
дисциплін в умовах дистанційної освіти вищого фармацевтичного навчального закладу було
приділено недостатньо уваги.
Цілі та завдання. Надати теоретичне обґрунтування методичних підходів дистанційного
навчання (біхевіористського, когнітивного, конструктивістського, коннективістського) та навести
приклади їхнього застосування під час вивчення
фізико-математичних дисциплін у вищому фармацевтичному навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Концепції розвитку дистанційної освіти
в Україні визначено, що «дистанційна освіта – це
форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою,
заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання» [1]. Вона відображає індивідуалізований
процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини,
який відбувається за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчання
у спеціалізованому середовищі, яке створене на
основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [2].
Розглянемо як трактують дане поняття різні
науковці.
За визначенням В. Бикова, дистанційна освіта – «…різновид освітньої системи, в якій переважно використовуються дистанційні технології
навчання та організації освітнього процесу. Дистанційна освіта – одна з форм здобуття освіти, за
якою опанування того або іншого рівня за тією
чи іншою спеціальністю здійснюється в процесі
дистанційного навчання» [3].
Є. Полат вважає, дистанційне навчання – це
взаємодія на відстані викладача та студента, яка
має всі властиві навчальному процесу компоненти
(мету, зміст, методи, організаційні форми, засоби
навчання) й реалізовується специфічними засо-

бами інтернет-технологій або іншими засобами,
що передбачають інтерактивність [4]. На думку
Б. Холмберг, О. Сімпсон, дистанційне навчання –
це «нова специфічна форма навчання, яка передбачає використання певних підходів, методів, дидактичних засобів, взаємодії вчителя та студентів» [5].
На наш погляд, дистанційна освіта є цілеспрямованим організованим процесом активної
опосередкованої спільної діяльності викладачів
і студентів, в ході якої майбутні фахівці набувають знань та навичок, необхідних для їхньої
майбутньої професійної діяльності. Ця форма навчання надає свободу вибору місця, часу
і темпів навчання, а також дозволяє отримувати
освіту для студентів з регіонів, де немає ніяких
інших можливостей для професійної підготовки
або отримання високоякісної вищої освіти, немає
університету бажаного профілю, тощо. Дистанційна освіта являє собою сукупність сучасних педагогічних, комп’ютерних і телекомунікаційних
технологій, методів і засобів, що забезпечує можливість навчання без відвідування навчального
закладу, із забезпеченням регулярними консультаціями у викладачів навчального закладу.
З науково-педагогічної літератури [3; 4; 6–8]
відомо, що особливістю дистанційної освіти є наявність інформаційного освітнього середовища,
для роботи у якому студент створює персональне
навчальне середовище для опрацювання необхідних навчальних ресурсів, в основі яких покладено такі методичні підходи, як біхевіористський,
когнітивістський, конструктивістський, коннективістський. Прикладом є Moodle – платформа
для розроблення як окремих онлайн-курсів, так
і освітніх веб-сайтів, тобто набір інструментів (соціальних сервісів, які дозволяють організувати
навчальний процес у мережі Інтернет).
Провівши детальний аналіз наукових психолого-педагогічних досліджень, зупинимося більш
детально на кожному з зазначених методичних
підходів дистанційного навчання. Зокрема, біхевіористський підхід базується на роботах Д. Уотсона, Б. Скінера. Загальна формула засвоєння
за цією теорією спирається на зовнішні стимули
й має вигляд: «стимул-реакція-підкріплення».
Сильною стороною біхевіоризму є зворотній
зв’язок , який впливає на студента. У реальній
аудиторії він забезпечується можливістю спілкування віч-на-віч зі студентами під час лекційних
занять та під час проведення практичних й семінарських занять, коли викладач має змогу безпосередньо спілкуватися зі студентом, оцінювати результати навчання, похвалити чи вказати
на недоліки та шляхи їх усунення. При роботі
зі студентом дистанційно також забезпечується
зв’язок при читанні лекцій онлайн, студенти мають змогу спілкуватися з т’ютором під час онлайн
години та чатів, отримати вчасно коментар на
виконане завдання (не пізніше 24 год).
Зауважимо, що для отримання більш позитивного результату при онлайн навчанні можна
застосовувати геймеризацію, яка дає можливість
відкрити не тільки професіональні, але й особисті риси студенту, його взаємні стосунки з іншими
членами колективу, та визначити його особисту
роль в колективі (як особистості, що є частиною
навчального процесу, так і особистості в розумінні частини суспільства).

Біхевіоризм передбачає чітко-структуроване навчання та фрагментарну подачу знань.
Обидві аудиторії мать змогу познайомитися
з робочою програмою дисципліни, де чітке розмежування матеріалу за модулями, змістовими
модулями, темами, наведені критерії оцінювання знань та вмінь студентів. Кожна тема має
контроль засвоєння матеріалу у вигляді тестових
завдань та практичних завдань. В дистанційному курсі студенти, які набувають вищу освіту,
можуть проходити тестування для самоконтролю
до отримання очікуваних результатів, рекомендації щодо поліпшення своїх результатів.
Біхевіористський підхід до навчання має багато позитивного, так як забезпечує студентів
і викладачів детально розробленою робочою навчальною програмою та передбачає викладання
того чи іншого предмета, матеріал якого градуйований за ступенем складності та вивчається невеликими порціями. Процес навчання необхідно
будувати з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, забезпечувати зворотний
зв’язок, який студент отримує на занятті або безпосередньо від викладача, або у вигляді контрольного варіанту, що передбачений навчальною
програмою.
Біхевіористський підхід до навчання використовується під час практичних занять в аудиторії та під час лекцій онлайн, що проводяться
для студентів дистанційно. Цей підхід має певні
переваги, адже передбачає спілкування студента та викладача віч-на-віч, а також розробки
мотиваційних програм для студентів. В якості
прикладів мотивації студента до навчання може
бути участь у конференції студентського наукового товариства або екскурсії до освітянських музеїв (музей природи, анатомічний музей та ін.).
Другий підхід, когнітивістський, заснований на когнітивній психології та спирається
на принцип свідомості у викладанні та на теорію соціоконструктивізму, згідно з якою студент
є активним учасником процесу навчання, а не
об’єктом навчальної діяльності викладача. Тобто
при плануванні, організації та проведенні навчального процесу викладач повинен враховувати різні когнітивні стилі, а також навчальні стратегії, що спрямовані на засвоєння навчального
матеріалу студентами. В його основу покладено
навчання як внутрішній процес, спрямований
на розвиток студента, його творчість, міжособистісні стосунки, пам’ять, мотивацію та мислення,
а також вбачає кількісний і якісний зв’язок між
вивченим та здібностями студента, рівнем якості
та кількості досягнень майбутнього фахівця, що
добуті під час навчального процесу [9].
Як відмічають науковці [5; 10; 11; 12], когнітивізм – це підхід, який вивчає накопичення, адаптацію й інтеграцію інформації, де акцент робиться на самому процесі навчання, а не тільки на
отриманих результатах. Він визначає важливість
індивідуальних відмінностей і включення різних
навчальних стратегій в онлайн інструктаж, щоб
пристосуватися до таких відмінностей. Тому, для
полегшення складного процесу навчання та створювання своїх власних інформаційних карт студентів необхідно заохочувати та мотивувати.
Зазначимо, що когнітивізм розцінює тих, хто
навчається, як процесор комп’ютера, що обро-
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бляє інформацію, адже він сконцентрований на
внутрішній розумовій діяльності студента. Враховуючи індивідуальні відмінності студента, акцент робиться на способі навчання, а не тільки
на очікуваному результаті. Зокрема, студентам
запропонована подача інформації у вигляді тексту підручника, презентацій лекцій та аудіолекцій. В тексті для залучення уваги та стимулювання сприйняття є виділення найважливішого
в лекційному матеріалі; питання, які потребують
візуалізації, надаються у вигляді інформаційних схем. З метою глибшого сприйняття та детальнішої обробки інформації майбутні фахівці
складають алгоритми встановлення діагнозу,
розв’язують кросворди, тощо.
Відповідно, конструктивістський підхід до
навчання стверджує, що на-вчання – це активний конструктивний процес. Той, хто навчається, – це конструктор-творець інформації. Він застосовується при розв’язанні ситуаційних задач,
що дозволяє персоніфікувати знання та, застосовуючи їх, працювати самостійно. У конструктивістському підході знайшли відбиток різні види
діяльності: усвідомлена навчальна діяльність,
пошукове і творче мислення, врахування особистісних можливостей навчання в індивідуальному
підході та ін. Швидке зростання обсягів інформації й, у зв’язку з цим, необхідність у розвитку
гнучкого ситуативного мислення та пов’язаної
з ним діяльності наприкінці минулого сторіччя
призвели до появи теорії конструктивізму.
Прибічники теорії конструктивізму стверджують, що студенти розуміють інформацію та навколишній світ залежно від своєї персональної
реальності, а, отже, навчаються через спостереження, участь та розуміння, що потім інтерпретують як інформацію у свої знання й використовують у вдосконаленні власної діяльності.
Зокрема, даний підхід застосовується регулярно
під час проведення практичних та семінарських
занять при розв’язанні ситуативних задач.
Четвертий підхід, коннективістський, базується на концепції, що інновації потребують
відкритості, яка породжує себе; а також спрямований на забезпечення розуміння того, як навчаються студенти, особисті знання яких повинні структуруватися та взаємодіяти; у студента
повинна бути можливість розкрити себе. Цей
підхід передбачає самостійну підготовку студентів, тобто готування до семінарських занять,
відповіді на запитання, реферати та доповіді, а
також активно застосовується в основі дистанційної форми навчання. Студенти повинні вміти
самостійно знаходити інформацію та оцінювати
її якість та достовірність, повинні мати можливість контактувати та обмінюватися інформацією з іншими членами групи та курсу. Окрім того,
коннективізм вказує, що процес навчання – це
створення персональної мережі, в якій розміщуються знання того, хто навчається.
Згідно теорії та практики змішаного навчання [13], опис методичних підходів дистанційного
навчання наведено у табл. 1.
На кафедрі фізики Національного фармацевтичного університету т’юторами дистанційних курсів з навчальних дисциплін «Біофізика,
фізичні методи аналізу» та «Вища математика
і статистика» використовують комбінацію за-
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Опис методичних підходів дистанційного навчання

Властивість
Як відбувається
навчання
Які чинники
впливають на
навчання

Роль пам’яті
Як здійснюється
передача знань/
навичок
Описувані типи
навчання

Біхевіорізм
чорна
скриня – основна
увага приділяється
спостереженню
за поведінкою
заохочення,
покарання, стимул

Когнитивізм
структуровано,
послідовно
існуюча схема,
попередній досвід

пам’ять – це різні
сполучення з
повторного досвіду, кодування,
зберігання, пошук
де головну роль
грають заохочення та вилучення
і покарання
копіювання
стимул, відповідь
конструктів знання
«того, хто знає»
засноване на
побудоване
міркуванні, ясних
на виконанні
цілях, вирішенні
завдань
проблем

значених вище методичних підходів, враховуючи те, що ці дисципліни є міждисциплінарними
та пов’язують між собою знання з різних областей
науки. Адже програмна оболонка MOODLE, яка
застосовується в НФаУ, дозволяє не лише отри-

Таблиця 1

Конструктивізм
соціально,
тобто здійснюється
за персональною
участю кожного
студента
залучення, активна
участь, соціальний
і культурний
чинники

Коннективізм
соціально, розподілене
всередині мережі,
технологічно оснащене,
шляхом розпізнавання
та інтерпретації патернів

попереднє знання
в поєднанні
з поточним
контекстом

адаптивні моделі,
що відображають
поточний стан мережі

різноманітність мереж,
міцність зв’язків,
контекст включення

з’єднання (додавання)
з вузлами та збільшення
мережі
навчання з
соціальне навчання комплексне
базою
(погано піддається мінливою
і різноманітністю джерел
опису)
знань

соціалізація

мувати студентами електронні методичні рекомендації, але й організувати зворотний зв’язок
і повноцінний навчальний процес із використанням мережевих комп’ютерних технологій.
Наведемо приклади (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Зовнішний вигляд презетнаційного матеріалу до курсу дисципліни
«Біофізика, фізичні методи аналізу» з теми «Фізика макромолекул» з використанням сучасних
комп’ютерних технологій для підготування мультимедійних презентацій https://prezi.com [14]

				
а				
б
а
б
Рис. 2. Зовнішній вигляд ресурсів, які використовуються при викладанні курсів:
а – інтерактивний плакат до курсу дисципліни «Вища математика і статистика»,
створений за допомогою https://www.thinglink.com [15], б – зовнішній вигляд
форуму взаємодопомоги до курсу дисципліни «Біофізика, фізичні методи аналізу»
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Наведені приклади демонструють актуальність використання сучасних комп’ютерних технологій під час створення навчально-методичних матеріалів до провідних дисциплін кафедри
фізики НФаУ.
Висновки та перспективи подальшого
розвитку. Аналізуючи підбір необхідного підходу викладачем, можна визначити, що головним
фактором вибору того чи іншого підходу є студенти. Залежно від них, викладач випробувавши чотири (біхевіористський, когнітивний, конструктивіський та коннективістський) підходи
вибирає той, який буде більше підходити до певної
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аудиторії. Викладач не може вибирати підхід до
навчання, який цікавий йому, особливо при викладанні фізико-математичних дисциплін, які
вважаються особливо важкими для сприйняття.
Кожен викладач повинен уважно слідкувати за
студентами, його сприйняттям і реакцією на той
або інший підхід. Головною метою навчання є результат, тобто, здатність студентів сприймати інформацію і вміти нею користуватися за межами
навчальних закладів.
Подальший науковий розвиток цієї багатогранної проблеми може стати продовженням цікавого й корисного дослідження.
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Актуальність та важливість лінгвостатистичного дослідження
письменника Романа Іваничука у романі «Орда»
Анотація. Стаття присвячена актуальності дослідження ідіостилю автора як способу володіння засобами
мови, статистичного підрахунку вживаності слів у творі письменника Романа Іваничука «Орда». Дослідження індивідуального стилю автора дає змогу проаналізувати та визначити закономірності функціонування та розвитку мови в часі та просторі, а також оцінити внесок автора в систему художніх засобів.
У статті досліджено використання статистичних даних у лінгвістичному профілі автора. Дані, які зібрані процедурами статистичної лінгвістики, використовуються для виявлення стилістичних особливостей
письменника Романа Іваничука. У дослідження використано структурне роззначення, яке допомагає виявити індекси винятковості та різноманітності автора, багатогранності його словника та готує текст до
процесу ідентифікації текстової форми слова як представника тої лексеми, що зберігається у словнику.
Ключові слова: ідіостиль, лінгвостатистичні дослідження, вживаність слів, статистика, структурне
роззначення.
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ФІЛОЛОГІЧНІ науки

The relevance and importance of linguistic and statistical study
of the writer Roman Ivanychuk in the novel “Orda”
Summary. The article is devoted to the topicality of the study of the author's idiostyle as a way of mastering
the means of speech, the statistical calculation of the use of words in the work of the writer Roman Ivanychuk
«Orda». The study of the author’s individual style makes it possible to analyze and determine the patterns of
functioning and development of language in time and space, as well as to evaluate the author’s contribution to
the system of artistic means. The study of the individual style of the author includes research and analysis of
the choice of language and stylistic means of the writer, the main idea and its manifestation. It is determined
that the individual style of the author is a complex but structurally integrated system of aesthetically creative
selection and understanding of different linguistic elements inherent in the text activity of author Roman Inanychuk. The style of the author depends mainly on the selection of specific language means in accordance with
the basic idea behind his creativity and personal linguistic and stylistic preferences. The article explores the
usage of statistics in the author’s linguistic profile. The data collected through statistical linguistics are used to
identify the stylistic features of writer Roman Ivanychuk. The study uses structural marking to help identify
indixes of the author’s exclusivity and diversity, the versatility of his vocabulary, and prepares the text for the
process of identifying the textual form of a word as representative of that token stored in the dictionary. Structural text marking provides information about the structure of text, allowing us to separate words, borders of
sentences and paragraphs. The statistical survey of large sets of texts enables one to delve deeper into the laws
of the functioning of linguistic units in speech. Statistical methods are one of the methods that are best devoid
of subjectivity; they provide a basis on which to draw linguistic conclusions. Statistics allowed us to generalize
complex numerical linguistic data to draw accurate conclusions, since intuitive comparisons cannot always be
used to tell us anything significant about linguistic variability.
Keywords: idiostyle, linguistic statistics, word usage, style, statistics, structural marking.

остановка проблеми. Індивідуальний
П
стиль автора є невід’ємною частиною вивчення лінгвостилістики та когнітивної лінг-

вістики та є багаторівневим проявом особистості [8, с. 2]. Зацікавлення до індивідуальності
автора та його впливу на мистецьку спадщину
завжди було актуальним. Власне лінгвістичні
дослідження, які почали вивчати це питання,
набули своєї популярності в середині 20-х років
ХХ ст. і досі поняття «ідіостилю автора» є одним
з найбільш суперечливих.
Попри високу увагу до цього поняття, в сучасному науковому просторі досі не визначено спільних підходів до тлумачення поняття «ідіостиль»
як складової лінгвістичного дослідження. Лінгвіст В. Виноградов стверджував, що загальні риси
© Бахурська Л.З., Лотоцька Н.Я., 2019

та процеси розвитку мови найкраще виражані
через ідіостиль. Індивідуальний стиль автора дослідник трактує, як складну, але структурно поєднану систему естетично творчого добору та розуміння різних мовних елементів притаманних
текстовій діяльності певного автора [2, с. 135].
Ідіостиль асоціюється із системою мовних
та стилістичних засобів, властивих художній
ідентичності автора та із специфічними рисами
мови автора, до яких можуть належати лексичні, семантичні, граматичні або стилістичні особливості текстів. Для того, що повністю зрозуміти
ідіостиль письменника завдання вчених полягає
не лише в тому, щоб проаналізувати мовні засоби, але й у вивченні біографії, життєвого досвіду
та психологічної особистості автора.

Статистика може бути використана не лише
в математичних дослідженнях, а й власне бути
пов’язаною з вивченням ідіостилю автора. На
жаль, серед лінгвістичної спільноти статистичні
методи часто уникають. Статистика дозволяє нам
узагальнити складні числові лінгвістичні дані,
щоб зробити з них висновки, адже інтуїтивні порівняння не завжди можуть бути використані для
того, щоб сказати щось істотне про мовну варіативність [11, с. 6]. Статистичні методи є важливим пунктом при укладанні частотних словників, адже допомагають підібрати найуживанішу
лексику та дослідити лексичний склад мови. Не
менш корисними ці методі є при укладанні корпусу, адже один із статистичних методів – процес
зняття омонімії, полегшує автоматичну обробку
тексту. Кількісні статистичні методи застосовують
у перекладознавстві в процесі зіставлення та порівнянні двох мов при перекладі.
Статистичне обстеження великих сукупностей текстів зумовлюється необхідністю глибше
проникнути в закони функціонування мовних
одиниць у мовленні. У свої роботі дослідникилінгвісти застосовують статистичні методи для
виміру зв’язків між мовними елементами, встановлення подібності чи відмінності між кількісними сукупностями, для розподілу мовних
одиниць у мові, та навіть для встановлення
тенденцій розвитку мови [6, с. 1–2]. Застосування статистичних у лінгвістиці забезпечує високу надійність результатів, адже вона базована
на точних кількісних даних, які можна перевірити [3, с. 27–28]. Дані, зібрані процедурами
статистичної лінгвістики, використовують для
виявлення стилістичних особливостей авторів,
з'ясування джерел текстів, розшифрування історичних текстів та вирішення проблем стенографії, теорії комунікацій та інформатики.
Аналіз досліджень та публікацій. Проблемі «ідіостилю» присвячені праці В.А. Кухаренко,
І.А. Тарасової, Н.С. Болотнової, Г.Я. Солганіка,
Н.І. Головченко, В.В. Лєдєнової, В.Г. Щукіна та інші
[8, с. 2]. Незважаючи на високу зацікавленість цим
поняттям, досі не визначено спільних підходів до
тлумачення дефініції «ідіостиль» як складової лінгвістичного дослідження. До прикладу, український
учений О. Пономарів вказує, що загальні риси
та процеси розвитку мови краще виражаються через
ідіостиль [10, с. 332] та те, що в літературному стилі
показано багатство національної мови [5, с. 15].
Суперечливим серед дослідників є не лише
питання щодо дефініції поняття «ідіостилю», але
й ототожнення та розмежування понять «ідіостиль»
та «ідіолект». Р.Х. Робінсон інтерпретує ідіолект
як мовленнєві навички особи [Цит. за: 1, с. 40], а
М. Юсслер говорить про те, що ідіостиль це так звана своєрідна форма мовлення індивіда [9, с. 186].
Якщо говорити про лінгвостатистику у вузькому сенсі, то це вивчення деяких математичних
проблем, пов'язаних з лінгвістичним матеріалом, а головним чином з видами статистичних
розподілів мовних одиниць в тексті. Багато дослідників (В.І. Перебийніс, An. Woods та ін.) присвятили свої праці використанню статистичних
методів у лінгвістиці. Дослідниця В. Перебийніс
визначила безпосереднє співвідношення між
статистикою та мовними дослідженнями, наголосивши на тому, що мова має кількісні характе-
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ристики та є складною системою, яка підпорядковується статистичним законом [4, с. 20].
Одним з найпоширеніших методів лінвостатистичного аналізу – це аналіз, заснований на
так званому законі Зіпфа, що зводиться до рівняння виду: F × i = const, де F – частота слова
в частотному словнику, а i – ранг цього слова.
Таким чином, закон Зіпфа виступає як модель
опису розподілу слів по частоті, однак на кожен
випадок вводяться коригувальні коефіцієнти
певним чином позбавляють його так званої «пророчої сили». Проблема зв'язку частоти слова
і його рангу змикається з проблемою оцінки лексичного багатства тексту або сукупності текстів.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. У будь-якому дослідженні
творчості письменника важливим етапом є розуміння власне його «індивідуального стилю». Дослідження «ідіостилю» дають змогу оцінити внесок
автора в систему художніх засобів, проаналізувати та визначити закономірності функціонування
та розвитку мови в часі та просторі. Використання
статистики у лінгвістичних дослідженнях є сучасним підходом для опису, наприклад, лексичного
рівня у художніх творах. Поняття індивідуального
стилю автора не завжди вважається важливим етапом у дослідження його творчості та певних лінгвістичних даних пов’язаних із специфікою вживання
мовних одиниць у творах автора. Cтатистичні методи допомагають визначити найуживанішу лексику, що є важливим етапом при укладанні частотних словників у лексикографії. На превеликий
жаль, серед лінгвістичної спільноти статистичні
методи в основному ігноруються або уникаються.
Причинами цього може бути те, що статистику
відносять лише до царини математичних наук, а
також існує відчуття, що ці способи можуть порушити «магію» літературного тексту.
Мета статті. Головною метою цієї роботи полягає дослідження творчості письменника Романа Іваничука у романі «Орда» з лінгвістичної
точки зору. Актуалізувати дослідження літературних творів на статистичному рівні та показати важливість використання статистики на
прикладі результатів отриманих з структурного
роззначення роману «Орда».
Виклад основного матеріалу. Для проведення лінгвостатистичного дослідження роману
«Орда» Р. Іваничука було виконано кілька етапів
підготовки для отримання необхідних результатів.
Першим етапом є структурне роззначення речень твору Романа Іваничука «Орда». Варто звернути увагу на те, що структурне роззначення тексту
представляє інформацію про структуру тексту, дає
змогу відокремити слова, межі речень та абзаців.
Попередньо проведене структурне роззначення
речень тексту Романа Іваничука, що уможливить
визначення частотності, довжину речень, розподіл
кількості букв у словах та реченнях твору, числові характеристики вибірки, визначення абсолютних та відносних частоти. Отримані результати
структурного роззначення допоможуть визначити
особливості ідіолекту Романа Іваничука у творі
«Орда» та виявити індекси винятковості та різноманітності автора, багатогранності його словника.
За допомогою структурного роззначення, ми
отримали загальні дані про роман, які допоможуть у подальших порівняннях та висновках.

ФІЛОЛОГІЧНІ науки
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Таблиця 1
Довжина тексту у різних одиницях
Одиниця

Кількість

Слово

61136

Буква

Речення
Абзац

Розділ

Частина

317576
3614
1331
19
1

Обробка статистичного роззначення твору
дала нам результат того, що у одній частині роману «Орда» Р. Іваничука є 19 розділів, які загалом містять 1331 абзаців, які, у свою чергу,
складають 3614 речень. Усі ці речення загалом
нараховують 61136 слів, які в свою чергу містять
317576 букв.
Структурне роззначення готує текст для подальшого проведення процесу лематизації, а
якщо бути більш точними, то до процесу ідентифікації текстової форми слова як представника
тої лексеми, що зберігається у словнику [7, с. 30].
Оскільки, однією із актуальних проблем, які зустрічаються при обробці художнього тексту є наявність морфологічної та лексичної омонімії, яка
в подальшому ускладнює автоматичну обробку
тексту, то при укладанні корпусу, наступним
важливим кроком є процес зняття омонімії.
Внесені структурні позначки у тексті були використані для проведення подальшого лінгвостатистичного дослідження роману «Орда».
Результатами першого підрахунку є розподіл
кількості букв у словах твору. Результати статистичного обстеження при одиниці виміру – буква.
Розглядаємо розподіл абсолютних та відносних
частот.

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

Таблиця 2
Розподіл кількості букв у словах твору
Кількість
Розподіл
Розподіл
букв
абсолютних частот відносних частот
у словах
(у всьому тексті)
(у всьому тексті)
1
6597
10,79%
2
8081
13,22%
3
5071
8,29%
4
7430
12,15%
5
7484
12,24%
6
6663
10,90%
7
5913
9,67%
8
5139
8,41%
9
3456
5,65%
10
2348
3,84%
11
1460
2,39%
12
754
1,23%
13
386
0,63%
14
194
0,32%
15
80
0,13%
16
39
0,06%
17
17
0,03%
18
15
0,02%
19
6
0,01%
20
3
0,00%

Найчастотнішими у романі «Орда» є слова,
кількість букв яких дорівнює 2 – 8081 (13,22%); 5 –
7484 (12,24%); 4 – 7430 (12,15%); 6 – 6663 (10,90%);
1 – 6597 (10,79%); 7 – 5913 (9,67%); 8 – 5139 (8,41%);
3 – 5071 (8,29%); 9 – 3456 (5,65%); 10 – 2348 (3,84%);
11 – 1460 (2,39%). Слова, кількість літер у яких
становить 12 є найменшчастотними у творі та їх
довжина становить 754 (1,23%); 13 – 386 (0,63%);
14 – 194 (0,32%); 15 – 80 (0,13%); 16 – 39 (0,06%);
17 – 17 (0,03%). Найменш вживаними були слова
довжиною 18, 19 та 20 фонем з відповідною кількістю літер – 15 (0,02%), 6 (0,01%) та 3 (0,00%).
Посилаючись на попередні дані, розраховуємо числові характеристики вибірки розподілу кількості букв у словах твору. Результатами
дослідження є кількість значень, максимальне
та мінімальне значення, розмах, середнє та середнє квадратичне значення, коефіцієнт варіації, стандартна та відносна похибка.
Таблиця 3
Числові характеристики вибірки
Значення
N
max
min
R
Ẋ
Ϭ
ν
Sẋ
ε

Весь текст
61136
20
1
19
5,19
2,98
0,5741
0,0121
0,0046

Як бачимо ще з таблиці 1 кількість значень,
тобто слів у романі (N) є 61136. За результатами
дослідження ми бачимо, що максимальне значення кількості букв у словах (max) – 20,тоді як
мінімальне значення (min) – 1; розмах (R) – 19;
середнє значення кількості букв у словах (Ẋ) –
5,19; середнє квадратичне відхилення (Ϭ) – 2,98;
коефіцієнт варіації (ν) – 0,5741; стандартна похибка (Sẋ) – 0,0121; відносна похибка (ε) – 0,0046.
Наступним етапом дослідження є статистичне
обстеження при одиниці виміру – слова. Нижче
наведено кілька даних у таблиці 4 з розподілом
кількості слів у реченнях твору.
Таблиця 4
Розподіл кількості слів у реченнях твору
Кількість слів
у реченні
7
4
8
5
6
11
19 та 22
33 та 35
55, 57 та 70
63, 68, 78, 80, 81, 83,
87, 89, 94, 97, 99,
100 ,107, 108, 119,
120, 127, 136, 137,
138, 144, 156 та 164

Розподіл
абсолютних
частот
200
199
197
195
193
138
68
19
5

Розподіл
відносних
частот
5,53%
5,51%
5,45%
5,40%
5,34%
3,82%
1,88%
0,53%
0,14%

1

0,03%
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Висновки та пропозиції. Виконані дослідження демонструють, що за допомогою статистичних підрахунків було визначено особливості ідіолекту Романа Іваничука у творі «Орда».
Проведене структурне роззначення твору дало
змогу дослідити розподіл кількості букв у сло-
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вах твору, довжину тексту у різних одиницях,
розподіл кількості слів у реченнях твору. У наступних студіях необхідно розширювати кількість показників для подальшого дослідження
індивідуальності автора Р. Іваничука у його
текстах.
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Проблема перекладу біблійних інтертекстуальних елементів
Анотація. Стаття присвячена проблемі перекладу біблеїзмів як особливого виду інтертекстуальних елементів з однієї мови на іншу. У ході дослідження з’ясовано, що таке інтертекстуальність в літературі, чому
вона є важливою для розуміння смислового плану твору. Розглянуто праці філологів, які зробили внесок
у вирішення цієї наукової проблеми, а також дослідників, які розглядали явище біблійних інтертекстуальних елементів; зроблено спробу узагальнити стратегії і тактики перекладу біблеїзмів. Установлено,
що в загальному переклад біблеїзмів зводиться до двох основних стратегій: очуження та одомашнення
біблеїзмів. Серед основних тактик перекладу біблійних інтертекстуальних елементів виділяють еквівалентний / аналоговий переклад, заміну, додавання, відкидання чи пропущення біблеїзму, антонімічний
та описовий переклади.
Ключові слова: інтертекстуальність, інтертекстуальний елемент, біблеїзм, стратегії й тактики перекладу,
одомашнення та очуження біблеїзмів.
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The problem of translating biblical intertextual elements
Summary. The article deals with the issue of translating biblical expressions as a special kind of intertextual
elements from one language into another. It has been determined what the phenomenon of intertextuality in
literature is and why it is so important for grasping the meaning of a literary work. Intertextuality is understood as the theory of textual interaction or intertextual relations within a certain text. It is the influence of
the already existing literary works on the given text and their reflection in it. While analyzing the text, it is
important to identify an intertextual element which sends the reader to the source text (prototext) and helps
to understand the sense of the given text. It is difficult to recognize an intertextual element in a literary work
as a translator should have good background knowledge. Apart from being identified in the source text, an intertextual element must be translated in the right way for it influences an author`s style and intention, carries
additional symbolic and semantic meaning, especially when it belongs to the world semiosphere, like biblical
expressions, for instance. The article examines the works of philologists contributing to the solution of the scientific problem of intertextuality as well as of researchers studing the phenomenon of biblical intertextual elements. The attempt to generalize the strategies and tactics of translating biblical expressions has been made.
It has been found out that in general the translation of biblical expressions is based on two main strategies:
alienation and domestication of biblical expressions. Among the main tactics of translating biblical intertextual
elements, equivalent / analog translation, replacement, addition, rejection or omission of a biblical expression,
antonymic and descriptive translations are defined.
Keywords: intertextuality, intertextual element, biblical expression, strategies and tactics of translation,
domestication and alienation of biblical expressions.
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остановка проблеми. Аналізуючи літеП
ратурний твір, визначаючи його ідейну
суть, важливо звертати увагу на концептуаль-

ний, образний, композиційний, наративний,
часопросторовий, естетичний плани, а також на
мову художнього твору. Використання тих чи інших лексичних засобів може відігравати чималу
роль у трактуванні смислу, який прагне донести
до читача автор.
Літературознавці, які займалися дослідженням аналізу художніх творів, зокрема М. Бахтін, Ф. де Сосюр, Ю. Крістева, Р. Барт, М. Грессе,
Ж. Женетт, Н. Фатєєва, М. Ріффатер виявили,
що для того, щоб зрозуміти семантику, символіку
та зміст твору, потрібно прочитувати текст нібито на тлі низки інших творів з огляду на те, що
певні їх елементи можуть втілюватись у цьому
творі. Вони можуть проявлятися у різних формах
(алюзіях, ремінісценціях, цитуваннях, епіграфах, переказах, запозиченнях сюжетів, образів,
манери викладу тощо), допомагати глибше осягнути зміст написаного, іноді й значно змінюючи
смислове навантаження твору або ж вказуючи,
у якому саме ключі слід сприймати й трактувати
© Білоус І.З., Ікалюк Л.М., 2019

текст. Іноді такі елементи можуть набувати ще
й нового – часто навмисне модифікованого самим же автором – значення. Наявність таких запозичених з інших творів елементів, їх використання в тому чи іншому художньому творі носить
у літературі назву інтертекстуальність.
Інтертекстуальність – не нове для літератури явище. Його ознаки були помітні ще в античні часи та в епоху Відродження [7, с. 32], однак
найбільшого виявлення воно набуло саме в добу
постмодернізму, коли текст перетворюється у гіпертекст, є різнорідним, а його смиловий центр
являє собою ацентричну множинність, стає полівалентним, фрагментарним [5], тобто складається з елементів, запозичених з інших текстів, які
значно впливають на сприйняття та розуміння
смислу твору.
Явище інтертекстуальності не є до кінця дослідженим, літературознавці трактують його
по-різному. Дослідивши та проаналізувавши
праці таких вчених, як М. Бахтін, Ю. Крістева,
Н. Фатеева, Ж. Женнет, М. Фока, В. Воронкова
та С. Швачко, Г. Денисова, Л. Статкевич та ін.,
ми дійшли висновку, що загалом інтертексту-

альність тлумачиться як теорія міжтекстових
відношень або текстуальна інтеракція в межах
певного тексту. Вона є взаємодією різних кодів,
дискурсів чи голосів, які переплітаються в конкретному тексті. Це вплив уже існуючих літературних джерел на певний художній твір та їх
відображення у ньому. При чому інтертекстуальність, за словами М. Фоки, розглядається у двох
планах: у ширшому розумінні – це теорія безмежного тексту, де будь-який текст є інтертекстом, тобто сукупністю елементів вже існуючих
текстів, незважаючи на те, свідомо чи несвідомо
вони були використані автором; у вузькому розумінні про інтертекстуальність можна говорити
лише тоді, коли автор свідомо посилається на попередні тексти [24, с. 11].
За Г. Денисовою інтертекстуальність виражається через такі види елементів (або ж інтертекстів), як [8, с. 112–128]:
– інтертексти, властиві світовій семіосфері,
тобто належать до універсальної енциклопедії;
– інтертексти, властиві певній національній
енциклопедії;
– інтертексти, що являють собою відмінну
рису індивіда, є частиною індивідуальної енциклопедії;
– інтертексти, що використовуються як первинний засіб комунікації, які визначаються як
стереотипні.
Особливої уваги серед вказаних вище груп інтертекстуальних елементів заслуговують ті, що
належать до світової семіосфери, в нашому випадку біблійні, адже Біблія творить широке інтертекстуальне поле: її образи, сюжети, мотиви
розпізнаються майже усіма читачами і слугують
чудовим засобом для дослідження людської природи. Та однак розпізнати інтертекстуальні елементи, які запозичені з Біблії (як і, зрештою, всі
інші типи інтертексів), у конкретному тексті є не
так легко, адже для цього читач повинен мати хороші фонові знання, бути достатньо начитаним.
Для перекладача складність полягає ще й у правильній передачі того чи іншого інтертекстуального елемента (у тому числі біблійного) з мови
оригіналу на мову перекладу, оскільки від цього залежить відповідність перекладу оригіналу,
збереження стилю автора та його замислу. А це
означає, що проблема перекладу інтертекстуальних елементів, особливо біблійних, зважаючи на
їх полісемічність та глибокий філософський зміст,
потребує особливої уваги та наукового підходу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Порівняно незначна кількість філологів займалася дослідженням біблійних інтертекстуальних
елементів. Серед них можна назвати таких, як:
Є. Верещагін, Н. Климович, О. Дзера, А. Кремнєва, М. Обнорська, Т. Клюкіна, О. Шкуран, В. Гак
та ін. Серед науковців, які робили спроби розглянути дане літературне явище, більш ґрунтовно
систематизувати види біблійних інтертекстуальних елементів та подати способи й підходи до їх
перекладу з однієї мови на іншу, можна назвати
Н. Климович, О. Дзеру й Т. Клюкіну. Вони подали чи не найповніші класифікації біблійних
інтертекстів, поділивши їх на види та досліджуючи на матеріалі різних текстів способи перекладу того чи іншого біблійного інтертекстуального
елемента залежно від його виду.
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Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Варто зазначити, що
єдиної класифікації біблійних інтертекстів, як
і самих способів їх перекладу, запропоновано не
було. Не існує й усталеного терміну для поняття
«біблійний інтертекстуальний елемент». Деякі
науковці пропонують свою власну назву й розуміння даних інтертекстів. Проблема перекладу
біблеїзмів, як і інших інтертекстуальних елементів, загалом також не є до кінця дослідженою.
Мета статті полягає у спробі проаналізувати праці вчених, які займалися дослідженням
явища біблійних інтертекстуальних елементів,
та систематизувати отримані нами дані, а саме:
встановити, як називають дані інтертексти й що
вони позначають, узагальнити стратегії й тактики перекладу біблійних інтертекстуальних елементів з мови оригіналу на мову перекладу.
Виклад основного матеріалу. Не існує одного чіткого визначення поняття «біблійний інтертекстуальний елемент». Наприклад, Н. Климович
стверджує, що це слова й вирази, які проникли
в мови з тексту Біблії. За її словами деякі інші дослідники розуміють під біблійними інтертекстами
фразеологічні одиниці й цитати із тексту Святого
Письма або ж слова чи мовні звороти, запозичені
з Біблії [13, с. 3–4]. На думку Є. Верещагіна, це
слова, які або просто запозичені з Біблії, або попали під семантичний вплив біблійних текстів.
Він зараховує до даного типу інтертекстуальних
елементів і цілі біблійні вирази та фрази, а також стійкі словосполучення, що вийшли з Біблії
[4, с. 97]. Такі ж лінгвісти, як: Кунін, Гак, Дубровіна, Булавіна, Жолобова, Камінская, Кочкарьова,
Іванова тощо – розуміють під такими інтертекстами фразеологічні одиниці, взяті з Біблії, та порізному їх називають, а саме: біблеїзм, біблійний
фразеологізм, фразеологічний біблеїзм, фразеологізм біблійного походження [11, с. 2].
Опрацьовуючи наукові роботи, присвячені
темі біблійних інтертекстуальних елементів, ми
зробили висновок, що попри різноголосся трактування даного літературного явища, більшість
вчених називає їх біблеїзмами. Однак О. Дзера,
наприклад, називає такі інтертексти біблемами,
розділяючи поняття біблема та біблеїзм: «Якщо
біблеїзм є мовним виявом біблійної інтертекстуальності, то біблему вважаємо інтертекстуальною
одиницею художнього мовлення» [9, с. 62–63].
Ми ж будемо притримуватися тої назви, яка найбільше фігурує в наукових працях – біблеїзм.
Вважаємо, що до біблеїзмів слід зараховувати
усі слова, вирази, фразеологізми, цитати, які увійшли в мови з Біблії.
Додамо, що залежно від форми лексичного
вираження біблеїзми класифікують на власне
біблеїзми-слова (або ж біблеїзми-власні імена),
біблеїзми-реалії, біблеїзми-назви божественних
істот, біблеїзми-назви біблійних книг чи окремих частин Біблії, біблеїзми-фразеологізми, біблеїзми-цитування, біблеїзми-вигуки, біблеїзми,
які вживаються в англійській мові в латинській
формі та яким відповідає російський біблеїзм
у церковнослов’янській мові [16; 17; 27].
На думку Н. Климович, не можна чітко зафіксувати певні підходи щодо перекладу біблеїзмів.
Вони визначаються в кожному конкретному випадку залежно від перекладацької ситуації, тоб-
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то прагматичної цілі перекладу, типу вихідного
тексту й характеру ймовірного адресата перекладу (читача). Завдання перекладача полягає не
лише в ідентифікації біблійного елемента у текстуальному масиві, співставленні з тим чи іншим типом, а й збереженні зв’язку перекладеного фрагмента з текстом Святого Писання. Таким
чином перекладач повинен продовжити інтертекстуальний простір вихідного тексту. Важливим є і збереження функції біблеїзму в тексті
перекладу. На додачу, невід’ємним є врахування
розбіжностей у використанні біблеїзмів у мовній
парі [15, с. 143–144].
Т. Клюкіна акцентує увагу ще й на частоті
вживання біблійних інтертекстуальних елементів
у тій чи іншій мові та їх стилістичних забарвленнях, адже, за її словами, біблеїзми рідко застосовуються з нейтральним стилістичним забарвленням. Це потрібно для того, щоб передати читачу
те позитивне, негативне, іронічне, святкове чи
яке-небудь інше враження, котре біблеїзм справляє на мовну аудиторію вихідного тексту [17].
На нашу думку, обидві дослідниці мають рацію, оскільки, вважаємо, що будь-який переклад
має бути якомога більше наближений до оригіналу. А це означає максимальне збереження його
елементів з усіх їх аспектами. Якщо автор вживає біблеїзм, очевидно, він робить це з певною
метою. Тому невід’ємним є врахування функцій,
стилістичного забарвлення, значення біблеїзмів.
Варто звертати увагу і на розбіжності лексичного вираження біблеїзмів у мовних парах, адже
й справді, на нашу думку, в перекладах Біблії
той чи інший біблеїзм, наявний в одній мові,
може бути відсутній в іншій або ж перекладений
так, що втрачає своє значення чи його значення змінюється, тому біблеїзм треба таким чином
замінити або перекласти, щоб зберегти інтертекстуальний простір твору. Та спершу перекладач
сам повинен ще й правильно визначати біблеїзм.
Поділяємо думку О. Дзери, яка виділяє три етапи у процесі ідентифікації та перекладу біблеїзму:
1. декодування (перекладач повинен визначити біблійний прототекст, реставрувати форму
ідентифікованого біблійного прототексту мовою
оригіналу й мовою перекладу);
2. визначення й порівняння семіотично-когнітивного статусу біблеїзму в мові-джерелі та вихідній мові (важливим є розпізнати семіотичну
трансформацію біблійного елемента, адже в тексті він може набувати нових смислів);
3. інференція (виведення перекладачем наміру автора щодо передачі певного значення,
побудова гіпотези щодо інформативної інтенції
автора) [9, с. 63–64].
Ми думаємо, що для повноцінного перекладу біблійних інтертекстуальних елементів вище
зазначені етапи є невід’ємними і дуже доцільними. Окрім того, перекладачу слід враховувати цільову аудиторію перекладу. Біблеїзми
часто потребують хороших знань Євангелія, аби
їх розпізнати та правильно протлумачити. Тому
чи завжди доцільним є збереження біблеїзму
в тексті перекладу, якщо його може багато хто
не зрозуміти? Це питання кожен перекладач
повинен уже вирішувати сам. Тут йде мова про
одомашнення або ж очуження біблеїзмів. Перекладач сам вирішує: зберегти інтертекстуаль-

ний елемент у тексті перекладу, але ризикнути
його поверхневим розумінням з боку читача чи
адаптувати цей елемент під читацьку аудиторію, разом з тим жертвуючи його самобутністю
та розірвуючи зв’язок з прототекстом. Якщо він
все ж приймає рішення зберегти біблійний інтертекстуальний елемент, то в такому випадку
має подумати, як же допомогти читачу зрозуміти суть написаного. Це можуть бути якісь виноски з поясненнями, наприклад.
Переклад біблійних інтертекстуальних елементів, вибір стратегій і тактик напряму залежить ще й від типу біблеїзму. Якщо це біблеїзмслово чи власне ім’я, чи цитата, то їх набагато
простіше перекласти, аніж біблеїзми-фразеологізми, наприклад, адже саме в таких випадках
перекладач стикається з проблемою адекватного
та найбільш влучного перекладу, зрозумілого
для читача тої чи іншої мови.
Досліджуючи роботи філологів, присвячені
темі біблійних інтертекстуальних елементів,
ми зробили висновок, що загалом усі стратегії і тактики перекладу біблеїзмів зводяться до
наступних (використаємо приклади, наведені
Н. Климович і Т. Клюкіною, але дещо скорочені й перекладені нами українською мовою)
[13, с. 144–145; 16; 17; 27]:
– еквівалентний переклад, коли в перекладі
застосовуються наявні в мовах еквіваленти чи
аналоги біблеїзмів. Наприклад:
1) «Well, think of wretches of our flesh and blood
our flesh and blood…» – Подумай про нещасних
дітей, нашого тіла і крові… (Tess of the D’Ubervilles);
2) «He’s goin’ to hell on a poker, praise Gawd» –
Він в пекло на кочерзі в’їде, слава Господу (The
Grapes of Wrath);
3) Fiat Lux (Let there be light) – Нехай буде
світло (Genesis 1:3);
– добавлення біблеїзму в текст перекладу,
коли у вихідному тексті немає біблійного
елементу, але він є у тексті перекладу:
1) «Ah!» he said. «Take the man for what he
means» – Господи! Не шукай ти в сказаному
більше того, що там є (The Portrait of a Lady);
2) «It was very probably this sweet-tasting property of the observed thing in itself that was mainly
concerned in Ralph’s quickly-stirred interest in the
advent of a young lady who was evidently not insipid» – Заборонений плід солодкий, і, напевно,
саме ця обставина була причиною того, що
поява молодої леді, яка явно не відносилася до
розряду зануд, викликало в Ральфа раптову
зацікавленість (The Portrait of a Lady);
– відкидання або ж пропущення біблеїзму
під час перекладу, коли у мові перекладу
немає аналога:
1) «My God, she’s a-getting’ big,» he said. – Ну й
грубшає вона в нас! (The Grapes of Wrath);
2) «Clare’s late enthusiasm for Tess had infected her through maternal sympathies, till she had
almost fancied that a good thing could come out of
Nazareth – a charming woman out of Talbothays
Dairy» – Захоплення, з яким Клер ще недавно
говорила про Тесс, пробудило в ній материнське
співчуття, і вона вже майже готова була
повірити, що на й мисі Телботейс можна
знайти чарівну жінку (Tess of the D’Ubervilles);
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– антонімічний переклад:
1) «God Almighty, the fan belt’s gone!» – А чорт!
Ремінь лопнув у вентилятора! (The Grapes of
Wrath);
2) «The women are positive demons» – Жінки –
це справжні англели з рожками! (Lady Chatterley`s Lover);
– заміна біблеїзму, тобто передача його
іншим, небіблійним варіантом (дуже схоже до
тактики відкидання біблеїзму):
1) «Christ, look at ‘er!» – Полюбуйтесь-но. Ну і
ну! (The Grapes of Wrath);
2) «By God, she’s gettin’ cold, ain’t she?» – Ух ти!
А стало прохолодно! (The Grapes of Wrath);
– описовий переклад, коли перекладач ніби
пояснює біблеїзм:
«It was the keeper, he stood in the path like Balaam’s ass, barring her way» – Стояв нерухомо,
вперто, і загороджував їй шлях. Це був єгер
(Lady Chatterley’s Lover);
Цікавими
є
біблійні
цитування,
які
передаються в тексті перекладу відповідними
цитатами з Біблії (вони називаються прямими
цитуваннями), або ж цитати, які навмисне
модифікуються автором за допомогою додавання
власних слів, скорочень чи заміни деяких
компонентів (такі цитати використовуються
в ролі інтертекстуальних елементів набагато
рідше). Для прикладу [27, c. 512-513]:
1) «The Heavens declare the Glory of God,
and the Firmament sheweth His handiwork» –
«Небеса оповідають славу Божу, і діло рук Його
проголошує твердь небесна» (American tragedy)
(The Old Testament / Psalm 18:2);
2) «Thy desire shall be to thy mate» – «І буде до
жінки твоєї потяг твій» (American Tragedy)
(The Old Testament, Genesis, 3:16).
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У
другому
випадку
маємо
приклад
модифікованого цитування, адже в оригіналі,
в англійському перекладі Біблії, воно звучить так
[26]: «Thy desire shall be to thy husband».
Висновки і пропозиції. Отже, переклад біблеїзмів, як і будь-яких інших інтертекстуальних
елементів, є непростим завданням. Перекладач повинен не лише вміти ідентифікувати біблійний елемент у тексті, але й правильно його передати, звертаючи увагу на його тип, семантичне та символічне
значення, функціонування в тій чи іншій мові, стилістичне навантаження. Загалом переклад біблійних інтертекстуальних елементів зводиться до двох
принципів: одомашнення та очуження. Перекладач робить вибір: пожервувати біблеїзмом заради
ліпшого сприйняття тексту читачем чи ускладнити
розуміння тексту останнім, але зберегти біблійний
інтертекстуальний елемент, наголосити на його
унікальності та важливості.
В основному виділяють такі тактики перекладу біблійних інтертекстуальних елементів:
еквівалентний або аналоговий переклад, заміна
біблеїзмів, антонімічний та описовий переклади,
додавання або ж відкидання (чи пропущення)
біблеїзму.
На нашу думку, вибір тої чи іншої тактики
перекладу має залежати від кожного конкретного тексту та цільової аудиторії, для якої, власне,
й створюється переклад. За Т. Клюкіною біблійні інтертекстуальні елементи рідко вживаються
з нейтральним стилістичним забарвленням [17].
Тому вважаємо, що найкраще зберегти біблеїзм
у тексті перекладу, адже він доповнює смисловий план твору, стилістично забарвлює текст
та маркує його зв’язок з біблійними сюжетами,
мотивами, образами тощо, таким чином допомагаючи глибше осягнути змістовий план твору.

1. Барт Р. От произведения к тексту. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Москва : Прогресс, 1989.
С. 413–423.
2. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных лет. Москва : Худож. лит., 1975. 504 с.
3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Сост. С. Бочаров, примеч. С. Аверинцев и С. Бочаров. Москва :
Искусство, 1979. 424 с.
4. Верещагин Е.М. Библейская стихия русского языка. Русская речь. 1993. № 1. С. 90–98.
5. Воронкова В.Г., Швачко С.О. Лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності: архетипне й символічне.
Рецензія на монографію Переломової О.С.: Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського
художнього дискурсу: діахронічний аспект: Монографія. Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 208 с.
URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_35_24.pdf (дата звернення: 06.06.2019).
6. Гак В.Г. Особенности библейских фразеологизмов в русском языке (в сопоставлении с французскими
библейскими фразеологизмами). Вопросы языкознания: сборник научных статей. 1997. № 5. С. 55–65.
7. Гринишина І.І., Марченко Т.М. Інтертекстуальність та її роль в аналізі літературного твору. Наукові видання
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Літературознавство». 2012. № 12. С. 31–35.
8. Денисова Г. Интертекстуальность и семиотика перевода: возможности и способы передачи интекста. Текст.
Интертекст. Культура : сб. докл. междунар. науч. конф. Москва, 4-7 апреля 2001. Российская академия
наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова; ред.-сост.: В.П. Григорьев, Н.А. Фатеева. Москва: Азбуковник, 2001.
С. 112–128.
9. Дзера О.В. Біблема як одиниця біблійного інтертексту: перекладознавчий підхід. Науковий вісник ДДПУ
імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2018. № 9. С. 61–67.
10. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. Пер. з англ. М. Гірняк. Львів : Літопис, 2004. 384 с.
11. Жевнерович Е.Э. Библеизмы как лексические единицы в русской и английской лингвистике.
URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/189893 (дата звернення: 07.06.2019).
12. Женетт Ж. Палимпсесты: Литература во второй степени. Фигуры: Работы по поэтике: в 2 т. Москва, 1998.
С. 79–93.
13. Климович Н.В. Библеизмы в художественном тексте: типологический, функциональный и переводческий
аспекты. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Иркутск,
2011. URL: http://cheloveknauka.com/v/343165/a?#?page=1 (дата звернення: 13.06.2019).
14. Климович Н.В. К вопросу об определении библеизма в лингвистике. URL: https://freedocs.xyz/docx-170771102 (дата
звернення: 12.06.2019).

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

Список літератури:

942

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

15. Климович Н.В. Особенности перевода интертекстуальных элементов библейского происхождения в
художественном тексте. Вестник ТГПУ. 2013. № 10(138). С. 141–147.
16. Климович Н. К вопросу о приемах перевода библеизмов-слов в художественном тексте. URL: http://er.nau.edu.ua/
bitstream/NAU/22975/1/К_вопросу_о_приемах_перевода_библеизмов-слов.PDF (дата звернення: 14.06.2019).
17. Клюкина Т.П. Особенности употребления и перевода английских и русских библеизмов. Альманах «Столпотворение». 2003. № 8–9. URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/klyuk-bible-phrases.shtml (дата звернення: 15.06.2019).
18. Копєйцева Л.П., Дрібноход І.О. Структуротворчі модуси змістової організації художнього тексту. С. 157–160.
URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/954/1/1.pdf (дата звернення: 02.06.2019).
19. Кремнева А.В., Обнорская М.Е. Библейские мотивы в произведении Д. Стейнбека «На восток от Эдема».
URL: https://cyberleninka.ru/article/v/bibleyskie-motivy-v-proizvedenii-d-steynbeka-na-vostok-ot-edema (дата
звернення: 15.06.2019).
20. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г. Косикова. Москва : ИГ Прогресс, 2000. С. 427–457.
21. Cвяте Письмо Старого та Нового Завіту. Ukrainian Bible 63 DC. United Bible Societies, 1991. 324 c.
22. Статкевич Л.П. Форми реалізації інтертекстуальності в тексті художнього твору. URL: http://www-philology.
univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_936/content/statkevich.pdf (дата звернення: 05.06.2019).
23. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов: Контрапункт интертекстуальности. Москва, 2007. 280 с.
24. Фока М.В. Інтертекстуальність як спосіб формування підтексту. Держава та регіони. Серія : Гуманітарні
науки. 2017. № 2(49). С. 10–13.
25. Шкуран О.В. Біблеїзми: етимологія та реалії. Мовна парадигма східнослов’янських мов. Міжнародна науковопрактична конференція. Збірник матеріалів (Луганськ, 21-22 квітня 2016 року). Луганськ, 2016. С. 55–58.
26. Кing James Bible. URL: https://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-2/ (дата звернення: 17. 06. 2019).
27. Klimovich N.V. Intertextual Elements and Methods of Translation (on the Basis of Translation of English and
American Fiction from English into Russian). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social
Sciences 4. 2010. № 3. Pp. 509–517.
28. Klimovich N.V. Phenomenon of Intertextuality in Translation Studies. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences 2. 2014. № 7. Pp. 255–264. URL: http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/handle/2311/10227/06_
Klimovich.pdf;jsessionid=458347092791293776DEB8B055D1C568?sequence=1 (дата звернення: 05.06.2019).

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

References:

1. Bart, R. (1989). Ot proizvedeniia k tekstu [From the Literary Work to the Text]. Izbrannye raboty: Semiotika.
Poetika [Selected Works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress, pp. 413–423. (in Russian)
2. Bahtin, M.M. (1975). Voprosy literatury i estetiki: Issledovaniia raznyh let [Literature and Aesthetics Issues:
Studies of Different Years]. Moscow: Hudozh. lit., 504 p. (in Russian)
3. Bahtin, M.M. (1979). Estetika slovesnogo tvorchestva [The Aesthetics of Verbal Creation]. (Compiler S. Bocharov,
сomment by S. Averintsev i S. Bocharov). Moscow: Iskusstvo, 424 p. (in Russian)
4. Vereschchagin, E.M. (1993). Bibleiskaia stihiia russkoho yazyka [Biblical Force of the Russian Language].
Russkaia rech [The Russian Speech], no. 1, pp. 90–98. (in Russian).
5. Voronkova, V.H., & Shvachko, S.O. (2008). Linhvofilosofski aspekty intertekstualnosti: arkhetypne y symvolichne.
Retsenziia na monohrafiiu Perelomovoi O.S.: Linhvokulturni kody intertekstualnosti ukrainskoho khudozhnoho
dyskursu: diakhronichnyi aspect: Monohrafiia. Sumy: Vyd-vo SumDU, 208 s. [Linguophilosophical Aspects of
Intertextuality: Archetypal and Symbolic. Review of the Monograph by Perelomova O.S: Linguocultural Codes
of Intertextuality of Ukrainian Art Discourse: Diachronic Aspect: Monograph. Sumy: SumDU Publishers, 208 p.]
Available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_35_24.pdf (accessed 6 June 2019). (in Ukrainian)
6. Gak, V.G. (1997). Osobennosti bibleiskih frazeologizmov v russkom yazyke (v sopostavlenii s francuzskimi
bibleiskimi frazeologizmami) [Features of Biblical Phraseology in the Russian Language (in Comparison with the
French Biblical Phraseology). Voprosy yazykoznaniia: sbornik nauchnyh statei [Linguistics issues: a Collection of
Scientific Articles], no. 5, pp. 55–65. (in Russian)
7. Hrynyshyna, I.I., & Marchenko, T.M. (2012). Intertekstualnist ta yii rol v analizi literaturnoho tvoru [Intertextuality
and Its Role in the Analysis of a Literary Work]. Naukovi vydannia Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho
universytetu im. Lesi Ukrainky. Seriia «Filolohichni nauky. Literaturoznavstvo» [Scientific publications of Lesia
Ukrainka Eastern European National University. Series «Philological Sciences. Literary Studies»], no. 12,
pp. 31–35. (in Ukrainian)
8. Denisova, G. (2001) Intertekstualnost i semiotika perevoda: vozmozhnosti i sposoby peredachi inteksta. Tekst.
Intertekst. Kultura [Intertextuality and Semiotics of Translation: Possibilities and Methods of the Intext
Transmission. Text. Intertext. Culture]. Proceedings of the International scientific conference (Russia, Moscow,
Russian Science Academy, V.V. Vinogradov Russian Language Institute, April 4-7, 2001) (eds. V.P. Grigoryev,
N.A. Fateeva). Moscow: Azbukovnik, pp. 112–128. (іn Russian)
9. Dzera, O.V. (2018). Biblema yak odynytsia bibliinoho intertekstu: perekladoznavchyi pidkhid [Biblical Element
as the Unit of the Biblical Intertext: Translation Approach]. Naukovyi visnyk DDPU imeni I. Franka. Seriia
«Filolohichni nauky». Movoznavstvo [Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.
Series «Philological Studies». Linguistics], no. 9, pp. 61–67. (in Ukrainian)
10. Eko, U. (2004) Rol chytacha. Doslidzhennia z semiotyky tekstiv [The Role of the Reader. Research on Text
Semiotics]. (Translation from English by M. Hirniak). Lviv: Litopys, 384 p. (in Ukrainian)
11. Zhevnerovich, E.E. Bibleizmy kak leksichiskiie yedinitsy v russkoi i angliiskoi lingvistike [Biblical Expressions
as Lexical Units in Russian and English Linguistics]. Available at: http://elib.bsu.by/handle/123456789/189893
(accessed 7 June 2019). (in Russian)
12. Zhenett, Zh. (1998). Palimpsesty: Literatura vo vtoroi stepeni [Palimpsests: Literature in the Second Degree].
Figury: Raboty po poetike: v 2 t. [Figures: Works on Poetics: in 2 vol.]. Moscow, pp. 79–93. (in Russian)
13. Klimovich, N.V. (2011). Bibleizmy v hudozhestvennom tekste: tipologicheskii, funkcionalnyi i perevodcheskii
aspekty. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata filologicheskih nauk [Biblical Elements in
a Literary Work: Typological, Functional and Translation Aspects. Synopsis of the Thesis for the Degree of the
Candidate of Philological Sciences]. Irkutsk. Available at http://cheloveknauka.com/v/343165/a?#?page=1 (accessed
13 June 2019). (in Russian)

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

943

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

14. Klimovich, N.V. K voprosu ob opredelenii bibleizma v lingvistike [On the Question of the Definition of a Biblical Expression
in Linguistics]. Available at: URL: https://freedocs.xyz/docx-170771102 (accessed 12 June 2019). (in Russian)
15. Klimovich, N.V. (2013). Osobennosti perevoda intertekstualnyh elementov bibleiskogo proiskhozhdeniia v
hudozhestvennom tekste [The Features of the Translation of Intertextual Elements of the Biblical Origin in a
Literary Work]. Vestnik TGPU [TSPU Bulletin], no. 10(138), pp. 141–147. (in Russian)
16. Klimovich, N. K voprosu o priemah perevoda bibleizmov-slov v hudozhestvennom tekste [On the Question of the
Approaches of the Translation of Biblical Words in a Literary Work]. Available at: http://er.nau.edu.ua/bitstream/
NAU/22975/1/К_вопросу_о_приемах_перевода_библеизмов-слов.PDF (accessed 14 June 2019). (in Russian)
17. Kliukina, T.P. (2003). Osobennosti upotrebleniia i perevoda angliiskih i russkih bibleizmov [The Features of
the Usage and Translation of English and Russian Biblical Expressions]. Almanah «Stolpotvorenie» [Almanac
«Stolpotvorenie»], no. 8-9. Available at: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/klyuk-bible-phrases.shtml (accessed
15 June 2019). (in Russian)
18. Kopieitseva, L.P., & Dribnokhod, I.O. Strukturotvorchi modusy zmistovoi orhanizatsii khudozhnoho tekstu
[Structure Creation Forms of the Content Organization of a Literary Work]. Pp. 157–160. Available at:
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/954/1/1.pdf (accessed at 2 June 2019). (in Ukrainian)
19. Kremneva, A.V., & Obnorskaia, M.E. Bibleiskie motivy v proizvedenii D. Steinbeka «Na vostok ot Edema» [Biblical
Motifs in «East of Eden» by Steinbeck]. Available at: https://cyberleninka.ru/article/v/bibleyskie-motivy-vproizvedenii-d-steynbeka-na-vostok-ot-edema (accessed 15 June 2019). (in Russian)
20. Kristeva, Yu. (2000). Bahtin, slovo, dialog i roman [Bahtin, Word, Dialogue and Novel]. Frantsuzskaia semiotika:
Ot strukturalizma k poststrukturalizmu [French Semiotics: From Structuralism to Poststructuralism]. (Translation
from French, compilation, introductory article by G. Kosikova). Moscow: IG Progress, pp. 427–457. (in Russian)
21. (1991). Sviate Pysmo Staroho i Novoho Zavitu [Holy Bible of the Old and the New Testiment]. Ukrainian Bible
63 DC, United Bible Societies, 324 p. (in Ukrainian)
22. Statkevych, L.P. Formy realizatsii intertekstualnosti v teksti khudozhnoho tvoru [Forms of Intertextuality
Realization in a Literary Work Text]. Available at: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/
visnyk_936/content/statkevich.pdf (accessed 5 June 2019). (in Ukrainian)
23. Fateeva, N.A. (2007). Intertekst v mire tekstov: Kontrapunkt intertekstualnosti [Intertext in the World of Texts:
Counterpoint of Intertextuality]. Moscow, 280 p. (in Russian)
24. Foka, M.V. (2017). Intertekstualnist yak sposib formuvannia pidtekstu [Intertextuality as the Way of Implication
Formation]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Humanitarni nauky [State and Regions. Series: Humanities], no. 2(49),
pp. 10–13. (in Ukrainian)
25. Shkuran, O.V. (2016). Bibleizmy: etymolohiia ta realii [Biblical Expressions: Etymology and Realia]. Proceedings
of the International Scientific and Practical Conference Movna paradyhma skhidnoslovianskykh mov. Collection
of materials (Luhansk, April 21-22, 2016). Luhansk, pp. 55–58. (in Ukrainian)
26. Кing James Bible. Available at: https://www.kingjamesbibleonline.org/Genesis-Chapter-2/ (accessed 17 June 2019).
27. Klimovich, N.V. (2010). Intertextual Elements and Methods of Translation (on the Basis of Translation of English
and American Fiction from English into Russian). Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social
Sciences, no. 3, pp. 509–517.
28. Klimovich, N.V. (2014). Phenomenon of Intertextuality in Translation Studies. Journal of Siberian Federal
University. Humanities and Social Sciences 2, no. 7, pp. 255–264. Available at: http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/
handle/2311/10227/06_Klimovich.pdf;jsessionid=458347092791293776DEB8B055D1C568?sequence=1 (accessed
5 June 2019).

944

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-200
УДК 81’324’38’42:82-051

Гладун З.О., Кульчицький І.М.

Національний університет «Львівська політехніка»

Основні підходи дослідження індивідуального стилю письменника
Анотація. В сучасному мовознавстві філологи намагаються детальніше вивчити проблему авторського
стилю, що не є дослідженою на достатньому рівні. У статті висвітлено поняття індивідуального стилю
письменника, базуючись на працях відомих мовознавців. Порівняно поняття ідіолекту та ідіостилю в сучасній лінгвістиці, проаналізовано їхні відмінності та тотожності. Доведено, що ідіостиль може охоплювати як і сукупність усіх творів, так і декілька творів з творчого доробку письменника. Описано різні підходи
щодо дослідження індивідуального стилю письменника. Встановлено, що проблема ідіостилю є однією з
найактуальніших у лінгвістиці при дослідженні художнього тексту. Виокремлено підходи, які найбільш
точно дають змогу вивчити поняття ідіостилю на базі текстів письменника Висвітлено різні пояснення
таких понять як індивідуальний стиль, ідіолект.
Ключові слова: авторський стиль, ідіостиль, індивідуальний стиль, ідіолект, індивідуальне мовлення,
статистичний підхід.
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Basic approaches to the study of the individual style of the writer
Summary. In modern linguistics, philologists are trying to study the problem of the author's style more deeply,
but this problem has not yet been sufficiently investigated. The article covers the concept of the individual style of
the writer, based on the works of famous linguists. The concept of idiolect and idyll is compared. Their differences
and identifications are analyzed. It is proved that the idiostyle can cover as well as a set of all works, as well as
several works on the creative achievements of the writer. Therefore, this concept is much broader. Various approaches to exploring the individual style of a writer are described. It is established that the problem of idiostyle
is one of the most relevant in linguistics in the study of artistic text. The approaches that most accurately study
the concept of idiocy based on the writer's creativity are highlighted. In the analysis of features in fiction, the term
"individual style" occupies an important place, because it opens the possibility of defining features of the writer's
outlook. Individual style is usually explored in the literary field. Recently, in linguistics, as well as in cognitive
linguistics, we have seen how widely used the concept of idiostyle is to designate certain features of copyright
speech. Various explanations of such concepts as individual style, idiostyle are explained. Given the current
linguistic tendencies, according to which particular attention is paid to the communicative side of the text, the
analysis of the writer's idolect will consist not only of the analysis of linguistic means (lexical, morphological, syntactic, etc.), by which the linguistic picture of the world of the writer is reproduced, which reproduces his vision
of the environment. ), but also for consideration of the artistic text. For a long time, the attitude of linguists of
different epochs and directions to the problem of the individual factor in language, or idiolect, was contradictory,
showing unequal tendencies – from the known exaggeration of its role to complete neglect. The individual handwriting of the author, his manner is manifested in the very fact of selectivity, the superiority of certain linguistic
means, which often become the basis for the formation of more complex, memorable images.
Keywords: idiolect, idiostyle, individual style, approach , individual speech.
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остановка проблеми У лінгвістиці вважаП
ють доречним вивчення індивідуального стилю на базі авторських текстів, які відображають мову

етносу, оскільки є представником лінгвокультурного
ареалу. В індивідуальному мовленні автор реалізує
свій власний творчий стиль. Зазвичай, при написанні твору, автор використовує національну мову, але
для того, щоб висловити власні почуття та думки, він
додає в художній твір суб’єктивне нашарування. Залежно від лінгвістичних уподобань та смаків письменник демонструє нестандартність стилю за допомогою своєрідних синтаксичних конструкцій.
Оскільки до сьогоднішнього дня у мовознавстві
не виоркремлено єдиного терміну для дефініції значення індивідуального стилю, тим часом проблема
ідіостилю є однією з найактуальніших у лінгвістиці
при дослідженні художнього тексту [11, c. 164].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Тривалий час різні мовознавці різних епох по-різному ставились до значення ідіостилю. Його повністю ігнорували або значно
перебільшували. Нині філологи досліджують світобачення автора та його культурні цінності пара© Гладун З.О., Кульчицький І.М., 2019

лельно з ідіолектом, беручи за основу мову і письменника ,який показує світ через призму свого
бачення. На початку XX століття лінгвісти активно ввели термін «концепція автора», таким чином
вона почали використовувати антропоцентричний
підхід до вивчення мови. Наукове пізнання такого
підходу вивчення мови паралельно розвивається разом з когнітивною лінгвістикою, етнолінгвістикою, соціолінгвістикою та окремої науки –
лінгвокульторології. Різнобічне вивчення різних
напрямків лінгвістики спричиняє різнопланове
дослідження ідіостилю автора [7, с. 168]. Враховуючи сучасні лінгвістичні тенденції. Враховуючи
усі сучасні тенденції у лінгвістиці, аналіз ідіолекту
складається як з аналізу усіх його мовних засобів
так і з розгляду його твору, досліджуючи її як мовленнєво-розумову діяльність письменника.
Аналіз досліджень і публікацій. В. Гумбольдт був одним з перших хто популяризував вивчення повсякденної мови. Б. Блох визначив термін
ідіолект як сукупність усіх потенційних висловлювань, які використовувалися в мовленні в певний
час для взаємодії з іншими мовцями [7, c. 168].

Лінгвісти по-різному підходять до дослідження
поняття стилю. Так, В. Виноградов та В. фон Гумбольдт наголошував на функціональному аспекті.
В. Виноградов був одним з тих, хто ввів категорію
авторського стилю в науку, завдяки йому, термін
ідіостилю став актуальним у лінгвістичній практиці. Текст є основою для того, щоб детально дослідити авторський стиль, чим і можна пояснити манеру вибору притаманний автору. Тим часом вчені,
як-от: Л. Ставицька, В. Григор’єв, Н. Єсипенко,
М. Рудяков встановлюють особливості мовотворчості автора ретельно, вивчаючи літературне надбання письменника [12, c. 208]. О. Павлишенко
маркерами ідіолекту називає лексичні одиниці, які
певний автор використовує у своїх працях частіше
аніж це роблять інші письменники у своїх творах
[15, c. 214]. Б. Стельмах вважає, що домінантами
ідіолекту автора є пунктуація, композиція оповіді,
зорові та слухові образи, ритмомелодика [16, c. 230].
Мета статті: головною метою цієї статті є визначити основні підходи дослідження індивідуального стилю письменника та їх методи, описати терміни для позначення індивідуального
стилю письменника
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час аналізу характерних рис в художній
літературі, термін «індивідуальний стиль» посідає
важливе місце, адже завдяки йому відкриваються можливості щодо означення ознак світогляду
письменника. Індивідуальний стиль зазвичай досліджують у літературознавчій площині. Останнім часом у лінгвостилістиці, а також когнітивній
лінгвістиці ми бачимо наскільки широко використовують поняття ідіостилю для того, щоб позначити окремі риси авторського мовлення. Термін «ідіолект» набув вже сталого значення в мовознавстві
[14, c. 189], тому лінгвісти називають його загальнолінгвістичним. Проте термін ідіолект є прозорішим та має конкретне значення, натомість ідіостилю властивий полісемантизм, адже тут різнобічно
проявляється особистість письменника, присутні
важливі для автора принципи творення тексту,
і мовні конструкції внутрішнього світу митця.
Різні науковці по-різному трактують співвідношення таких термінів як ідіолект та ідіостиль.
Одні кажуть, що це низка стилістичних особливостей, які є властивими для конкретного мовлення. У широкому розумінні поняття ідіолект
включає відтворення конкретної мови конкретною людиною, низку текстів, які створює митець.
Ідіостилем називають стиль твору, що охоплює
як і сукупність усіх творів, так і декілька творів
з творчого доробку письменника, адже про деякі
теми автор може розповідати в декількох творах
Деякі лінгвісти (серед них І. Ковтунова) стверд
жують, що ідіостиль є ширшим за ідіолект, бо ідіо
стиль може відтворити сукупність усіх словесних
засобів письменника. Інші ж науковці ототожнюють ідіолект та ідіостиль: ідіолектом та ідіостилем
називають сукупність різних мовних особливостей
автора (професійних, соціальних, територіальних)
[10, с. 389]. Беручи до уваги ці визначення можна
підсумувати, посилаючись на дефініції термінів
ідіостилю та ідіолекту В. Григор’єва, який пояснює
їх сукупністю мовних засобів певного індивідуума,
що створюється і розвивається протягом усього його
життєвого шляху. Б. Блумфілд говорив, що якщо
уважно провести дослідження, то можна зауважи-
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ти, що неможливо побачити людину, яка в різні
часи буде однаково висловлюватись [17, с. 566].
К. Кайзен пише, що значення ідіолекту можна
розділити на дві категорії. До першої він відносить сукупність всіє мови певної особи, у тому числі на усі вислови [18, с. 513]. Другою категорією
виступають мовні висловлювання, не враховуючи
розумовий знань чи почуттів. Багато лінгвістів акцентують увагу на мовних варіаціях, які роблять
людину унікальною з-поміж інших людей, які використовують у спілкуванні той же діалект. Проте
ідіолект людини тісно пов’язаний з часом, адже
кожен ідіолект існує певний проміжок часу, тому
його і ототожнюють з стилем. Молодограматики
вважали, що людський мозок і є основним місцем
творення мови. Г. Пауль ввів такий термін у мовознавство як індивідуальну мову, індивідуальну
мовну діяльність, індивідуальну неоднорідність.
Когнітивний підхід та мовознавчий аналіз
твору поєднуються, а сам текст можна пояснити як лінгвістичне явище, яке окреслене мовою.
О. Потебня, Ю. Лотман та інші писали про те,
як важливо використовувати саме лінгвокогнітивний підхід під час вивчення тексту відтворення задуму письменника. Завдяки методам
лінгвокогнітивного аналізу можна детально вивчити ментальні процеси, а також стани митця,
що формують його світогляд як представника
конкретного лінгвокультурного ареалу. Концептуальна картина певного етносу відображена
в мовленні художнього тексту [13, с. 318].
Саме лінгвокультурний підхід в теперішній час
є найбільш реалізованим при вивченні художнього ідіолекту. Така увага до лінгвокультурологічних досліджень художніх досліджень існує тому,
що саме ці дослідження допомагають зрозуміти
культурні орієнтири певних етносів через мовні
фактури певного твору, а саме там і зашифрована національно-культурна спадщина. До слова,
лінгвокультурологія ще є не до кінця вивченою,
адже ще досі не виокремлена від таких наук як
соціолінгвістика та етнолінгвістика [9, с. 389].
А. Вежбицька пропонує свій підхід до лінгвокультурологічного вивчення мови, що підійде при
вивченні ідіостилю автора. Для цього потрібно визначити етнокультурні смислові теми у мовних проявах. Інші ж наукові надають перевагу якісному
та кількісному підходам під час аналізу літературного надбання автора. Кількісний підхід досліджує
одиниці фонетичного, лексичного, синтаксичного
рівнів, їх розподіл та частоту в тексті. Наступний
підхід становить низку правил щодо функціонування вищевказаних засобів мовного рівня. Стилістичний аналіз визначає, які мовні засоби є у творі та як
саме письменник їх використовує [3, с. 416].
Проте більшість лінгвістів вважають, що використовуючи метод кількісного аналізу, можна
отримати точні дані при дослідженні мовних засобів у текстах, не беручи до уваги зміст художнього твору. Особливості ідіостилю письменника
допоможуть визначити статистичні характеристики тексту [5, с. 46].
У 60-70 р.р. науковці дійшли висновку, що
для більш точного вивчення ідіостилю письменника потрібний комплексний підхід до вивчення
та аналізування твору. Під комплексним підходом мається на увазі синтез літературознавчих,
а також лінгвістичних методів [6, с. 20].
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Висновки. Отож, можемо зробити висновки,
що ідіостиль є значно ширшим за поняття ідіолекту, адже ідіолект – його основний компонент,
проте індивідуальний стиль письменника потребує подальшого дослідження на основі доробку
митця. Щодо підходу вивчення індивідуального
стилю автора, то найбільш точним є кількісний
підхід, адже він аналізує текст на різних рівнях
мови. Враховуючи усі сучасні тенденції у лінгвіс-

тиці, аналіз ідіолекту складається як з аналізу
усіх його мовних засобів так і з розгляду його
твору, досліджуючи її як мовленнєво-розумову
діяльність письменника. Індивідуальний стиль
автора проявляється через певні лінгвістичні
засоби,які і формують його ідіостиль, адже саме
ідіостиль. Отже ідіостиль є невід’ємнною складовою сучасної парадигми у лінгвістиці, який все
ще вимагає розширених досліджень.
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Фонетико-стилістичні засоби відтворення ідіостилю
Святослава Гординського
Анотація. У мові творів мистецтва звукова сторона відіграє значну роль. Не лише в поезії, а й у художній прозі письменники намагаються досягти, щоб мова була витонченою, легкою, плавною, без складних
для вимови словосполучень. Перш за все, мова ідеться про дотримання загальних вимог милозвучності
характерних для тієї чи іншої мови. Оригінальність індивідуального стилю Святослава Гординського засвідчують особливості мови його творів. Як відомо, звуки хоч і не є значущими частинами слова грають
важливу роль в організації поетичного мовлення. Вміле використання звуків та їх комбінацій дає змогу
поету доносити до читача найтонші імпульси його світовідчуття, втілювати їдейний задум, впливати на
емоції читача. Все це й створює передумови для лінгвоестетичного розуміння певних фонетичних явищ.
Психолінгвісти давно відзначають, що звучання слова часто впливає на образність.
Ключеві слова: ідіостиль, фонема, лексичне значення, звук, ідейний задум.

Domanova Irina, Kulchytskyy Ihor
Lviv Polytechnic National University

Phonetic-stylistic means of reproduction
of Svyatoslav Gordynsky's idiostyle

остановка проблеми. Стаття присвячеП
на проблемі визначення особливості індивідуального стилю письменника шляхом сис-

темного аналізу мови Святослава Гординського,
простежити найзагальніші закономірності процесу еволюції поетичної майстерності митця,
витлумачити й науково обґрунтувати систему
лінгвальних засобів, зумовлених жанровою специфікою творчості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження ідіостилю визначних майстрів
художнього слова – один із актуальних напрямів в українському мовознавстві (О. Потебня,
І. Білодід, В. Русанівський, В. Ващенко, І. Чередниченко, С. Єрмоленко, Н. Сологуб, В. Статєєва, А. Мойсієнко, В. Калашник, Л. Ставицька, В. Чабаненко, М. Пилинський, С. Бибик,
Г. Сюта, І. Мамчич та ін.).
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проте, більша частина
науковців у своїх працях акцентує увагу на за-

гальних питаннях ідіостилю письменників, частіше зарубіжної літератури. А питання розгладу
в новому історичному контексті мови сучасної
української художньої літератури шляхом дослідження ідіостилів вітчизняних письменників, насамперед тих, чия мовотворчість не була
ще предметом спеціального наукового розгляду
є недостатньо вивченими.
Формулювання цілей статті. Метою статті
є визначення особливості індивідуального стилю
письменника Святослава Гординського. Для її
досягнення необхідно виконати такі завдання:
систематизувати й синтезувати загальнотеоретичні підходи до вивчення проблем ідіостилю
письменника; дослідити фонетико-стилістичні,
лексико-семантичні ресурси ідіостилю Святослава Гординського.
Виклад основного матеріалу. Лінгвістичний рівень художнього тексту – це функціональна система мовних засобів, за допомогою яких виражається ідейно-естетичний зміст літературного
© Доманова І.Ю., Кульчицький І.М., 2019
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Summary. The originality of Svyatoslav Gordynsky's individual style is evidenced by the peculiarities of the
language of his works. As you know, sounds, though not significant parts of words, play an important role in
the organization of poetic speech. The skillful use of sounds and their combinations enables the poet to convey to the reader the most subtle impulses of his worldview, to embody a ideological concept, to influence the
emotions of the reader. All this creates preconditions for linguistic aesthetic understanding of certain phonetic
phenomena. The aesthetic and expressive value of euphonium is greatly enhanced when it is focused on the
reader with special purpose and enhanced by special techniques. The simplest and most effective method of
aesthetizing and expressing the poetic speech of Svyatoslav Gordynsky, in our opinion, is the use by the writer
of such phonemes, the pleasant or unpleasant sound of which corresponds to their positive or negative content
(the aesthetics of the beautiful or the aesthetics of the ugly, tragic). Psycholinguists have long noted that the
sound of a word often affects imagery. Sound images and sound symbols are the subject of special research. The
perception of the audio "shell" of the language is to some extent automated, since the listener / reader perceives
only the content of the utterance, without separating the sound "shell" and the semantic nucleus. However, in
some cases, the sound side of a word or expression plays a major role in perception. These include the phonetic
techniques of text elements that emphasize those elements. Consequently, phonetic phenomena can only be
attributes of the author's style in combination with the content of the work as a whole. All these phonetic variants give the poetry a special lightness, grace, tunefulness, smoothness, ease and a certain rhythm. For the
most part, such information is not conceptual, but rather sensory-emotional (although in the middle of a poetic
text, some combinations of phonemes may take over some of the conceptual content of the text). Each sound is
more or less involved in the creation of an audiovisual image of a highly artistic poetic work.
Keywords: idiostyle, phoneme, lexical meaning, sound, ideological concept.
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твору. Мовний рівень виявляє різні рівні: фонетичний, лексичний, фразеологічний, словотвірний, граматичний, які в літературному тексті перевтілюються в механізм естетичного впливу на
читача та встановлюють силу такого впливу.
Орієнтуючись на вибір смислових варіантів слів
і конструкцій, актуальних для вираження і передачі інформації, О. Потебня називав звук мовлення «слухняним знаряддям» думки [10, с. 123].
Загальномовна концепція Л. Щербі побудована виключно на семантичній основі. Він також
відокремлює фонему від мовного потоку та визначає її як одиницю, яка потенційно пов'язана
зі значенням [15, с. 23]. Співвідношення звукової
структури та семантики вираження, набуваючи
ознак визначального явища мови, поступово призводить до необхідності вивчення і ряду інших
питань щодо сприйняття й розуміння значення
та таких характеристик мовця як його інтелект,
культура , освіта, вік, стать, які є предметом спостереження інших наук.
Специфіка вивчення цих аспектів полягає
в активному використанні у фонетиці нових елементів, концепцій та моделей, розроблених на
стику з іншими суміжними науками.
Невід’ємною рисою українського поетичного мовлення ХХ століття протягом усіх періодів
його розвитку залишається висока емоційна
наснаженість, що репрезентує авторське прагнення змоделювати психологічно та естетично
досконалий образ як вектор навмисної орієнтації художньої інформації. І. Качана, звуки мови
розглядаються як одиниці, що мають матеріальну, фізично-акустичну форму і позбавлені сенсу.
Розробляючи теорію фонем, вчені підкреслюють
її функціональне значення в розрізненні слів, а
не у створенні значення [6, с. 132]. В україністиці фонетична організація поетичної мови здавна
була предметом уваги багатьох лінгвістів. Звуки мовлення – єдиний спосіб вираження мовних значень. Однак звуки виражають значення
лише при поєднанні одного звука з іншим – вжитий ізольовано, звук не виражає будь-якого значення. Слово має певне звучання, з яким завжди
пов’язане певне значення. Саме завдяки такому
поєднанню і пізнають слово як мовну одиницю.
Асоціативну
інформативність
голосних
і приголосних репрезентує класифікація способів вираження конотації, у якій навіть евфонія
трактується виразом конотаційного значення,
емоційно-естетичним параметром фонетичної
організації національної мови, що вирізняється
мелодійністю й красою з-поміж усіх мов світу.
На сучасному етапі Л. Українець [13] ретельно дослідила і теоретично обґрунтувала статус
фонетичної конотації, грунтуючись на результатах асоціативного аналізу, систематизувала
й описала у структурі української поетичної мови
ХХ–ХХІ ст. семантичні та прагматичні типи репрезентації фонетичних одиниць незалежно від
їх особливостей сполучуваності й позиції в слові.
Елементи фонічного рівня у поетичному
світі С. Гординського виявляють виразну тенденцію до естетизації та експресивізації художнього мовлення. Фоніка є пріоритетним рівнем
для письменника. В окремих віршах фонетична
композиція його творів не підпорядковується образотворчій системі, а створить її. Щодо впливу

звука на психічний стан людини В. Чабаненко
зазначає: «Слово як сигнал сигналів діє на психологію людини не лише своїм змістом, граматичною формою, дериваційною структурою, а й своїм
звуковим складом. До того ж сприйняття звукового комплексу слова нерідко є суб’єктивним;
воно може пробуджувати різного роду асоціації,
спогади й уявлення. Так само суб’єктивно можуть сприйматися й окремі звуки та їх комбінації» [14, с. 52].
Алітерація та асонанс є потужним корпусом
фонетичних засобів стилістики художнього тексту і постійно знаходяться у полі зору дослідників (І. Арнольд [1], І. Гальперін [2], В. Кухаренко
[7], А. Мороховський [9], Л. Українець [13]).
Ассонанс повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові
милозвучності, підсилює ïï музичність [5, с. 135].
Наприклад:
Тут віє вічний вітер
І трав колишуться гриви,
Груди, на вітер розкриті,
Ловлять дужий порив.
Повітря хемічно чисте,
Високо крила вірлині,
В блакиті променистій
Так непорушно липнуть… [4, c. 15]
Висоту, непорушність, свободу передає не
лише зміст слів. Важливу роль відіграють повторення голосних звуків [і],[и], що створює своєрідний звуковий акомпанемент змістові.
Для мовостилю С. Гординського також показове використання повторів дзвінких та сонорних приголосних як вивіреного засобу забезпечення ритмічності, карбованості та фонетичної
чіткості, стійкості поетичної мови, що значно підсилює зміст відповідного контексту:
Ритмічно переходять дні,
Усі однаково й невловно,
Я їх розміряти мені
Моїм несупокійним словом? [4, с. 18]
Не залишена поза увагою автора також фоносемантика глухих приголосних:
Шипшинні пелюстки, сувої виноградні
І плющ обкутали каміння мовчазне.
Мов давня статуя, забута, в нерозгадній
Спиняюсь тиші я, та стримує мене [4, c. 39]
У цій поетичній строфі часті повтори [п], [ш]
створюють ілюзію тиші, огорнуту забуттям. Говорячи перш за все про наявність у складі глухих такої
експліцитної артикуляційно-акустичної характеристики, як шум, стилістично виправданим та доречним видається текстове нагнітання глухих із
метою посиленого звучання мотивів тихої печалі,
самотності, смутку, а також для семантичної градації образів, для яких ключовою є сама тиша.
Деякі вчені, хоча і заперечують наявність у звуків значення, все-таки припускають, що звуки можуть набувати виразного відтінку в поетичному
чи прозовому творі, якщо вони організовані певним чином. Музичність мови формується певною
закономірністю в чергуванні звуків – поетичними фігурами. Ю. Тинянов писав, що «важливою
є ознака кількості звуків; легко простежити, як
повтор одного звука менше організовує мовлення
ніж повтори груп; при цьому в семантичному від-

ношенні дуже важливо, якого роду групи повторюються. Найбільшу семантичну вагомість одержують при цьому групи початкових звуків слова»
[12, с. 111]. Л. Тимофєєв відзначив, що «повторення
однорідних звуків само по собі нейтральне, та коли
воно пов'язане з іншими елементами емоційно забарвленого мовлення, то воно – в системі – своєю
чергуою стає його елементом, посилюючись разом
із посиленням емоційності, виступаючи одним із
моментів загального емфатичного ладу» [11, с. 93].
Отже, фонетичні явища можуть виступати
ознаками авторського стилю тільки в поєднанні
зі змістом твору загалом. Всі названі фонетичні
варіанти надають поезії особливої легкості, милозвучності, плавності, невимушеності й певної ритмічності. Таким чином, поет зміг продемонструвати, що фонема, як і інші елементи
художнього тексту, мають здатність передавати
інформацію. Здебільшого така інформація є не
концептуального, а, швидше, сенсорно-емотивного характеру (хоча в середині поетичного тексту деякі комбінації фонем можуть брати на себе
частину поняттєвого змісту тексту).
Крім наведених засобів, важливу роль для
створення мелодійного звучання відіграє вільне
володіння лексичним запасом української мови.
З усіх слів, які передають необхідний настрій,
почуття, Святослав Гординський вміє вибрати
таке, що гармонійно поєднує в собі зміст і форму,
тобто слово якнайкраще передає те, що хотів сказати поет, не порушуючи ні поетичного розміру,
ні рими, ні милозвучності фрази. Тому у своїх віршах він часто використовує слова, в яких кількість голосних звуків дорівнює кількості приголосних (самота, готелі, вата, тиша, цілувати,
золота, пориви, царице, непогода, люди, ворог,
тополі, пани, ніколи, пом’яті, уста, несила, тощо:
Вночі, коли важка, нестерпна темнота
Кудлатим чорним псом снеється вкруг постелі,
В обіймах лиш одна коханка – самота,
В розбітої душі обідранім готелі. [4, c. 10]
Сувої хмар біліші,
Ніж гігроскопічна вата,
Лежать у долах, а вище
Снігу останнього плат…[4, c. 15]
Я нахиляюся тоді,
Долонею торкаю висок
І хочу в мрійній самоті
Впіймати невпіймальну тишу. [4, c. 29]
Цим Святослав Гординський досягає надзвичайної легкості, пісенності поетичного тексту,
створює музичний ефект інтимного значення.
Підкреслимо, що різні звукові повторення виступають у художньому тексті як важливий конструктивний інструмент, як спосіб увиразнення
змісту твору. Милозвучність досягається завдяки
розташуванню звуків, які створюють своєрідний
звуковий візерунок, регулярним повторенням
однакових звуків на початку, в середині чи в кінці рядка або всієї строфи. Трапляються найрізноманітніші засоби евфонії мови, від найпростіших
звуковідтворювальних повторів до найскладніших. Існує кілька видів звукоповторів. Саме
вони знаходяться в центрі уваги фоностилістики. Фонетичні повторення можуть виступати в
тексті на межі фонетичного та морфологічного,
фонетичного та лексичного, рівнів.
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Звукова анафора, або єдинопочаток є стилістично звуковий прийом організації поетичного
мовлення є. Л. Мацько пояснює анафору як початковий (ініціальний) повторення однакових
звуків (слів) на початку слів, рядків, речень, абзаців, строф, розділів твору [8, с. 43].
Святослав Гординський виступає як майстер
анафори, яка створює милозвучність та музичність вірша. Як показує аналіз поезій письменник для анафори використовує як повнозначні
слова хтось, даремно, хай, десь, біля, ще так
і неповнозначні (сполучники, прийменники), а
також поєднання слів. Якщо брати до уваги тільки анафори на початку віршованих рядків, то з
50-а випадків – 23 – на повторення одного голосного звука [і], 15 – на повторення одного приголосного звука [в], [р], 9 – повторення цілого
слова. Наприклад:
Поривався за тінню твоєю
І долинами й горами біг,
І душі полум’яну кирею
Простреляв я під ноги – тобі. [4, c. 74]
Крізь синіх жил гарячу ткань нап’яту
Воно бурлить підземним сплеском хвиль,
Воно, – що вірить, що незборне фатум
Стрічає криком збуджених зусиль. [4, c. 75]
Тебе не кликав я ні раз –
Сама ти йдеш за мною далі,
Сама ти натягнула каск,
Зап’яла ремінці сандалій [4, c. 86]
Тут – неба муть. Оголена стерня
Кінчається без сенсу у просторі,
Даремно зір по обріях ганя,
Даремно там шукає він опори. [4, c. 92]
Таким чином, використання звукової анафори є засобом створення звукових образів, свого роду передчуттям складної, тривалої і такої
жаданої боротьби. Завдяки цьому зображена
картина оживає, звучить. Чим своєрідніше й повніше виявляються такі засоби образності й виразності в поетичному мовленні , як повторення
мовних одиниць на фонетичному, фонетико-морфемному чи фонетико-морфологічному рівнях
(асонанс, алітерація, анафора та ін.), тим сила
й функціональна дієвість висловленого стають
могутнішими як семантично, так і за почуттєвоемоційною ознакою.
Висновки з даного дослідження. Отже, кожен звук в більшій чи меншій мірі бере участь
в створенні аудіовізуального образу високохудожнього поетичного твору. Визначальними
у творчості С. Гординського є повторення тих голосних, які на рівні вражень привертають увагу
своєю асоціативно об’єктивованою приємністю
та використовуються для змістових парадигм.
Звукова організація поетичних творів Святослава Гординського відрізняється елементами, які
можна вважати ознаками ідіостилю. Розглянувши семантику повтору [і], ми виявили, що у різних контекстах він може набувати синонімічних,
омонімічних, антонімічних значень, можуть
мати різний характер експресії і різний зміст.
Конотативно-експресивне значення звуків доповнює зміст твору в цілому. Тому, є всі підстави
розглядати фоніку як диференційну ознаку ідіостилю.
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Застосування лексико-семантичних та граматичних трансформацій
при перекладі німецьких фільмів
Анотація. У статті розглянуто теоретичні аспекти перекладацьких трансфор-мацій, зокрема зосереджено увагу на застосуванні лексико-семантичних та граматичних трансформацій при аудіовізуальному
перекладі. На підставі аналізу наукової літератури подано визначення поняття «перекладацькі трансформації». Наведено класифікацію перекладацьких трансформацій відомих вітчизняних та зарубіжних
учених, детально схарактеризовано граматичні та лексико-семантичні трансформації та обґрунтовано
особливості їх застосування під час перекладу кінофільмів.
Ключові слова: аудіовізуальний переклад, трансформація, кінотекст, кінопереклад.
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остановка проблеми. Набуваючи глоП
бального характеру переклад кінофільмів
все більше проникає у науковий простір та зосе-

реджує увагу вітчизняних та зарубіжних учених.
Сьогодні фільм є однією з найбільш домінуючих
форм культури у суспільстві, відповідно, домінує
в міжнародному культурному обміні. Тип перекладу аудіовізуального продукту відрізняється
від інших форм перекладу тим, що в даному випадку мова йде власне про аудіовізуальний переклад. Вчені зазначають, що цей процес включає
в себе аспект «аудіо», відповідно «почуте» та містить візуальний компонент, відповідно «побачене». Таким чином, глядачі фільму отримують аудіовізуальний текст за двома взаємопов’язаними
каналам, які відображаються на екрані. Вченілінгвісти зазначають у своїх наукових працях
про проблеми, що стосуються перекладу кінотексту та пропонують власні стратегії та техніки перекладу, класифікації процесів перекладацької
діяльності у сфері кінематографу. Проте, на сьогодні, єдиної методики кіноперекладу, яка була
б загальною для будь-якого методу перекладу

кіно-фільму (дубляж, субтитрування та ін.), не
було встановлено.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Темі перекладацьких транс-формацій було присвячено багато наукових праць. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми можна виділити
дослідження Я. Рецкера [7], В. Комісарова [4],
Л. Бархударова [1].
Л. Бархударов стверджує, що «досягнення перекладацької еквівалентності («адекватності перекладу»), всупереч розбіжностям у формальних
і семантичних системах двох мов, вимагає від перекладача насамперед вміння зробити численні
і якісно різноманітні міжмовні перетворення, так
звані перекладацькі трансформації, для того, щоб
текст перекладу з максимально можливою повнотою передавав всю інформацію, вкладену в вихідному тексті...» [1, с. 190]. Дослідження, присвячені
особливостям лексичних та граматичних трансформацій при перекладі, аналізувала у наукові
роботі Е. Хабібуліна [9]; В. Лісіцина та Е. Арутюнов ґрунтовно розглянули види граматичних
трансформацій у письмовому перекладі [6].
© Запорожець Д.А., Стецюк Ю.В., 2019
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Summary. The article deals with the theoretical aspects of translation transformations, in particular, focuses
on the use of lexical-semantic and game transformations in audiovisual translation. It is indicated and scientifically substantiated that the translation of films increasingly penetrates into the scientific space and focuses
the attention of domestic and foreign scientists. The necessity of theoretical and practical explanation of the
problems of classification and application of translation transformations to ensure adequate translation of
film text in connection with the active development of cinema and its spread in the cultures of other countries
is indicated. We have found that the type of translation of an audiovisual product differs from other forms of
translation in that in this case we are talking about audio and visual components. On the basis of the analysis
of scientific literature the definition of the concepts "translation transformations" and "audiovisual translation" is given. The importance of solving the identified problem dictated by the need for adequate translation
of films and audiovisual products is substantiated. The classification of translation transformations of famous
domestic and foreign scientists is given. Attention is focused on certain differences in the definition of "translation transformations". Grammatical and lexical-semantic transformations are described in detail and the
peculiarities of their application in the translation of films are substantiated. On the basis of the German film
"Das Leben der Anderen" and the Ukrainian translation of it, the use of a large number of different types of
translation transformations by translators is considered and analyzed; accordingly, among them we identified
lexical-semantic and grammatical transformations: the addition of lexical units, the emission of lexical units,
lexical deployment, lexical folding, generalization, concretization, logical development, conversion, holistic conversion, semantic alignment, and adaptation. Accordingly, it is established that each transformation has its
own characteristics, certain patterns and frequency of use.
Keywords: audiovisual translation, transformation, cinema text, film translation.

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

952

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

Варто зауважити, що зарубіжні вчені В. Коллер (W. Koller) [15] та Х. Хоніг (H. Hönig) [13]
аналізували
застосування
перекладацьких
трансформацій у взаємозв’язку з особливостями
міжкультурної комунікації; вчена В. Хайдрум
(W. Heidrum) [12] розкрила сутність культурологічної компетентності перекладача та з’ясувала
вплив іншомовної культури на розуміння змісту
як цілісного твору.
Перекладачка Снелл-Хорнбі [14] розглядає
подібні перетворення як феномен компаративної
лінгвістики. Розв’язанню обумовленої проблеми,
продиктованої необхідністю адекватного перекладу кінофільмів, присвятили праці вітчизняні вчені: М. Шевченко – аналізував особливості перекладу художніх фільмів [10]; П. Іванова
розробила модель перекладу художніх фільмів.
Особливу увагу вчена звернула на досягнення адекватності сприйняття у перекладацькій
практиці [3]; В. Горшкова аналізувала проблематику кіноперекладу,зокрема – субтитрування
та дублювання кінофільмів [2].
Мета статті полягає у висвітленні лексикосемантичних та граматичних перекладацьких
трансформацій при перекладі німецьких фільмів.
Об’єктом дослідження виступає німецькомовний фільм «Das Leben der Anderen» та україномовний переклад до нього.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Зважаючи на певні відмінності у термінах, багато
лінгвістів, перекладачів та дослідників подають
своє визначення поняття «трансформації». Вітчизняна вчена О. Селіванова [8] пояснює трансформації – як основу більшості видів перекладу, що
полягає в зміні формальних (лексичних або граматичних трансформацій) або семантичних компонентів вихідного тексту, при цьому зберігаючи
інформацію, призначену для передачі.
Як стверджує дослідниця С.-Хорнбі, перекладацькі процеси (трансфор-мації) – це вказівки
щодо перекладу , вони формують мовні рефлекси
хорошого перекладача, але не замінюють свідомої рефлексії, інтуїції та творчості [14].
Важливим також є дослідження перекладачки
Снелл-Хорнбі щодо класифікації трансформацій.
У концепції Снелл-Хорнбі феномен перекладацьких перетворень розглядається як процес перекладу, що не стосуються окремих абзаців чи частин
тексту, а залежить від способу перекладу. При чому
це прийоми перекладу, які повинні бути розроблені для певної мовної пари (наприклад, DeutschEnglisch). З цієї причини, трансформації здебільшого стосуються контрастної лінгвістики, тобто
вони є твердженнями про відмінності в системах
двох мов (лексичні, граматичні, семантичні) [14].
В аналізованому контексті варто розглянути
класифікацію семантичних та лексичних трансформації Снелл-Хорнбі:
–
лексичне
запозичення
(lexikalische
Entlehnung) (перенесення слів з мови оригіналу);
– лексична заміна (lexikalische Ersetzung) (тривіальний випадок: заміна однієї лексеми на іншу);
– лексична структурна заміна (lexikalische
Strukturwechsel) (заміна в області словотворення);
– семантичне запозичення (semantische
Entlehnung) (вербалізація одних і тих же характеристик змісту, наприклад, абсолютних еквівалентів ідіоматичних виразів);

–
семантична
модуляція
(semantische
Modulation) (зміна перспективи за допомогою
вербалізації інших характеристик контенту);
– семантична експлікація (semantische
Explikation) (збільшення ступеня експлікації);
–
семантична
імплікація
(semantische
Implikation) (зниження ступеня екс-плікації);
– семантична мутація (semantische Mutation)
(заміна денотативного вмісту на користь іншого
інваріанта);
– семантична трансформація (semantische
Transformation) ( зміна синтаксичної побудови).
За словами М. Шрайбера, одна з дефініцій
«трансформації» – це техніка перекладу, що відноситься до невеликих розділів тексту і залежить
від мовних і культурних пар. Тобто, за його словами, трансформації означають конкретні прийоми чи стратегії вирішення в конкретних ситуаціях перекладу. Науковець класифікує їх на три
групи, а саме – трансформації тексту, трансформації середовища та трансформації міжмовного
редагування [16]. У порівнянні з іншими концепціями, в науковій праці М. Шрайбера «Переклад і редагування» подано більш чітку систему
методів перекладу. Розглянемо:
– переклад «слово в слово» (Wort für Wort
Übersetzung) (збереження кількості слів, частини мови, порядку слів);
– перестановка (Permulation) (зміщення складових речень);
– поширення (Expansion) (збільшення кількості мовних елементів);
– вилучення (Reduktion) (зменшення кількості мовних елементів);
– міжкатегоріальна заміна (Intrakategoriale
Veränderung) (зміна граматичної функції всередині слова);
– транспозиція (Transposition) (зміна частини
мови).
Відповідно до концепції перекладачки СнеллХорнбі [14], чия класифікація дуже схожа до вище
висвітлених думок М. Шрайбера, можна вио-кремити 7 основних граматичних трансформацій:
–
граматичний
дослівний
переклад
(Grammatische Wort für Wort Überset-zung);
– граматична перестановка (Grammatische
Permulation);
– граматичне розширення / скорочення
(Grammatische Expansion / Reduktion);
– граматична внутрішньокатегоріальна заміна (мовна модифікація граматичної функції)
(Grammatischer Intrakategorialer Wechsel) ;
– граматична транспозиція (Grammatische
Transposition) (зміна частини мови);
– граматичне перетворення (Grammatische
Transformation) зміна синтаксичної конструкції) [14].
В даному контексті варто апелювати до класифікації лінгвістів З. Кучер, М. Орлової та Т. Редчиць, які серед граматичних трансформацій визначають 6 основних:
– додавання граматичних одиниць;
– випущення граматичних одиниць;
– заміна граматичних форм частин мови;
– заміна частин мови;
– факультативні зміни порядку слів, їхніх
частин, членів речення, контрукцій, структури
речення;
– заміна кількості і типів речень [5].

Дослідниця В. Лісіцина граматичні трансформації трактує як перетворення структури речення при перекладі, які відповідають нормам мови
перекладу. Вона теж стверджує, що перетворення можуть бути повними або частковими, тобто
при заміні головних членів речення відбувається
повна трансформація, якщо ж заміняють лише
другорядні – часткова. Змінюватися можуть не
тільки члени речення, а й частини мови. Вчена
акцентує увагу на тому, що зазвичай, це відбувається одночасно [6].
Швейцарський науковець В. Коллер також
досліджував трансформації [15]. Його теорія випливає з перекладацьких відносин. Розглядаючи
термін «трансформація», В. Коллер пояснює цей
зв’язок між цільовим текстом перекладу на одній
мові та вихідним текстом на іншій мові. Також,
за словами В. Коллера, еквівалентність цього цільового тексту повинна бути максимально приближеною до оригіналу. Наприклад, в цільовому тексті повинні зберігатися якості за змістом,
функціональністю та стилем.
Дослідник розглядає лише п’ять можливих
трансформацій при перекладі та подає ґрунтовний аналіз підбору відповідників, поділяючи їх
на 5 підтипів. Розглянемо:
а) Відповідник «один до одного». ( Die Eins-zueins-Entsprechung) – тобто, при перекладі з мови
оригіналу на мову перекладу значення слова
має лише один відповідник.
б) Відповідник «один до багатьох». (Die Eins-zuviele-Entsprechung) – еквіваленти не обов’язково
мають повинні бути схожими за значенням.
в) Відповідник «багато до одного». (Die Viele-zueins-Entsprechung). У мові оригіналу є кілька виразів, в той час як в мові перекладу є тільки один.
В результаті виходить нейтральний переклад.
г) Відповідник «один до нуля». (Die Eins-zuNull-Entsprechung (Lücke)). Може трапитися так,
що перекладач не знайде еквівалента в мові перекладу з мови оригіналу, особливо в разі перекладу термінів.
д) Відповідник «один до частини» (Die Einszu-Teil-Entsprechung). Вираз в мові перекладу
тільки частково відповідає значенню виразу
в мові оригіналу [15].
Як зазначає В. Хайдрум [12], перекладачі
також повинні володіти «міжкультурною компетенцією», яка дозволить їм оцінювати те, як
представники обох культур сприймаються один
одним і якими знаннями про зарубіжну культуру вони володіють, тому певна методика може
створюватися лише для конкретної мовної пари.
Д. Делабастіта виділяє наступні типи трансформацій, чи, як їх характеризує вчена, пари
мовної гри [11].
– Гра слова – гра слова (Wortspiel – Wortspiel).
В мові перекладу є відповідна гра слів, яка адекватно відображає значення гри слова в мові оригіналу;
– Гра слова – гра слова відсутня (Wortspiel – kein
Wortspiel). В мові переладу немає відповідника;
– Гра слова – подібний риторичний засіб
(Wortspiel – ähnliches rhetorisches Mittel);
–
Гра
слова
–
нульовий
переклад
(Wortspiel – Null-Übersetzung). Частина тексту
з грою слів опускається;
– Не гра слів – гра слів (Nicht-Wortspiel –
Wortspiel). У тексті перекладу гра слів вводиться
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в такий момент, коли в початковому тексті її немає. Це служить для компенсації іншої позиції
в тексті, в якій гра слів була опущена [11].
У процесі дослідження нами було встановлено, що в контексті викорис-тання граматичної
трансформації найчастіше відбувалося додавання сполучників та займенників:
– Dreyman, ganz gleich wie oft Sie in Ihren
Stücken schreiben, Menschen verändern sich nicht.
Драйман, мені однаково як часто Ви пишете це
у своїх сценаріях, але люди не змінюються.
Заміна граматичних форм частин мови:
– Das ist genau der arrogante Typ, vor dem ich
meine Studenten immer warne.
Від таких зухвалих типів я і застерігаю своїх студентів. Від таких зухвалих типів я і застерігаю своїх студентів.
– Ich wollte dich nur ins Theater einladen. Просто хочу запросити тебе в театр.
– Ich höre viel über Ihre Arbeit. Я багато чув
про Вашу роботу.
– Aber ich sage dir doch, der ist sauberer als
sauber… Кажу тобі, він чистий…
Серед застосування перекладачем лексикосемантичних трансформацій ми виокремили додавання лексичних одиниць:
– Du siehst, es kommt nicht nur auf gute Noten
im Leben, obwohl meine, ja, dank dir, gar nicht
so schlecht waren. Бачиш, не все в житті залежить від оцінок, хоч у мене, завдяки тобі, оцінки були непогані.
– Das sagt mir mein Bauch… und der lügt nicht.
Я це нутром чую… а моя інтуїція не бреше.
– «Der Dichter ist der Ingenieur der Seele». Драматург – це інженер людської душі.
– Beschreiben Sie mir doch bitte einmal, was Sie
an diesem 28. September gemacht haben? Розкажіть, будь ласка, що ви робили 28 вересня?
– Mein liebes Kind was hast du? Дитино, що з
тобою?
– Aber… versetzen Sie sich doch für einen Moment
in seine Lage. Але… поставте себе на його місце.
Варто зазначити, що додавання лексичних
одиниць є однією з найчисельніших видів лексико-семантичних трансформацій, чого не можна
сказати про випущення лексичних одиниць, які
зустрічалися рідше.
В наступній парі досліджуваних трансформацій, а саме лексичних розгортань та лексичних
згортань, наша думка тільки підтверджується.
Як видно з наступних прикладів, лексичне розгортання в рази перевищує за кількістю лексичне згортання.
– Das hab’ ich doch schon zu Protokoll gegeben.
Я вже давав свідчення для протоколу.
– Ein Lügner hat sich genaue Sätze zurechtgelegt,
auf die er bei großer Anspannung zurückfält. Той,
хто обманює – завчає фрази, які зможе повторити під великим тиском.
– Ja, früher haben Sie sie ja beruflich verfolgt,
nicht? Раніше Ви переслідували його з професійних міркувань, так?
Висновки. Підводячи підсумки варто зазначити про необхідність теоретичного та практичного
пояснення проблем класифікації та застосування
перекладацьких трансформацій для забезпечення адекватного перекладу кінотексту у зв’язку
з активним розвитком кінематографу та його по-
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ширенням у культури інших країн. У ході наукової розвідки ми виявили, що кінострічка, а саме
кінотекст, перекладається за допомогою великої кількості різного характеру перекладацьких
трансформацій, відповідно серед них нами було
виокремлено лексико-семантичні та граматичні
трансформації: додавання лексичних одиниць,

випущення лексичних одиниць, лексичне розгортання, лексичне згортання, генералізацію, конкретизацію, логічний розвиток, конверсивну заміну, цілісне перетворення, смислове узгодження
та адаптацію. Відповідно встановлено, що кожна
трансформація має свої особливості, певні закономірності та частоту вживання.
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Перекладацька діяльність П.Г. Тичини
Анотація. Стаття присвячена висвітленню основних аспектів перекладацької діяльності українського
поета П.Г. Тичини. У роботі розглядається діяльність поета як перекладача загалом, а також своєрідність
його перекладів з урахуванням впливу різних чинників, зокрема освіти та власної творчості. За результатами проведеного теоретичного дослідження встановлено, що перекладач дотримувався збереження
як формальної, зокрема ритмічної та інтонаційної складових, розміру, рими тощо, так і змістовної сторін
оригіналів, ґрунтуючись на вивченні творчості окремого автора, з творами якого працює перекладач. Духовна ж спорідненість перекладача з поетом / письменником виступає запорукою адекватного в усіх відношеннях відтворення вихідного тексту у цільовій мові.
Ключові слова: художній віршований переклад, П.Г. Тичина, перекладацька діяльність, вихідний /
цільовий текст, адекватність перекладу.

Zakharchuk Volodymyr

Literary-Memorial Museum-Apartment of Pavlo Tychyna in Kiev

Translation activities of P. Tychyna’s

остановка проблеми. Історія українП
ського перекладознавства сповнена іменами та прізвищами відомих українських пе-

рекладачів, які не лише досконало володіли
рідним словом, але й були здатні передати своєрідність іншої мови, відображеної в поетичній чи
прозовій літературі. Одним з таких митців варто
вважати П.Г. Тичину, який не лише опанував
значну кількість мов за своє життя, але й перекладав один з найскладніших жанрів художньої
літератури – поезію.
Павло Григорович Тичина відомий українському суспільству як поет з власним новаторським творчим баченням світу, громадський
діяч, який зробив великий внесок, насамперед,
у розвиток культури власного народу, а також
перекладач, доробок якого і якісно, і кількісно
перевищує творчу спадщину багатьох відомих
українських перекладачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Вивченню творчості П.Г. Тичини як поета та громадського діяча приділяло увагу значна кіль-

кість дослідників, зокрема В. Барка [1], О. Губар
[5], В. Гуменюк [6], Л.В. Даниш [7], П. Дунай [8],
І.А. Коляда [11], Ю.І. Коляда [11], С.В. Тельнюк
[19], М.В. Фока [21] та інші. Однак ґрунтовного
розгляду перекладацької діяльності П.Г. Тичини
майже не існує. З-поміж теоретико-практичних
розвідок, присвячених дослідженню перекладацького доробку П.Г. Тичини варто виділити роботи
Ю.Л. Булаховської [2], К. Григоряна [4], Н.П. Заверталюк [9], В.І. Кузьменко [14], М. Мольнара
[15], М. Новікової [17], М.В. Фоки [21] та інші.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на низку
праць, у яких розглядаються окремі аспекти перекладацької діяльності українського поета, досі
не існує об’єктивного та систематичного підходу
до ґрунтовного вивчення перекладів П.Г. Тичини з різних мов, що й визначає актуальність нашої розвідки.
Формулювання цілей та завдань статті.
Мета статті полягає у висвітленні основних аспектів перекладацької діяльності П.Г. Тичини з ура© Захарчук В.І., 2019
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Summary. The article deals with the analysis of various aspects of P.H. Tychyna’s translation activity with
the account of the biography and creative writing of the famous Ukrainian poet. The translation activity in
general and various sides of Tychyna’s translation work are highlighted in the article. The tasks of the article
include the analysis of the formation of the poet’s views on his professional activity as well as the determination
of the basic principles of translation embodied in the works of P.H. Tychyna. According to the results of the
conducted research, it should be claimed that the heyday of the translator’s activity was observed in 1920-1922,
when he translated from the Slavic languages. P.H. Tychyna has been widely published in many journals and
periodicals of Ukraine, translating Georgian, Armenian and Russian poets such as O. Ovanisyan, O. Tumanyan, V. Alazan, A. Akopyan, K. Hryhoryan, O. Pushkin, M. Lermontov, ect. The poet translated from almost
twenty-three languages into Ukrainian. With regard to the peculiarities of the artist’s translations, one must
say that P.H. Tychyna tended to preserve the formal side of the original, including rhythmic and intonational
structures, meter, rhyme, etc., as well as its content with consideration of studying the creative activity of a
certain author the translator works with. Moreover, Tychyna’s musical and poetic activity played a significant
role in making the translations. P.H. Tychyna tried to choose those artistic works that were prominent for the
history of literature, and those poets who were close to him by emotion. Thus, spiritual affinity between the
poet / writer and the translator appeared to be a guarantee of the adequate rendering of the original text in the
target language. Although P.H. Tychyna was inclined to use “rehash” and word-based translation, often retold
the sense of the original texts with his own stylistic manner using various expressive means, in general, the
Ukrainian artist’s translations were distinguished by high poetic culture, preservation and conveyance of the
most complex melodic features of the original as well as its communicative and pragmatic component.
Keywords: artistic poetic translation, P.H. Tychyna, translation activity, original / target text, adequate
translation.
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хуванням життя та творчості відомого українського поета. Завдання роботи включають аналіз
становлення перекладацьких поглядів поета, підґрунтя його діяльності як перекладача, а також
визначення основних принципів перекладу, що
знаходять своє втілення у роботах П.Г. Тичини.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перекладацькі погляди П.Г. Тичини почали формуватися ще у ранні роки його життя під
впливом музичного виховання та знайомства
з провідними українськими поетами та письменниками, зокрема з М. Коцюбинським, через
молодіжну підпільну організацію, Чернігівське
самостійницьке братство [10, c. 167]. Крім того,
існує твердження, що після початку Першої світової війни, коли П.Г. Тичина, як студент Київського комерційного інституту, їхав у Саратов,
куди перевели його інститут, захворівши в дорозі, потрапив у гості до перекладача та поета
В. Самійленка, який, як вважається, підштовхнув митця до перекладацької діяльності та вивчення інших мов [3, с. 495].
П.Г. Тичину варто вважати справжнім поліглотом, адже впродовж свого життя він вивчав
багато різних мов та постійно удосконалював
свої навички. Ще навчаючись в Чернігівській
семінарії у 1907-1913 роках, юнак опанував
старослов’янську, староєврейську, латинську, німецьку та французьку мови. З 1923 по 1934 роки,
проживаючи в Харкові, поет оволодів вірменською,
грузинською, тюркською. А також у 1926 році
вступає у лави Всеукраїнської наукової асоціації
сходознавства. Загалом, П.Г. Тичина самостійно
вивчив більше двадцяти мов, а п’ятнадцятьма
вільно володів [10, c. 169]. Переклади з європейських мов охоплюють поетичні та прозові твори
з російської, білоруської та болгарської; менш
частотнішими виступають переклади з чеської,
польської та сербської. Саме опанування такої
великої кількості мов давало змогу перекладачу
створювати високохудожні переклади, зберігаючи
при цьому не лише зміст, але й образно-естетичну
та експресивно-емоційну складові.
Варто зазначити, що П.Г. Тичина творив
в епоху великого терору українського народу. Як
зазначав В. Стус, поет жив у часи, «що заправили генія на роль блазня; Тичина існує в чотирьох
іпостасях: перша – геніальний автор «Арфами,
арфами...», романтик, співець Весни, володар сонячних кларнетів; друга – автор низькопробного
«Трактор в полі: «Дир-дир-дир», збаналізований
і до кінця не вияснений як блазень чи як пародист; третя – орденоносець, академік, вчений,
міністр; четверта – «геній, змушений стати пігмеєм, блазень при дворі кривавого короля» [11,
c. 117]. Так, якщо творча діяльність поета та його
громадська позиція були налаштовані на панівні принципи тоталітарного сталінського режиму,
то в своїй перекладацькій діяльності П.Г. Тичина відчував певну свободу. Так, «яскрава поетична індивідуальність поета поклала відбиток на
всьому, що він перекладав» [12, с. 147]. Переклади П.Г. Тичини зробили значний внесок у розвиток історії українського перекладознавства завдяки неповторній поетиці перекладача.
Загалом розквіт та найактивніша перекладацька діяльність П.Г. Тичини припадає на
1920-1930-ті роки. У 1920-1922-х роках він зай

мався перекладом поеми О. Блока «Троянда
й хрест», що виконував для театру, а також пісні М. Горького «Сонце сходить і заходить…».
У 1923 році перекладав російських поетів, зокрема вірші «Подивився стрімчак дідуган…» Я. Полонського та «Море» Д. Цертелєва. У 1929 році був
включений у альманах «Нова Білорусь» як перекладач білоруських письменників [10, с. 170–171].
П.Г. Тичина широко публікувався в періодичних виданнях, зокрема в часописі «Нова громада»
(переклади білоруської поеми «У тюрмі» Я. Коласа та «Вечір» М. Богдановича; переклади вірменського вірша «На червоній на весні» А.М. Акопяна; переклад єврейського вірша «Свіжий вітер»
Д. Гофштейна). Також публікації перекладів
П.Г. Тичини можна було знайти в харківському
виданні «Червоний шлях», в київському часописі «Життя й революція», в часописах «Вапліте»
та «Східний світ», в епізодичному виданні «Червоні квіти», а також у відомому журналі «Всесвіт» [10, с. 171]. А отже, усі ці джерела свідчать
про те, що П.Г. Тичина займався активною перекладацькою діяльністю протягом свого життя,
публікуючись на території майже усієї України.
Попри це, переклади митця друкувалися загалом в різних радянських періодичних виданнях,
зокрема в «Літературній газеті» можна було побачити переклади вірша «Червона кавалерія»
Л. Квітки, «Як цвілась калина…» Я. Купали, «Вітер золотиться» М. Асєєва. В урядовій газеті «Вісті ВУЦВК» друкувалися переклади вірша «Лист
товаришу Ворошилову» Л. Квітки, а в газеті «Пролетарська правда» – вірш «Пам’ятник» М.Д. Гарцмана. У щомісячному виданні «Радянська література» з’являлися переклади поезії «Моя кохана
пахне так…», «Отак буває на початку травня»,
«Повстання» О. Шварцмана, «Дудочка» Л. Квітка,
«Жити вічно» І. Ферера, «Злива під час маніфестації» М. Ушакова, «Батківщині» М. Комісарової,
а також цикл віршів «Зелений братик» О. Туманяна [там само]. Зрозуміло, що вірші, які публікувалися в значній кількості в таких виданнях, не
суперечили ідеології Радянського Союзу.
У 1930-х роках переклади П.Г. Тичини публікувалися в часописі молодих пролетарських письменників «Молодняк» (наприклад, вірш «Березіль» єврейського поета і драматурга Л. Рєзніка,
«Біси» російського лірика О. Пушкіна, «Зубівка»
грузинських поетів Д. Гурамішвілі, «Весна» І. Чавчавадзе, уривок з поеми «Гість і володар» В. Пшавели. Незважаючи на великий доробок у сфері перекладу віршів та прози у 1920-1930-ті роки, самі
ж переклади «залишаються поза «мейнстрімом»,
визначеним неокласиками [18, с. 229].
Основні переклади з літератур народів СРСР
П.Г. Тичини увійшли до п’ятого тому «Зібрання творів у дванадцяти томах». Найперший відомий переклад поета – вірш М.Ю. Лермонтова «До*» (1915),
тоді як останніми виступають переклади віршів чуваського поета П. Хузангая (1967) [20, с. 415].
Характеризуючи загалом переклади поета,
зазначаємо, що він перекладав з двадцяти трьох
мов, хоча деякі джерела стверджують, що загальна кількість мов, якими володів поет, становила 40 [16]. П.Г. Тичина звертався до помітних
явищ в історії літератури, творів, характерних
для діяльності письменника. Найбільше місце
в перекладацькому доробку П.Г. Тичини посіда-

ють переклади з російської та вірменської літератур. Переклади П.Г. Тичини з літератур народів СРСР спочатку здебільшого друкувалися
в періодиці, пізніше вміщувалися у збірниках
та антологіях національних літератур, що видавалися українською мовою, входили вони і до видань власних творів поета [там само].
В ЦДАМЛМ України зберігається іменний
фонд П.Г. Тичини № 464, який налічує чимало
не надрукованих за його життя перекладів; роботу над деякими з них не завершено. До цього видання включено викінчені переклади з літератур
народів СРСР (поетичні, прозові, драматичні) –
ті, що друкувалися за життя П.Г. Тичини, і ті,
що лишилися неопублікованими. В окремій рубриці подаються деякі з незавершених перекладів, текст яких (або його частину) можна подати
як викінчене ціле, та кілька кращих підрядкових перекладів, зроблених самим поетом (більшість цих віршів, крім «Концерту» О. Туманяна
та «Міста» Д. Гофштейна, українською мовою не
перекладено) [20, с. 415].
Проаналізувавши перекладацьку діяльність
П.Г. Тичина загалом, розглянемо різні аспекти
дослідження його перекладів.
Відомий дослідник українського художнього
перекладу М.В. Стріха у своїй монографії (2006),
досліджуючи переклади О. Пушкіна та М. Лермонтова, зроблені П.Г. Тичиною, зазначає, що
останній відрізнявся експериментаторством,
оскільки його переклади певним чином «продовжують ту барокову традицію, яку започаткував
був своїми мовними експериментами Куліш» [18,
c. 225]. Значний відбиток на переклади митця
мав його творчий потенціал, що відображалось
в оригінальній передачі образів оригіналу.
П.Г. Тичина мав у своєму перекладацькому арсеналі значну кількість поетичних творів вірменських поетів. Так, зокрема К. Григор’ян зазначає,
що поет навіть звертався до відомого вірменського
митця О. Туманяна, де виражав свій захват від
його творів, а також зазначав, що перечитував їх
не лише в російських перекладах, але й в оригіналах хоча й не у вільному форматі. Український
поет вказував на те, що у його бібліотеці містилися майже усі головні твори літератури Ближнього
та Далекого Сходу, що навіть наштовхувало його
на думку Антологію Вірменської Поезії українською мовою [4, с. 125]. З-поміж вірменських поетів П.Г. Тичина надавав перевагу О. Ованісяну
(«На Алагяз-горі»), О. Туманяну (цикл віршів «Зелений братик», «Вітер», «Весняне запрошення»,
«Котикова скарга», «Перший сніг» тощо), В. Алазану («Народження»), А. Акопяну та іншим. Особливо цінував український митець, як стверджує
К. Григор’ян, творчість О. Туманяна, що відображається у вірші, присвяченому поетові, в якому
ґрунтовно описані особливості життя вірменського поета в межах патріархального села, а також
розкривається своєрідність його творчого шляху.
При цьому сам український поет використовує
вільно вірменські слова у вірші, зберігаючи та передаючи їх звучання українською транскрипцією
[4, c. 128]. З великої кількості творів О. Туманяна, український поет перекладав в основному дитячі вірші, в яких виражалась любов до власної
батьківщини та сім’ї. Вибір перекладача був продиктований вдалим відбором образів та мовних
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засобів для виховання у дітей таких почуттів. Дослідник зазначає, що переклади П.Г. Тичини з вірменської слід вважати найдостовірнішими з усіх
перекладів вірменської поезії. Український перекладач не завжди підпорядковувався правилам
формального, дослівного перекладу та зазвичай
шукав рівноцінні еквіваленти в українській поетичній традиції [4, c. 130]. Наприклад, відтворюючи вірш «Котикова скарга», П.Г. Тичина зберігав
не лише ритм та розмір, але й інтонаційні особливості оригіналу, які в перекладі звучать так само
динамічно, як і у вихідному тексті. К. Григор’ян
висновує, що у своїх перекладах П.Г. Тичина залишається таким же самобутнім та оригінальним
у перекладах з вірменської, як і у власних віршах.
Його інтерес до вірменської поезії не носить зовнішнього, формального характеру, він надихається нею як справжній поет [4, c. 131]. Незважаючи на те, що більшість віршів вірменських поетів
відтворено перекладачем за допомогою підрядкового перекладу, його цільові поетичні тексти з вірменської вважаються адекватними для сприйняття україномовною аудиторією.
Окрема увага приділяється дослідженню перекладів О. Пушкіна, виконаних П.Г. Тичиною.
Як вважає М.В. Фока, перекладач дуже високо
цінував творчість російського поета, стверджуючи, що останній мав значний вплив на світову літературу загалом та українську зокрема
[21, с. 448]. З-поміж творів, які український митець перекладав, варто виділити «Нічний зефір»,
«Зимовий вечір», «Обвал», «Біси», «В мене звечора Леїла…», «Казка про царя Салтана» тощо.
Більшість творів було опубліковано у видавництві «Держлітвидав УРСР». Перекладач намагався точно відтворити зорово-звукові враження
оригіналів, живописною образністю й музичною
насиченістю оригіналів, однак іноді вдається
до власної інтерпретації оригіналу та музичноживописних неточностей, що пояснюється прагненнями перекладача зберегти ритмомелодику
віршованих творів, їх зміст та естетичне враження [21, с. 451]. Отже, дослідниця стверджує, що
український поет-перекладач чітко декодує творчу своєрідність О. Пушкіна, виражену у його творах. П.Г. Тичина володіє ідентичним відчуттям
слова, що поєднує музичні та живописні елементи. Певні неточності у передачі поезії російського
лірика пов’язані з прагненням зберегти ритмомелодику вихідних текстів.
О.Г. Крушинська, аналізуючи відтворення
особливостей дискурсу французького символізму
на основі творів П. Верлена у перекладі П.Г. Тичини, зазначає, що перекладач звертається до
французької поезії у 1920-х роках, відтворюючи творчу манеру П.Ж. Беранже, А. Ле Браза,
П. Верлена [13, с. 137]. Переклади поетичних
творів П. Верлена, здійснені П.Г. Тичиною, засвідчують намагання останнього засвоїти звукописну техніку французького поета з долученням
її до своєї власної. П.Г. Тичина використовує
у цільовому тексті музичні ефекти, наділені сугестивною силою звуків. Дослідниця наголошує,
що досягнення за допомогою фонологічних засобів сугестивності першотвору – це один з перекладацьких принципів П.Г. Тичини [13, с. 143].
Крім того, перекладач поєднує мовні ресурси романтичної та неромантичної, народно-пісенної
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традицій української поезії задля передачі символізму та поетичної мелодики творів П. Верлена. Саме яскрава евфонічність останнього лягає
в основу дискурсу символізму української поезії.
Вивчаючи проблеми художнього перекладу
на основі творчості П.Г. Тичини, В.І. Кузьменко
стверджує, що художнім перекладам українського митця властива «висока поетична культура,
уміння зберегти і передати найскладніші ритміко-мелодійні особливості першотвору» [14, с. 127].
Перекладач відстоював принцип адекватності
у своїх перекладах, що відображалось у збереженні змісту твору, віршованої форми, тону,
ритму, мелодійності. Разом з тим, П.Г. Тичина
схилявся до використання «переспіву» та часто
«переповідав» вихідний текст, спираючись на
власну стилістичну манеру, що втілюється в низці оказіоналізмів, метафор, які використовував
П.Г. Тичина, насамперед, як поет. В.І. Кузьменко, проінтерпретувавши переклади українського
поета з європейських мов, виділяє такі його перекладацькі принципи: а) варто перекладати лише
твори високохудожні; б) необхідно передавати
суть оригіналу, а не букву; в) щоб створити адекватний переклад, потрібно знати всю творчість
автора на фоні епохи, знати історію його країни,
побут, традиції та звичаї народу, його культуру; г) перекладач мусить засобами рідної мови
передати твір так, щоб читач сприймав його як
оригінальний текст, а не інтерпретацію і мав повне уявлення про нього; д) необхідність творчої
спорідненості перекладача з автором оригіналу
та доцільність особистих стосунків інтерпретатора з автором-сучасником [14, с. 129]. Таким чином, П.Г. Тичина був націлений на передачу як
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формальної, так і змістовної сторони оригіналів,
ґрунтуючись на вивченні творчості окремого автора, з яким працює перекладач. Тоді як духовна
спорідненість перекладача та поета / письменника виступає запорукою адекватного в усіх відношеннях цільового тексту відносно вихідного.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши діяльність відомого українського перекладача П.Г. Тичини, варто
висновувати, що останній відрізняється від інших перекладачів 1920-х-1930-х років активною
перекладацькою діяльністю, що виражається як
у кількості, так і у якості. Значний відбиток на
перекладах П.Г. Тичини залишила його музична, художня діяльність, а також власна поетична творчість. Тичина як перекладач намагався
«ужитися» в образ автора, якого він перекладав,
зрозуміти інтенції та почуття останнього, зберігши при цьому жанрово-стилістичне та змістовне
наповнення вихідного тексту. Вражаючим залишається та кількість мов, з якої перекладав
митець. Незважаючи, що багато творів було відтворено за допомогою підрядкового перекладу,
перекладачу вдавалося зробити цільовий текст
адекватним для сприйняття цільовою аудиторією навіть інколи з привнесенням власних
суб’єктивних елементів у поетичний твір.
Перспективи подальших досліджень вбачаються в аналізі різних аспектів перекладацької діяльності П.Г. Тичини, зокрема вивченню перекладів
творів дитячої літератури з різних мов, зокрема
російської та вірменської, що дасть змогу впевнитись у майстерності перекладача передавати не
лише серйозні образи «дорослої» поезії, але й простий наратив, притаманний дитячим творам.

1. Барка В. Відхід П. Тичини // Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики
ХХ ст. Київ : Рось, 1994. 703 с.
2. Булаховська Ю.Л. Творчість Павла Тичини і польська література. Київ : Т-во «Знання УРСР», 1989. 48 с.
3. Гнатюк М., Громовенко Л., Семака Л., Павленко Ю., Скорульська Р., Стус Д., Удовик С. Сто найвідоміших
українців. Київ : Орфей; Москва: Вече, 2002. 580 с.
4. Григорьян К. Павло Тычина и Ованес Туманян. Известия Академии наук Армянской ССР. 1946. № 11-12.
С. 125–131.
5. Губар О. Павло Тичина: Літературно-критичний нарис. Київ : Радянський письменник, 1981. 257 с.
6. Гуменюк В. Творчість Павла Тичини в контексті мистецьких віянь його доби. Дивослово. 2005. № 4. С. 57−61.
7. Даниш Л.В. Роль П. Тичини в суспільному житті та культурному розвитку України. Література та культура Полісся. 2009. Вип. 51. С. 181–190.
8. Дунай П. Павло Тичина – знакова постать розчахнутої доби. Українська мова та література. 2004. № 19. С. 3–9.
9. Заверталюк Н.П. Тичина – перекладач Христо Ботева. Всесвіт. 1961. № 6. С. 63–64.
10. Коломієць Л.В. Український художній переклад та перекладачі 1920-30-х років: матеріали до курсу «Історія
перекладу» : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2015. 360 с.
11. Коляда І.А., Коляда Ю.І. Павло Тичина / худож.-оформлювач Л.П. Вировець. Харків : Фоліо, 2015. 120 с.
12. Кочур Г. Здобутки та перспективи // Література та переклад: Дослідження. Рецензії. Літературні портрети.
Інтерв’ю / упоряд. А. Кочур, М. Кочур; передм. І. Дзюби, Р. Зорівчак. Київ : Смолоскип, 2008. Т. 2. 560 с.
13. Крушинська О.Г. Відтворення особливостей дискурсу французького символізму у перекладі П. Тичини.
Проблеми семантики слова, речення та тексту. 2014. № 32. С. 136–144.
14. Кузьменко В.І. Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції Павла Тичини. Література
та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». 2016. Вип. 82(6). С. 124–130.
15. Мольнар М. Павло Тичина – перекладач чеських та словацьких пісень. Дукля (м. Прага), 1978. № 12. С. 20–21.
16. Фиалко Д. Непростой Тычина: что кроется в личности выдающегося поэта. Еспресо. 2016.
URL: https://ru.espreso.tv/article/2016/01/27/neprostoy_tychyna_chto_kroetsya_v_lychnosty_vydayuschegosya_poeta
(дата звернення: 30.08.2019).
17. Новікова М. Перегук у віках. О.С. Пушкін в перекладах П.Г. Тичини. Радянське літературознавство. 1975.
№ 1. С. 64–69.
18. Стріха М.В. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. Київ : Факт – Наш час, 2006. 344 с.
19. Тельнюк С. Павло Тичина: Бібліографічна повість. Київ : Молодь, 1979. 336 с.
20. Тичина П.Г. Зібрання творів: у 12 т.: Худож. твори: Т. 1–7 / упоряд. та приміт. Н.П. Чамати; ред. Б.І. Олійник.
Київ : Наук. думка, 1983. Т. 5. Кн. 2: Переклади, 1986. 632 с.
21. Фока М.В. Синтетичні образи О. Пушкіна в перекладі П. Тичини. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка.
Серія : філологічні науки. 2011. № 95(1). С. 447–452.

«Young Scientist» • № 11 (75) • November, 2019

959

References:

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

1. Barka, V. (1994). Vidkhid P. Tychyny // Ukrainske slovo. Khrestomatiia ukrainskoi literatury ta literaturnoi
krytyky XX st. [Departure of P. Tychyna // Ukrainian word. Readings of Ukrainian Literature and Literary
Criticism of the 20th Century]. Kyiv: Ros., 703 p. (in Ukrainian)
2. Bulakhovska, Yu.L. (1989). Tvorchist Pavla Tychyny i polska literatura. [Pavel Tychyna's Artistic Activity and
Polish Literature]. Kyiv: “Znannya SRSR”, 48 p. (in Ukrainian)
3. Hnatyuk, M., Hromovenko, L., Semaka, L., Pavlenko, Y., Skorulska, R., Stus, D., & Udovik, S. (2002).
Sto naividomishykh ukraintsiv [One hundred of the most famous Ukrainians]. Kyiv: Orfey; Moskva: Veche, 580 p.
(in Ukrainian)
4. Grigoryan, K. (1946). Pavlo Tychyna i Ovanes Tumanian [Pavel Tychina and Hovhannes Tumanyan]. Yzvestyia
Akademyy nauk Armianskoi SSR, no. 11-12, pp. 125–131. (in Russian)
5. Gubar, O. (1981). Pavlo Tychyna: Literaturno-krytychnyi narys. [Pavel Tychyna: literary critical essay]. Kyiv:
Radyanskiy Pysmennyk, 257 p. (in Ukrainian)
6. Humeniuk, V. (2005). Tvorchist Pavla Tychyny v konteksti mystetskykh viian yoho doby [Creativity of Pavel
Tychyna in the Context of Artistic Trends at the Age of his Activity]. Dyvoslovo, no. 4. pp. 57–61. (in Ukrainian)
7. Danish, L.V. (2009). Rol P. Tychyny v suspilnomu zhytti ta kulturnomu rozvytku Ukrainy [The role of P. Tychyna
in public life and cultural development of Ukraine]. Literatura ta kultura Polissia, issue 51, pp. 181–190.
(in Ukrainian)
8. Dunai, P. (2004). Pavlo Tychyna – znakova postat rozchakhnutoi doby [Pavel Tychyna – a prominent figure of the
dark literary age]. Ukrainska mova ta literatura, no. 19, pp. 3–9. (in Ukrainian)
9. Zavertalyuk, N.P. (1961). Tychyna – perekladach Khrysto Boteva [Tichina – the translator of Hristo Botev].
Vsesvit journal, no. 6, pp. 63–64. (in Ukrainian)
10. Kolomiets, L.V. (2015). Ukrainskyi khudozhnii pereklad ta perekladachi 1920-30-kh rokiv: materialy do kursu
«Istoriia perekladu»: navchalnyi posibnyk [The Ukrainian Artistic Translation and Translators of the 1920s-30s:
Materials to the Course of the Translation History: a textbook]. Vinnytsia: Nova Knyha, 360 p. (in Ukrainian)
11. Kolyada, I.A., & Kolyada, Yu.I. (2015). Pavlo Tychyna [Pavel Tychyna]. Kharkiv: Folio, 120 p. (in Ukrainian)
12. Kochur, G. (2008). Zdobutky ta perspektyvy [Achievements and Prospects]. Literatura ta pereklad: Doslidzhennia.
Retsenzii. Literaturni portrety. Interviu. Kyiv: Smoloskyp, T. 2. 560 p. (in Ukrainian)
13. Krushinskaya, O.G. (2014). Vidtvorennia osoblyvostei dyskursu frantsuzkoho symvolizmu u perekladi P. Tychyny
[Reproduction of the features of the discourse of French symbolism in P. Tychyna's translation]. Problemy
semantyky slova, rechennia ta tekstu, no. 32, pp. 136–144. (in Ukrainian)
14. Kuzmenko, V.I. (2016). Problema khudozhnoho perekladu v literaturoznavchii kontseptsii Pavla Tychyny [The
Problem of the Artistic Translation in Pavel Tychyna's Literary Works]. Literatura ta kultura Polissia. Seriia
«Filolohichni nauky», vol. 82(6), pp. 124–130. (in Ukrainian)
15. Molnar, M. (1978). Pavlo Tychyna – perekladach cheskykh ta slovatskykh pisen [Pavel Tychyna – the Translator
of Czech and Slovak songs]. Duklia, no. 12, pp. 20–21. (in Ukrainian)
16. Fialco, D. (2016). Neprostoi Tychyna: chto kroetsia v lychnosty vydaiushchehosia poeta [Difficult Tychina: What
Hides Inside an Outstanding Poet // Ekspreso. Retrieved from: https://ru.espreso.tv/article/2016/01/27/neprostoy_
tychyna_chto_kroetsya_v_lychnosty_vydayuschegosya_poeta (access date: 08.30.2019). (in Russian)
17. Novikova, M. (1975). Perehuk u vikakh. O.S. Pushkin v perekladakh P.H. Tychyny [Call from the Past.
O.S. Pushkin in P.G. Tychyna's translations]. Radianske literaturoznavstvo, no. 1, pp. 64–69. (in Ukrainian)
18. Striha, M.V. (2006). Ukrainskyi khudozhnii pereklad: mizh literaturoiu i natsiietvorenniam [The Ukrainian
Artistic Translation: between literature and nationformation]. Kyiv: Fakt – Nash Chas, 344 p. (in Ukrainian)
19. Telnyuk, S. (1979). Pavlo Tychyna: Bibliohrafichna povist [Pavel Tychyna: A Bibliographical Story]. Kyiv: Molod,
336 p. (in Ukrainian)
20. Tychyna, P.G. (1983). Zibrannia tvoriv: u 12 t.: Khudozh. tvory: T. 1–7 [The Collection of Works: in 12 volumes:
Artistic works: Vol. 1-7]. Kyiv: Naukova Dumka. T. 5. Vol. 2: Translations, 632 p. (in Ukrainian)
21. Foka, M.V. (2011). Syntetychni obrazy O. Pushkina v perekladi P. Tychyny [Synthetic images of O. Pushkin
translated by P. Tychyna]. Naukovi zapysky KDPU im. V. Vynnychenka, no. 95(1), pp. 447–452. (in Ukrainian)

960

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-204
УДК 811.161.2’28’38’324’42:821-311.6"196"Р.Іваничук

Костельна У.В., Кульчицький І.М.

Національний університет «Львівська політехніка»

Статистичний підхід вивчення індивідуального мовлення
Р. Іваничука на матеріалі тексту «Манускрипт з вулиці Руської»
Анотація. У статті висвітлено головні аспекти таких понять як ідіолект та ідіостиль. Охарактеризовано відмінності щодо термінологічного визначення цих двох термінів. Проаналізовано основні причини
їхнього ототожнення, окреслено їхні відмінності. Зокрема, описано індивідуальний стиль Р. Іваничука
у творі «Манускрипт з вулиці Руської» за допомогою структурного роззначення та статистичних методів
дослідження. Індивідуальний авторський стиль – це спосіб упорядкування словесного матеріалу, що відображає художнє бачення автора, створюючи новий образ світу, властивий лише йому. Індивідуальний
стиль письменника досліджувало багато науковців, наприклад: А. Вежбицька, В. Виноградов, Л. Фроляк,
В.П. Григор’єв. В процесі аналізу було обчислено довжину речення та кількість букв у слові для визначення абсолютної та відносної частоти у творі Р. Іваничука.
Ключові слова: ідіолект, ідіостиль, статистика, довжина речення, роззначення.
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Statistical approach to the study of individual speech R. Ivanychuk
on the material of the text «Manuscript from the street of Ruska»

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

Summary. The main aspects of such concepts as idiolect and idiostyle are covered in the article. The differences in the terminological definition of the two terms are characterized. Also the main reasons for their identification are analyzed and their differences are outlined. Many scholars have studied the individual style of
the writer, for example: A. Vezhbitskaya, V. Vinogradov, L. Frolyak, V.P. Grigoryev. Individual style is a way
of arranging verbal material that reflects the author's artistic vision, creating a new image of the world that is
unique to him. In particular, the individual style of R. Ivanichuk in the work «Manuscript from Ruska Street»
is described by means of structural definition and statistical methods of research. the concept of idiostyle is one
of the most important expressions of anthropological approach in translation studies. Not only does each person perceive the language and the information transmitted by the means of speech differently, but also uses it
individually. In the course of the analysis, the length of the sentence and the number of letters in the word were
calculated to determine the absolute and relative frequency in the work of R. Ivanichuk. Statistical methods in
linguistics are a set of techniques and principles designed to facilitate the process of collecting, classifying and
interpreting verbal data in order to obtain scientific and practical conclusions. Statistical methods are methods
that provide some basis and the main task is to draw linguistic conclusions on their basis. These findings may
be useful in discussing how language develops and which speech structures are more or less commonly used.
Yes, linguists, translators, philologists, literary critics, teachers and psychologists are particularly interested
in the tools of mathematical statistics. Due to the statistical surveys, you can see how close the pronunciation
is to writing. Statistical findings on phonetics of language are important and useful for researchers involved
in language synthesis. These studies not only group words by frequency and obtain frequency vocabulary of
language, but also investigate the compatibility of grammatical forms, lexical units, as well as approximate the
automatic extraction of phraseologisms from text.
Keywords: idiolect, idiostyle, linguistics, statistics, tags.

ктуальність теми статті обумовлена неА
обхідністю шляхів дослідження ідіостилю
письменника в сучасній лінгвістиці. Враховую-

чи важливість проблеми розуміння художнього
тексту, метою даної статті є аналіз індивідуального стилю письменника та розроблення його
статистичного профілю.
Постановка проблеми. У лінгвістичній
терміносистемі поняття ідіолект посідає одне
з центральних місць. Термін ідіолект у вузькому значенні – це характерні мовленнєві особливості носія мови. Загальні визначення терміна
ідіолект несуперечливі за своєю природою: «специфічна мова індивіда, яку іноді визначають
як «індивідуальний діалект» [1, с. 455], «сукупність стилістичних і формальних особливостей,
властивих мовленню окремого носія даної мови,
взагалі [її] реалізація в устах індивіда, тобто сукупність текстів, породжуваних мовцем і досліджуваних лінгвістом з метою вивчення системи
© Костельна У.В., Кульчицький І.М., 2019

мови…» [6, с. 144], «мовна практика певного носія мови; сукупність формальних і стилістичних
ознак, що вирізняють особисту мову» [8, с. 67].
У лінгвістичній науці ідіостиль письменника переплітається з ідіолектом, індивідуальним
стилем, авторським стилем. Проте поміж дослідників немає одностайності у розумінні ідіолекту
та ідіостилю письменника. Деякі вчені ототожнюють ці терміни. В.П. Григор’єв зокрема наголошує, що «будь-який ідіостиль як факт сучасної
літератури одночасно і є ідіолектом». Інші вчені
протиставляють ідіолект, або норму загальнонародної мови, ідіостилеві, або індивідуальному
стилю письменника.
Передусім потрібно чітко усвідомлювати, що
ідіостиль письменника є ширшим, ніж його ідіолект. Ідіостиль – це індивідуальний стиль, низка
основних стильових особливостей, які характеризують твори того чи іншого письменника і всю його
творчість або лише у певний період, а ідіолект –
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особистість письменника відображається у оригінальності асоціацій, вербально матеріалізованих у лексичній структурі тексту.
Наприклад, О.О. Селівановова вважає що,
ідіолект є індивідуальним видом мови, який реалізується в сукупності, ознак мовлення окремого носія мови, а в письмовому мовленні виявляє
риси ідіостилю [14, c. 167]. О. О. Селіванова вважає, що: ідіолект – це індивідуальний різновид
мови, який реалізується в сукупності низки ознак
мовлення певного носія мови, а в письмовому
мовленні виявляє риси ідіостилю [14, c. 167].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Важливим аспектом є дослідження індивідуального стилю письменників оскільки, на сьогодні актуальним є питання
вивчення української літературної мови крізь
призму дослідження творчої практики письменників. Аналіз особливостей ідіотичності авторів,
і зокрема мовного аспекту, дозволяє відстежити
основні етапи розвитку національної мови, а також проаналізувати особливості функціонування мови у певних місцевостях, щоб визначити
закономірності.
Виклад основного матеріалу. За основу для
проведення дослідження було використано роман
Р. Іваничука «Манускрипт з вулиці Руської».
Для проведення даного дослідження використано внесені у текст структурні роззначення. На
першому етапі дослідженні отримано показники
довжини тексту у різних одиницях, а саме : буква, слово, речення, абзац, розділ, частина. В результаті у таблиці 1 подано показники довжини
тексту у різних одиницях мови.
Таблиця 1
Довжина тексту у різних одиницях
Одиниця
Буква
Слово
Речення
Абзац
Розділ
Частина

Кількість
315643
61693
3878
1377
15
1

Як показано у таблиці загальна кількість букв
у романі складає: 315646, слів – 61693, речень
налічується – 3878, абзаців – 1377, кількість розділів становить – 15, роман «Манускрипт з вулиці Руської» складається з одної частини.
Наступним етапом дослідження було вивчення розподілу кількості букв у словах. У таблиці
2 подано розподіл букв у словах роману Р. Іваничука «Манускрипт з вулиці Руської».
Як бачимо у таблиці найбільше слів які складаються з 2 букв становить– 7956, що становить
(12,90%); на другому місці 4 – 7906 (12,82%); 5 –
7788 (12,62%); 6 – 7341 (11,90%); 7 – 5764 (9,34%);
8 – 4662 (7,56%); 9 – 3222 (5,22%); 10 – 2346 (3,80%);
11 – 1368 (2,22%); 12 – 733 (1,19%); 13 – 345 (0,56%);
14 – 147 (0,24%); 15 – 46 (0,07%); 16 – 26 (0,04%);
17 – 23 (0,04%); слова з найменшою кількістю
букв становлять: 18 – 9 (0,01%); 22 – 4 (0,01%);
19 – 2 (0,00%); 20 – 2 (0,00%);.
Весь текст: Кількість значень (N) – 3878; максимальне значення (max) – 119; мінімальне значення (min) – 1; розмах (R) – 118; мода (Mo) – 4;
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це сукупність індивідуальних особливостей, які
характеризують мовлення окремої людини.
Творчий здобуток І. Іваничука вивчало багато літературознавців (С. Андрусів, Н. Бічуя,
І. Денисюк, М. Слабошпицькиий та ін.), проте
ідіостиль автора не був об’єктом дослідження
в лінгвостилістиці [4, с. 144]. У текстах автора
«переплітаються найхарактерніші лексичні, діалектні та стильові течії – літературна мова автора, гуцульська і галицька говірки героїв, запозичення з мов тих народів, яких торкається
сюжетна лінія творів»
Застарілі мовні засоби відіграють важливу
стилістичну роль: вони дають змогу охарактеризувати суспільство, відтворити побутово-культурний колорит епохи у творі, намалювати портрет
історичного персонажа. Це каже про те, що автор у своїх творах вправно стилізує мовні ознаки,
використовує засоби організації мовлення, які
характерні для змалювання події у художньому
творі на історичну тематику.
Варто зазначити, що завдяки статистиці
можна визначити кількісне співвідношення досліджуваних одиниць в аналізованих текстах, а
також лексичну спільність порівнюваних попарно текстів щодо використання певних одиниць.
Застосування статистичних методів у лінгвістичному дослідженні [10, с. 109] забезпечують надійність результатів [11, с. 4; 12, с. 21], оскільки
статистика: 1) є базованою на точних кількісних
даних, які можна перевірити; 2) визначає, в яких
саме випадках різниця між зіставлюваними частотами є характерною, а в яких – випадковою, зумовленою закономірними коливаннями частоти
в різних вибірках; 3) визначає кількісні параметри матеріалу достатні для вірогідних висновків
[12, с. 27–28].
Одним із основних завдань статистичної лінгвістики є застосування математичних методів
для розкриття закономірностей функціонування
одиниць мови у мовленні, а також у встановленні закономірностей будови тексту. Дослідження
особливостей функціонування мовних одиниць
у різних текстах, здійснене за допомогою статистичних методів, має подальші перспективи.
Багато науковців вважають що, що за допомогою методу кількісного аналізу можна отримати
точні дані, які стосуються особливостей функціонування мовних засобів у художній мові, окрім
змісту твору. Статистичні характеристики тексту
як формальні властивості його структури дозволяють об’єктивно визначити якісні особливості
ідіостилю письменника [9, с. 63].
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження були проведені в цьому напрямку
у другій половини ХХ ст. такими науковцями,
як Б.А. Ларін, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур,
В.П. Григорьєв. Сьогодні цією проблемою активно займаються В.Г. Щукін, Н.І. Головченко,
В.А. Кухаренко, В.В. Лєдєнова, Г.Я. Солганік,
І.А. Тарасова та інші.
Проводячи дослідження зв'язку між автором і структурою створюваного ним тексту як
словесно-художнього цілого, В.В. Виноградов
приходить до висновку, що стиль письменника
відтворює індивідуально-виразні якості й співвідношення образів, типових для творчої системи саме цього автора [8, с. 128–211]. Разом з цим
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Таблиця 2
Розподіл кількості букв у словах
кількість
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22

абсолютна
6601
7956
5402
7906
7788
7341
5764
4662
3222
2346
1368
733
345
147
46
26
23
9
2
2
4

відносна, %
10,70%
12,90%
8,76%
12,82%
12,62%
11,90%
9,34%
7,56%
5,22%
3,80%
2,22%
1,19%
0,56%
0,24%
0,07%
0,04%
0,04%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%

Таблиця 3
Числові характеристики вибірки

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

Розділ твору
N
max
min
R

Весь текст
3878
119
1
118

медіана (Md) – 46,5; середнє (Ẋ) – 15,91; середнє
квадратичне відхилення (Ϭ) – 14,82; коефіцієнт
варіації (ν) – 0,9315; стандартна похибка (Sẋ) –
0,2380; відносна похибка (ε) – 0,0293.
Наступним етапом було дослідження кількості слів у реченнях. Усі дані наведено у таблиці 4.
З отриманих даних можна зробити наступні
висновки: речення з 4 слів – 236 (6,09%) зустрічаються найчастіше у тексті; на другому місці
речення, які складаються з 7 слів – 233 (6,01%);
5 – 231 (5,96%); 6 – 214 (5,52%); 3 – 211 (5,44%);

Список літератури:

Кількість слів у реченні
кількість
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

абсолютна
101
140
211
236
231
214
233
181
168
148
130
128
114
121
102
96
78
76

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
72
73
74
75
77

кількість
4
2
8
8
3
3
6
2
1
2
5
3
1
5
4
1
6
2
1

Таблиця 4

відносна, %
2,60%
3,61%
5,44%
6,09%
5,96%
5,52%
6,01%
4,67%
4,33%
3,82%
3,35%
3,30%
2,94%
3,12%
2,63%
2,48%
2,01%
1,96%

0,10%
0,05%
0,21%
0,21%
0,08%
0,08%
0,15%
0,05%
0,03%
0,05%
0,13%
0,08%
0,03%
0,13%
0,10%
0,03%
0,15%
0,05%
0,03%

8 – 181 (4,67%); 9 – 168 (4,33%); 10 – 148 (3,82%);
2 – 140 (3,61%); 11 – 130 (3,35%); 12 – 128 (3,30%);
14 – 121 (3,12%); 13 – 114 (2,94%); 15 – 102 (2,63%);
1 – 101 (2,60%); 16 – 96 (2,48%); 17 – 78 (2,01%);
18 – 76 (1,96%); 56 – 4 (0,10%); 72 – 4 (0,10%);
60 – 3 (0,08%); 61 – 3 (0,08%); 67 – 3 (0,08%);
78 – 3 (0,08%); 87 – 3 (0,08%); 57 – 2 (0,05%);
63 – 2 (0,05%); 65 – 2 (0,05%); 75 – 2 (0,05%);
80 – 2 (0,05%); 81 – 2 (0,05%); 82 – 2 (0,05%);
83 – 2 (0,05%); 96 – 2 (0,05%); 64 – 1 (0,03%); 68 –
1 (0,03%); 73 – 1 (0,03%); Найменша кількість речень зі 77 слів – 1 , що становить (0,03%);
Висновок. Отож, можемо стверджувати, що
існує багато визначень понять ідіостиль та ідіолект, однак проведене дослідження показало, що
ці терміни ототожнювати не потрібно, зважаючи
на ширшу сферу вживання першого та на переважання в другому виразних та маркованих засобів мови. У дослідженні був проведений аналіз
розподілу довжини слів у реченні та букв у слові
у романі Р. Іваничука «Манускрипт з вулиці Руської», досліджені результати наведено у таблицях.
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Проблеми методичного забезпечення в процесі вивчення
англійської мови за допомогою самовчителів
Анотація. У даній статті аналізується самостійна робота в процесі вивчення іноземних мов, а також
вивчаються методи їх вивчення на прикладі англійської мови. Для цього в статті розглядаються особливості роботи з самовчителями, а також методи запам'ятовування англійських слів і фраз на основі властивостей довготривалої пам'яті, зокрема системи рознесеного повторення. З’ясовано, що останнім часом
з'явилося багато книг і веб-продуктів, покликаних допомогти кожному вивчити мову. Звертається увага
що найбільша проблема у вивченні іноземної мови – це проблема пам'яті. Авторами розглядається система, запропонована Габріелем Вайнером, зосереджена, в основному, на флеш-картках з використанням
методу рознесених повторень для вивчення словникового запасу. В статті пропонується використовувати
вищезазначений метод у відповідності до потреб людини, яка вивчає мову самостійно, в поєднанні з іншими методами для вивчення іноземної мови.
Ключові слова: іноземна мова, студенти, самостійна робота, навчальні видання, самовчителі.
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Methodological approaches applied
to English language learning with self-study books
Summary. This article analyzes the independent work (self-learning) in the process of learning foreign languages and also studies the methods of learning a foreign language using the example of the English language.
Thereto the article discusses the features of working with self-instruction books, and the methods of memorizing English words and phrases based on the properties of long-term memory, in particular, the spaced repetition system. There are a lot of self-study language methods out there, and for the person looking to learn a language on their own, it can be hard and confusing to choose the method that suits your needs. There are plenty
of great methods available to students wishing to learn a language on their own. Since we all learn in different
ways, some methods might be more suitable to some people than others. Plus, different languages might need
to be learned in different ways, again, depending on your learning style and on your ability to acquire and understand new grammatical structures and language systems. There are a lot of books and web products lately
that are designed to help anyone learn a language. The greatest challenge to learning a foreign language is the
challenge of memory; there are just too many words and too many rules. Gabriel Wyner provides an excellent
system mainly centered around flash cards using a spaced repetition system to learn vocabulary. It's proven
and has been used for years before Wyner published his book and has helped many people learn a new language. His method is great for learning European languages, and the closer the languages are to English, the
better. The key difference is that there is a greater focus on remembering your chosen language long term. You
can use flashcards to learn the spelling, pronunciation and meaning of the basic words that offer a grounding
in just about any language. Instead of teaching a language, this book teaches how to learn a language. Wyner
gives you many strategies to language learning, with enough structure to guide you in the right direction, but
enough leeway to personalize to what works for your own individual brain. It is safe to say that the book is
helpful for language learners and an easy read– the explanations are simple, clear, and often humorous.
Keywords: foreign language, students, self-instruction, learning aid, teach-yourself book.

остановка проблеми та обґрунтуванП
ня актуальності її розгляду. Серед
численних видань, призначених для вивчення

іноземної мови важливе місце займають самовчителі або посібники для самостійного навчання. Безумовно, самостійне вивчення іноземної
мови може бути успішним тільки за умови високого рівня мотивації [5; 7]. Майже в усіх країнах
переважає вивчення англійської мови. При наявності конкретної і розумної цілі можна вивчити або принаймні розпочати вивчення цієї мови
самостійно. Для цього існує безліч самовчителів,
серед яких бажано підібрати саме той, який надасть змогу займатись продуктивно та цікаво.
Самовчителі призначені для отримання знань
без допомоги вчителя, тому їх структура, як правило, є достатньо зрозумілою та простою. Такі
© Кравченко Т.В., Огієнко В.П., 2019

посібники можуть переслідувати найрізноманітніші цілі навчання та враховувати індивідуальні особливості засвоєння навчального матеріалу у різних людей. Як правило, самовчитель не
може за своїм обсягом претендувати на подання
значного обсягу знань. Більш широкі знання
здобуваються за допомогою додаткових засобів
навчання, роботі з якими можуть значною мірою
допомогти основи знань, засвоєні за допомогою
самовчителя. Хороший самовчитель обов’язково
повинен мати додаток у вигляді аудіоматеріалу.
Спостереження за появою посібників з вивчення
мов нового покоління та за новими виданнями
перевірених часом підручників та самовчителів
допомагає визначитись з вибором, обрати саме
ті книги, які сприятимуть успішному вивченню
іноземної, зокрема, англійської, мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед самовчителів є такі посібники з вивчення англійської мови, що вже добре себе зарекомендували.
Це, наприклад, посібники з англійської мови
Раймонда Мерфі «Essential Grammar in Use:
A Self-Study Reference and Practice Book for
Elementary Learners of English: With Answers»
та «English Grammar in Use. Fourth edition Book
with answers and Interactive eBook» [11]. Посібники з вивчення граматики англійської мови,
написані Раймондом Мерфі є одними з найпопулярніших у світі, матеріал в них викладений
доступно і зрозуміло. Книги складаються з розділів, кожен з яких присвячений невеличкій темі,
наприклад, вживання будь-якого конкретного
словосполучення, прийменника чи займенника,
правил використання того чи іншого часу, порівняння двох часів тощо. На кожен з розділів
відводиться дві сторінки – теоретична складова
та практична. Перший посібник розрахований
на початківців та розглядає теми, засвоєння
яких стане ґрунтовною базою для подальшого
вивчення мови. Другий посібник може використовуватись для групової роботи і для особистої
освіти [11]. Це книга для людей у яких рівень англійської не менше Intermediate. Вчителі шкіл
та викладачі вузів недарма наполегливо рекомендують підручники англійської від Мерфі,
адже це класика навчальної літератури, висока
якість якої є всесвітньо відомою.
Заслуговують на увагу книги Карла Еварта Еккерслі, автора популярного підручника
англійської мови «Essential English for Foreign
Students» в чотирьох частинах, що був виданий
у 1938 році [10]. Цінна особливість «Самовчителя англійської мови» Еккерслі в тому, що ця
книга дає знання розмовної плану та писемного
мовлення. Підручник містить багато ілюстрацій,
в текстах часто присутній вишуканий англійський гумор.
Серед вітчизняних авторів особливе місце займає «Англійська мова – крок за кроком»
Н.О. Бонк, І.І. Левіної, І.О. Бонк [2]. Майже всі
книги Н.О. Бонк виходять під гаслом: «Традиції
і якість». Класична англійська, ретельно підготовлені вправи до кожної теми, якісні тексти
є характерними ознаками підручників від Бонк.
Цей підручник є також самовчителем та придатний для тих, хто має деяку шкільну базу та для
тих, хто починає вивчати мову з нуля. До нього
додаються два CD-диски з вправами.
Самовчителі англійської мови бувають кількох типів: традиційні, для освоєння розмовної
англійської, для інтенсивного курсу, авторські,
художні книги-самовчителі, посібники від носіїв мови, онлайн-самовчителі. Особливе значення мають також книги, в яких розглядаються
методики вивчення іноземних мов. Наприклад,
це книга «Як вчити іноземні мови. Розмовний
рівень за 9 1/2 тижнів», підготовлена поліглотом
Олексієм Бессоновим та викладачем іноземних
мов Мариною Рубан [1]. Разом ці автори виявили
взаємозв'язок в запам'ятовуванні мов і створили
універсальну методику для вивчення будь-якої
мови. Дев'ять з половиною глав книги, викладені в захоплюючій художній формі, здатні допомогти у застосуванні методики на практиці
і в успішному вивченні іноземної мови.
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Аудіоматеріали, які супроводжують більшість
самовчителів, допомагають практикуватись
у розмовній англійській мові. Прослуховування
завдань та текстів може відбуватись у спеціально
визначений час або, навпаки, у будь-яку вільну
годину. Зберігає актуальність пошук найбільш
доступного і продуктивного способу засвоєння
іноземної мови. Для того, щоб зробити навчання іноземної мови більш емоційно насиченим,
у багатьох навчальних курсах використовується
оригінальний або спеціально створений для навчальних цілей музичний і пісенний матеріал
на іноземній мові [4].
Автори цієї статті також досліджували особливості самостійної роботи в процесі вивчення
іноземної мови [5; 6; 7]. Ця тема зберігає свою актуальність, адже попит на знання іноземних мов
невпинно зростає.
Формулювання мети і завдань статті. Метою
статті є аналіз самостійної роботи в процесі вивчення іноземних мов та дослідження методик вивчення іноземної мови на прикладі англійської мови.
У статті розглядаються особливості роботи з самовчителями, зокрема, методики запам'ятовування
англійських слів та словосполучень, засновані на
властивостях довгострокової пам'яті.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні вивчення англійської мови вже
не є лише одним з етапів розвитку особистості.
З необхідністю знання англійської мови зустрічаються люди різного віку, різного психологічного або особистісного розвитку, які перебувають
в різних соціальних умовах. Автори самовчителів та підручників з англійської мови намагаються задовольнити потреби численної аудиторії
споживачів таким чином, щоб кожний бажаючий
зміг підібрати собі адекватний посібник, за допомогою якого вивчення мови буде особливо ефективним, зрозумілим та зручним. Проте яким би
змістовним та цікавим не був самовчитель, в усіх
користувачів тією чи іншою мірою виникає проблема запам’ятовування великих обсягів нових
слів. Для англійської мови існують ще й численні відмінності у написанні слів та їх вимові, отже
обсяги інформації для запам’ятовування збільшуються. Отже зберігається проблема, як швидко та якісно запам’ятати англійські слова.
Як правило, для самостійного вивчення іноземної мови вважається достатнім обрати самовчитель (підручник), відповідний двомовний
словник (бажано як в паперовому, так і в електронному вигляді), тлумачний словник (для пояснення значень нових англійських слів) та посібник з граматики. Ми пропонуємо додати до
цього мінімального переліку видання, в якому
розглядаються методики вивчення іноземних
мов. Адже така книга здатна вказати напрямки докладання зусиль та надати допомогу при
втраті ентузіазму під тягарем нової інформації.
Саме такою книгою є книга Габріела Вайнера
«Революційний метод швидкого вивчення будьякої іноземної мови» (в оригіналі «Fluent Forever.
How to Learn Any Language Fast and Never
Forget It» Gabriel Wyner) [12]. Габріел Вайнер –
оперний співак та поліглот з Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Йому знадобилось лише 14 тижнів навчання, щоб не тільки вивчити німецьку мову,
але й вільно нею володіти. Після цього він впо-
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добав процес вивчення іноземних мов та вивчив
італійську мову. Надалі він спромігся вивчити
французьку мову за 5 місяців, а потім російську за 10 місяців. Вайнер має університетську
освіту в галузі машинобудування та вокального
мистецтва, з відзнакою закінчив консерваторію
у Відні. В період з 2013 по 2017 роки Вайнер вивчив угорську та іспанську мови. На теперішній
час він працює над японською мовою. Він пише
у своїй книзі: «Я виявив три основних принципи
вивчення іноземної мови: 1. Спочатку вивчи вимову. 2. Не перекладай. 3. Використовуй систему
інтервальних повторень» [12, с. 6]. Під першим
пунктом Вайнер розуміє настроювання слуху на
звуки іноземної мови. Автор співак, отже це цілком обґрунтований підхід. Проте для тих, хто не
є співаками, такий підхід тренує точну вимову,
поліпшує запас слів, сприйняття на слух та прискорює мовлення. Вайнер радить створити для
себе тести – так звані minimal pairs – дуже схожі
за звучанням слова, які розрізняються лише нюансами вимови [12, с. 56]. Під другим пунктом
мається на увазі починати думати на іноземній
мові, уникати постійного перекладання в голові. Третій пункт заслуговує на окремий розгляд. Система інтервальних повторень (spaced
repetition system (SRS) – це підхід до навчання,
що ґрунтується на збільшенні інтервалів між повтореннями попередньо вивченого матеріалу,
щоб отримати користь від ефекту розподілення
[8]. Він найчастіше використовується тоді, коли
той, хто навчається, мусить вивчити велику
кількість фактів і тримати їх в пам'яті протягом
невизначеного часу. Цей метод дуже добре підходить для засвоєння словникового запасу при
вивченні іноземної мови через велику кількість
слів в мові. Вайнер завважує: «Немає такої речі,
як важка мова. Однак є такі мови, які будуть
важче даватися саме вам, тому що ваша рідна
мова належить до іншої мовної групи.» [12, с. 8].
На думку Вайнера, частотні словники, які зазвичай містять близько п’яти тисяч найважливіших
слів в порядку спадання частоти, з якою вони
зустрічаються в повсякденному житті, здатні заощадити купу часу. Його технологія базується на
п’яти принципах щодо пам’яті, а саме: зробити
спогади більш запам'ятовувальними (треба застосовувати комбінації слів та малюнків); більше лінуватись (вивчити поняття напам’ять та на
цьому зупинитись); не підглядати, а згадувати;
не підказувати («згадав слово, ви зазнаєте такого полегшення, що запам’ятовуєте це слово
назавжди»); переписувати минуле (додавати до
слів, які вивчають, звуки, образи та особистий
зв’язок, «ми запам'ятовуємо набагато швидше те,
що має до нас якесь відношення») [12, с. 16]. Він
обґрунтовує свій підхід та наводить прості рекомендації: «Почніть з коротких інтервалів між заняттями (від двох до чотирьох днів). Всякий раз,
успішно згадавши вивчене, збільшуйте інтервал
(наприклад, до дев'яти днів, потім трьох тижнів,
двох місяців, шести місяців і т.д.), і ви швидко
досягнете перерви в роки» [12, с. 39]. Такий метод підтримуватиме інтерес до вивчення, тому
в результаті мозок помістить ці факти в довготривалу пам'ять. Якщо будь-яке слово зникло
з пам’яті, треба знову скоротити інтервал і збільшувати його, поки воно не запам'ятається. Вай-

нер підсумовує: «За чотири місяці, витрачаючи
по півгодини в день, можна вивчити 3600 флешкарток і пам'ятати їх з точністю від 90 до 95%»
[12, с. 39]. Система інтервальних повторень існує в паперовій та в комп’ютерній формі. Автор
книги вважає процес створення карток одним
з найприємніших та веселих моментів у вивченні мови: «Якщо ви витратите кілька секунд, щоб
придумати, як вам краще всього запам'ятати
значення цього слова, ви зможете запам'ятати
його на все життя» [12, с. 48]. Книга також містить складений Вайнером список з 625 найбільш
уживаних слів англійської мови.
І ще одна цитата з книги Габріела Вайнера:
«За економічними та інтелектуальними перевагами вивчення іноземної мови лежить найцінніший скарб: вивчення мови корисно для душі. Це
об'єднує вас з новими людьми і іншою культурою
так, як ви собі навіть не уявляли» [12, с. 176].
Книга отримала багато схвальних рецензій та позитивних відгуків. Вона написано весело, читати
її цікаво та захоплююче, недарма кажуть, що левова частка позитивного ефекту від подібних систем – це ентузіазм, який вони розпалюють у своїх
послідовниках. Не будемо розкривати у цій статті всі цікаві подробиці книги, окрім того, кожен
може знайти у Вайнера те, що підійде саме для
нього. Залишається додати, що видавництва, які
спеціалізуються на виданні підручників і навчальних посібників, вже подбали про тих, кого
зацікавить вищеописаний метод. Вони випустили широкий асортимент карток (флеш-карток)
з англійської мови. Наприклад, «Флеш-картки
English Student В2.2 Upper-Intermediate» [напр.,
9]. До комплекту, окрім 500 карток за 30 темами, входить спеціальна коробка з комірками
(Study-Box) та футляр для карток, щоб носити
картки з собою і вивчати слова протягом дня [9].
Схожі комплекти представлені видавництвами
для різних рівнів володіння англійською (слова
для рівнів не повторюються), є варіанти спеціалізованої тематики (медична або на всі випадки
життя). Картки вже досить давно є у продажу
та знайшли численних шанувальників, які зазначають корисність та зручність запропонованої методики.
При самостійному складанні карток для вивчення іноземної мови слід використовувати,
в першу чергу, високочастотну лексику, лексику
за сферами інтересів, дієслова, стійкі словосполучення. Як правило, необхідний словниковий
запас складається за формулою: база (високочастотні слова, якими користуються всі люди, незалежно від професії або інтересів) та слова, які
пов'язані з особистими інтересами та цілями вивчення мови.
Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі. Дані здійсненого
аналізу дозволяють зробити висновок про необхідність та важливість різних посібників та самовчителів для вивчення іноземної мови (в нашому випадку – англійської). Значне місце серед
вищезгаданих засобів навчання посідають так
звані самовчителі-навчальні видання для досягнення навчальних цілей, розраховані на людей,
які тільки розпочинають самостійне вивчення
англійської мови. У статті підкреслюється важливість застосування відповідної методики ви-
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вчення іноземної мови. Є підстави зробити висновок щодо доцільності та ефективності системи
інтервальних повторень при вивченні іноземних
мов, зокрема, англійської мови. Перспективним
для подальшого розгляду є питання, чи можливо
досягти оголошених у самовчителі цілей шляхом
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самостійної роботи, чи потрібні інші навчальні матеріали, допомога викладачів та фахівців.
Такі питання потребують спеціальних досліджень, в першу чергу, досліджень досвіду засвоєння конкретного навчального матеріалу учнями різних категорій.

Список літератури:

1. Бессонов А., Рубан М. Как учить иностранные языки. Разговорный уровень за 9 1/2 недель. Киев : АЙПИО,
2019. 208 с.
2. Бонк Н.А., Левина И.И., Бонк И.А. Английский шаг за шагом. (Курс для начинающих в 2-х т.). Москва :
ООО «Издательство «Росмэн-Пресс», 2001. Т. 1. 558 с.; т. 2. 380 с.
3. Вайнер Г. Революционный метод быстрого изучения любого иностранного языка. Харьков : Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2016. 400 с.
4. Карамышева Т.А., Волкова С.А. Музыка как средство эмоционального воздействия при обучении
иностранному языку. Молодой ученый. 2017. № 5. С. 494–496.
5. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти. Молодий вчений. 2018. № 5. С. 527–530.
6. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Самовчителі як навчальні видання (Аналіз типів самовчителів для засвоєння
іноземної мови). Science, research, development. Philology, sociology and culturology : Monografia poconferencyjna.
2019. № 22. С. 9–10.
7. Кравченко Т.В., Огієнко В.П. Формування навичок самостійної роботи студентів з текстами на іноземній
мові. Молодий вчений. 2019. № 3(2). С. 337–340.
8. Розподілені повторення / Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Розподілені_
повторення (дата звернення: 11.11.2019).
9. Флеш-картки English Student В2.2 Upper-Intermediate. Картки для вивчення англійських слів. Львів :
English Student TM, 2018. 500 с.
10. Эккерсли К.Э. Самоучитель английского языка (+MP3) с ключами и контрольными работами. Москва :
Эксмо, 2019. 896 c.
11. Murphy R. Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners of
English: With Answers. Cambridge University Press, 2015. 320 p.
12. Wyner G. Fluent Forever. How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. New York: Harmony Books,
2014. 336 p.
1. Bessonov, A., & Ruban, M. (2019). Kak uchit' inostrannye yazyki. Razgovornyy uroven' za 9 1/2 nedel' [How to
learn foreign languages. Conversational level for 9 1/2 weeks]. Kyiv: IPIO, 208 p. (in Russian)
2. Bonk, N.A., Levina, I.I., & Bonk, I.A. (2001). Angliyskiy shag za shagom. (Kurs dlya nachinayushchikh v 2-kh t.)
[English step by step. (A course for beginners in 2 volumes)]. Moskva: LLC "Publishing house "Rosman-Press".
V.1 – 558 p.; V. 2 – 380 p. (in Russian)
3. Wyner, G. (2016). Revolyutsionnyy metod bystrogo izucheniya lyubogo inostrannogo yazyka [A revolutionary method
for quickly learning any foreign language]. Kharkov: Book Club "Klub Semeynogo Dosuga", 400 p. (in Russian)
4. Karamysheva, T.A., & Volkova, S.A. (2017). Muzyka kak sredstvo emotsional'nogo vozdeystviya pri obuchenii
inostrannomu yazyku [Music as a means of emotional impact in teaching a foreign language]. Molodoy uchenyy
[Young Scientist]. Vol. 5, pp. 494–496. (in Russian)
5. Kravchenko, T.V., & Ogienko, V.P. (2018). Planuvannia samostiinoi roboty v protsesi vyvchennia inozemnoi
movy ta perekladu: navchalno-vykhovni aspekty [Planning of independent work in the process of learning a
foreign language and translation: educational and educational aspects]. Molodyi vchenyi [Young Scientist]. Vol. 5,
pp. 527–530. (in Ukrainian)
6. Kravchenko, T.V., & Ogienko, V.P. (2019). Samovchyteli yak navchalni vydannia (Analiz typiv samovchyteliv
dlia zasvoiennia inozemnoi movy) [Teach-yourself book as educational publications (Analysis of types of teachyourself books for learning foreign language)]. Science, research, development. Philology, sociology and culturology:
Monografia poconferencyjna. Vol. 22, pp. 23–24. (in Ukrainian)
7. Kravchenko, T.V., & Ogienko, V.P. (2019). Formuvannia navychok samostiinoi roboty studentiv z tekstamy
na inozemnii movi [Formation of skills of self-directed learning of students with the use of texts in a foreign
language]. Molodyi vchenyi [Young Scientist]. Vol. 3(2), pp. 337–340. (in Ukrainian).
8. Rozpodileni povtorennia [Spaced repetition] / Wikipedia: The Free Encyclopedia. URL: https://uk.wikipedia.org/
wiki/Розподілені_повторення (accessed: 11.11.2019). (in Ukrainian)
9. English Student TM (2018). Flash Cards. English Student В2.2 Upper-Intermediate. Kartky dlia vyvchennia
anhliiskykh sliv [Cards for learning English words]. Lviv, 500 p. (in Ukrainian)
10. Eckersley, C.E. (2019). Samouchitel' angliyskogo yazyka (+MP3) s klyuchami i kontrol'nymi rabotami [Essential
English for Foreign Students (+MP3) with keys and tests]. Moskva: EKSMO, 896 p. (in Russian)
11. Murphy, R. (2015). Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary Learners
of English: With Answers. Cambridge University Press, 320 p.
12. Wyner, G. (2014). Fluent Forever. How to Learn Any Language Fast and Never Forget It. New York: Harmony
Books, 336 p.

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

References:

968

«Молодий вчений» • № 11 (75) • листопад, 2019 р.

DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-206
УДК 811.161.2'322.2'324'38'42:82-31Р.Іваничук

Кульчицький І.М., Гнатовська К.І.

Національний університет «Львівська політехніка»

Дослідження ідіолекту письменника: корпусно-статистичний підхід
Анотація. У статті розглянуто поняття ідіолекту та індивідуального стилю письменника на прикладі Р. Іваничука у сучасних мовознавчих дослідженнях. Розкрито суть термінів «ідіостиль» та «ідіолект», описано методи та підходи до аналізу індивідуального стилю автора у статистичній та корпусній лінгвістиці, порівняно дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців. Зазначено, що корпусна лінгвістика та статистичний підхід
до вивчення ідіолекту письменника є передовими засобами технологій у лінгвістичних дослідженнях сучасних мовознавчих структур. Визначено низку основних підходів до вивчення ідіостилю автора: метод градуальних опозицій, лінгвостатистичний підхід та квантитивний методи, який і є ключовим у корпусній лінгвістиці.
Ключові слова: ідіостиль, ідіолект, корпусна лінгвістика, лінгвостатистика.
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Investigation of the writer's idiolect: a corpus-statistical approach
Summary. This research deals with the notion of idiostyle in modern linguistic investigations on the example
of Roman Ivanychuk`s writings. Firstly, we reveal the essence of the terms “idiostyle” and “idiolect”. Secondly,there are described methods and approaches to the analysis of the author's individual style in statistical and
corpus linguistics. Also in the study there are compared domestic and foreign scholars investigations on this
field. The study speaks about importance of corpus linguistic in modern linguistic studies. There are several
basic approaches to the study of the author's idiostyle: the method of gradual oppositions, the linguistic statistical approach, and the quantitative method, which is key in corpus linguistics. Roman Ivanychuk's novels are
a thorough description of the history of Ukraine. However, statistical studies of Roman Ivanychuk's works have
been carried out at an insufficient level, so creation of a corpus of texts based on author`s works is an important
contribution to the development of the corpus of the Ukrainian language, as well as a basis for further linguistic statistics. In fact, quantitative research methods, which are considered to be the latest in author's style
analysis, are becoming increasingly relevant with the development of computer technologies and the availability of related software. As a result, corpus linguistics has been developing significantly in recent times, as it has
been able to cover various aspects of the study of linguistic phenomena in a relatively short time. The study of
idiostyle using quantitative methods of linguistic statistics was first used in artistic texts and its syntax, compositional, graphic-phonetic and lexico-semantic compositional features were conducted. Among all methods
of research of features of author's style we distinguish cognitive, linguopoietic and linguocultural approaches.
Keywords: idiostyle, idiolect, corpus text, structural model, R. Ivanychuk.

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

остановка проблеми. На сьогоднішній
П
день лінгвісти зацікавлені дослідженням
індивідуального стилю, ідіостилю, ідіолекту пись-

менників [4]. Незважаючи на те, що ідіолект як
феномен досі є предметом дискусій, від абсолютного заперечення до вивчення мови як сукупності
окремих мов індивідів, творчість письменників активно досліджують мовознавці [3]. Також такі поняття як ідіостиль, стиль автора, індивідуальний
стиль, ідіолект, описуючи мову письменника, часто ототожнюють та не розрізняють. Посилаючись
на Л. Ставицьку [4], будемо розглядати ідіостиль
та стиль автора як тотожні поняття, синоніми, що
означають комплекс індивідуальних особливостей
стилю у творах конкретного автора як протягом
всієї його творчості, та і в певний період. Відповідно ідіолект – це сукупність притаманних особливостей мовлення окремого індивіда [5].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Індивідуальний стиль Р. Іваничука дослід
жувало багато науковців, як-от: М. Беліченко, О. Гандзій, Г. Городиловської, Ю. Колядич,
С. Підопригори. Творчість Р. Іваничука завжди
була в полі зору науковців, тому на цю тему написано досить багато статей, публікацій та дисертацій, в яких дослідники аналізують не лише стиль
письменника, а й порівнюють праці з працями інших авторів. Творчість письменника цікава тим,
© Кульчицький І.М., Гнатовська К.І., 2019

що він працював протягом 58 років, навіть серед
авторів усієї світової літератури знайдеться небагато з таким великим творчим шляхом. Однак
серед невирішених раніше завдань можемо
виокремити проблему про статистичні дослідження творів Романа Іваничука, які були проведені
на недостатньому рівні, тому створення корпусу
текстів цього автора є важливим внеском у розробку корпусу української мови, а також основою
для подальших лінгвостатистичних досліджень.
Мета статті – аналіз понять ідіостилю, ідіолекту та обґрунтування вибору статистичної
лінгвістики та корпусів текстів для дослідження
авторського стилю.
Завдання статті – розібратися з поняттями термінів ідіостиль, стиль австора, ідіолект, визначити
чому саме корпусно-статистичний підхід до вивчення авторського стилю автора є основним, який було
обрано для дослідження роману Романа Іваничука.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Одними з перших, хто розпочав свої дослідження
на ниві дослідження мовного стилю письменника,
хто закликав до вивчення побутової мови та використання її різними людьми були молодограматисти, серед котрих В. Гумбольдт. Американський
лінгвіст Б. Блох (Bernard Bloch) був першим, хто
ввів поняття ідіолекту, як сукупності мовних засобів, використовуваних автором, у певний момент

мовлення для взаємодії з іншим мовцем [10]. З появою соціолінгвістики концепцію індивідуальності
в мові було відкинуто на другий план, адже багато
робіт присвячували саме дослідженню соціолектів.
Та ще пізніше з’явилася лінгвістична експертиза,
котра дала друге дихання дослідженню ідіолекту.
Лінгвістична експертиза продовжила дослідження
методів авторської атрибуції текстів на практиці,
виокремлюючи лінгвістичні особливості письменників, подальший аналіз чого допомагає розрізняти авторів. Мовне вираження можна розглядати не
лише з аналізу самого автора, а й інших чинників,
до них належить тип тексту, обставини та адресат.
К. Хейзен (К. Hazen) у статті «Ідіолект» зазначає, що питоме значення терміна ідіолект
належить до двох категорій: 1) всі можливі висловлювання або загальна сукупність усієї мови
однієї особи та 2) мовний випуск певної людини
(мається на увазі лише те, що говорить людина,
а не її розумові знання та думки) [12].
Отож, поняття ідіолекту відоме у лінгвістиці вже давно. Посилаючись на праці Б. Блоха,
М. Халідея й Д. Аберкромбі 50–60-х років ХХ ст.,
М. Коулсард (M. Coulthard) виокремлює основні
тези визначення поняття ідіолект: кожному носієві
мови притаманний відмінний та індивідуальний
варіант мови, який він використовує у мовленні
та письмі і цей ідіолект проявляється через призму відмінних та особливих засобів мови, які використав автор у тексті чи мовленні. Не зважаючи
на те, що кожна людина-носій мови має великий
словниковий запас, який вона набула протягом років і може використовувати різноманітну кількість
слів для опису однієї ситуації, насправді кожен,
зазвичай, обирає однакові, типові слова. Саме ця,
своєрідна мова, притаманна певній особі і є її візитною карткою, завдяки якій автора можна виокремити та ідентифікувати серед інших мовців [10].
Серед усіх методів дослідження особливостей
авторського стилю О. Костецька виокремлює когнітивний, лінгвопоетичний і лінгвокультурологічний підходи [2].
Власне квантитативні методи дослідження,
які вважають новітніми у аналізі авторського
стилю, стають все актуальнішими з розвитком
комп’ютерних технологій та доступністю відповідного програмного забезпечення. Завдяки цьому
останнім часом помітно розвивається корпусна
лінгвістика, адже за відносно невеликий час їй
вдалося охопити різні аспекти та сторони вивчення мовних явищ [14]. З огляду на історичні обставини західним вченим даний метод був доступний
раніше, проте прихильникам комп’ютерної лінгвістики довелося відстоювати та аргументувати перспективу методу, над яким вони працюють. Серед
них М. Стабз (M. Stubbs), який наголошує на факті
того, що методи корпусної лінгвістики дають змогу
ширше охопити художній текст для знаходження певної закономірності у вживанні мови. Адже
саме корпусна лінгвістика дозволяє опрацювати
велику кількість різних текстів, одного жанру,
автора чи періоду. До моменту розвитку корпусів
не було можливості охопити весь текст, а не лише
його фрагмент. М. Стаббз виокремлює списки частотності слів, фразеологізмів, лем і словосполучень
(N-грам) серед основних статистичних методів.
До українських дослідників квантитативної
і корпусної лінгвістики належать В. Широкова,
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Н. Дарчука, В. Левицького, Є Карпіловська, А. Загнітко. У своїй монографії В. Левицький зазначає,
що процес запровадження квантитативних методів
у вітчизняну лінгвістику пройшов нелегкий шлях.
На сьогоднішній день квантитативна лінгвістика
не втрачає популярності, існують численні журнали, енциклопедія, що свідчить про охоплення цим
напрямом все більше ділянок вивчення мови [6].
Дослідження ідіостилю за допомогою кількісних методів лінгвістичної статистики застосовували спочатку в художніх текстах та з його допомогою проводився синтаксичних, композиційних,
графіко-фонетичних та лексико-семантичних
композиційних особливостей. Лінгвостатистичні
методи, які застосовують сучасні лінгвісти (О. Павличко, О. Ахманова, Г. Маєр, О. Падучева та ін.),
дають змогу одержати повну кількісну характеристику тексту для вивчення авторського стилю,
що дозволяє пізнати внутрішню структуру твору
[9]. Н. Єсипенко, М. Мухін на основі семантичної
розмітки корпусу лексики, порівняльного та статистико-стилістичного аналізу на основі вибірки
розроблено модель ідіостилю автора [1]. Розроблений алгоритм аналізу ідіостилю автора можна застосовувати для подальших досліджень, а саме:
для розподілу лексики за частотністю конкретного
автора та подальшого порівняння з іншими – порівняльно-статистичний аналіз; а також компонентний аналіз лексики для групування за темою,
порівняння результатів серед праць одного автора
та інших. З допомогою аналізу можна дослідити
частотні лінгвістичні ознаки стилю автора, виокремити авторську картину світу та виявити спільне
та відмінне між авторами та епохами.
Існує також альтернативний метод аналізу –
метод градуальних опозицій. Основним принципом цього методу є порівняння оригінального
твору автора перекладам, зробленими ним і оригіналу на іноземній мові. Тож перевагою методу
градуальних опозицій є застосування підходу порівняння та зіставлення.
Традиційному філологічному моделюванню
ідіостилю М. Мухін протиставляє сучасніший, базований на статистичному аналізі лексем твору
письменника. Дослідник розробив модель аналізу, яка складається з декількох етапів. Спочатку
укладають порівняльну вибірку частотної лексики конкретного автора, здійснюють семантичну
розмітку контекстів та будують концептуальний
профіль автора. Це все дозволяє виявити певні
ознаки авторської концептуальної системи. Кінцевим етапом є порівняльна вибірка лексичних
пар або біграм конкретного автора, виявлення
особливої лексичної синтагматики в його творі
та побудова синтагматичного профіля автора [7].
На думку М. Мухіна, з допомогою традиційного інтуїтивного філологічного аналізу ідіостилю
неможливо досягти формалізованих висновків,
які можна було б оцінити кількісно. Статистична методика дає змогу доповнити, скорегувати
та підтвердити читацькі та наукові бачення ідіостилю різних авторів. Також, зважаючи на об’єм
матеріалу, який може бути оброблений, а саме
декілька творів кожного окремого письменника,
та двоаспектність підходу статистичний метод
можна вважати цілісним та точним. Проте не
можна не звернути уваги і на недоліки цього підходу. Статистична методика більше орієнтована
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на порівняння та аналіз декількох авторів між
собою, так як одним з критеріїв виокремлення
індивідуальної частотної лексики є неповторюваність лексики одного автора у інших. Цей факт
дещо ускладнює використання цього методу у випадку вивчення ідіостилю одного письменника.
Отже, для дослідження ідіостилю романів Романа Іваничука було обрано лексико-статистичний
підхід. Перш за все оригінальний текст було перетворено в електронну форму, пізніше текст вичитувався, усувалися неточності: орфографічні помилки, зведення до єдиної системи кодування тощо.
Текст, за попередньо розробленими позначками,
було роззначено. Цим текстом було обрано роман

було «Вода з каменю». Текст пройшов роззначення
структурного рівня: виділяємо розділи та підрозділи, абзаци та речення, мову автора та мову персонажів. Для проведення статистичних розрахунків
було розроблено власні програми на мові програмування Python. Після усіх цих кроків твір готовий
до проведення статистичного профілю.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. На основі аналізу структури романів
Романа Іваничука, створення та укладання нових
корпусів, представлений в електронному вигляді
масив мовних даних, структурований та розмічений, буде слугувати для подальших лінгвістичних досліджень ідіолекту письменника.
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Мовні та позамовні особливості функціонування
комічного дискурсу
Анотація. Стаття присвячена лінгвістичним та екстралінгвістичним особливостям притаманним англомовному комічному дискурсу. Зважаючи на специфіку англомовного гумористичного виду дискурсу та
дослідження, які вже було проведено навколо цього явища, у запропонованій роботі було систематизовано та висвітлено головні мовні та позамовні чинники комічного дискурсу на матеріалі кінематографу,
зокрема було проаналізовано комічні ситуації американського телесеріалу «Друзі». Під час аналізу було
визначено головні лінгвістичні особливості, які сприяють утворенню комічних ситуацій та їхньому чіткому розумінню глядачем. У статті розглянуто мовні (лексичні, морфологічні та синтаксичні) й позамовні
(жести, міміка) особливості комічного. Під час аналізу було з’ясовано, що мовні чинники переважають над
позамовними, оскільки їх легше сприймати та розуміти.
Ключові слова: дискурс, гумор, мовні та позамовні особливості, комічне, жарт.
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Linguistic and extralinguistic properties of comic discourse

остановка проблеми. Сучасні умови
П
лінгвістичного дослідження дискурсу комічного вимагають окремої уваги, оскільки віді-

грають важливу роль у розвитку міжкультурної
комунікації та її модернізації. Деталізований
аналіз особливостей функціонування дискурсу
надає можливість розширити розуміння мови
жартів та супровідної жестикуляції. У свою чергу, таке дослідження допоможе краще сприймати англомовний гумор та налагодить культурний контакт між українцями та представниками
англомовної культури.
Аналіз останніх досліджень. Питання
дискурсу здавна цікавило багатьох науковців
різних галузей лінгвістики: прагмалінгвістики
(Т.А. ван Дейк, М.Л. Макаров), психолінгвістики (В.В. Красних), когнітивної лінгвістики
(О.В. Анопіна, Л.В. Барба, Е.В. Будассі), лінгвокультурології (В.І. Карасик, О.О Попова). Дискурсивні розвідки у вітчизняній лінгвістиці
присвячені в основному вивченню окремих типів дискурсу: аргументативний (А.Д. Бєлова),
конфліктний (О.В. Фадєєва), оцінний (Н.Н. Миронова), політичний (С.Т. Онуфрів), реклам-

ний (О.Є. Ткачук-Мірошниченко), юридичний
(Т.А. Скуратівська), педагогічний (О.В. Коротєєва) та ряду інших типів дискурсу. Не є виключенням і комічний дискурс, який досліджується
та аналізується мовознавцями різних аспектів
та напрямів, оскільки гумор відіграє не останню роль в житті людей різних країн. Цей різновид дискурсу є відносно новим, тому у вивченні
специфіки його функціонування лінгвісти переважно зосереджувалися на дослідженні його
лексичних (О.В. Самохіна) та структурних
(В.І. Карасик, О.В. Харченко) особливостей.
В. Бабич, Т. Зражевська, В. Виноградов, В. Коптілов, Г. Почепцов та А. Бергсон займалися дослідженням іронії, сатири та всіх мовних засобів
творення комічного на структурі тексту.
Виділення невирішених раніше проблем.
У той час як основна увага вже виконаних досліджень зосереджена на лексичних та структурних особливостях комічного різновиду дискурсу,
проблема інтегрованого функціонування мовних
та позамовних рис англомовних жартів лишається розкритою неповністю, а відтак вимагає особ
ливої уваги лінгвістів.
© Марченко В.В., Марченко В.О., 2019
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Summary. The article deals with the phenomenon of comic discourse and its features. The research is based on
cinematography, in particular TV series “Friends”. Concerning the absence of a concrete definition of a comic
discourse it appears more problematic, but interesting. Based on previous studies two classifications of main
linguistic features of the aforementioned type of discourse are presented in the following article. The emphasis
has been put on linguistic features as they are more developed and better comprehensive. After a deep analysis
of current classifications of the linguistic and extralinguistic means expressing humor, the author comes to
conclusion that existing categorizations are not good enough to be clearly comprehended. The means expressing humourism in the suggested classification are divided into two groups, verbal and non-verbal. The verbal
features of comic discourse are analyzed on three levels, phonetical, grammatical and lexical. Each of the beforementioned means has its impact on the comprehension and translation of a joke. Meanwhile, non-verbal
make it more expressive and emotional. In the given TV-series all jokes were followed by gestures and mimics.
The results enable us to systematize a comprehensive classification of linguistic and extra-linguistic means of
expressing humor in English comic discourse, considering peculiarities of English people mentality and the
way they joke. This paper is focused on simplifying and facilitating a translation and an intercultural communication throughout comic discourse. The research investigates linguistic and non-linguistic sides of comic
discourse as a way of expressing humor in sitcoms providing an analysis of their translation into Ukrainian.
Keywords: comic discourse, linguistics, extralinguistic features, sitcom, humor.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є встановлення специфіки функціонування
англомовного комічного дискурсу шляхом виявлення його мовних та позамовних особливостей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під комічним дискурсом розуміють текст, що
має певний лінгвістичний та екстралінгвістичний інвентар реалізації домінуючої глибинної
комічної (сміхової) інтенції, який динамічно розгортається у ситуації сміхової та ігрової комунікації [3]. Відмінність між комічним дискурсом
та текстом полягає в тому, що останній розглядається як результат мовної діяльності, а дискурс –
включає в себе як когнітивні, так і динамічні процеси, ситуації та результати спілкування.
Комічне, як категорія естетики, характеризує
той аспект естетичного освоєння світу, який супроводжує сміх без співчуття, страху і пригнічення. Комічне завжди смішне, але не все смішне
комічне. На відміну від смішного, комічне має
соціальний і суспільний сенс, зв’язаний з утвердженням позитивного естетичного ідеалу. Комічне породжують суперечності самої дійсності,
тобто суспільні суперечності. Естетична природа,
соціальний характер виділяють комічне з широкої сфери явищ, здатних викликати сміх [1].
Саме це зумовлює мовні та позамовні особливості гумористичного дискурсу.
На думку В.О. Самохіної, основними засобами створення комічного ефекту в жарті є різновиди мовної гри, побудованої на інконгруентності всіх мовних рівнів: на фонетичному – гра
звуків (омоніми, омофоноїди, омографи), шібболет, звукова метатеза; на лексичному – каламбури, бленди, малапропізми, оксиморони,
зевгми; на текстово-дискурсивному – порушення на рівні композиційної структури, введення
інтертекстових елементів, збій часових планів,
змішування стилів.
Англомовний гумор класифікують за мовними ознаками, а саме фонетичними, граматичними та стилістичними.
На фонетичному рівні виділяють такі засоби: ономатопія, шиболет, графони та пароніми.
Гіперболічне перебільшення розміру виражається фонетичним прийомом ономатопії – подовженням приголосних звуків з метою справити
велике емоційне враження [3].
«What do you call a hippopotamus who's been
carrying elephants across a river all day?»
«A tired hippopotamus»
Шиболет – фонетичний засіб створення інконгруентності і, відповідно, комізму (тобто порушення вимови або діалект) [3]: ситуаційна
омофонія bearrings та earings, яка використана
в наступному прикладі при номінації топоніму:
Phoebe: I'm sorry l'm late. I couldn't find my
bearings.
Rachel: You mean your earrings?
Phoebe: What did I say?
Також у якості фонетичних засобів в анекдоті вживаються графони і пароніми в поєднанні з
невербальними засобами:
«No, fat-head, I said GUERILLA, not GORILLA
tactics»
Слова-пароніми guerilla і gorilla зрозумілі
лише за письмовою формою, на слуховому рівні
їх легко сплутати.

На граматичному рівні мовні засоби поділяються на морфологічні та синтаксичні. До розділу
морфології входять жарти, в яких характеристики
класів англійських слів або особливих пунктів подаються гумористично, до них належать займенники, числівники, вигуки, звуконаслідувальні
слова, присудки, однорідні члени речення, звертання, питальні речення, вставлені та парцельовані конструкції. Наприклад, комічна ситуація з
двозначністю займенників, коли адресат зробив
вигляд, що не зрозумів запитання:
Ross: Okay, Joey, now it’s your turn, tell me two
pronouns.
Joey: Who? Me?
Щодо синтаксичних конструкцій, то вони
складаються в більшості випадків з двозначних та омонімічних конструкцій. У наступному
прикладі зміст жарту базується на повторюванні лексичної одиниці та паралелізмі подій між
«вчора» та «сьогодні», між «знову» та «все ще»
Joey: You’re smoking again?
Chandler: Well, actually, yesterday I was
smoking again. Today, I’m smoking still.
Парцеляція сприяє сегментації фрази. Речення, поділене на сегменти, набуває комічного
характеру, коли в його складі наявні фразеологізми, багатозначні слова, пароніми, евфемізми,
емоційно-забарвлені слова, власні назви, метафори, омоніми, оксиморони [5]:
Monica: Well, actually, I didn't eat mine. It's
still in the bathroom.
Щодо стилістичного рівня, то реалізовуючи
прагматичну функцію всі стилістичні фігури можуть вважатися засобами творення комічного,
оскільки це і є їхньою ціллю.
Згідно з М. Ріффатером, стилістичний контекст
становить відрізок тексту, перерваний появою
елемента, що має по відношенню до цього контексту ознаку непередбачуваності, що й утворює
стилістичний прийом – ефект обманутого очікування. Також дослідник зазначає, що стилізація
має на меті відтворити мовні особливості людей,
що належать до різних соціальних прошарків або
національностей, а стилістичний контекст створюється за допомогою конвергенції – зосередженні на невеликому текстовому просторі комічного
жанру різних стилістичних засобів, серед яких
епітет – найулюбленіший прийом [4]:
Joey: I want a girl who is smart,nice and
beautiful.
Phoebe: Say, you don't want one girl only, you
want three.
У комічних текстах присутній також ефект
сарказму: другий персонаж гостро насміхається
над «нереальним» бажанням приятеля знайти
собі дружину, яку той собі уявив за допомогою епітетів. Сарказм полягає в тому, що у однієї дівчини
не може бути відразу стільки позитивних якостей.
Тексти комічного не завжди висвітлюють той
факт, що англійці є стриманою в поведінці нацією, що в свою чергу створює певний парадокс.
Свою емоційність вони висловлюють за допомогою епітетів, часто дають завищену оцінку як
співрозмовнику, так і всьому, що відбувається,
використовуючи велику кількість різноманітних
емоційно навантажених лексем: great, excellent,
perfect, gorgeous, wonderful, brilliant, superb,
fantastic.

Перебільшення за допомогою епітетів характерні для мовлення англійців, функція яких – створити ефект обманутого очікування. Наприклад:
Ross: You are beautiful. You are adorable. You are
sweet, fine, wonderful. You're everything, that's good.
Janice: Oh, you flatterer, how you exaggerate.
Ross: Well, that's my story, and I'll stick to it.
Епітети-синоніми в цьому прикладі створюють ефект перебільшення, навмисно вигаданого
образу коханої, яка такою не є. Гіперболічність
також експліцитно виражена висловленням
«how you exaggerate».
Через те, що основною метою епітета є надання емоційної оцінки іменнику, посиленню можливості зображення і виразності визначеного
слова/слів, він властивий тексту англомовного
анекдоту, який є емоційно-яскравим згустком
гумористичного сюжету. Отже, типологічною особливістю епітета в анекдоті є його прагматична
функція на створення комічного ефекту, тому
епітет може виступати суб'єктивно-оціночним
компонентом: він дає позитивні, негативні, іронічні оцінки, спрямовані на розв'язання ситуації
в бік створення гумористичної ситуації [4].
Особливу роль у процесі спілкування відіграють невербальні засоби, оскільки вони підсилюють та, одночасно, дублюють мовну комунікацію.
До їхніх функцій також відносяться підтвердження чи заперечення інформації, доповнення
змісту та акцентуація важливої інформації в момент спілкування. Саме вони дають можливість
зрозуміти справжні почуття і думки співрозмовника, оскільки їх поява обумовлена імпульсами
підсвідомості, і відсутність можливості підробити
дані імпульси дозволяє довіряти цій мові більше,
ніж вербальному каналу спілкування [7].
Невербальні засоби вираження емоцій в англійській мові виконують експресивно-регулятивну роль у процесі комунікації, яка полягає у створенні психологічного контакту між партнерами,
збагаченні значення слів та експресії емоцій [6].
Щодо психомоторних засобів вираження емоцій (жестів, постав тіла і т.п.), вони не мають значення поза вербального висловлювання, а тому
виконують функції супроводу та підсилення [6].
У зв’язку з цим, основні функції всіх невербальних
засобів експресії емоцій зводяться до: повторення
того, що вербально сказано; заміну частини вербального повідомлення невербальним засобом;
доповнення або уточнення вербально оформленого повідомлення через невербальне; протиріччя/
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заперечення вербального твердження невербальним способом; наголошення на певних словах.
Гумористичні мовні дії є двоступеневими комунікативними рівнями і можуть бути представлені першої позицією у схемі, що складається
з чотирьох можливих варіантів:
1) жартівлива інтенція – жартівлива реакція,
2) жартівлива інтенція – серйозна реакція,
3) серйозна інтенція – жартівлива реакція,
4) серйозна інтенція – серйозна реакція [1].
Гумористичний ефект досягається завдяки
ключовій ролі невербального компоненту у випадку взаємодії за принципом координації, коли і вербальна, і невербальна складові містять ідентичну
базову інформацію, яка є семантично односпрямованою та інформативно ідентичною. Інакше кажучи, зміст репліки і на вербальному, і на невербальному рівні гіпотетично є мінімально достатнім для
збереження дискурсивної цілісності діалогу [6].
Дискурсивну цілісність діалогу не буде порушено,
якщо опустити вербальну або невербальну складову, але комічний ефект буде втрачено [7].
Janice: I love this artichoke thing. Don't tell me
what's in it. The diet starts tomorrow. [laughing]
Комічний ефект базується на підкреслюванні
жарту власним сміхом, без його використання
жарт повністю втрачає зміст, адже немає нічого
смішного в тому, що людина сідає на дієту.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Дискурс комічного характеризується
специфічними мовними рисами (мовні маркери
гумору, сатири, сарказму, іронії, трагікомічного), тематичною та стилістичною специфікою,
певними стереотипними уявленнями, які формуються ціннісними домінантами та ключовими концептами, що відображають менталітет
нації, соціальної групи або особистості, особливі
жанри та форми, інструментарій трансформацій
комічного (мовні та позамовні механізми), та інтенсифікаторів комічного (стилістично-риторичні прийоми, стереотипні уявлення, асоціативні
механізми) тощо. До основних засобів створення
комічного ефекту відносяться різновиди мовної
гри відповідно до мовного рівня, фонетичного,
лексичного та граматичного. Щодо експресивнорегулятивної ролі, то вона реалізується завдяки
емоціям, які є певним психологічним контактом
між партнерами. Використання жестів, емоцій
та міміки, як невербальних компонентів комунікації, є важливим фактором творення комічного
в англомовному комічному дискурсі.
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Концепт метаморфози у художньому просторі балад Андрія Малишка
Анотація. У статті досліджуються художні особливості баладної творчості Андрія Малишка. Увага зосереджується на мотиві метаморфози та особливостях його трансформації у художньому просторі сучасної
літературної балади. Використання концепту метаморфози у художньому просторі балад Андрія Малишка цілком підпорядковане художній меті: загострити увагу на трагізмі конфліктів, збільшити емоційне напруження та смислову виразність твору. Найбільшого поширення концепт метаморфози набуває
у баладах воєнного циклу. Механізм перетворення у літературній баладі будується згідно з концепцією
анімістичних уявлень про тотожність природного і людського, зв'язок макрокосму з мікрокосмом, засвідчених у баладі фольклорній.
Ключові слова: балада, метаморфоза, фольклор, міф.

Melnychyk Iryna, Pomazan Olena
Mariupol State University

The concept of metamorphosis in Andriy Malyshko's art space of ballads

остановка проблеми. Поєднання міфу,
П
фольклору та літератури набуває в останні
роки нового звучання. Все частіше учені прагнуть

осмислити ці поняття в органічній типологічній
єдності, трактуючи міф як передумову художньої
творчості. Міф розглядається як універсальна система, що містить у згорнутому вигляді низку структурно-семантичних властивостей уже постміфічної, фольклорної та літературної творчості.
Сучасна українська література активно черпає рефлексії міфологічного бачення з народнопоетичної творчості, виходячи з того, що у свій час
вона була виразником характерних рис людського світосприйняття і уявлень про природу і світ.
Можна стверджувати, що способом осягнення
навколишнього світу людиною в давній період
було встановлення відношення тотожності між
предметами, а його механізмом – метаморфоза.
Так людина ставала співпричетною до всього,
що її оточувало. У жанрі балади це виявляється
у відношеннях тотожності між концептами людини і природи в образній системі.
У баладних творах широко представлені народна символіка, давні міфологічні мотиви, од-

ним з найпоширеніших з яких є саме мотив
метаморфози (від гр. methamorphosis – перетворення), виникнення і функціонування якого
зумовлені давніми анімістичними уявленнями.
Саме балади, смисловим центром яких є перетворення людини на рослину чи тварину, становлять найдавнішу групу балад.
Питання взаємодії літературної і фольклорної балад висвітлювали М.Костомаров («Про історичне значення руської народної поезії», 1843;
«Слов’янська міфологія», 1847), О. Потебня («Малоросійська народна пісня за списком ХVІ століття», 1876; «Пояснення малоруських і споріднених народних пісень», 1887; «Про деякі символи
в слов’янській народній поезії», 1860), І.Франко
(«Жіноча неволя в руських піснях народних»,
1883; «Студії над українськими народними піснями», 1913).
Доробок українських письменників засвідчує,
що український фольклор став тим головним
підґрунтям, на якому сформувалася українська
літературна балада, вбираючи у себе фольклорні
теми, сюжети, образи, поетичні прийоми, естетичні й моральні норми та ідеали.
© Мельничук І.В., Помазан О.І., 2019
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Summary. The article explores the artistic features of Andrey Malyshko's ballad work. Attention is focused on
the motive of metamorphosis and the features of its transformation in the artistic space of the modern literary
ballad. Contemporary Ukrainian literature actively draws reflections of mythological vision from folklore, as
in its time it was an expression of the characteristic features of the human worldview and ideas about nature
and the world. The way to comprehend the surrounding by the human in ancient times was to establish the relationship of identity between objects, and its mechanism – the metamorphosis. So the person became involved
in everything that surrounded him. Tragicism and extreme emotionality are characteristics of the Ukrainian
ballad, which is concentrated and built on hopeless collisions of existential character. It was the introduction
of allegorical or supernatural subjects into purely everyday's subjects that was supposed to exaggerate and
aggravate the tragedy of portrayed human relations and events. The use of the concept of metamorphosis in
the artistic space of Andrey Malyshko's ballads is entirely subordinated to the artistic goal: to focus on the
tragedy of conflict, to increase the emotional tension and the expressive meaning of the work. The concept of
metamorphosis is most widely used in the ballads of the military cycle. The mechanism of transformation in
the literary ballad is constructed in accordance with the concept of animistic ideas about the identity of the
natural and the human, the connection of the macrocosm with the microcosm, attested in the ballad of folklore.
By actively using the motive of metamorphosis in war ballads, the author tries to counteract the tragedy of the
limb of human being, forming the myth space, in which death is generative and becomes a stage of transition
to eternal life; in this space the earthly and the beyond are united, the gender appears as the unity of all its
members – ancestors, and descendants, both living and dead ones. To this the writer also subordinates the use
of phytonym concepts, numerical concepts in their traditional mythological and folklore meaning.
Keywords: ballad, metamorphosis, folklore, myth.
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Метою статті є дослідження художніх особливостей баладної творчості Андрія Малишка,
а саме мотиву метаморфози та специфіки його
трансформації у художньому просторі сучасної
літературної балади.
Актуальність дослідження. Трагізм і надзвичайна емоційність є характерними для української балади, яка максимально сконцентрована й побудована на безвихідних колізіях
екзистенційного характеру. Саме введення до
чисто земних, буденних сюжетів алегоричного чи
надприродного повинно було загострити й посилити трагізм зображуваних людських відносин
та подій. За рахунок мотиву метаморфози у художньому просторі баладних творів А. Малишка
спостерігаємо формування міфологічного плану,
за допомогою перетворення відбувається відтворення міфопоетичної картини світу, творення
авторського міфу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання метаморфози стало одним з провідних
у працях дослідників, присвячених жанровій
формі балади. Так, М. Костомаров зазначав, що
у слов’ян із символічним пошануванням предметів фізичного світу тісно пов’язаний догмат
перетворення, саме тому в піснях слов’янських
народів багато історій про метаморфозу. Вона
відображає віру наших предків у те, що душа покійного і навіть жива людина з тілом може перейти в дерево чи птаха, чи якусь іншу істоту.
Дослідник наводить кілька зразків метаморфоз,
серед яких значну частку становлять українські
балади [3, с. 201].
Детальне теоретичне опрацювання мотиву метаморфози у баладах належить О. Дею. Учений
висловив кілька цікавих думок про походження
перетворення у баладних текстах, його ідейнохудожнє навантаження і сам характер переміни.
Так, на відміну від багатьох своїх попередників
та сучасників, які вважали ці елементи-відгомони первісних міфічних вірувань та уявлень доказом архаїчного походження творів, О. Дей зазначав, що такі образи стародавнього мислення
предків могли потрапити до баладного жанру
тому, що були в живому обігові в час виникнення
тієї чи іншої балади [2, с. 263].
Одне із перших тлумачень метаморфози в українській фольклористиці запропонував В. Гнатюк.
У розвідці «Деякі уваги над байкою» дослідник
зазначав, що «метаморфоза – се можність тілесної переміни чоловіка у звіра або й навпаки, бо
й звірі можуть легко прибирати постать чоловіка»
[1, с. 185]. Окрім моделювання та облаштування
світу як природного, так і соціального, фольклорист вказав на значне поширення цього мотиву.
Окрему працю з дослідження цієї проблеми
присвятив Х. Ящуржинський. Вчений, використовуючи різноманітний емпіричний матеріал (тексти казок, легенд, демонологічних оповідань), розглянув це фольклорно-міфологічне
явище за різними критеріями: суб’єктами перетворення, чарівними засобами, за допомогою
яких здійснюється перевтілення, зв’язком між
образами метаморфози; та виділив основні форми перетворення у народних творах: статику
та динаміку [5, с. 554].
З огляду на сучасний стан дослідження мотиву метаморфози варто вказати на працю Р. Крох-

мального «Метаморфоза і текст» (Львів, 2004).
До аналізу залучено як фольклорний матеріал,
так і зразки української романтичної літератури. Зазначено семантичні коди перетворень
та з’ясовано структуру метаморфози.
Серед творців української літературної балади
Андрієві Малишку належить одне з найвизначніших місць. Звертання до цієї жанрової форми засвідчується вже у ранніх творах та поетичних циклах письменника (балада «Опанас Біда» і цикл
«Іспанських балад» 30-х років ХХ ст.).
Але найяскравішого вияву мотив метаморфози набуває у баладах воєнного циклу. Так, героїчний подвиг, інтерпретаційно піднятий до рівня
символу, опоетизовано у «Баладі про серце». Сюжет твору вибудовується за допомогою казкової
умовності, яка включає в себе мотив метаморфози. Мужньо поводиться Петро Субота у ворожому полоні: «Я все прийму!» – впевнено кидає
він в очі катові, але серце вже віщує героєві загибель та намагається підбадьорити, надаючи сил
та витримки: «І сказало серце: / – Брате, / В північ грозову / Буде кров моя проллята, / Упаду я,
розіп’яте, / И знову оживу...»[ 4, с. 98]. Ці слова
повторюються рефреном – серце тричі віщує свою
загибель і воскресіння.
Кати виривають серце героя, жорстоко нищать його: «Чобітьми його топтали, / Топали,
втирали піт, / Серце знову оживало / З-під підкованих чобіт…» [4, с. 98]. Автор вдається до
власного переосмислення чарівних метаморфоз
народної казки та балади про калинову сопілку,
що промовляла людським голосом, викриваючи
убивць. Семантика перетворення тут бере початок від уявлень про те, що душа залишається незмінною, навіть якщо тіло стає неживим, а тому
може перевтілитися в іншу форму: з серця Петра
Суботи виростає кущ калини: «Де криваві крапелини / Пролились на моріжку, / З того серця
кущ калини / Виріс в темному лужку» [4, с. 98].
Завдяки червоним ягодам, які нагадують краплі
крові, калина стала символом крові, пролитої
за батьківщину. Архаїчне розуміння тотожності
природного і людського, макрокосму і мікрокосму розгортає концептуальну метаморфозу: людина перетворюється на природне явище, а природні явища набувають людських властивостей.
У «Баладі про серце» калина промовляє-шепоче
людським голосом, звертаючись до живих побратимів: «Димний вітер бродить полем, / Згаром
дихає земля, / Та бійцям калина з болем / Все
мовля-перемовля, / Все шепоче: / – Чуєш, брате, /
Надломи калини край / Та про кров мою пролляту, / Про любов мою розп’яту / Нашій роті нагадай!» [4, с. 98]. Концепт Калини у творі зберігає
своє міфологічне значення, тобто постає як дерево, що пов’язує світ мертвих зі світом живих,
як символ позачасового єднання народу: живих
з тими, що відійшли в потойбіччя і тими, які ще
чекають на своє народження.
За подібним принципом розгортається метаморфоза у баладі «Побратими». На відміну від
«Балади про серце», де епічна складова розширюється за рахунок деталізації та рефрену, балада «Побратими» постає як надзвичайно лаконічна за рахунок використання автором простих
та неповних речень, що укладаються у строфічну
форму дистиха:

Вони ділили хліб по крихтині,
життя ділили по рівній хвилині.
Навпіл дві рани. Дві кулі люті.
І промінь сонця. І літо в руті [4, с. 177].
У момент загибелі, «коли горіли в танку багрово», побратими заприсяглися не розлучатися
ніколи: «Я стану серпнем у літо багате. / А я барвінком стану, мій брате» [4, с. 177]. Згідно з анімістичним уявленнями, переродження можливе
лише через смерть, оскільки смерть у первісній
свідомості є породжувальним началом. Образ породжувальної смерті викликає образ коловороту,
у якому щось гине та знову народжується, народження, як і смерть, слугує формами вічного
життя, безсмертя: «Дивіться ж, люди, як в пов
нім зрості / Той серпень ходить к барвінку в гості. /
А під грозою, в осінні ночі / Барвінок серпню
встеляє очі» [4, с. 177].
Вихід у площину безсмертя через смерть
і переродження посилюється через використання автором концепта-фітоніма – Барвінку – зі
збереженням його міфологічного значення. Барвінок є символом переходу людини з одного стану в інший (народження, шлюб, смерть), тому ця
рослина використовується у багатьох народних
обрядах. Як символ зв’язку дочасного земного
світу зі світом вічності – барвінок садять на могилах. До весілля наречена брала на свій вінок
барвінок саме з родинних могил – щоб шлюб міцно оберігався силами потойбічними. Цей обряд
засвідчує роль барвінку як оберега. З одного боку
барвінок пов’язує земний світ з потойбіччям, а
з іншого – не дозволяє світові інфернальному
впливати на людське життя. Таким чином, у баладі барвінок єднає земне й потойбічне, виступає
символом безсмертя людської душі, єднання вічності з дочасністю.
Образ породжувальної смерті спостерігаємо
також у баладі «Любов», що починається діалогом закоханих, які присягаються ніколи не забувати одне одного. Проте юнак гине, і з вічності
чується його голос, він закликає кохану: «Збери
моє тіло посеред бою, / Я нашу вірність прикрив
собою» [4, с. 106].
Слід зауважити, що існує низка народних балад, де метаморфоза розгортається своєрідно:
відбувається перетворення не на один об’єкт, а
на низку природних об’єктів, герой ніби розчиняється у природі. Так, наприклад, Ганнина коса
стає шовковою травою, тіло – рибою, кров – водою,
краса – калиною тощо. Подібний прийом спостерігаємо і в баладі Малишка: загибель воїна ніби
розчиняє його у всесвіті, переводячи у площину
безсмертя: «Склади мої очі по крапелині, / По тих
осколочках, що в долині; / Руки – по кореню не
в пожарі, / Голос – по птицях у білій хмарі…» / Голос той кличе, вніч воскресає…» [4, с. 106]. Та не
чує поклику з вічності дівчина, бо «четверте дитя
колисає», помножуючи земне життя, дочасне.
Проте не завжди механізм метаморфози запускається смертю. У групі балад, зокрема
у баладах з мотивом інцесту, простежуємо дію
катарсисного коду перетворення, за яким трансформація об’єкта здійснюється з метою духовного
очищення від гріховної скверни або уникнення
гріха. Герої таких балад потрапляють у своєрідний глухий кут екзистенції, вихід із якого – тіль-
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ки в інфернальну площину. Так стає тополею невістка (балада «Ой чиє ж то жито, чиї то покоси»),
яку свекруха випроваджує жати жито в неділю
(або в свято). З одного боку дівчина не може ослухатися матері, а з іншого – скоїти великий гріх:
«Жала вона, жала, жала – не дожала / І до сходу
сонця тополею стала...» [4, с. 266].
У ситуацію екзистенційного вибору потрапляє
героїня балади «Вірність», четверо синів якої знаходяться у фашистському полоні. Усім чотирьом
рокована страшна доля – гестапівці не мають милості: «Два – на петлю, а третій – в неволю, / Четвертому – вогнище. Більше болю» [4, с. 201]. Проте ще більш винахідливими у своїй жорстокості
вороги постають відносно матері, пропонуючи їй
обрати для порятунку тільки одного сина з чотирьох. Ситуацію надзвичайного емоційного напруження і розпачу героїні автор передає через низку
риторичних питань та окличних речень: «Кому на
волю, кого на страту? / Кому те щастя чи смертний спокій? / Світе великий, світе жорстокий!»
[4, с. 201]. Усвідомлення неможливості зробити
вибір, трагізм та страждання приводять у дію механізм метаморфози як катарсису – мати виходить
у простір вічності: «Гортає на груди те зло вороже. /
Стоїть століття – вибрать не може» [4, с. 201].
Балада А. Малишка «Відвідало сиву матір синів аж семірко» починається наче с гарної новини – довгоочікуваний приїзд синів до рідної матері: «Відвідало сиву матір синів аж семірко / Хай
п’ють та їдять, щоб було не гірко. / Бо натоплена
хата, / Бо дубова лавка, / Є по чарці на брата /
Та ще й добавка» [4, с. 209].
Творення міфологічного плану тут відбувається зокрема і за допомогою символіки чисел. Число
сім, як відомо є числом універсуму, числом магічним і визначає загальну ідею всесвіту, виступає
як число найбільш вживане, таке, що характеризує універсально фактично все, що рахується у міфопоетичному просторі. За казковим численням
саме семеро синів фігурують у тексті балади. Проте дуже швидко універсальне сім розпадається –
з’являється формула три плюс чотири (7=3+4). Маючи в собі трійку як символ Неба і душі та четвірку
як символ Землі і тіла, сімка постає як перше число, що охоплює і вічне, і дочасне.
Так, гостини у матері є водночас і банкетом,
і тризною і поєднують родину – і живих, і тих, хто
цей світ вже залишив: «Заходжайте, сусіди, / Будете не лишніми! / Побратимів своїх / Зустрічать
упертих, / Трьох молодших – живи, / Чотирьох
же – мертвих» [4, с. 209].
Смерть переводить чотирьох братів у простір вічності через метаморфозу: з очей виростає колосся, з-під погонів – «кленочки зелені».
Клен – символ парубоцтва, молодого і сильного
чоловіка, нареченого. Сім наречених чекають на
своїх суджених, сім весіль «обростають/ в бубни
невгамовнії» – традиційно поховання неодружених імітувало весільний обряд з обранням пари
серед живих.
Таким чином, в одній просторовій площині
число універсуму єднає світ живих і світ мертвих,
земний і потойбічний, творячи міфологему роду.
Образ предків, покровителів живих членів
роду, героїв, що стають на сторожі у важку і грізну годину, з’являється у художньому просторі
воєнних балад Андрія Малишка. У часопрос-
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торі війни постають образи народних месників
і ватажків, які безстрашно боронили знедолених та скривджених, боролися за свободу народу
і батьківщини: Наливайко, Залізняк, Кармалюк
тощо. Так у баладі «По містах в руїні...» Кармалюк продовжує вести за собою вояків: «По містах
в руїні, / В селах, здалека, / Ходить по Вкраїні / Тінь Кармалюка. / А за ним в поході / Хлопці
Ковпака!» [4, с. 138], надихаючи молоде військо.
Подібно розгортається метаморфоза і у поезії
«Вставай, моя рідна, розлуки доволі» з циклу
віршів «Україно моя». Крізь вічність постає козацький ватажок Северин Наливайко, боронячи
рідну землю, надихаючи нащадків на боротьбу: «У димному полі встає Наливайко, / І землю
стрясає страшною рукою. / І тінь його віща, в залізній закові, / Випростує плечі під хмари невмиті, / Озброєні діти Залізнякові, / Ми пройдем
шляхами при стиглому житі» [4, с. 154].
Таким чином, використання концепту метаморфози у художньому просторі балад Андрія

Малишка цілком підпорядковане художній меті:
загострити увагу на трагізмі конфліктів, збільшити емоційне напруження та смислову виразність
твору. Найбільшого поширення концепт метаморфози набуває у баладах воєнного циклу. Механізм
перетворення у літературній баладі будується згідно з концепцією анімістичних уявлень про тотожність природного і людського, зв'язок макрокосму
з мікрокосмом, засвідчених у баладі фольклорній.
Активно використовуючи мотив метаморфози
у воєнних баладах, автор намагається нівелювати трагізм кінечності людського буття, формуючи
міфопростір, в якому смерть має породжувальний
характер, стає етапом переходу до вічного життя; у цьому просторі поєднані земне і потойбічне,
рід постає як єдність усіх його членів – і предків,
і нащадків, і живих, і мертвих. Цьому підпорядковується також використання письменником концептів-фітонімів (Калина, Барвінок), числових
концептів (Сім, Три, Чотири) і їх традиційному
міфологічно-фольклорному значенні.
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Лінгвостатистичний аналіз повістей Романа Іваничука
Анотація. В даній статті досліджено використання квантитативного методу в галузі лінгвістики. Розраховано довжину слів та розділів у повістях Романа Іваничука, а саме «Соло на флейті», «Неспокутне»,
«Лісова повість», «Погоня за Пегасом», «І земля, і зело, і пісня». Більшість досліджень творчості Романа
Іваничук полягали у висвітленні жанрового аспекту творів автора. Кожен видатний автор, який є представником лінгвокультурного ареалу, демонструє унікальний стиль у своїх творах та виробляє свій неповторний почерк. Індивідуальний стиль автора кожен з вчених тлумачить по-своєму, але на основі численних досліджень можна стверджувати, що це унікальний «почерк» кожного письменника, своєрідний вияв
творчості, прояв манери написання та прагнення втілити певні думки. На формування індивідуального
стилю автора впливають також політичні рухи, тенденції розвитку літератури, певний колорит.
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остановка проблеми. Тенденція викорисП
тання квантитативних методів досліджень
у лінгвістичній науці щоразу зростає. Статистику

використовують не лише в математиці, але й лінгвістиці, зокрема для вивчення особливостей авторської мови [7, с. 139]. Крім цього, у мовознавстві
використовують такі статистичні підходи, як «хіквадратичний, варіативний, кластерний, факторний аналіз та аналіз головних компонентів»[4].
Застосування кількісного критерію в лінгвістичних дослідженнях відоме здавна. Такі мовознавчі поняття, як фонетичний закон, продуктивність морфем, критерій спорідненості мов тощо
базувались в основному на квантитативних характеристиках. Звукові еквіваленти, які нерідко
фіксують в мові чи декількох споріднених мовах,
є закономірними. Морфеми, котрі часто використовують для творення нових словоформ, є продуктивними. Незважаючи на те, що раніше математичний критерій використовували стихійно,
зараз його застосовують свідомо і цілеспрямовано.
Статистичні методи широко використовують
у мовознавстві. Наприклад, у лексикографії ста-

тистику використовують для складання частотних словників, які допомагають визначити найвживанішу лексику. До того ж статистичні методи
пов’язані зі розробленням методики навчання
іноземної мови та оптимізації навчання [8, с. 211].
Статистичні методи відіграють велику роль
у прикладній лінгвістиці (для автоматичного
опрацювання природної мови та мовлення, для
створення систем машинного перекладу та електронних словників), психолінгвістиці, соціолінгвістиці, порівняльно-історичному мовознавстві,
прагмалінгвістиці тощо. За допомогою статистики мовознавство вирішує широке коло завдань.
Використання статистичних методів уможливлює встановлення семантичної близькості слів,
визначає структуру семантичного поля, дослідження стилю письменника та атрибуції текстів,
виявлення хронології мовних явищ [3, с. 66].
Однією із закономірностей мовних одиниць
у функціональних стилях, з погляду статистики, є засада строгої кількісної залежності між абстрактністю
текстового змісту, що переважає в ньому, типом мислення автора та абстрактністю у мовленні, тобто між
© Огородник В.В., Лотоцька Н.Я., Кульчицький І.М., 2019

ФІЛОЛОГІЧНІ науки

Summary. This article explores the use of the quantitative method in the field of linguistics. The length of
the words and chapters in the novels by Roman Ivanychuk is calculated. Linguistic science is rich in research
methods and approaches to text, but recently there has been a tendency to use quantitative methods for the
needs of linguistics. It is believed that accurate results can be obtained at the junction of these two sciences.
Many researches in the early twentieth century turned to the use of statistical methods for linguistic research.
Statistical methods that significantly modify and increase our knowledge of both the language system itself
and the features of its functioning are used in linguistics in three conventional directions: various quantitative
calculations, construction of stochastic linguistic models using the data obtained in the previous direction,
verification by statistical methods of various hypotheses about one or another linguistic phenomenon. Therefore, quantitative studies of the Ukrainian language remain relevant today. Most of the studies of Roman
Ivanychuk’s work consisted in covering the genre aspect of the author’s works. Each prominent author, who is
representative of the linguistic and cultural area, demonstrates a unique style in his works and produces his
own unique handwriting. Each scientist interprets the individual style of the author in his own way, but on the
basis of numerous researches we can claim that this is a unique "handwriting" of each writer, a peculiar expression of creativity, a manifestation of the manner of writing and the desire to embody certain thoughts. The
formation of the individual style of the author is also influenced by political movements, trends in the development of literature, a certain flavor. The author's uniqueness can be identified using the structure of works, the
main subject. The developed style demonstrates the artist’s attempts to find himself, the search for something
new, the desire to convey certain ideas to readers. Using statistical analysis, we can trace the features of the
author’s creative activity, investigate the frequency of grammatical and lexical units.
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частотним використанням слів і граматичних форм
з їх лексико-граматичним значенням [7, с. 141].
Отже, для досліджень у сфері мовознавства використовують імовірно-статистичні методи математичної лінгвістики, а також методи та прийоми
математичної теорії множин. До них відносять моделювання множин, визначення множин, взаємне
накладання множин для їхнього порівняння.
Порівняльні методи широко застосовують
для вивчення тематичних та формальних класів
мовних одиниць і, хоч кількісні методи, зазвичай, зараховують до практичної галузі, їх досить
часто застосовують для вирішення теоретичних
лінгвістичних проблем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед українських дослідників в галузі лінгвостатистики є С. Бук [2], яка розкрила та описала розвиток та становлення статистичної лінгвістики як
науки, виклала основні поняття та категорійний
апарат статистичної лінгвістики, представила
основні кількісні характеристики одиниць різних
рівнів мови та мовлення, статистичну структуру
тексту, розглянула найважливіші проблеми стилеметрії, глоттохронології, авторської та часової
атрибуції тексту. Також теоретичні та прикладні
проблеми структурно-математичної лінгвістики
вивчав В.С. Перебийніс [9]. Проблеми квантитативної лінгвістики описано в праці Альтман Ґ.
«Мода та істина в лінгвістиці» [1].
Методи математичної та структурної лінгвістики надають точні дані для вивчення лінгвістичних об’єктів і явищ та відповідають на запитання, які лише на рівні мовознавчої компетенції
неможливо з’ясувати. Лінгвістичні моделі будують на основі отриманих числових даних, які наочно розкривають суть досліджуваних явищ. Статистичні методи застосовують для моделювання
статистичних структур поетичних текстів та визначення ступеня дії фактору авторської манери
письма. Так, Г. Альтман, К.Б. Бектаєв, Г.Я. Мартиненко, Р.Г. Піотровський, С.В. Чебанов провели
низку досліджень, в яких здійснено підрахунок
і вимірювання стилістичних явищ з метою упорядкування текстів та їх частин [10, c. 350].
Величною постаттю української літератури
є письменник, громадський діяч, один із засновників Наукового товариства імені Тараса Шевченка –
Роман Іваничук. Читаючи твори митця, можна відкрити для себе нові звичаї та традиції українського
народу, особливості етносу, побачити мовний досвід
письменника, відчути багатство української мови.
Романа Іваничука можна вважати справжнім май-

стром історичного роману, адже він показує своїм
читачам незвідані сторінки нашої історії.
Кожен видатний автор, який є представником
лінгвокультурного ареалу, демонструє унікальний
стиль у своїх творах та виробляє свій неповторний
почерк. На формування індивідуального стилю автора впливають також політичні рухи, тенденції
розвитку літератури, певний колорит. Авторську
унікальність можна виявити за допомогою структури творів, основної тематики. Вироблений стиль демонструє спроби митця знайти самого себе, пошуки
чогось нового, бажання донести до читачів певні ідеї.
За допомогою статистичного аналізу можна прослідкувати особливості творчої діяльності автора, дослідити частотність граматичних і лексичних одиниць,
визначити стиль і жанр, у яких працює письменник.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Хоча творчість Романа
Іваничука вивчали багато дослідників, манера
письма, індивідуальний стиль та почерк автора
не було досліджено на достатньому рівні. Тобто,
творчу діяльність письменника вивчали з літературознавчого погляду, але не досліджували мову
автора. Відсутність таких досліджень зумовлена
потребою дослідити багатогранну манеру письма
митця, типові слова, діалекти, художні засоби.
Мета статті: за допомогою методів статистичного аналізу визначити особливості індивідуального стилю Романа Іваничука.
Виклад основного матеріалу. У таблицях
нижче вказано інформацію про кількість букв,
вжитих у словах та розподіл літер у розділах.
Статистичні дані отримали за допомогою програми, яку написали на основі мови Python.
Як бачимо, найчастіше у повістях письменника трапляються слова, довжина яких 5 букв –
3807 слів (13,35%) та 4 букви – 3525 слів (12,36%).
2 букви – це довжина 3493 слів (12,25%). 1 букву
мають 3268 слова (11,46%), 6 букв – 3256 (11,42%),
7 – 2713 (9,51%), 3 – 2245 (7,87%), 8 – 2243 (7,86%),
9 – 1698 (5,95%). Групу з найменшою довжиною становлять: 10 букв – 1049 слів(3,68%), 11 – 664 (2,33%),
12 – 330 (1,16%), 13 – 133 (0,47%), 14 – 49 (0,17%),
15 – 27 (0,09%), 16 – 14 (0,05%), 17 – 4 (0,01%), 21 –
1 (0,00%), 22 – 1 (0,00%), 23 – 1 (0,00%).
Отже, кількість значень (N) – 28521, максимальне значення (max) – 23, мінімальне значення (min) – 1, розмах (R) – 22, мода (Mo) – 5,
медіана (Md) – 10,5, середнє (Ẋ) – 5,15, середнє
квадратичне відхилення (Ϭ) – 2,91, коефіцієнт
варіації (ν) – 0,5655, стандартна похибка (Sẋ) –
0,0172, відносна похибка (ε) – 0,0066.

Розподіл кількості букв у словах в повістях Романа Іваничука
Довжина слова
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кількість
Абсолютна
Відносна, %
3268
11,46%
3493
12,25%
2245
7,87%
3525
12,36%
3807
13,35%
3256
11,42%
2713
9,51%
2243
7,86%
1698
5,95%
1049
3,68%

Довжина слова
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23

Таблиця 1

Кількість
Абсолютна
Відносна, %
664
2,33%
330
1,16%
133
0,47%
49
0,17%
27
0,09%
14
0,05%
4
0,01%
1
0,00%
1
0,00%
1
0,00%
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Таблиця 2
Числові характеристики вибірки
Розділ твору
N
Max
Min
R
Mo
Md
Ẋ
Ϭ
Ν
Sẋ
ε

Весь текст
28521
23
1
22
5
10,5
5,15
2,91
0,5655
0,0172
0,0066

Розподіл букв у розділах
Розділ
I
II
III
IV
V

Таблиця 3

Кількість
Абсолютна
Відносна, %
13588
20.00%
22944
20.00%
26143
20.00%
40238
20.00%
43896
20.00%

Отже, бачимо з таблиці, що у першому
творі 13588 букв – (20,00%), у другому
22944 букв – (20,00%), у третьому 26143 букви – (20,00%), у четвертому 40238 букв – (20,00%),
у п’ятому 43896 букв – (20,00%).
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Таблиця 4
Числові характеристики вибірки
Розділ твору
N
Max
Min
R
Mo
Md
Ẋ
Ϭ
Ν
Sẋ
ε

Весь текст
5
43896
13588
30308
13588
26143
29361.8
11224.05
0.3823
5019.547
0.3351

Бачимо з таблиці, що кількість значень (N) – 5,
максимальне значення (max) – 43896, мінімальне значення (min) – 13588, розмах (R) – 30308,
мода (Mo) – 13588.
Висновок. У проведеному дослідженні за допомогою методу статистичного аналізу було розглянуто твори, як от: «Соло на флейті», «Неспокутне»,
«Лісова повість», «Погоня за Пегасом», «І земля,
і зело, і пісня». На основі даних з таблиць можна побачити, що найбільше у повістях письменника трапляються слова, довжина яких 5 букв –
3807 слів (13,35%) та 4 букви – 3525 слів (12,36%).
Найбільше букв у 4 та 5 розділах: 40238 букв –
(20,00%) та 43896 букв – (20,00%) відповідно.
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Використання творів образотворчого мистецтва
при вивченні англійської мови
Анотація. Метою даного дослідження є визначення ролі образотворчого мистецтва, зокрема, живопису і
декоративно-прикладного мистецтва, у вивченні англійської мови. Це дослідження було проведено, щоб
з'ясувати, чи сприяє включення до програми вивчення англійської мови в вищих навчальних закладах таких завдань, як описування та обговорення предметів мистецтва досягненню кращих результатів. В якості
методів збору даних використовувалися особисті спостереження, бесіди зі студентами, а також спеціалізовані професійні публікації. Результати показали, що мистецтво служить стимулом, активізує, направляє і
полегшує вивчення англійської мови. З огляду на важливість візуального спілкування в реальному житті,
обговорення ролі візуального в навчанні наступного покоління є завданням, яке постає перед викладачами,
якщо англійська мова як предмет повинна грати роль в ширшому контексті громадянської освіти. Уміння
студентів описати те, що вони бачать, є однією з основних навичок, яких потрібно навчати при вивченні
мови. У статті підтверджується, що образотворче мистецтво покращує вивчення мови, пропонуючи невербальні методи спілкування та розуміння, надаючи студентам платформу для створення ментальних образів.
Ключові слова: іноземні мови, вища освіта, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво,
живопис, методи.
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Integrating the works of fine arts into English learning
Summary. The aim of this study is to dening the role of visual arts, particularly paintings and decorative and
applied arts in the learning English for the students who are working to improve their English language skills.
Art has always been an effective tool for teaching and learning. This research has been conducted to investigate
whether including description and consideration of subjects of arts contributes to better outcomes for the students
who are learning English. Personal observations and debates with students and also specialized professional
publications have been employed as methods of data collection. The results showed that arts serve as a stimulus,
activator, guider and facilitator in English language learning. Through the visual arts, students learn to interpret
and decode information in the pictures or other forms of arts. Art, as a universal language, can make students
express their ideas freely. The arts help develop capacities and attitudes central to learning and to life. We believe
the creative process has a positive, learning effect. Given the importance of visual communication in real life,
discussing the role of the visual in educating the next generation is a task that needs to be confronted by teachers
if English as a subject is to play a role in the larger context of citizenship education. Being able to describe what
students see is one of the basic skills one has to train when learning a language. This article discusses the role
that art already plays in English lessons. An attempt is also being made to add new ideas to current practice.
The article confirms that visual art improves language learning by offering non-verbal methods of communication
and understanding and providing students with a platform for creating mental images. Opportunities to practice the arts benefit students’ cognitive development and enhance literacy and language development. The use
of works of art in the study of English contributes to the development of critical and conceptual thinking along
with technical and creative problem-solving skills. We come to the conclusion that art has a profound ability and
also is an invaluable tool for teachers at all levels to enhance teaching for students who study English language.
Keywords: foreign language, higher education, fine art, decorative and applied arts, painting, methods.

остановка проблеми. Мистецтво є одП
ним із засобів комунікації людей, тому, як
для одного з таких засобів, для нього передбача-

ється спеціальна мова. Часто цю мову називають
«мовою образів», щоб відрізнити від мови, що має
справу зі значеннями і знаками. Картини і скульптури можна пояснювати, коментувати, ставити
в зв'язок з іншими творами живопису і скульптури і т.п. Такі пояснення та коментарі є певною
мірою потрібними і важливими, оскільки вони
сприяють глибшому розумінню творів мистецтва. Проте вони залишаються зовнішніми для
самого твору, носять характер хоча і корисного,
але в кінцевому рахунку необов'язкового додатку
до нього. Крім того, коментарі до одного і того ж
твору змінюються від автора до автора, залишаючись багато в чому справою суб'єктивного смаку.
© Попова Л.І., 2019

Твір може існувати століття, але його осмислення та коментування залежатиме від часу, коли
розглядатиметься цей твір. Візуальне сприйняття безпосередньо залежить від реципієнта. Інтерпретація зображення завжди суб'єктивна.
Протягом останнього сторіччя відбувалось та відбувається зростання важливості візуального спілкування (комунікації). Мова візуальної комунікації
(системи спілкування з використанням візуальних
елементів) є дуже важливим засобом спілкування в сучасному медійному суспільстві. З огляду на
важливість візуального спілкування в реальному
житті, в цій роботі досліджується роль візуального
матеріалу, зокрема, творів образотворчого мистецтва, у викладанні англійської мови як іноземної.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед останніх досліджень за цією тематикою

представляє інтерес масштабна робота Ковальської І.В., в якій докладно розглядається така
перекладознавча проблема, як колористика [2].
Ковальська І. В. на матеріалі українських і англомовних художніх текстів дослідила використання
тематики та термінології мистецтва (образотворче
мистецтво, живопис тощо) в процесі вивчення англійської мови як іноземної. Її робота присвячена
виявленню та опису спеціальної лексики, визначенню джерел і шляхів її виникнення. Вивчення
термінології образотворчого мистецтва на широкому матеріалі має ряд переваг. Таке вивчення
дозволяє об'єктивним шляхом зареєструвати зразки лексики, яка обслуговує область мистецтва,
значно розширити уявлення про терміни мистецтва в англійській та українській мовах, визначити своєрідність їх вживання [2].
В статті Білоцерківської В.В. виконується
аналіз вивчення англійської мови за допомогою
мистецтва [1]. Авторка стверджує, що розглянуті нею нетрадиційні методи навчання сприяють формуванню мотивації вивчення іноземних
мов [1]. Завдяки яскравому емоційному впливу
мистецьких творів на студентів відбувається полегшення та прискорення засвоєння англійської
мови. Білоцерківська В.В. розділяє існуючу думку, а саме, що: «Повноцінне становлення фактичних, освітніх, розвиваючих та виховних задач навчання можливо тільки за умов впливу не тільки
на свідомість студентів, а також на сферу їх особистих захоплень, схильностей та тем» [1].
Молодий дослідник Чи Ченкай (Chi Chenkai)
присвятив свою дисертацію докладному та глибокому дослідженню інтеграції мистецтв у вивчення англійської мови. Його дослідження базувалось на прикладах студентів, які вивчають
англійську мову як другу мову (EFL), за програмою «Англійська через мистецтво» (“English
Through the Arts”) [10]. Метою його дослідження
було з'ясувати, чи сприяє включення художніх
занять (зокрема, малювання та ознайомлення
з мистецькими творами) кращим результатам
для студентів, які працюють над поліпшенням
своїх мовних навичок. Отримані результати показали, що мистецтво служить стимулом, освіжає, направляє і полегшує вивчення англійської
мови [10, с. 5]. Крім того, мистецтво також виступає в якості згуртування колективу, сприяючи
вивченню англійської мови. Учасники зазначеної програми при інтеграції мистецтв у вивчення англійської мови продемонстрували високі
показники щодо мотивування та залучення при
вивченні англійської мови [10, с. 73].
Тема інтеграції мистецтв у вивчення англійської мови досліджувалась багатьма фахівцями
(Коляса О., Зубицька О., Юденко О., Мамбаєва
С., Фалькович М., Лебединська О., Стрєлкова
Н., Цигельна А. та ін.) [напр., 7]. Є загальновизнаним, що мистецтво відзначається широкими
можливостями та є цінним інструментом для викладачів на всіх рівнях навчання для поліпшення вивчення англійської мови.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. За останні десятиріччя
значно збільшились та продовжують зростати
обсяги візуального спілкування в реальному
житті. Зважаючи на важливість візуальної комунікації в реальному житті, дослідження та об-
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говорення візуального контексту при навчанні
наступного покоління – це завдання, з яким мають зустрітись викладачі, якщо англійська мова
як предмет становитиме та зберігатиме важливу
роль у широкому контексті громадянської освіти.
Отже необхідні дослідження ролі візуального
матеріалу, і особливо образотворчого мистецтва,
у викладанні англійської мови.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження методів вивчення англійської
мови за допомогою творів мистецтва, зокрема,
творів живопису і декоративно-прикладного мистецтва. У статті досліджуються вплив мистецтва
на сучасні комунікативні практики, вміння описувати та обговорювати мистецькі твори, розглядаються особливості мистецтвознавчої лексики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мистецтво – це не тільки вираз особистих
емоцій, а й інструмент навчання, який може
мотивувати студентів, покращити їх командну
роботу та спонукати студентів самостійно досліджувати світ і дізнаватися нове на власному досвіді. За підрахунками дослідників, сприйняття
інформації через візуальний канал становить
69%. Відомо, що комбінація слів і зображень
передає повідомлення набагато ефективніше,
ніж сам текст. Це тому, що мозок людини має
здатність вловлювати зміст зображення за мілісекунди. Під час проведення навчальних занять та семінарів, підтримка візуального фокусування сприяє співпраці та залучає учасників
до процесу. Проте візуальні матеріали повинні
бути належним чином адаптовані до цільового
призначення та аудиторії. Тільки за таких умов
вони не будуть відволікати студентів.
Автором статті вже досліджувались питання
створення текстів про мистецтво, зокрема, на англійській мові [3; 4]. Прагнення звернути увагу
суспільства на цінність мистецтва та його значення
для людини обумовлює виникнення різноманітних
текстів, присвячених мистецьким творам, проблемам збереження творів мистецтва тощо [3, с. 389].
Протягом багатьох століть основними візуальними мистецтвами вважаються живопис, скульптура та графіка. До образотворчого мистецтва
належать наступні види мистецтва: живопис,
графіка, скульптура, архітектура, декоративноприкладне мистецтво, дизайн. Образотворче мистецтво представляє дійсність в описових образах,
передає об'єктивні властивості реальної дійсності,
такі як об'єм, колір, просторовість, форма, природне середовище тощо. Образотворче мистецтво
представляє не тільки те, що ми здатні безпосередньо побачити, але й сюжетно-асоціативний
комплекс, тобто розвиток подій у часі або сюжет.
Образотворче мистецтво, зокрема використання
творів образотворчого мистецтва може пробудити
уяву тих, хто вивчає англійську мову, послабити
емоційний стрес, створюючи тим самим гармонійне середовище для вивчення іноземної мови.
За допомогою образотворчого мистецтва студенти
вчаться інтерпретувати і декодувати інформацію
в зображеннях або інших видах мистецтва, таких як живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво. Мистецтво, як універсальна мова,
може змусити студентів вільно висловлювати свої
ідеї, спонукати до дослідження власного внутрішнього світу. Невербальне вираження в деякій мірі
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буде сприяти вербальному розумінню, іншими
словами, художнє вираження може стимулювати
мовне вираження студентів.
Рідна мова часто розглядається як опірна
при оволодінні іноземною мовою. Завдяки інтеграції мистецтва до процесу вивчення іноземної
мови створюється можливість підвищення рівня
основної, рідної мови студентів. Мистецтво грає
в нашому житті важливу роль, воно є невід’ємною
частиною культури, одним із визначальних її проявів, отже отримання певних знань в цій галузі
є частиною належної загальної академічної підготовки до життя та сприяє формуванню загальнокультурної компетентності. Образотворче мистецтво може створити невимушену обстановку,
в якій студенти можуть вільно вивчати нову мову,
підвищувати свою навчальну мотивацію, встановлювати і підтримувати позитивні відносини з іншими людьми і розвивати візуальну грамотність,
тобто естетично оцінювати предмет, відчувати
емоційний відгук на нього, набувати здатності бачити, відчувати виразність предмету.
Тиберій Сільваші – художник-абстракціоніст,
видатний представник сучасного українського
мистецтва, відомий не лише своїми живописними
роботами, але й теоретичними текстами, наголошує, що: «Картина, яка була головною формою репрезентативного мистецтва, в наш час постає частиною мовної практики в сучасному мистецтві»
[5]. Фахівцями вважається, що картини мають
найбільший потенціал щодо формування та розвитку творчого мислення одночасно з формуванням і розвитком активної творчої іноземної мови.
Твори живопису мають величезний лінгводидактичний потенціал, тут можна необмежено говорити про сюжети, композиції, колірну гаму тощо.
Тільки колірна лексика складає вагому частину мовної картини світу, отже ознайомлення
з художніми творами надає можливість якнайширшого ознайомлення з гамою кольорів. Як зазначає Швець Т. А.: «Втілюючи результати світосприйняття в мовній формі, мовець використовує
структури, що найбільшою мірою відповідають
його задуму та передають кольорову гаму навколишньої реальності.» [8, с. 161].
Корисним для студентів буде надбання вміння визначити стиль картини. Це не повинно викликати труднощів, адже стилів не дуже багато.
Досить мати уявлення про такі, як: мистецтво Візантії, романський стиль, готика, ренесанс, бароко, класицизм, рококо, романтизм, реалізм, імпресіонізм і течії в мистецтві XX століття. Можна
також ділитися будь-якими асоціаціями, відчуттями і думками, на які наштовхують картини.
Можливо у студентів викличуть зацікавлення історії, пов’язані з конкретними картинами. Важливою темою для обговорення може стати техніка виконання, тобто колір, світло, композиція
і особливості мазка.
Вплив інформаційного та соціального поля виявив у сучасному образотворчому мистецтві нові
напрямки розвитку. Сучасне мистецтво намагається не залишити глядача пасивним, воно пропонує діалог, інтелектуальну розмову на складні
соціальні та філософські теми, що створює широкий простір для дискусій [5]. Серед напрямків
сучасного мистецтва такі, як абстрактний експресіонізм, концептуальне мистецтво, стріт-арт

(основна частина стріт-арту – графіті (спрей-арт),
але не можна ототожнювати графіті і стріт-арт),
неоекспресіонізм. Знання, які були отримані на
заняттях з вивчення англійської мови із залученням творів мистецтва, допоможуть студентам
краще орієнтуватися в різних сферах прекрасного
та по-новому сприймати життя.
Існують спеціальні курси англійської мови
для професіоналів світу мистецтва (наприклад,
Artspeak) [9]. Такі курси призначені спеціально для полегшення спілкування у міжнародному середовищі мистецтвознавців, художників
та інших осіб, чия професія тим або іншим чином
пов’язана із мистецтвом. Програма таких курсів
може включати наступні розділи: 1) опис та аналіз класичного твору (лексичні та граматичні особливості, базова лексика, яка потрібна для проведення формального аналізу художнього твору);
2) аналіз та інтерпретація твору мистецтва (основи арт-критики); 3) сучасні тенденції в музеології,
культурі репрезентації, роль музеїв в ХХІ столітті;
4) планування, організація виставок; 5) організація простору/ освітлення в музеях і на виставках;
6) паблік-арт та стріт-арт: від місцевих художніх
практик до глобального поширення [9]. Такі курси надають можливість підготовити власні заявки
на виставки, гранти, участь в конференціях, забезпечують набуття лексичного запасу для можливостей обговорення в групі та з фахівцями-мистецтвознавцями. Зокрема, на курсах навчають
вузькоспеціальної термінології.
Уміння студента описати те, що він бачить,
є однією з базових навичок, які потрібно набувати
при вивченні мови. Інтегруючи мистецтво в викладання і вивчення англійської мови, студенти
будуть розвивати і поглиблювати своє розуміння
як власного, так і чужого людського досвіду.
Кінцевою метою навчання і виховання студентів є гармонійний розвиток особистості, формування не відірваної від національних джерел
людини, гідних членів суспільства, які відчувають себе часткою української нації. Розширенню
поняття про види декоративно-прикладного мистецтва, розвитку комунікативних здібностей, естетичного смаку, баченню прекрасного у природі
та народному мистецтві сприятимуть твори традиційних видів народного мистецтва. Петриківський декоративний розпис є одним із унікальних
проявів української художньої культури. Традиції
петриківського розпису йдуть з Дніпропетровської
області, де продовжують піклуватись про збереження традицій розпису. Петриківський розпис
живе й розвивається. Твори провідних майстрів
минулого та сучасності, від Тетяни Пати до Марії
Яненко, Тетяни Гарькавої, Андрія Пікуша зачаровують яскравими, позитивними кольорами, цікавими композиціями та гармонією. Серед сучасних майстрів петриківського розпису – талановита
майстриня з Дніпропетровська Ніна Рудецька.
Її твори відрізняються гармонійними кольоровими
сполученнями, вдалими композиціями. Свою роботу «Співдружність троянд» майстриня виконала
за мотивами петриківського розпису з поєднанням
різних стилів [6, с. 39]. Ознайомлення студентів із
творами традиційних видів народного мистецтва,
яке супроводжується створенням описів та обговоренням побаченого, зміцнює національну свідомість та художньо-естетичну освіченість молоді.
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У поєднанні з читанням, письмом, говорінням і слуханням, мистецтво розвиває здатність
для високого рівня аналізу, а також спонукає
студентів до дослідження себе і свого оточення,
отже допомагає знайти шляхи для порозуміння
і спілкування. Мистецтво допомагає зрозуміти,
що означає бути людиною, кидає виклик інтелекту і дає багатий досвід аналізування, дослідження, роздумів, спостережень, уяви та експериментів. Образотворче мистецтво прискорює
розвиток мови, пропонуючи невербальні методи
спілкування і розуміння, надаючи студентам
платформу для створення ментальних образів.
Інтеграція мистецтва до навчання надає студентам можливість використовувати нові і різноманітні підходи, отримуючи при цьому позитивні емоційні реакції на навчання, розуміння
ідей інших людей та полегшення передачі своїх
власних ідей.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку. Таким чином,
проведене дослідження підтверджує, що поло-
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ження і висновки, отримані в результаті дослідження, можуть бути використані в лекційних
та семінарських заняттях, в спецкурсах з лінгвокультурології, а також на практичних заняттях
з вивчення англійської мови. В ході дослідження
було з’ясовано, що мовний акт при описуванні
творів образотворчого мистецтва, зокрема, живопису та декоративно-прикладного мистецтва,
характеризується складним комплексом спрямованостей мислення суб'єкта, спонукає до збагачення його мовного запасу. Мистецькі твори
стимулюють мисленнєво-оціночну діяльність.
При цьому людина оцінює не тільки твір живопису, але й відбувається акт самопізнання.
Отримані на заняттях з англійської мови із залученням творів мистецтва знання допоможуть
студентам краще орієнтуватися в різних сферах
життя. Перспективним для подальшого дослідження є аналіз та відбір творів образотворчого
мистецтва з подальшою розробкою методичних
матеріалів для практичних занять з вивчення
англійської мови.
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Лінгвокультурна специфіка передачі
європейського політичного дискурсу на українську мову
Анотація. Стаття присвячена аналізу лінгвокультурологічної специфіки європейського політичного дискурсу, його передачі на українську мову, жанрової структури та основних підтипів. Розглянуто функціональні та стилістичні особливості європейського політичного дискурсу, а також лексичні та стилістичні
прийоми перекладу текстів політичного дискурсу. У роботі постулюється думка про те, що мета застосування універсальних перекладацьких стратегій полягає у реконструюванні мовою перекладу всієї палітри авторського задуму, реалізованому у відповідних стильотворчих засобах політичного тексту; поряд
із цим здійснюється адекватне перенесення світоглядних позицій автора повідомлення в іншу знакову
систему. Дослідження підтверджує, що для актуалізації необхідних емотивних реакцій масової аудиторії
та створення політичних міфів використовується низка метафор, що певною мірою спрощує роботу перекладача, оскільки арсенал таких стійких метафор напрацьований у кожній розвиненій мові і завдання
перекладача полягає у релевантному підборі семантичного відповідника з уже готового матеріалу.
Ключові слова: політичний дискурс, політична комунікація, лінгвокультурологія, стилістичні прийоми
перекладу, лексичні прийоми перекладу.
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Summary.The article deals with the analysis of European political discourse, its genre structure and its main
subtypes. Functional and stylistic features of political discourse materials are considered, as well as lexical
and stylistic methods of translation of political discourse texts. The purpose of universal translation strategy
is to reconstruct the target language of the entire palette of the author's idea, implemented in the appropriate
style of orator’s speech. Meanwhile, the author's worldview positions should be relevantly transferred to another sign system. It is emphasized that political discourse is characterized by a number of specific features
that shape it as a symbolic reality: communicativeness and integrity, symbolism, rationality and reasoning,
structure and abstractness. During the translation of political speeches, it should also be taken into account the
fact that speakers (with few exceptions) operate on symbolic images, choosing those which are most consonant
or accessible to the mass consciousness and through which one can more easily penetrate the value of a potential target audience. The research confirms that a number of metaphors are used to actualize the necessary
emotional reactions and to create political myths, which to some extent simplifies the work of the translator.
The arsenal of such persistent metaphors is developed in every sufficiently developed language and the task of
the translator is to correctly select the semantic correspondence from the existing ones. The ways of metaphors
translation, in particular, are in the aspect of preserving their expressive potential. These ways depend to a
large extent on the type of metaphor, the depth of its penetration into the mental structures of the individual
ethnos or culture of the humanity.
Keywords: political discourse, political communication, linguoculturology, stylistic methods of translation,
lexical methods of translation.

остановка проблеми. Політична сфера,
П
будучи однією з найбільших і найбільш
важливих сфер людської життєдіяльності, не

може не привертати увагу представників різних наук, тим більше лінгвістів та перекладачів,
адже перекладацькі послуги відіграють магістральну роль у політичній сфері. Актуальність
цього дослідження полягає в тому, що в сучасних
умовах переклад політичного дискурсу набуває
особливого релевантного значення, виступаючи
як засіб пропаганди і знаряддя ідеологічної боротьби. Оскільки суспільство стало все більше
звертати увагу на політичні перипитії, потрібно
вміти аналізувати подану інформацію, щоб не
стати «зброєю» в руках політиків, адже вони часто маніпулюють думками та свідомістю людей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В першу чергу політичний дискурс є предметом
вивчення політичної лінгвістики, заснованої
в середині XX століття Дж. Оруелом та В. Клем© Прокопенко А.В., Артюшенко В.М., 2019

перером. Нині це окремий напрямок, успішно
розвивається як зарубіжними (Р. Барт, Т. А. ван
Дейк, В. Кінч), так і вітчизняними дослідниками
лінгвістики (І.С. Бутова, А. Загнітко, В.І. Карасик, Г.Г. Почепцов).
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Питанню проблем перекладу європейського політичного дискурсу присвячена значна кількість наукових досліджень.
На тлі цих досліджень залишається недостатньо
вивченою адекватність перекладу у сфері європейського політичного дискурсу, в якому презентується вплив екстралінгвістичних факторів, а
саме лінгвокультурних, що і зумовлює необхідність аналізу цього питання.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз лінгвокультурної специфіки передачі європейського політичного дискурсу на українську
мову, а також у відтворенні екстралінгвістичного
аспекту мови оригіналу у мові перекладу. Реалі-

зація поставленої мети передбачає розв’язання
низки поставлених завдань:
1) розкрити суть поняття політичного дискурсу як комунікативного явища та його роль у позалінгвістичному просторі;
2) виявити основні труднощі відтворення
лінгвокультурних особливостей політичного дискурсу під час перекладу.
3) обґрунтувати стилістичні та лексичні проблеми перекладу промов європейських політичних лідерів, зосереджуючи увагу на стилістичнозабарвлених словах.
Об’єктом наукової розвідки слугують тексти
промов європейських політиків англійською мовою, а предметом – лексичні та стилістичні прийоми перекладу цих текстів.
У роботі було використано такі методи, як
описовий і метод спостереження, за допомогою
яких виявлено специфіку політичних текстів,
методи теоретичного аналізу і синтезу уможливили систематизацію й узагальнення зібраного
матеріалу, компонентний аналіз посприяв опису
лексичної семантики аналізованих одиниць.
Виклад основного матеріалу. Політичний
дискурс – невід'ємна частина соціальних відносин, оскільки він формується ними і в той же час
сам формує їх, будучи складною єдністю мовної
форми, знання і дії. Таким чином, у реалізації політичного дискурсу беруть участь не тільки мовні
засоби, а й екстралінгвістичні фактори, які визначають спілкування, а також когнітивні структури, що зумовлюють існування самого дискурсу.
Основними функціями політичного дискурсу є:
маніпулятивна; функція переконання; інформативна; аргументативна; створення переконливої
картини кращого майбутнього [1, c. 237].
Основи теорії політичного дискурсу були закладені представниками кембріджської та оксфордської філософських шкіл у 50-ті роки XX століття,
які займалися аналізом лінгвістичного контексту
суспільної думки. У 1970-х роках термін «дискурс»
широко застосовувався при аналізі політичних
процесів, у 1980-х виник центр семіотичних досліджень, пов'язаний з аналізом дискурсів [3, c. 21].
В останні десятиліття теорія політичного
дискурсу стала об’єктом пильної уваги лінгвістів. Якщо в Європі проблеми мови і влади, мови
і ідеології, мовного маніпулювання, ролі міфу
в політичній комунікації перебували у фокусі дослідницького інтересу досить давно – приблизно
з післявоєнних років, то в Україні лінгвісти стали
активно розробляти цю проблематику переважно
з початку перебудови, коли політична комунікація перестала мати суто ритуальний характер.
Політична лінгвістика корелює з іншими науками (лінгвістикою, політологією, культурологією та ін.) і активно використовує методи соціолінгвістики, лінгвістики тексту, когнітивної
лінгвістики, стилістики та риторики. Основу класифікації дискурсу запропонував В.І. Карасик.
Він виділяє два основні типи дискурсу: 1) особистісний (особистісно-орієнтований), при якому оратор виступає як індивід у всьому багатстві свого
внутрішнього світу; 2) інституціональний (орієнтований на статус), в якому оратор виступає представником певного соціального статусу [3, c. 94].
Подібний поділ дискурсу на особистісне та інституційне підтримується також у працях П. Грай-
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са, Д. Гордона, В.С. Кубрякової, Дж. Лакофа,
Дж. Остіна, Дж. Серля та Н.І. Формановської.
Тексти промов європейських політиків рясніють стилістичними і лексичними засобами. Серед
них є ідіоми і метафори, при перекладі яких нечасто виникають проблеми. Наприклад: watchdog –
контролююча організація, спостерігачі, що стежать за тим, щоб компанії або фірми не здійснювали протизаконних дій. A government watchdog
agency, the Government Accountability Office, has
agreed to review the costs and security precautions
associated with President Donald Trump‘s travel
and stays at Mar-a-Lago after a request for inquiry
from leading Democrats on Capitol Hill (Chicago
Tribune). – Державне контрольно-наглядове
відомство, Рахункова Палата США, погодилося розглянути витрати і запобіжні заходи,
пов'язані з поїздками президента Дональда
Трампа в Мар-а-Лаго, після запиту про проведення розслідування від провідних демократів на
Капітолійському пагорбі (пер. В. Артюшенко).
Однак більшість авторів, які пишуть тексти для
політиків, використовують так звані мертві метафори. Наприклад, to ride roughshod over – тримати в цупких шорах: While expressing his views, PTI
senior leader Shibli Faraz accused the prime minister
of riding roughshod over state institutions (Daily
Times). – Висловлюючи свої погляди, старший керівник Партії Техрік-е-Інсаф (Рух за справедливість) Шіблі Фараз звинуватив прем'єр-міністра
в тому, що він тримає державні інститути
в цупких шорах (пер. В. Артюшенко).
Ще одним прикладом мертвої метафори є to
play into the hands of – потрапити в лапи. Not
to fuel further division, not to play into the hands
of others but to ensure that voices from all over
the country are genuinely heard in this debate, so
that she (Theresa May) does not become the prime
minister who unintentionally leads the break-up
of Britain (Reaction to Article 50 / BBC News). –
«Не стимулювати подальший поділ, не потрапити в лапи інших, а домогтися того, щоб в цій
дискусії дійсно чулися голоси з усієї країни, щоб
вона (прем'єр-міністр Британії) не стала таким прем'єр-міністром, який ненавмисно веде
до розпаду Британії» (пер. В. Артюшенко).
Певні труднощі виникають при перекладі метонімій, найбільш вживаними є найменування
об'єкта відносно до його частини або місця. Наприклад, Downing Street («Даунінг-Стріт») – це
уряд Великобританії або прем'єр-міністр Англії. Speculation over an early election has been
dismissed by Downing Street as – nonsense as
reports emerged of May 4 being floated as a date
for Theresa May to seek a mandate for Brexit and
her domestic policies (The Independent). – Уряд
Великобританії не надав особливого значення
спекуляції у зв'язку з достроковими виборами,
оскільки 4 травня були опубліковані звіти про
те, що Тереза Мей повинна отримати мандат
на «Брексит» і на ведення внутрішньої політики (пер. В. Артюшенко).
Епітетами рясніє мовлення політичних лідерів Європи, проте деякі політичні засоби виразності мають негативний відтінок різних ступенів. Наприклад, hawkish – перекладається як
«яструбиний»; войовничий, агресивний, войовничо налаштований. Цим терміном зазвичай
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позначають тих, хто виступає за вирішення політичних проблем через війну, ніж шляхом переговорів або заспокоєння: Mrs Clinton backs the
same hawkish Republican calls for the US military
to take out the Syrian air force (BBC News). – Пані
Клінтон підтримує ті ж самі агресивні заклики республіканців до американських військових
вивести сирійські військово-повітряні сили
(пер. В. Артюшенко).
Якщо епітет вживається з тим чи іншим словом постійно, то він поступово переростає у кліше. Наприклад, ‘new deal’ слід перекладати як
«новий курс», оскільки це визначення переросло
в політичний штамп: A new deal should provision
for economic changes that have occurred since
the more than two-decades-old NAFTA pact was
signed, such as the advent of electronic commerce
and the liberalization of Mexico's energy and
telecommunications sectors, he said (Fortune). –
У новому курсі повинні бути передбачені економічні зміни, які відбулися після підписання пакту НАФТА терміном більш ніж на два десятиліття, наприклад, поява електронної торгівлі
і лібералізації сектора енергетики та телекомунікацій у Мексиці (пер. В. Артюшенко).
Складові атрибутивні словосполучення вимагають від перекладача певні навички перекладу: Afghan asylum-seekers – афганці шукають політичного притулку: Chancellor Angela
Merkel on Friday defended Germany's stepped up
deportations of rejected Afghan asylum seekers,
saying other European countries were doing the
same in response to a large influx of migrants since
summer 2015 (Reuters). – Канцлер Ангела Меркель у п'ятницю підтримала Німеччину в активізації депортації покинутих афганців, які
шукають політичного притулку, заявивши, що
інші європейські країни діють аналогічним чином у відповідь на великий приплив мігрантів з
літа 2015 року (пер. В. Артюшенко).
Вираз ‘re-shaping foreign policy’ можна перекласти як «перегляд зовнішньої політики». Senior
Trump administration officials, reshaping U.S.
policy in the Middle East, have declared formally
in recent days that Washington no longer is focused
on the ouster of Syrian President Bashar al-Assad
as a priority (The Wall Street Journal). – Високопосадовці адміністрації Трампа, що переглядають
політику США на Близькому Сході, на днях офіційно заявили, що Вашингтон більше не приділяє пріоритетної уваги зторгненню президента
Сирії Башара Асада (пер. В. Артюшенко).
Гіперболи допомагають драматизувати події,
надати їм більш сенсаційного характеру, тому європейські політики активно їх використовують у
своєму мовленні [6, c. 183]. Розглянемо словосполучення ‘scared to death’ – «наляканий до смерті».
Now these countries are scared to death because the
regulations have not been lifted and they have reason
to be scared. If they violate these regulations there
is no doubt that the US government would go after
them, seize their assets (RT). – Зараз ці країни налякані до смерті, тому що правила не скасовані і
у них є причини боятися. Якщо вони порушують
ці правила, поза сумнівами уряд США прийде за
ними, захопить їх активи (пер. В. Артюшенко).
Особливу увагу звертають на себе фразеологічні одиниці, які широко використовуються у

суспільно-політичних текстах і надають висловлюванню виразності, яскравості та своєрідності.
Умовно існує чотири способи перекладу образної
фразеології на українську мову [1, c. 236].
1) Фразеологізми, які мають абсолютний відповідник в українській мові, калькуються повністю при перекладі: to play with fire – грати з вогнем. The Palestinian Federation of Chile warned
the Jewish community on Monday not to play with
fire in a statement regarding Israel's decision to bar
the federation's executive director, Anwar Makhlouf,
from entering the country last week (The Jerusalem
Post). – Палестинська Федерація в Чилі попередила єврейську громаду в понеділок не «гратися
з вогнем» у заяві щодо рішення Ізраїлю заборонити в'їзд у країну виконавцю федерації, Анвару Махлуфа (пер. В. Артюшенко).
2) Фразеологізми, які частково не збігаються
в образності з українськими, перекладаються методом підбору фразеологізмів з аналогічним переносним значенням: to move heaven and earth to
get smth – перевернути гори на шляху до чогось.
Amazingly, whilst the apple-polishers of
Mahama have promised to move heaven and earth
to bring him back as the party's next presidential
candidate, the critics of Mahama are insisting
that he was incompetent during his time in office
and must thus be replaced with a more competent
flagbearer (GhanaWeb). – Дивно, що, поки підлабузники Мохама пообіцяли згорнути гори, щоб
повернути його в якості наступного кандидата
на посаду президента партії, критики Мохама
наполягають на тому, що він був некомпетентним під час свого перебування на посаді і тому
повинен бути замінений більш компетентним
представником партії (пер. В. Артюшенко).
3) Фразеологізми, при перекладі яких образ
повністю змінюється: a tempest in a teapot – багато шуму з нічого, метушня через дрібниці, дрібна
сварка.
Certainly, the president's supporters might call
his recent political setbacks a tempest in a teapot;
however, it could turn out to be a tempest in a Teapot
Dome ... or worse (CNBC). – Звичайно, прихильники президента кажуть, що його нещодавні
політичні невдачі викликали «Метушню через
дрібниці»; тим не менш, це могло б вилитися в
більш серйозний скандал («Тіпот Доум» – найбільший в політичній історії США скандал на
нафтовому родовищі в шт. Вайомінг) – або навіть ще гірше (пер. В. Артюшенко).
4) Фразеологізми, які перекладаються нейтральною лексикою, методом описового перекладу: to cut no ice – нічого не домагтися.
Dire warnings from the Remain campaign about
the potential impact of Brexit cut no ice with people
who could not see any connection between impressive
overall statistics and their own lived experiences
(Conservative Home). – Страшні попередження
від компанії Ремеін, щодо потенціального впливу Брексіту, не давали спокою людям, які так
і не могли побачити ніякого зв’язку між вражаючою загальною статистикою та їх власним
життєвим досвідом. (пер. В. Артюшенко).
Таким чином, європейські політики у своєму
мовленні використовують різні стилістичні і лексичні засоби виразності з метою здійснення агітаційно-пропагандистського впливу на аудиторію.
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Інтерпретуючи політичний дискурс у його цілісності, не слід обмежуватися суто мовними компонентами, оскільки сутність та прагматизм зазначеного виду дискурсу не будуть розкриті повною
мірою. Оскільки мета перекладу політичного дискурсу – викликати в іншомовного адресата реакцію, подібну до реакції адресатів вихідного тексту,
то завдання перекладача ускладнюється ще й тим,
що політичний дискурс апелює до ієрархії цінностей, актуальної лише в межах певної культури,
для якої політичний дискурс власне створений.
Висновки з цього дослідження і перспективи. Під час проведення дослідження було виявлено що, лінгвокультурна специфіка передачі
європейського політичного дискурсу на українську мову полягає у тому, щоб виявити і передати використані в тексті виражальні засоби, вміло
зробити необхідні перекладацькі трансформації
для того, щоб текст перекладу як можна точно
передав усю інформацію, закладену в тексті ори-
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гіналу і зберіг його прагматичну функцію. У результаті аналізу спічів європейських політиків
виявлено, що стилістичні і лексичні засоби виразності, що є втіленням лінгвокультурного фактору, перекладаються наступними способами:
модуляцією, диференціацією, трансформацію
перестановки, конкретизацією або перекладом
еквівалентним відповідником. Національно-специфічні реалії, особливості мовлення окремих
політиків, авторські метафори та ідіоми, які підкреслюють національний колорит політичного
дикурсу, завжди викликали значні труднощі
при перекладі. Тому перспектива подальших наукових розвідок може бути пов’язана з виявленням недоліків та вдалих знахідок перекладачів
при роботі з політичними текстами. Подальше
дослідження європейського політичного дискурсу, видається, на нашу думку, потрібним навіть
для того, щоб міжнаціональне спілкування було
більш ефективним в майбутньому.
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Прагматичні проблеми перекладу наукової лексики
в американському ситкомі «Теорія великого вибуху»
Анотація. У статті розглядаються особливості використання та перекладу наукової лексики, яка супроводжує героїв серіалу «Теорія великого вибуху». Увага фокусується на іронічному ефекті загальновживаної
мови персонажів, адже наукова термінологія поєднується з комедійним характером ситкому. Через це,
при перекладі, виникають труднощі, оскільки гумор непритаманний науковій лексиці і таке поєднання
є незвичним. Аналізується спеціальна література і лексика героїв серіалу, тобто мова, для спеціальних
цілей, з якою перекладач має справу майже в кожній репліці. Ці лексичні засоби, головним чином протиставлювані загальній лексиці літературної мови і пов'язані з професійною діяльністю персонажу. Причому, в таких випадках, зазвичай, обсяг спеціальної лексики в багато разів перевищує обсяг загальної
лексики. З’ясовано, що спеціальна лексика, яку вживає той чи інший герой ситкому, є різноманітною і
має особливу термінологію. У наведених прикладах визначено, які перекладацькі трансформації були
використанні, до якої саме термінології належить лексика героїв і на які групи можна її поділити в залежності від наукової сфери їх походження.
Ключові слова: наукова лексика, термінологія, термін, модуляція, транскодування, диференціація,
еквівалент, генералізація.
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Pragmatic aspect of translation of scientific terms
on the basis of American sitcom The Big Bang Theory
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Summary. The article deals with the features and translation of the scientific vocabulary that accompanies
the characters of the series The Big Bang Theory. Special attention is being drawn to the ironic effect of the
heroes’ common language, because scientific terminology is combined with the comedic nature of the sitcom. It
is defined that translation can cause difficulties, as humor is usually not specific to scientific vocabulary, and
this combination is unusual. The scientific text has an objective character and it contributes to the description
of quantitative and qualitative characteristics of objects, phenomena, experimental data, and reliable scientific
facts. In this series each character is a representative from different fields of science: physics, engineering, neurobiology, microbiology, astrophysics and psychology. These features explain the presence of a large number
of terms which are necessary to be expounded in order to facilitate the perception of information by viewers.
Therefore, it is important to use the appropriate method of translation in a particular situation. It is revealed
that due to differences in the syntactic, grammatical and morphological structures of the English and Ukrainian languages, lexical and grammatical transformations are widely used in translations of scientific terms
of definite fields. The examples of heroes’ speeches identify which translation transformations were used, to
which terminology the characters’ vocabulary belongs, and to which groups it refers, depending on the scientific
field of their origin. The main lexical and grammatical transformations that were used for the translation of
the scientific terms are transcoding, modulation, differentiation, transposition, generalization, concretization,
and equivalent translation. The translation of The Big Bang Theory into Ukrainian was made and broadcast
by Paramount Comedy Ukraine.
Keywords: scientific vocabulary, terminology, term, modulation, transcoding, differentiation, equivalent,
generalization.

остановка проблеми. На початку ХХІ
П
століття увагу лінгвістів привернула тематична лексика завдяки її поширенню на міжнаці-

ональному рівні. У сучасних умовах глобалізації
домінантною рисою наукового дискурсу є екстраполяція наукових знань. З метою досягнення
прогресу фахівці обмінюються результатами наукових досліджень з іноземними колегами, що обумовлює зростаючу потребу в якісному науковому
перекладі та визначає актуальність цієї роботи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми наукової
і технічної літератури досліджувалися у працях
українського вченого-перекладознавця і мовознавця Карабана В.І. [2]. Також проблеми питання перекладу наукової лексики вивчали такі
вчені, як, Коваленко А.Я. [4], Борисова Л.І. [1],
© Прокопенко А.В., Семак В.В., 2019

Циткіна Ф.О. [9], Столярська Є.В. [8], Юджин
Найда [12] та інші.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Питанню проблем перекладу наукової лексики і термінології присвячена значна кількість наукових досліджень. На
тлі цих досліджень залишається недостатньо вивченою адекватність перекладу у сферах, в яких
презентується незвична кореляція наукового
стилю та гумористичного аспекту, а саме в телешоу, що і зумовлює необхідність аналізу цієї
проблеми.
Метою дослідження є вивчення проблем
перекладу наукової термінології з англійської
мови на українську. Для досягнення поставленої
мети поставлені наступні завдання:
– проаналізувати специфіку наукових текстів
і особливості науково-технічного стилю;

– розглянути труднощі, з якими перекладач
стикається при перекладі наукових текстів;
– осмислити способи перекладу термінології
з англійської мови на українську.
Матеріал наукової розвідки складають вилучені шляхом вибіркового добору двадцять
дев’ять серій із ситкому «Теорії великого вибуху»
англійською мовою (мовою оригіналу) та українською мовою, переклад на яку був здійснений телеканалом Paramount Comedy Україна. Кількісний показник дослідженого матеріалу становить
82 репліки.
Виклад основного матеріалу. Однією з магістральних проблем лінгвістики є вивчення термінології. Тексти наукового стилю відображають етапи наукової розумової діяльності автора,
який, спираючись на факти, висуває гіпотезу,
що пояснює будь-яке явище, знаходить способи
його перевірки, докази, осмислює загальну систему наукових знань. Науковий текст передбачає прагнення автора раціонально презентувати
інформацію адресату. Основними ознаками наукової комунікації є: наукова тематика, точне
визначення понять, прагнення до узагальнення, абстракції, логічність і доказовість викладу,
об'єктивний характер викладу, насиченість фактичною інформацією та стислість викладу.
Згідно з І.С. Квітко, терміном називають «слово або словесний комплекс, який набирає системні відносини з іншими словами і словесними
комплексами і утворює разом з ними в кожному
окремому випадку і в певний час замкнену систему, яка відрізняється високою інформативністю, однозначністю, точністю і експресивною
нейтральністю» [3]. Один і той же термін може зустрічатися в технічних англійських текстах, але
вживається у своєму перекладі в різних смислових значеннях в залежності від того, в якій сфері
технічного спрямування він використовується:
фізика, авіація, морський флот, електротехніка
тощо. Тобто конкретний термін несе абсолютно різні смислові навантаження в залежності
від його спеціального призначення, наприклад:
pocket (кишеня) може перекладатися у спеціальних значеннях: повітряна яма (в авіації); оточення (у військовій справі); мертва зона (в радіо
сфері); гніздо родовища (в геології); кабельний
канал (в електротехніці), і таких термінів існує
дуже багато.
Лінгвісти виокремлюють низку труднощів,
з якими можна зіткнутися при перекладі наукових текстів. Так, Х. Лі-Янке зазначає наступні
категорії: переклад термінів, скорочень і абревіатур, епонімів, питання про допустимість англіцизмів та інтернаціоналізмів, сполучуваність
мовленнєвих елементів. Ключовою складністю
при роботі з науковими текстами становить переклад термінології [11, с. 147–148].
Точність і логічність наукового стилю досягається також завдяки широкому використанню
речень із однорідними членами, які називають
диферентні та найбільш характерні ознаки описуваного предмета чи явища.
Норми науково-технічного стилю в мові оригіналу і мові перекладу не ідентичні, тому багато
перекладачів застосовують такі перетворення:
конкретизація загальнонаукових англійських
слів при перекладі, заміна інтернаціоналізмів
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через їхнє більш широке кола значень в англійській мові, експлікація імпліцитності, нейтралізація стилістично забарвленої англійської загальнонаукової лексики при перекладі [7]. Усі
вищеперелічені особливості норм науково-технічного стилю та труднощі перекладу наукової
лексики можна простежити і в американському
ситкомі «Теорія великого вибуху».
У цьому серіалі кожний герой – це представник із різних галузей науки: фізики, інженерії,
нейробіології, мікробіології, астрофізики та психології. Завдяки цій особливості серіал має величезну кількість термінів, які часто можуть
пояснюватися для полегшення сприйняття інформації глядачами. У цьому випадку важливо
використати необхідний прийом перекладу у тій
чи іншій ситуації.
Для того, щоб визначити функції наукової
лексики в цьому серіалі, розглянемо його сюжет.
Ситком оповідає про життя двох молодих талановитих фізиків Шелдона Купера і Леонарда
Гофстедтера, їх привабливої сусідки, офіціантки
та акторки Пенні, а також їхніх друзів – астрофізика Раджеша Кутраппалі та інженера Говарда
Воловітця. У серіалі також з’являються відомі
вчені, такі як фізик-теоретик і космолог Стівен
Гоккінг, астрофізик Ніл Деграссі Тайсон, розробник комп'ютерів Стівен Возняк. Тобто, майже всі
герої серіалу – це представники тієї чи іншої наукової сфери, і терміни є невід’ємною частиною
їх лексикону. Діалоги героїв у кожному епізоді
містять близько 20 термінів, наприклад:
Sheldon: “Engineering, where the semi-skilled
laborers execute the vision of those who think and
dream” (10, series 1, episode 12).
Sheldon: “Assuming a device could be invented,
which would identify the quantum state of matter
of an individual in one location and transmit that
pattern to a distant location for reassembly. You
would not have actually transported the individual,
you would have destroyed him in one location and
recreated him in another” (10, series 1, episode 12).
На прикладі мови героїв видно, що наукова
лексика кожної області специфічна і часто незрозуміла представникам іншої професії. В окремих
епізодах діалоги персонажів будуються таким
чином, що Пенні, єдина людина, яка не є представником наукового світу, не в змозі зрозуміти
сенс почутого або розуміє його у спотвореному
вигляді. Це, в свою чергу, забезпечує іронічний
ефект, наприклад:
Penny: “Can I ask you a question?”
Sheldon: “Given your community college
education, I encourage you to ask as many as
possible” (10, series 4, episode 1).
У цьому серіалі необхідно сфокусувати увагу
на перекладі, оскільки можуть виникнути труднощі через особливості наукової лексики в таких
місцях, як назва епізодів, спілкування героїв та
іронічному аспекті.
Щодо назв епізодів, то їхні заголовки зазвичай
складні за своєю структурою, містять терміни, мають посилання на будь-які явища наукового характеру (The Electric Can Opener Fluctuation; The Lunar
Excitation; The Staircase Implementation), вчених
(The Einstein Approximation; The Euclid Alternative;
The Bozeman Reaction; The Cooper Extraction)
і обладнання (The Large Hadron Collision; The
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Transporter Malfunction; The Launch Accelerator).
Назви, як правило, мають підтекст: вони застосовують наукові явища відповідно до подій повсякдення (The Dumpling Paradox; The Cushion Saturation;
The Vegas Renormalization). Таким чином, ми бачимо, що соціальна сфера розвивається за законами
науки, а події в житті піддаються поясненню з точки зору фізики, біології тощо.
Мова героїв переповнена науковою термінологією. В серіалі різні герої використовують різний темп мовлення, структуру висловлювань і,
звичайно, термінологію з різних підкласів наукової діяльності, мають різний рівень освіченості.
Наукова лексика особливо часто використовується у повсякденній розмові героїв, наприклад:
Sheldon “Excuse me, explain to me an
organizational system where a tray of flatware on a
couch is valid? Now, I'm just inferring that this is a
couch, because the evidence suggests that the coffee table
is having a tiny garage sale” (10, series 1, episode 2).
Шелдон: «Даруй. Не розумію систему організації, де допускається наявність таці з посудом на дивані. Я лише припускаю, що це диван.
Доказом слугує столик, що нагадує базарний
лоток» (6, сезон 1, серія 2).
При перекладі було використано перекладацьку трансформацію – модуляцію, при якій
здійснюється заміна слова або словосполучення
мови оригіналу одиницею мови перекладу, значення якої логічно виводиться зі значення вихідної одиниці. Найбільш часто значення співвіднесених слів в оригіналі і перекладі виявляються
пов'язаними причинно-наслідковими відносинами [5]: explain to me – не розумію; a tiny garage
sale – базарний лоток.
Серіал «Теорія великого вибуху» має комедійний характер. Комічними є не тільки ситуації з
життя персонажів, але також і їхні репліки. Поєднання наукової термінології з розмовною, іноді
вульгарною лексикою забезпечує іронічний ефект:
Penny: “I'm a Sagittarius, which probably tells
you way more than you need to know.”
Sheldon: “Yes, it tells us that you participate in
the mass cultural delusion that the sun's apparent
position relative to arbitrarily defined constellations
at the time of your birth somehow affects your
personality.”
Penny: “Participate in the what?” (10, series 2,
episode 1).
Пенні: «Я стрілець, а це вже каже більше,
ніж вам треба знати».
Шелдон: «Так, це свідчить, що ти поділяєш
поширену хибну думку, що розташування сонця
у момент твого народження відносно довільно
вибраного сузір’я впливає на твою особистість».
Пенні: «Що я поділяю?» (6, сезон 2, серія 1).
Усю термінологічну лексику в серіалі «Теорія великого вибуху» можна розділити на кілька
груп, залежно від наукової сфери її походження:
1. Фізико-математична термінологія. В цьому серіалі специфічні слова цієї групи є найпоширенішими. Тут використовуються терміни як
теоретичної, так і практичної фізики: Sheldon:
“Do you have a working knowledge of quantum
physics?” (10, series 2, episode 1). Шелдон: «Маєш
хоч якісь знання з квантової фізики?» (6, сезон 2, серія 1). При перекладі терміну було використане адаптивне транскодування, при якому

відбувається не тільки транскодування (перенесення) інформації з однієї мови на іншу (що
має місце і при перекладі), але й її перетворення (адаптація) з метою презентувати її в іншій
формі, яка визначається не організацією цієї
інформації в оригіналі, а особливим завданням
міжмовної комунікації [5, c. 48]. Специфіка адаптивного транскодування визначається орієнтацією мовленнєвого посередництва на конкретну групу реципієнтів перекладу або на задану
форму перетворення інформації, що міститься
в оригіналі. Sheldon: “So, if a photon is directed
through a plane with two slits in it and either
slit is observed it will not go through both
slits. If it’s unobserved it will, however, if it’s
observed after it’s left the plane but before it hits
its target, it will not have gone through both
slits” (10, series 1, episode 1). Шелдон: «Якщо фотон прямує до площини з двома щілинами,
в одній з яких детектор, інтерференції не
буде. Без детектора інтерференція буде.
Якщо повернути детектор після того як фотон покинув площину, але не досяг кінцевої
точки, інтерференція зникне» (6, сезон 1,
серія 1). При перекладі цієї репліки були використані такі перекладацькі трансформації
як траскодування (photon – фотон), модуляція
(to be observed – мати детектор), генералізація
(it will – інтерференція буде, it will not – інтерференція зникне).
2. Астрономічна термінологія. Одним із розділів астрономії є астрофізика, яка є одночасно
частиною астрономії, що займається вивченням
фізичних властивостей і (поряд з космохімією)
хімічного складу Сонця, планет, комет, зірок і
туманностей. Терміни, що позначають об'єкти
досліджень астрофізики (Sun, planet, comet,
constellation, nebula) в основному зрозумілі навіть людям, далеким від науки. Однак, лексика,
що описують процеси (stellar dynamics), методи дослідження (spectrometry) мають спеціальний характер і потребують пояснень: Howard:
“You may be familiar with some of my work, it’s
currently orbiting Jupiter’s largest moon taking
high-resolution digital photographs” (10, series 1,
episode 1). Говард: «Можливо ви знайомі з однією з моїх робіт, зараз вона робить високоякісні
фото з орбіти найбільшого місяця Юпітера» (6, сезон 1, серія 1). У цьому випадку при перекладі була задіяна трансформація перестановки (Jupiter’s largest moon – найбільший місяць
Юпітера). Англійській мові властивий прямий
порядок слів, на відміну від української, де він
відносно вільний. Через це і була використана
перестановка.
3. Терміни інженерії. Один з героїв серіалу –
інженер-технолог, тобто інженер, який займається розробкою, організацією того чи іншого виробничого процесу. Робота Говарда над орбітальним
телескопом привела його до службового відрядження в космос. Таким чином, у його лексикон
входить безліч термінів, пов'язаних з технічними
пристроями і обладнанням: Howard: “You know,
people say the Soyuz capsule was a lemon. But, hey,
that baby got me to space and back” (10, series 6,
episode 5). Говард: «Багато хто і Союз вважає
гидким. Але ця крихітка відвезла мене в космос
і назад, тому…» (6, сезон 6, серія 5). Багато тер-
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мінів мають власні еквівалентні відповідники у
мові перекладу (space – космос), назви космічних
ракет зазвичай транскодуються (Soyuz – Союз).
4. Терміни нейро- і мікробіології. Нейробіологія вивчає пристрій, функціонування, розвиток,
генетику, біохімію, фізіологію і патологію нервової системи. Вивчення поведінки є також розділом нейробіології, яка все сильніше проникає у
сфери психології та інші науки. Таким чином,
лексикон людини з цієї сфери науки, містить
терміни з різних розділів біології, що актуалізується у мові вченого-нейробіолога Емі Фара Фаулер: Amy: “I’m studying one-celled organisms
to try and find the neurochemicals that lead to
the feeling of shame” (10, series 8, episode 7). Емі:
«Намагаюся визначити, які нейрохімічні процеси викликають відчуття сорому у одноклітинних організмів» (6, сезон 8, серія 7).
У цьому випадку при перекладі було використано диференціацію (the neurochemicals – нейрохімічні процеси; one-celled organisms – одноклітинні організми) і трансформацію перестановки. Мікробіологія – наука про живі організми,
які невидимі неозброєним оком (мікроорганізмах): бактерії, гриби, археї, водорості, віруси. Ми
зустрічаємо такі терміни, як virus, gonorrhea у
промові Бернадетт Ростенковські: “Great news.
A raccoon virus just crossed the species barrier
and can now infect humans” (10, season 7, episode
6). Хороші новини. Вірус єнотів переступив видовий бар’єр і став небезпечним і для людей
(6, сезон 7, серія 6). У прикладі наведеному вище
має місце транслітерація (virus – вірус) і модуляція (to infect – небезпечний).
5. Психологічна термінологія. Психологія використовує широкий спектр термінів, в основному зрозумілих освіченій людині. В серіалі, ця
лексика використовується не тільки самим психологом Беверлі Гофстедтер, а й іншими персонажами. Наприклад, Beverley: Hello, Amy. Your
defensiveness may indicate similar insecurities
about your relationship with Sheldon. Беверлі:
«Здрастуй, Емі. (10, series 10, episode 18). Твоя
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агресивність вказує на подібні сумніви з приводу стосунків із Шелдоном» (6, сезон 10, серія
18). Терміни психологічної тематики зазвичай
мають еквіваленти при перекладі (defensiveness –
агресивність), але часто можна зустріти полісемантичну лексику (insecurities – сумніви), де потрібно звернути значну увагу на контекст.
Таким чином, використовувана у ситкомі лексика допомагає краще розкрити характер персонажа, його думки і проблеми. Всі міркування
на наукові теми зводяться до спроб вирішити
свої особисті труднощі. Герої застосовують формули, рівняння, закони природи відповідно до
соціальних завдань. Також терміни у мовленні
головних героїв виконують свої функції, основна
з яких – характеристика персонажів. Завдяки
лексиці, яку використовує той чи інший персонаж можна судити не тільки про його характер,
а й сферу науки, в якій він спеціалізується.
Висновки з цього дослідження і перспективи. Під час проведення дослідження були проаналізовані терміни з п’яти наукових областей:
фізика, астрофізика, інженерія, нейро- і мікробіологія і психологія. Встановлено, що наукова лексика з фізико-математичної галузі знань
є в серіалі найпоширенішою. Це обумовлено не
тільки тим, що саме в цій сфері задіяно більшість головних героїв, а й тим, що знання фізики
є загальними для декількох наук, в тому числі
астрофізики та інженерії.
При перекладі були застосовані різноманітні
перекладацькі трансформації: транскодування,
модуляція, диференціація, трансформацію перестановки, генералізація, конкретизація або переклад еквівалентними відповідниками. Велике
значення має контекст, в якому той чи інший
термін вживано, оскільки від цього залежить
адекватність перекладу.
Перспектива подальших наукових розвідок
може бути пов’язана з екстраполяцією системи
методик і загальних підходів дослідження до
вивчення особливостей відтворення у перекладі
ідіом, що містять наукову термінологію.
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Синтаксичні трансформації на рівні простого речення в англійськоукраїнському перекладі роману Поли Гоукінз «Дівчина у потягу»
Анотація. Дослідження присвячене вивченню синтаксичних трансформацій на рівні речення при перекладі
художніх текстів. Важливість даної проблеми обумовлена необхідністю вирішення як практичних, так і теоретичних проблем художнього перекладу. У даній роботі розглядається явище синтаксичних трансформацій
на рівні речення, пропонується власна їх класифікація, спрямована на досягнення семантико-стилістичної
адекватності при перекладі художніх творів на прикладі перекладу роману Поли Гоукінз «Дівчина в потягу».
В статті доводиться, що для досягнення найбільшої повноти еквівалентності при перекладі художніх творів
необхідно враховувати основну ідею повідомлення, намір автора, історичний контекст, джерела комунікації, відправника та одержувача повідомлення, необхідно виявлення в тексті оригіналу основного і другорядного. Також необхідно брати до уваги контекст закінченого художнього твору. Доводиться, що адекватність
пов'язана з конкретними умовами протікання процесу перекладу і відображає його оптимальний результат.
Для оцінки якості перекладу художньої літератури актуальна семантико-стилістична адекватність.
Ключові слова: перекладацькі трансформації, стилістичні трансформації, імплікація, просте речення,
художній переклад.
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Sentence in the English-Ukrainian translation
of the Howkins «The Girl on the Train»

ктуальність
дослідження.
Проблема
А
синтаксичних трансформацій цікава тому,
що речення – найбільш складна за формальним

і семантичним складом одиниця мови, є одночасно
і одиницею мови, яка відчуває найбільший вплив
прагматичного фактору в процесі знакотворення.
Якщо окреме слово, морфологічну форму або навіть
словосполучення можна розглядати як стійку і порівняно незалежну інформаційну даність, відповідності якої в принципі можна порахувати, то будь-яке
речення обов'язково пов'язане й обумовлене авторською установкою, а тому може, з точки зору перекладу, мати невизначену кількість інтерпретацій. Всі ці
властивості речення, які створюють багато клопоту
перекладачеві, проявляються в гнучкості практично
всіх компонентів речення, які при перекладі можуть
частково або повністю змінювати свій граматичний
і / або лексико-семантичний вигляд [4, с. 55].

Незважаючи на значний інтерес до синтаксичних трансформацій на рівні речення, це
питання розглянуто в рамках науки недостатньо повно. Даний факт обумовлює необхідність
систематизації наявних знань, висвітлення
питання в синхронії і діахронії, створення нової класифікації синтаксичних трансформацій
та співвіднесення частотності вживання тієї чи
іншої трансформації при перекладі кожного
з типів речень, що зустрічаються перекладачам
в практичній діяльності.
Постановка проблеми. Питання саме синтаксичних трансформацій цікаве тому, що речення – найбільш складна за формальним і семантичним складом одиниця мови, є одночасно
і одиницею мов, яка відчуває найбільший вплив
прагматики в процесі знакотворення. Проблема підбору інструментів і засобів трансформації
© Слободенюк В.В., Харченко С.В., 2019
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Summary. The study is devoted to the research of syntactic transformations at the sentence level when translating artistic texts. The importance of this problem is due to the need to solve both practical and theoretical problems of artistic translation. This paper examines the phenomenon of syntactic transformations at the sentence
level, proposes their own classification, aimed at achieving semantic-stylistic adequacy in the translation of works
of art on the example of the translation of Paul Hawkins's novel The Girl on the Train. Despite considerable interest in sentence-level syntactic transformations, this issue has not been fully researched in science. This fact needs
the systematization of existing knowledge, the clarification of the issue in synchrony and diachrony, the creation
of a new classification of syntactic transformations and the correlation of the frequency of the use of one or another transformation when translating each of the types of sentences encountered by translators in practice. All
kinds of syntactic changes in translation can be reduced to five types, namely: zero transformation, permutation,
replacement, addition and omission. Zero transformation is one, which doesn’t convey any transformations on the
syntactic level. It happens because of the coincidences between both languages under consideration. Permutation
is used movement when there is discrepancy of the actual members of the sentence in the original language and
language of translation. Replacement is applied in the case of full or partial incompatibility of structural-semantic and stylistic properties of linguistic parts of the original language and translation language along with syntactic relevance. Addition is used when the subtext or implication is removed from the deep sentence structure into
a surface structure according to the translation language requirements. Thus, when translating an artistic text,
we are dealing not only with translation in its utilitarian sense, but with a special kind of intercultural, cultural,
ethnic and artistic communication, for which the text itself is of utmost value as a significant semantic value and
object of artistic image and perception, and syntactic transformations are required to translate correctly.
Keywords: translating transformations, syntactic transformations, implication, simple sentence.
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простого речення з англійської мову на українську потребує нагального висвітлення.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Незважаючи на значний
інтерес до синтаксичних трансформацій на рівні
речення, це питання розглянуто в рамках науки
недостатньо повно. Поданий факт порушує потребу систематизації існуючих теорій, окреслення теми у зрізі синхронії і діахронії, створенні
власної класифікації синтаксичних трансформацій і співвіднесення частотності вживання тієї чи
іншої трансформації кожного з типів речень, що
мають місце в практичній діяльності.
Мета статті. Метою роботи є розгляд явища
синтаксичних трансформацій на рівні речень як
засобу досягнення еквівалентності при перекладі художніх творів на прикладі перекладу роману Поли Гоукінз «Дівчина в потягу».
Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити наступні завдання:
– визначити сутність перекладацьких трансформацій;
– з’ясувати причини використання синтаксичних трансформацій;
– надати класифікації синтаксичних трансформацій;
– визначити синтаксичні трансформації простого речення під час перекладу українською мовою;
– здійснити аналіз перекладацьких трансформацій на рівні простого речення під час перекладу роману «Дівчина у потягу» Поли Гоукінз.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У сучасній теорії перекладу вчені всього світу вже
давно звернулися до вивчення перекладацьких
трансформацій. Існує достатня кількість літератури з даного питання, але до сих пір не досягнуто
єдиної думки. Велика увага в дослідженні цього
питання приділяли українські вчені В.І. Карабан, І.В. Корунець, зарубіжні перекладознавці
А.Д. Швейцер, І.Я. Рецкер, М. Хілл, З. Харріс тощо.
Для реалізації поставлених завдань були використані наступні методи дослідження:
– метод лінгвістичного опису, який виявляє загальні особливості синтаксичних трансформацій;
– контекстуальний аналіз, що полягає у вивченні контекстуального оточення мовних одиниць.
Виклад основного матеріалу дослідження. Синтаксичні трансформації – це зміна синтаксичних функцій слів і словосполучень, перебудова синтаксичних конструкцій, перетворення
одного типу підрядного речення в інший, перетворення речень в словосполучення, перестановка частин мови складного речення і зміна типу
синтаксичного зв'язку [2, с. 106].
Речення – мінімальна, граматично організована одиниця, яка служить для вираження
думки, а також почуття і волі, що має предикативність, інтонаційно оформлена, побудована за
певним граматичним зразком і містить комунікативну структуру, а саме: тему і рему.
Всі види синтаксичних перетворень при перекладі можна звести до п'яти типів, а саме: нульова трансформація, перестановка, заміна, додавання і вилучення [6, с. 29].
При повному збігу семантико-стилістичних характеристик англійського та українського речення в контексті закінченого художнього твору застосовується нульова синтаксична трансформа-

ція. Іншими словами, нульова трансформація –
це повне збереження мовних елементів та їх розташування в реченні оригіналу при перекладі.
Закінченість твору відіграє ключову роль, так як
сенс, укладений в реченні, залежить не тільки від
лексико-граматичної структури самого речення,
а розкривається, перш за все, в контексті. У перекладознавстві вже існують терміни «дослівний
переклад» і «буквальний переклад» [2, с. 154].
It picks up speed as it accelerates out of Northcote
station and then, after rattling round the bend, it
starts to slow down, from a rattle to a rumble, and
then sometimes a screech of brakes as it stops at the
signal a couple of hundred yards from the house [8].
Він прискорюється, коли рушає з вокзалу
Норткот, а потім, коли торохтить до рогу й
починає уповільнюватися, уже не торохтить, а
гуркотить; опісля іноді пронизливо скриплять
гальма, коли потяг спиняється на сигнал семафора за сотню метрів від будинку [1].
Це речення було перекладене з англійської
мови українською без будь-яких змін, так як семантико-граматична структура оригіналу збігається з
семантико-граматичною структурою перекладу.
It’s not that I can’t wait to get into London to
start my week – I don’t particularly want to be in
London at all [8].
І річ не в тім, що я не можу дочекатися, коли
дістануся Лондона та почнеться робочий тиждень – я не надто хочу взагалі бути в Лондоні [1].
Стилістичні характеристики і контекст, в якому вживаються речення оригіналу і перекладу
також збігаються.
При розбіжності традицій актуального членування речення у вихідній мові та мові оригіналу,
але при одночасному збігу семантичних характеристик англійського та українського речень, використовується синтаксична трансформація – перестановка. В даному випадку так само необхідно підкреслити важливість контексту закінченого
твору, оскільки при перекладі можлива перестановка слова з одного речення в інше [7, с. 201].
Наприклад:
Nothing at all would be a step up from my
conversations with Anna [8].
Після наших розмов з Анною я нічого не вчуся [1].
В даному прикладі перекладач при перекладі
речення українською мовою переставляє предикативну основу в кінець речення, а другорядні члени
на початок речення. Причиною цієї трансформації
є розбіжність традицій актуального членування
речення в англійській та українській мовах.
При частковій або повній розбіжності структурно-семантичних і стилістичних властивостей
мовних елементів вихідної мови і мови перекладу, а також синтаксичних зв'язків застосовується
заміна. Заміна – це найрізноманітніший вид перекладацьких перетворень. Його сутністю є заміна лексико-граматичних елементів речення і синтаксичних зв'язків у процесі перекладу [7, с. 204].
The pile of clothes from last week is still there,
and it looks dustier and more forlorn than it did a
few days ago [8].
Купа одягу, яку я помітила минулого тижня,
досі там, біля колії. І виглядає він бруднішим і
занапащенішим, ніж кілька днів тому [1].
В даному випадку довге складне англійське речення при перекладі українською мовою замінюєть-
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ся двома складнопідрядними реченнями, оскільки
складні речення, з громіздкими граматичними конструкціями не характерні для української мови.
It’s damp, it got wet when I was washing out
my coffee mug this morning; it feels clammy, dirty,
though it was clean on this morning [8].
Вологий, намок, коли я мила сьогодні вранці
філіжанку з‑під кави. Пластир здається брудним,
вологим і холодним, хоча ще зранку був чистим [1].
Перекладач замінює одне речення першотвору двома реченнями перекладу. Дана трансформація викликана синтаксичними причинами,
оскільки для української розмовної мови характерні більш короткі речення.
Під час вилучення підтексту або імплікації
з глибинної структури речення в поверхневу
структуру відповідно до вимог мови-перекладу
застосовується додавання [2, с. 254].
Someone in the seat behind me gives a sigh of helpless
irritation; the 8.04 slow train from Ashbury to Euston
can test the patience of the most seasoned commuter [8].
Деякі пасажири за моєю спиною роздратовано зітхають, але нічого не вдієш. Потяг о 8:04
з Ешбері до Юстона зі всіма зупинками може
випробовувати терпіння навіть найзагартованішого пасажира, який щодня їздить до міста на роботу [1].
Перекладаючи зазначене речення, перекладач відновив інформацію, укладену в контексті,
але яка фактично не прописана. Додавання дозволило перекладачеві зберегти атмосферу оригіналу. Також при перекладі використана ще одна
синтаксична трансформація – заміна. Перекладач одне речення англійською мовою переклав
двом більш короткими. Таким чином, причина
даної синтаксичної трансформації стилістична.
I can’t help it, I catch sight of these discarded scraps,
a dirty T-shirt or a lonesome shoe, and all I can think
of is the other shoe, and the feet that fitted into them [8].
Нічого не можу із собою зробити: тільки‑но
побачила або цей непотріб, або якусь брудну
футболку чи один черевик – одразу ж починаю
гадати, де інший. З якої ноги вони впали [1].
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Додавання спостерігаємо і при перекладі цього
речення – для художнього перекладу перекладач
додає нове просте речення З якої ноги вони впали.
При наявності в реченні оригіналу інформації, яка повинна бути імплікована при перекладі
для досягнення семантико-стилістичної адекватності, використовується вилучення. Вилучення – це явище протилежне додаванню. Його
сутністю є вилучення при перекладі мовних елементів, які є семантично надмірними [2, с. 268].
I want to drive to the coast – any coast [8].
Попрямувати на узбережжя – будь‑яке [1].
Перекладач опустив слово coast, так як воно
є семантично надлишковим.
Таким чином, при здійсненні перекладу художнього тексту ми маємо справу не стільки з перекладом в його утилітарному розумінні, скільки
з особливим видом міжкультурної, культурно-етнічної та художньої комунікації, для якої непересічну цінність становить власне текст як значуща смислова величина і предмет художнього
зображення і сприйняття, а для здійснення грамотного перекладу необхідне використання синтаксичних трансформацій.
Висновки і перспективи. Для здійснення
грамотного перекладу необхідне використання
синтаксичних трансформацій на рівні речення.
Сутністю перекладацьких трансформацій можна
вважати міжмовні операції з перетворення тексту на одній мові в еквівалентний їй текст іншою
мовою. Всі види синтаксичних перетворень при
перекладі можна звести до п'яти елементарних
типів, а саме: нульова трансформація, перестановка, заміна, додавання і вилучення. Використання синтаксичних трансформацій на рівні
речення при перекладі художніх творів з англійської мови українською дозволяє домогтися семантико-стилістичної адекватності.
Однак на цьому тема дослідження не є вичерпною. Існує кілька шляхів її подальшого розвитку.
Найперспективнішим напрямком, на наш погляд,
є дослідження впливу контексту закінченого художнього твору на вибір синтаксичних трансформацій.
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Роль вигаданих штучних мов у формуванні жанру антиутопії
Анотація. У статті проаналізовано роль вигаданих штучних мов у формуванні літературного жанру антиутопії. В якості прикладу були розглянуті вигадані мови «надсат» з роману Е. Берджеса «Механічний
апельсин» та «новомова» з роману Дж. Оруелла «1984». Авторами статті описана історія та ідеї створення
цих штучних мов, було досліджено характерні риси новостворених артлангів та основні риси використання штучних мов в літературних творах та роль, яку вони відіграють у розумінні світу, створеного
письменниками. У статті стверджується, що штучні мови являються засобами комунікації, вправами для
розуму, предметами ігрової діяльності. Визначено, що вигадані штучні мови можуть допомогти авторам
у формуванні не тільки світу в окремому творі, але й у формуванні літературних творів антиутопічного
жанру в цілому, відображаючи індивідуальність стилю автора.
Ключові слова: антиутопія, штучна мова, артланг, «новомова», «надсат».
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The role of fictional artificial languages
in the formation of the genre of anti-utopia
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Summary. The article analyzes the role of fictional artificial languages in the formation of the literary genre
of anti-utopia. It has been discussed that artificial languages can be the object of studies and communication
for modern society, an exercise for mind, and the subject of games. Only a part of fictional artificial languages
was created by professional linguistics, while most of them were created by literary writers. The authors of the
article mention that since the beginning of the twentieth century, many writers working in fiction and dystopia genres have begun to refer to artificial language concepts. It is stated that the creation of a new language
performs various functions and is based on modeling the language, its system, development and functioning.
Such aspects of linguistic design contribute to the psychological comfort of the personality to a great extent,
resulting from the achievement of goals and satisfaction with the results. The fictional language “nadsat” from
E. Burgess’s novel “Mechanical Orange” and “newspeak” from G. Orwell’s “1984” novels have been considered
as an example in the article in question. Such languages are named “artlangs”. The authors of this article describe the history and ideas of the creation of these artificial languages as well as the ways of creating them.
They have also explored the characteristics of the newly created artlangs and the main features of the usage of
artificial languages in literary works and the role they play in understanding the world created by the writers.
In Orwell’s novel, the “newspeak” was proposed as a means of creating a common and restrictive language for
citizens, while the “nadsat” is shown as a teen language which helps the reader understand the main character, Alex, and his intentions. It has been determined that the invented artificial languages can help authors to
shape not only the world in a separate work but also in the formation of literary works of the anti-utopian genre
as a whole, reflecting the individual style of the author. The importance of the article is predetermined by the
fact that the methods of linguistic design of artificial languages and their unique features can help to reveal the
connection between the thinking of a person and the language they speak.
Keywords: anti-utopia, artificial language, artlang, “newspeak”, “nadsat”.

остановка проблеми. На сьогоднішній
П
день мова є основою будь-якого виду комунікації. Однак, сучасна лінгвістика все біль-

ше сприяє розширенню рамок функціонування
мови, беручи до уваги реалії сучасного світу.
Центром уваги сучасної лінгвістики є людина,
яка перестала бути пасивним користувачем мови
і стала творцем, націленим на перетворення існуючої мови та створення нової. Перетворення
мов проводиться в процесі комунікації несвідомо,
проте існує особливий вид мовного дослідження,
спрямований безпосередньо на створення принципово нової сконструйованої мови, розробка
якої заснована на свідомому виборі автора.
Неологізми являють собою найдинамічніший
словниковий шар будь-якої мови, супроводжуючи усі нові явища в житті та виникаючи як
в письмовому, так і в усному мовленні. Вони можуть бути результатом колективного вживання
мови, але можуть мати і конкретного автора. Так,
одним з видів неології є оказіоналізми, що мають
© Смирнова Є.М., Гетман Ю.С., 2019

ряд спеціальних характерних рис і особливостей,
які відрізняють індивідуальний стиль творця.
Деякі слова, винайдені відомими письменниками в своїх творах, стають частиною національних і навіть міжнародних словників (наприклад,
«ліліпут» Свіфта чи «робот» Чапека).
Існують випадки, коли автори винаходять
не тільки лексичні одиниці, але й мови, за допомогою яких характеризуються дії та побут головних героїв, відбивається специфіка культури
та цивілізації. Вивчення лексичних новоутворень, які складають структуру вигаданих мов,
проводиться різними напрямками лінгвістики.
Разом з тим, проблеми визначення ролі вигаданих штучних мов у формуванні стилістики жанру залишаються відкритими.
Аналіз досліджень та публікацій. З початку ХХ століття багато авторів, що працюють
в жанрах фантастики та антиутопії, почали звертатися до штучних мовний концепцій. Штучні мови винаходили Є. Замятін (у творі «Ми»),

Дж. Орвелл («1984», Е. Берджес («Механічний
апельсин»), Р. Хайнлайн («Безодня») та інші
[5, c. 92]. У творах цих авторів вигадані штучні
мови виконують безліч функцій, головною з яких
є художня, що служить насамперед для передачі
головних думок, ідей і поглядів самого автора.
Теоретичною основою дослідження послужили праці таких вчених, як А. Петров, М. Сидорова, О. Шувалова, а в якості теоретичної бази були
задіяні праці авторів, вибраних для дослідження
художніх мов, – Ентоні Берджеса та Джорджа
Орвелла.
Невирішені частини загальної проблеми.
Штучні мови можуть бути для сучасної людини
об'єктом вивчення і способом комунікації, вправою для розуму і предметом ігрової діяльності.
Лише частина штучних мов створена професійними лінгвістами. Тільки невеликий відсоток
штучних мов в даний час конструюється для того,
щоб реально служити цілям міжнародного спілкування, і ще менше – набуває поширення в цій
якості. Серйозні спроби розробки і поширення
штучних мов як засобу комунікації між людьми
різних національностей, покликаного потіснити
або витіснити природні мови, (воляпюк, есперанто, ідо і т.п.) можна вважати справою минулого.
Отже, головною метою статті є аналіз штучних
мов в літературі та опис їхньої ролі в лінгвістиці.
Виклад основного матеріалу. Конструювання мови підпадає під ознаки гри. Воно не
утилітарно, виконує обидві зазначені функції
і в основі його лежить моделювання мови, її системи, розвитку і функціонування. У той же час,
ця діяльність носить естетичний характер, а її
результати є результати творчі. Для неї потрібен
високий рівень розвитку уяви. Лінгвоконструювання сприяє психологічному комфорту особистості, що виникає в результаті досягнення цілей,
задоволення результатами своєї праці, спілкування з однодумцями, почуття, що «дозвільне»
проведення часу виявляється і приємним, і корисним [6, c. 36–40].
Реалізується художня функція по-різному,
так, наприклад, в романі «1984» Дж. Орвелла
система тоталітарної держави намагається позбутися звичної, спільної мови для громадян,
замінивши її штучною та обмежувальною «новомовою». Це робить неможливим будь-яке інакомислення, оскільки в новій мові просто не існує
слів та виразів, що означають поняття свободи,
незалежності, революції і так далі [4, c. 116].
Однією з основних характеристик «новомови»
Дж. Орвелла є її поділ на три словника: A, B, і C.
Словник А містить слова, вживання яких необхідне в повсякденному житті. Структуру цього
словника складаються кілька груп слів, які не
вживаються в новому значенні і граматичному
статусі в національному англійською мовою.
1. Слова, утворені за допомогою конверсії: дієслова, утворені від іменників: knife (n) – knife (v)
(в значенні «різати»).
2. Слова, утворені за допомогою афіксації:
– прикметники від іменників і прислівників:
speed (n) – speedful (adj) (в значенні «швидкий»);
– прислівники від іменників: speed (n) – speedwise (adv) (в значенні «швидко»);
– прикметники від прикметників: cold (adj) –
uncold (adj) (в значенні «теплий»).
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Словник В містить слова, спеціально сконструйовані для політичних потреб, інакше кажучи,
слова, які не тільки мають політичний зміст, а
й нав’язують людині певну позицію. Всі слова цього словника складові: goodthink «добромисність»,
oldthink «стародумати», crimethink (thoughtcrime)
«думкозлочин», Miniplenty (Ministry of Plenty)
«Міністерство достатку», Minitrue (Ministry of
Truth) «Міністерство правди».
Словник С є допоміжним і складається виключно з наукових і технічних термінів. Дж.
Орвелл не описує їх, оскільки терміни були недоступні для громадян, а тільки науковий або
інженерний працівник мав право доступу до
особливого списка, де міг знайти потрібне слово
та його визначення.
В антиутопічному романі Е. Берджеса «Механічний апельсин» критика соціальних і політичних процесів не є першочерговим завданням
автора. На час публікації роману «Механічний
апельсин», безліч побоювань та страхів, відображених в антиутопіях О. Хакслі та Дж. Орвелла,
пішли на спад. Якщо перша половина ХХ-го століття була відзначена двома світовими війнами
і встановленням деспотичного тоталітарного режиму, то Е. Берджес починав свою кар’єру у якості
письменника в середині 1950-х років, коли в Англії починалися процеси модернізації. Таким чином, Е. Берджес відійшов від первісної антиутопічної ідеї заперечення досягнення соціальних
ідеалів, однак, не відмовляється від неї повністю
[3, c. 24]. Суспільство «Механічного апельсину»
дотримується певного, єдиного зразка поведінки
і стилю життя, які нав’язує політична система.
Вигаданий сленг «Надсат», мова головних героїв «Механічного апельсину», використовується
більше у якості стилістичного прийому, ніж сюжетного. У вигаданій мові Е. Берджеса можна
виявити кілька словникових груп, що включають різні моделі словотворення.
«Надсат» являє собою досить несподівану суміш англійської та російської мов. Сама назва
сленгу також взята з російської – це суфікс порядкових числівників від 11 до 19, «надцять».
1. Перша модель включає в себе слова, в яких
використовуються коріння російського походження.
З огляду на той факт, що запозичення піддавалися
різним змінам, їх можна розділити на два види:
– Слова, запозичені прямим способом, які
змінюються відповідно до правил граматики
англійської мови: shoom «шум», zoobies «зуби»,
mesto «місце», slovo «слово» та ін.
– Слова, які зазнали скорочення. Цей вид
складають все запозичені дієслова, які втрачають фінальну частину, тобто закінчення: viddy
«бачити», pony «розуміти», sloochat «траплятися».
У іменників і прикметників відсікається не тільки закінчення, а й суфікси: biblio «бібліотека»,
chasso «вартовий».
2. До другої моделі відносяться слова, що поєднують російські і англійські морфеми. Cлова англійського та російського походження утворюють нову
лексему за допомогою злиття і словоскладання:
– Початок першого слова і повне друге слово: underveshches «нижня білизна» (underwear
та речі), glazlids «повіки» (очі і lids).
– Слова, утворені за допомогою словоскладання: hen-korm «гроші» (від chicken feed).
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3. До склада третьої моделі входять слова,
утворені шляхом запозичення кореневих морфем різних інших мов (крім російської та англійської). Такі слова утворюються за допомогою
усічення фінальної частини слова, наприклад:
cravat «галстук» від французького слова сravate;
shlaga «клуб» утворене від німецького schlager.
Прямим способом запозичується слово dook «привид», утворене від циганського dook «магія».
4. Четверту модель складають авторські окказіоналізми, утворені з використанням тільки англійських морфем:
– Слова з урізанням центральній частині:
staja «в'язниця» (State Jail); pop– disk «диск з популярною музикою» (pop-music disk).
– Слова, утворені за допомогою словоскладання: Godman – man of God.
– Слова, сформовані на основі лондонського
сленгу Кокні: cutter «гроші» (bread-and-butter);
rozz «поліцейський» (сформувалося шляхом усічення суфікса від слова rozzer).
В романах «1984» і «Заводний Апельсин» автори звертаються до штучних мовних концепцій,
які не тільки визначають стилістику роману, але
також виконують безліч інших функцій. Так, багато в чому вигадана мова «Новомова» використовується не тільки як стилістичний, а й як сюжетний прийом. «Новомова» виконує важливу
маніпулятивну функцію, завдяки якій держава
здійснює тотальний контроль над життям громадян. Підтверджуючи своїм романом тезу про нерозривний зв'язок мови і мислення, Дж. Орвелл
показує, що саме мова структурує і обмежує ідеї,
які люди здатні сформулювати і висловити: «Чим
менше вибір слів, тим менше спокуса задуматися»
[4, с. 120]. Багато в чому, основою для створення
«новомови» послужили процеси деградації мови
в англійській пресі 1930-1940-х рр., наприклад,
видання в 1934 словника скороченої англійської
мови «System of Basic English» обсягом 850 слів.
У своєму романі Дж. Орвелл звертається до
реалій епохи фашизму і більшовизму, запозичуючи зразки побудови слів, наприклад, «наці»,
«гестапо», «Комінтерн», «агітпроп» [2, с. 697].
Таким чином, слова «новомови», виражають політичні поняття і переконання, утворюються за
моделями словоскладання і скорочення.
В окремих випадках деякі слова зазнавали змін
у семантичній структурі: полісемічні слова були
прибрані зі словника і замінялися однозначними

синонімами, що ще раз підтверджує роль мовної
політики в маніпулюванні свідомістю громадян.
Описуючи роль і функції вигаданого сленгу «Надсат», неможливо не врахувати ідею його
створення. Спочатку передбачалося, що вигаданий сленг використовувався Е. Берджесом виключно для естетичних цілей, виконуючи стилістичну функцію. Однак багато в чому головний
герой твору роману Алекс втілює в собі ідеологію
«Надсата». Початковий ефект від прочитаного
є змішаним почуттям ізоляції і відчуження, яке
також виникає і від жорстоких вчинків Алекса,
але перш ніж оцінити їх, ми повинні ідентифікувати себе з ним, говорити «однією мовою». Головний герой втягує нас до атмосфери «Механічного апельсину», а читач в свою чергу починає
проявляти до нього симпатію як до оповідача
своєї історії. Е. Берджес через «Надсат» демонструє нам тонкий, підсвідомий шлях до свідомості, який здатний змінювати наші погляди на ті
чи інші події, і саме цим доводить, що мова може
контролювати свідомість людей.
Поєднання російської та англійської мов показує, що суспільство головних героїв натхненне двома основними наддержавами середини
XX-го ст., Коли був створений роман Е. Берджесса. На думку автора, два конфронтуючих режими
не так вже й далекі один від одного, і це поєднання символізує парадоксальну близькість капіталістичної демократії і радянської комуністичної
ідеології [1].
Більшість авторських неологізмів вживається і доречно тільки в тому контексті, в якому автор створив їх, проте деякі входять до основного словника мови. Але навіть через десятиліття
після свого створення багато окказіоналізмів не
втрачають своєї новизни, яскравості, і продовжують відображати індивідуальність стилю автора,
виконуючи важливі в творі функції: художню
та експресивно-емоційну.
Отже, розглянуті вигадані штучні мови відіграють величезну роль не тільки в контексті тих
творів, де вони допомагають зрозуміти світ, створюваний автором, але також і в формуванні стилістики антиутопії, будучи жанроутворюючим
фактором. Комплексний опис вигаданих мов допоможе в складанні їхньої класифікації на основі тієї ролі і тих функцій, які вони виконують не
тільки в рамках одного твору, а й в історії формування жанрів художньої літератури в цілому.
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Структурно-семантичні особливості англійських
фразеологічних одиниць з британським етнокультурним
компонентом: лінгвостатистичний аналіз
Анотація. У статті висвітлюються структурно-семантичні особливості фразеологізмів із британським етнокультурним компонентом. Дослідження проводиться на основі корпусних технологій у квантитативному аспекті. На основі сформованого дослідницького корпусу із 335 етномаркованих фразеологізмів, де
наведено їх значення та коментар до нього, вказано тип етнокультурного маркеру, джерело лінгвокультурної інформації, визначено належність кожної фразеологічної одиниці до певного структурного типу,
з’ясуються особливості їх змістової організації. Доведено, що фразеологічні одиниці з етнокультурним
компонентом – важливий елемент мовної картини світу. Етнокультурний компонент значення фразеологізму представлений в основному онімами і реаліями та вмотивований національною культурою: історичними фактами, традиціями, звичаями, міфами, повір’ями, краєзнавчими, етнографічними, політичними
термінами та іншими найменуваннями суспільної діяльності народу.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, етнокультурний компонент, етнокультурний маркер, джерело
етнокультурної інформації, структурна модель, дослідницький корпус, онім, реалія.
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Summary. The article highlights structural and semantic features of phraseological units with a British
ethno-cultural component. The research was conducted on the basis of corpus technologies in quantitative
aspect. A specific ethno-cultural phraseological data set was constructed based on idiomatic dictionaries
(2 English-English ones, English-Ukrainian and English-Russian) as well as specialized sites dedicated to
British phraseology. The following criteria were used in the construction of the research corpora: the proper
name or the non-equivalent words characterizing British everyday living environment as a component of
the phraseological unit and / or a vocabulary note in the lexicographic description, usually Brit. After being
processed in MS Excel, the corpora contains the following data: 335 phraseological units with ethno-cultural
component, their interpretation, commentary on it, type of ethno-cultural marker, source of country-specific
information, structural type of idiom. Ethno-cultural markers indicate the affiliation of a particular phraseological unit to British linguistic culture, as well as actualize the background knowledge necessary to
understand the phraseological meaning. In research corpora there are the following type of ethno-cultural
markers: realia (49%), anthroponyms (18%), toponyms (15%), other proper names (18%). The analysis of ethno-cultural information’ sources, forming the meaning of the phraseological units with ethno-cultural component, revealed that it is referred to ethnography, historical facts and figures, local history, art, customs and
traditions, scientific literature, politics, folklore and fiction. Structural classification of phraseological units
establishes that the following types of them are available in the research corpora: verbal (31,34%), substantial (31,34%), adjective (2,09%), adverbial (0,90%), exclamation sentences (6,57%). Structurally separated
groups of phraseological units can be divided into subgroups according to the type of structural model. The
most common formations are the following combinations: V + N, V + like + Adj + N, N’s + N, Adj + N, N + N,
(as + ) Adj + as + N, Prep + N, N +Prep/ Conj + N etc.
Keywords: phraseological unit, ethno-cultural component, ethno-cultural marker, source of ethno-cultural
information, structural model, proper name, realia, research corpora.

остановка проблеми. Теоретичні доП
слідження фразеології у сучасній лінгвістиці багатоаспектні і охоплюють широке

коло проблем: вивчається семантика і структура фразеологічних одиниць, проводяться класифікації фразеологізмів за різними ознаками,
з’ясовуються джерела їх виникнення, прослідковуються структурні зв’язки у фразеологічних
системах, окреслюється стилетворча роль фразеологічних одиниць у мові письменників тощо.
На думку багатьох дослідників, саме фразеоло-

гія втілює історичну пам’ять народу, відображаючи як мовний, так і культурний досвід нації, що
актуалізує лінгвокультурологічні дослідження
фразеології. Фразеологія – це «дзеркало, в якому лінгвокультурне суспільство ідентифікує своє
національне самоусвідомлення» [6, с. 104].
Дослідження фразеології різних мов у руслі
лінгвокультурології спрямовані на виявлення
компонентів етнічної культури, виражених як
у формі, так і значенні ідіом. Фразеологія будьякої мови вважається цінною лінгвістичною
© Цьох Л.Й., Теодорович Л.В., 2019
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спадщиною, в якій представлені такі компоненти національної культури, як звичаї, традиції,
вірування, історія мови та її носіїв.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Національно-культурна своєрідність фразеологічних одиниць була об’єктом уваги вчених протягом тривалого часу, і на цей момент
існують узагальнюючі класифікації різних підходів до їх вивчення. У більшості розглянутих
робіт вчені виділяють чотири основних напрямки: лінгвокраїнознавчий, контрастивний, когнітивний, лінгвокультурологічний [8; 9, с. 2–20;
12, с. 227–229].
При дослідженні фразеології з урахуванням
лінгвокраїнознавчого аспекту вчені описують
і класифікують явища навколишньої дійсності,
відбиті в компонентному складі фразеологічної одиниці. На думку лінгвістів, національнокультурна специфіка фразеологічних одиниць
виражається в наявності тих чи інших екстралінгвістичних реалій, що характерні для даної
культури і належать до фонових знань носіїв
мови [4, с. 150; 11, с. 19–31]. Вчені-фразеологи
(наприклад, В. Маслова [5], Т. Черданцева [7],
Д. Добровольський [3]), дедалі частіше наголошують на національно-культурній специфіці фразеологічних одиниць тієї чи іншої мови,
оскільки саме вони відображають традиції, звичаї, реалії, пов’язані з легендами, історичними
фактами, літературними джерелами тощо.
Культурологічна цінність фразеологізмів, на
думку Є. Верещагіна та В. Костомарова, має три
складові: а) фразеологізми відображають національну культуру комплексно, тобто своїм ідіоматичним значенням, всіма компонентами разом;
б) національно-культурна специфіка виражається розчленовано, тобто окремими компонентами
фразеологізмів; в) фразеологізми відображають
народну культуру своїми прототипами, оскільки генетично вільні словосполучення описували окремі звичаї, традиції, подробиці побуту
та культури етносу тощо [2, с. 85–86].
Є. Чернякова зазначає, що національно-культурні риси фразеологізмів з урахуванням лінгвокраїнознавчого аспекту можуть проявлятися на
трьох рівнях:
1. Безеквівалентні фразеологізми, існування
яких пояснюється вибірковістю фразеологічної
номінації народів-носіїв національної мови.
2. Фразеологізми, що містять у собі будь-які екстралінгвістичні реалії, відомі носіям однієї нації, а
також оніми, характерні для якоїсь однієї країни.
3. Національна специфіка фразеологізму
може відображати історію народу, своєрідні традиції, звичаї, вірування народу, закладені в його
прототипі [8].

Таким чином, етнокультурні особливості фразеологізмів привертають увагу сучасних лінгвістів перш за все з позицій відображення національного менталітету.
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Попри те, що в сучасному мовознавстві вивчення фразеології досягло
значних успіхів і базується на досягненнях як
вітчизняної, так і зарубіжної фразеологічної науки, і надалі спостерігається активне опрацювання різних типів фразеологічних одиниць як
репрезентантів мовної картини світу, зокрема
і етномаркованих. Розвиток комп’ютерної лінгвістики і зростання уваги до статистичних методів обробки мовного матеріалу за останні роки
привели до розробки цілого ряду методик, заснованих на корпусних та лінгвостатистичних
технологіях. Семантичні особливості англійських фразеологічних одиниць з британським
етнокультурним компонентом у такому ракурсі
ще не розглядались, що і складає актуальність
нашого дослідження.
Мета статті. Головною метою цієї роботи
є проведення лінгвостатистичного та структурносемантичного аналізу англійських фразеологізмів британського походження з етнокультурною
складовою на основі укладеного дослідницького
корпусу.
Виклад основного матеріалу. Дослідження проводилося за наступною методикою. Поперше, було сформовано джерельну базу даних
з 4 фразеологічних словників англійської мови
(2 англо-англійських [16; 18], 1 англо-російський [13] та 1 англо-український [14]), а також
зі спеціалізованих сайтів [17; 19], присвячених
британській фразеології. При формуванні корпусу дослідження застосовувалися такі критерії: наявність у складі фразеологізму оніму або
реалії, які характеризують життєве середовище
англійців, та/або словникова примітка, зазвичай брит., що вказує на належність до етномаркованоної лексики британського походження.
По-друге, результати перенесено в середовище
MS Excel, де наведено значення етномаркованого фразеологізму та коментар до нього, вказано
тип етнокультурного маркеру, джерело лінгвокультурної інформації, визначено належність
кожної фразеологічної одиниці до певного структурного типу. Фрагмент результативної таблиці
представлено у табл. 1.
Таким чином, ми отримали корпус даних,
або лінгвістичну базу даних, яка, за визначенням І. Штерн, представляє «логічну структуру для систематизованого зберігання мовних
одиниць будь-якої природи та їх опрацювання
в комп’ютерному середовищі» [10]. Організація

Фразеологічні одиниці з британським етнокультурним компонентом
№

ФО та його
значення

Коментар

ЕтноДжерело
культурні етнокультурної Структурний
тип
маркери
інформації

Едвард Кокер – автор англійського
according to
підручника з арифметики, дуже
4 Cocker – точно, поширеного в XVII cт. ФО була
Антропонім
правильно
популяризована Артуром Мерфі в комедії
під назвою “The Apprentice” (PWO).
Джерело: розроблено авторами

Таблиця 1

Наукова
література

Prep + N

матеріалу дослідження у вигляді лінгвістичної
бази є найдоцільнішою, оскільки уможливлює
використання зібраного матеріалу у подальших
різноаспектних дослідженнях з використанням
інформаційних технологій, а також дозволяє при
необхідності доповнювати зібраний матеріал
аналогічними за формою лінгвальними даними.
Розуміння значення фразеологізму з етнокультурним компонентом та адекватне використання цих одиниць вимагають розшифрування
лінгвокультурологічних маркерів, що входять до
складу фразеологічних одиниць та сигналізують
про їх належність до британської лінгвокультури.
В нашому корпусі такими етнокультурними
маркерами слугують оніми та реалії. Серед онімів найчастіше зустрічаються антропоніми та топоніми, менш вживаними є міфоніми, теоніми,
ергоніми, та ін., тому об’єднуємо їх в одну групу
«інші оніми». Розглянемо деякі приклади онімних маркерів етнокультурного змісту британських фразеологізмів докладніше.
Найчастішими у складі етномаркованих фразеологізмів є імена та прізвища історичних осіб.
Асоціації, пов’язані з тією або іншою особою, базуються на фонових знаннях і зумовлюють семантику фразеологізмів, до складу яких вони входять.
Нерідко такі асоціації характеризуються живим
зв’язком між антропонімом та позначуваною їм
особою. Наприклад, фразеологізм Queen Ann is
dead! (Значення цього фразеологізму може бути
передане іронічним вигуком «Та невже?») [14].
Генеалогія королівської родини вивчається у британських школах, і тому той факт, що королева
Анна померла два століття тому (1 серпня 1714 р.),
відомий майже кожному британцю. Саме на цьому базується іронічний ефект, ставлення мовця
до повідомлення, котре містить очевидну, всім
відому інформацію. Близьким до нього в українському фразеологічному фонді є вислів «відкрити
Америку» – говорити чи оголошувати про те, що
всім давно відоме – за Українським фразеологічним словником [15].
Фразеологічних одиниць з іменами історичних осіб у якості етнокультурних маркерів у нашому корпусі чимало:
to sup with Sir Thomas Gresham – залишитись без обіду (Сер Томас Гресхем був успішним
купцем, засновником королівської біржі, де також розміщувався притулок для бідних);
old Tom – сорт міцного джину (антропонім
Том (Tom) відсилає до особистості Томаса Чемберлена – виробника цього сорту джину);
A1 at Lloyd’s – бездоганна якість (Едварда
Ллойд – власник Лондонської кав’ярні, яку він відкрив на вулиці Тауер у 1688 році. При заповненні
реєстру перевезень Ллойда використовували буквено-цифровий код для класифікації суден у страхових цілях. Найкращі судна позначалися A1);
according to Cocker – точно, правильно
(Едвард Кокер – автор англійського підручника
з арифметики, дуже поширеного в XVII cт. ФО
була популяризована Артуром Мерфі в комедії
під назвою “The Apprentice”);
Beau Brummel – денді, франт (Боу Брамель –
друг Принца Регента, майбутнього короля Джорджа IV, цінитель та основоположник чоловічої
моди в період Регентства (1811-1820 рр.) Він відмовився від перуки, впровадив моду на чолові-
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чий костюм та краватку, ставши символом перемін) та інші.
У корпусі досліджених фразеологізмів у якості етнокультурних маркерів було зареєстровано
низку розповсюджених англійських імен та прізвищ, що викликають у свідомості британської
лінгвокультурної спільноти асоціацію «типовий»,
«характерний». Популярність імен Tom (Том) і
Jack (Джек) серед британців підтверджується
такими фразеологічними одиницями, як:
Tom o’Bedlam – людина, яка втратила глузд,
божевільний (Бедлам – психіатрична лікарня в
Лондоні, з якої відпускали невиліковно хворих
та дозволяли їм просити подаяння);
Tom Tailor – кравець;
Tom, Dick and Harry – звичайні люди (англійці);
cousin Jack –прізвисько мешканців Корнуола,
західного графства в Англії (Корнуольські гірники
називали один одного кузеном Джеком, оскільки
це було найпоширенішим ім’ям у Корнуолі);
Другу за чисельністю групу з онімним етнокультурним маркером складають фразеологізми
з топонімами, які, як правило, викликають живі
асоціації у британців, але є незрозумілими для
членів інших лінгвокультурних спільнот. Серед
топонімічних маркерів етнокультурного змісту
британських фразеологізмів виокремлюємо, поперше, назви, пов’язані з Лондоном. Серед них:
годоніми (назви вулиць): on Сarey Street – у
боргах, скрутному матеріальному становищі (назва лондонської вулиці, де колись був розташований суд у справах про банкрутство); Grub-street
hack – писака, графоман (назва лондонської
вулиці, де мешкали бідні письменники); Savile
Row – високоякісна, бездоганна робота (Savile –
назва вулиці в Лондоні, славнозвісної своїми бутиками та старовинними ательє);
кварталоніми (назви окремих мікрорайонів, кварталів та інших частин міста): Tyburn
blossom – правопорушник, Tyburn tiplet – петля, dance the Tyburn jig – бути повішеним, бути
покараним (топонім Tyburn (Тібурн) називає місце публічних покарань у Лондоні); billingsgate
language – лайка (Білінсґейт (Billingsgate) – назва Лондонського базару); Smithfield bargain –
одруження через вигоду, нечесна операція (Смісфілд – центральний м’ясний базар у Лондоні, на
якому процвітало шахрайство та крадіжки);
ергоніми (назви різноманітних установ, закладів, організацій та спілок): black as Newgate’s
knocker – поганий, невтішний (Newgate’s
Knocker – це кільце на великих чорних воротах
лондонської в'язниці Ньюсгейт, яка мала недобру славу); in clink – у в’язниці Клінк – в’язниця
в Саусворці в Лондоні, яка була згодом спалена);
Tom o’Bedlam – божевільний (Бедлам – назву
психіатричної лікарні в Лондоні).
У складі дослідницького корпусу знаходимо
фразеологічні одиниці, етнокультурним маркером котрих є топоніми, пов’язані з Великою Британією, що також можуть наводити на різноманітні асоціації. Вони викликаються посиланням
на історичну подію, яка відбулася на певній території, репутацією міста та його мешканців або
згадкою установи/закладу, що там розташовані
або були колись розташовані. У ролі етнокультурних маркерів можуть виступати:
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назви графств Великої Британії: custom of
Kent – рівний поділ речей, чесна гра; Kentish
fire – тривалі аплодисменти, вираження аудиторією свого непогодження стосовно чогось
(У Кенті – графстві у південно-східній Англії – існував звичай порівну ділити землю між синами чи
братами покійного); Norfolk jacket – чоловічий
широкий піджак з поясом (Норфолк – графство у
східній Англій, на узбережжі Північного моря та
затоки Вош, де виготовляються чоловічі піджаки);
to grin like a Cheshire cat – посміхатися, шкірити
зуби (Графство Чешир, відоме виробництвом сирів,
яким тут надавали форму кішки, що посміхається);
назви міст та селищ Великої Британії:
Gretna Green marriage – таємне одруження
(Гретна Грін – шотландське селище, де часто
відбувалися весілля без дотримання всіх формальностей, встановлених законом); to send
somebody to Coventry – ігнорувати когось,
уникати (протягом громадянської війни в Англії Кавентрі був осередком патріотизму, і там
було чимало роялістів, яких тримали у місцевих
в’язницях); Banbury man – пуританин (місто
Бенбері в Оксфордширі було відоме пуританськими поглядами своїх жителів);
Найчисленнішою групою у дослідницькому
корпусі є фразеологізми, що містять у собі як етнокультурний маркер реалію. Серед них можна
виділити харчові реалії, грошові реалії та реалії
інших предметних сфер. Розглянемо ці підгрупи
етнокультурно маркованих одиниць докладніше.
В англомовних фразеологізмах, пов’язаних з
виготовленням та споживанням їжі, налічується
п’ять номенів, що найчастіше формують фразеологічне значення: pudding (пудинг), cake (солодка випічка), tea (чай), pie (пиріг), bacon (бекон,
шинка). Наприклад:
оver-egg the pudding – зіпсувати щось, намагаючись зробити це якомога краще (Пудинг
належить до національної кухні британців. Щоб
пудинг вийшов смачним, господарки використовують три яйця, а додаткове яйце зіпсує смак та
вигляд страви); find the bean in the cake – бути
щасливим (У святковий пиріг традиційно клали
квасолину. Людина, якій діставався шматок пирога з квасолиною, ставала королем вечірки); tea
with the Queen – важлива зустріч (Чаювання у
королеви є дуже престижним запрошенням, яке
стосується лише важливих членів Британського
суспільства); have finger in the pie – бути замішаним у чому-небудь, прикласти руку (Приготування пирога, який належить до власне британської кухні, не обходиться без того, щоб не занурити пальці у тісто); bring back the bacon –
досягти успіху, отримати нагороду (Переможець
в деяких ярмаркових змаганнях в Англії отримував на знак перемоги порося).
Найактивнішими етнокультурними маркерами фразеологічних одиниць групи «грошові
реалії» є пенні (penny) та фунт (pound), які вказують на етнокультурну належність відповідних
фразеологізмів:
cost a pretty penny – багато коштувати; not to
have a penny to bless oneself with – бути бідним;
not to have two pennies to rub together – не мати
ні копійки; turn an honest penny – чесно заробляти, підробляти; turn a useful penny –непогано заробляти; penny wise and pound foolish – звер-

тати увагу на другорядні деталі, незважаючи
на більш важливі речі (Пенні – найменша грошова одиниця Великобританії; фунт дорівнює
100 пенсам).
З інших реалій можемо виділити ті, що стосуються спортивних ігор, зокрема крикету та мореплавства і суднобудування:
It’s not cricket! – так нечесно, неблагородно
(крикет – це англійська гра, в якій майже неможливо нечесно грати); сopper bottomed – істинний, те, на що можна покластись (З метою
захисту низу дерев’яних корпусів кораблів від пошкоджень на суднах Британського військово-морського Флоту в 1761 році вперше був застосований
процес мідного бронювання); in the offing – те,
що насувається, що незабаром трапиться (Оffing –
це частина моря, яка найвіддаленіша від берега,
але все ще видима. Той, хто чекав на корабель,
спочатку бачив його на горизонті).
Отже, етнокультурні маркери вказують на
належність тієї або іншої фразеологічної одиниці до британської лінгвокультури, а також актуалізують фонові знання, необхідні для розуміння
фразеологічного значення. Розподіл різновидів
лінгвокультурних маркерів за частотою вживання у дослідницькому корпусі подано на рис. 1.
Ми також проаналізували джерела етнокультурної інформації, на основі котрих утворилися
фразеологічні одиниці з етнокультурним компонентом. До них належать етнографія, історія,
краєзнавство, мистецтво, народні звичаї і традиції, наукова література, політика, фольклор
та художня література.
Найчисленнішу групу (28,36% дослідницького корпусу) складають фразеологізми, етнокультурне забарвлення котрих співвідноситься з етнографічними джерелами, наприклад:
reason for canopy beds – пересторога (Більшість aнглійських будинків колись були вкриті
солом’яними дахами. Навіси над ліжками були
додатковим захистом від комашні та дощу).
На другому місці (20,90% дослідницького корпусу) складають фразеологічні одиниці, що базуються на історичних подіях чи фактах, наприклад: Anderson shelter – бомбосховище (Під час
Другої світової війни на прохання сера Джона
Андерсена, міністра внутрішніх справ Британії,
був створений проект бомбосховища).
Основою значної за кількістю групи фразеологізмів (17,61% дослідницького корпусу) є краєзнавство, наприклад: from John-o’-Groats to
Land’s End – з одного кінця Великобританії в
другий, з півночі на південь (У графстві Корнуол
знаходиться західна точка Великобританії – мис
“Кінець Землі” (Land’s End), “Джон-о’Гротс” –
крайня північна точка Великобританії, що отримала назву від імені Яна Грота, родом з Голандії, який поселився біля північного кордону Шотландії при Іакові IV). Народні звичаї, традиції
та вірування також знайшли відображення в
чималій кількості етномаркованих фразеологічних одиниць (12,54% дослідницького корпусу),
наприклад: black sheep – паршива вівця, ганьба родини (Існувало повір’я, що чорна вівця була
відмічена печаткою диявола і приносила нещастя пастуху та його отарі). Інші джерела сформували незначну частину дослідницького корпусу.
Розподіл фразеологізмів за типом етнокультур-
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ної інформації у дослідницькому
корпусі подано на рис. 2.
59; 18%
Зупинимося також на структурній характеристиці етномаркованих англійських фразеологізмів, що
ввійшли до нашого дослідницького
Онім
корпусу. Структурна класифікаАнтропонім
ція фразеологізмів, що базується на
166; 49%
здатності цих мовних одиниць вико60; 18%
Топонім
нувати ті або інші синтаксичні функРеалія
ції, була запропонована І. Арнольд
[1, с. 172].
За цією класифікацією досліджувані у роботі англомовні фразеоло50; 15%
гізми поділяються на такі групи:
–
дієслівні,
наприклад:
to
astonish the Browns – кинути виРис. 1. Маркери етнокультурного змісту
клик суспільним устоям; to crook
англійських фразеологізмів
the elbow – бути п’яницею;
Джерело: розроблено авторами
–
субстантивні,
наприклад:
backroom boys – дослідники, науковці; aunt Sally – об’єкт нападок,
9; 3%12; 4%
12; 4%
жартів;
– прикметникові, наприклад: big
Етнографія
28; 8%
95; 28%
wigs – впливові люди; penny ante –
Історія
неважливий;
Краєзнавство
–
прислівникові,
наприклад:
Мистецтво
рearly kings and queens – вулич42;
12%
Народні звичаї і традиції
ні торговці фруктами; according to
Hoyle – згідно правил, правильно,
Наукова література
точно);
Політика
8; 2%
– вигукові, наприклад: Рut a sock
Фольклор
in it! – Замовкни! Тихіше!; Tell it to
Художня література
the marines! – Не вірю! Розкажіть це
70; 21%
59; 18%
комусь іншому!
У свою чергу, виокремлені за
структурним принципом групи фраРис. 2. Класифікація англомовних фразеологізмів
зеологізмів можна поділити на підза типом джерела етнокультурної інформації
групи відповідно до типу структурної
моделі. Найпоширенішими утворен- Джерело: розроблено авторами
нями є такі комбінації: V + N, V +
like + Adj + N, N’s + N, Adj + N, N + N, (as + )
Таблиця 2
Adj + as + N, Prep + N, N +Prep/ Conj + N та ін.
Структурні типи етномаркованих
Розподіл фразеологічних одиниць за структуранглійських фразеологізмів
ними типами наведено в таблиці 2.
Структурна
Слід зазначити, що структурна будова етно№
модель
Кількість
%
маркованих фразеологізмів вирізняється стислісфразеологізму
тю. Найдовші структури належать до дієслівних
1.
дієслівні
105
31,34%
ФО; вони можуть складатися з п’яти елементів,
2.
субстантивні
198
59,10%
і навіть шести компонентів, але така ускладне3.
прикметникові
7
2,09%
ність структури не є типовою для дослідницького корпусу, основна кількість одиниць котрого
4.
прислівникові
3
0,90%
має у своєму складі 2–4 константні повнозначні
5.
вигукові
22
6,57%
складники.
Всього
335
100,00%
Висновки і пропозиції. Фразеологічні одиДжерело: розроблено авторами
ниці з етнокультурним компонентом – важливий
елемент мовної картини світу, оскільки вони містять світоглядні уявлення, притаманні певній вчення етномаркованої фразеології дозволяє
лінгвокультурній спільноті, систему цінностей розширити діапазон аналізу їх функціонуванлюдей, які розмовляють цією мовою. Етнокуль- ня та уточнити їх семантичні та структурні
турний компонент значення фразеологізму вмо- складові, адже через квантитативний аналіз
тивований національною культурою: історични- мовних явищ можна глибше пізнати лінгвісми фактами, реаліями, традиціями, звичаями, тичний об’єкт у його якісній визначеності.
міфами, повір’ями, краєзнавством, етнографією, Оформлення результатів у вигляді дослідполітикою та іншими сферами суспільної діяль- ницького корпусу, дозволяє як об’єктивувати,
так і оптимізувати подальші дослідження,
ності народу.
Залучення корпусних технологій та лінг- окреслити по-новому багато традиційних повостатистичних методів дослідження до ви- нять фразеології.
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Семантична лакунарність англійської та української мов
спричинена неперекладністю культурем
Анотація. У цій статті розглядається зміст поняття «лакуна», яке протягом останніх десятиліть все частіше зустрічається в роботах зарубіжних і українських лінгвістів. Вивчено варіації у визначенні поняття
в сучасному дискурсі. Було визначено основні характеристики цього явища й виявлено неоднозначність
у дефініціях різних лінгвістів. Причиною цього є недостатня дослідженість терміну. Вказуються складності у визначенні дискурсу, існуючі в сучасному мовознавстві і зумовлені різними підходами до його
вивчення. Обґрунтовуються шляхи заповнення семантичних лакун і їхні подальші перспективи в межах формування словника англійської мови. Стаття аналізує сучасні лінгвокультурологічні дослідження,
розкриваючи термін культурема. Виокремлено основні прийоми, що застосовуються під час перекладу
семантичних лакун.
Ключові слова: неперекладність, культурема, семантична лакунарність, лакуна, відповідники,
елімінування, переклад.
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as a result of untranslatable cross-cultural units

остановка проблеми. Мова конкретП
ної нації насамперед відображає її культуру, історію, традиції та спосіб життя. Перекладачам дуже важливо вивчити лінгвістичні
та культурні особливості перш ніж розпочинати переклад. Машинний переклад, словники,
підручники допомагають подолати труднощі
в деяких аспектах перекладу. Однак, незважаючи на це, може бути важко знайти відповідний еквівалент перекладу. В епоху інформатизації та глобалізації нові слова з’являються
дуже швидко. Багато словників не включають
їх, тож перекладачі повинні шукати власні рішення для їх перекладу.
Лінгвісти розглядають слово як одну з найважливіших одиниць, утворюючих мову [2; 3; 6;
9; 14]. При цьому в своїх працях частіше ними
розглядаються ті слова, які вже є частиною словника досліджуваної мови. Проте, доречно роз-

глядати і ті слова, які не входять до словника,
так звані «неіснуючі» [2, c. 181]. У мовознавстві
такі одиниці називають лексичними прогалинами, також відомі як лакуни. Словниковий запас усіх мов, включаючи англійську, демонструє
наявність мовних прогалин.
Лакуни бувають декількох типів – фонологічні, морфологічні та семантичні [7, c. 68].
Дана робота присвячена аналізу семантичних
лакун, які виникають в результаті неперекладності культурем, мовних явищ, які випливають
з культури, особливо з рефлексії народу над
власною культурою. Неперекладністю науковці
називають неможливість передати під час перекладу особливості структури мови, заміну або
втрату сенсу [11, с. 15].
Актуальність обраної теми зумовлена недостатньою кількістю досліджень присвячених
проблемам перекладу семантичних лакунар© Чуланова Г.В., Сисоєва І.А., 2019
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Summary. In this article the meaning of the concept of “lacunae”, which over the past decades has been
increasingly found in the works of foreign and Ukrainian linguist, was discussed. The variations in the
definition of lacunae in modern discourse are studied. The main characteristics of this phenomenon were
determined and the ambiguity in the definitions of different linguists was revealed. The reason for this is
the lack of research on the term. The ways of filling semantic gaps and their future prospects in the framework of the formation of the English dictionary were considered. The method of comparison is considered
interlanguage and intralingual lacunae. The article analyzes modern linguistic and cultural studies, revealing the concept of cultureme. The main techniques used during the translation are highlighted. This
article examines the significant socio-cultural factors that influenced the English language. The phenomena and mechanisms of semantic adaptations have been considered. The theoretical background has been
backed up by empirical studies, the aim of which is to show the characteristic features of lexical transfer
on actual linguistic material. The authors propose the substantiation of the sources of semantic lexical
gaps and their further prospects in the formation of the English vocabulary. The paper has revealed how
lacunae can be eliminated or filled. In terms of translation debates it relates to domestication and foreignization area of translation techniques. As for lacunology, it must analyze the reasons of lacunae’s existence,
their peculiarities at different levels of language structure, correlation of the real and potential components of languagee. Lacunology is not an interlinguistic science. This approach enables us to eliminate the
existing contradictions in defining the phenomenon of language lacuna. In fact, the technology of lacunae
interpretation is still open.
Keywords: untranslatable, cross-cultural units (cultureme), semantic lexical gaps, lacunae, equivalents,
elimination, translation.
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них одиниць, зокрема особливостям елімінації
культурем.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Лакуни були, є і будуть в мовах і мисленні.
У лінгвістичній картині світу існує цілий набір
одиниць, які важко перекладаються з однієї мови
на іншу. Дж. Лайонс підійшов до визначення лакун з точки зору архітектура і порівнює їх з прогалинами в узорі [4; c. 301]. Дж. Ванг описує лексичні пустоти як порожні лінгвістичні символи
[7; с. 69]. С. Раджедран вважає лакуни вакуумом
у структурі словникового запасу мови [5; с. 96].
Дослідження неперекладності простежується у роботах Ж. Дерріда, Р. Якобсона, Ю. Лотмана. У дослідженнях В. Кебуладзе, О. Панича,
А. Богачова викладені найсучасніші погляди на
явище неперекладності та підкреслені невідповідності між рівнями-підсистемами різних мов
[2; 3; 8; 10; 11; 13; 15].
Виділення не вирішених раніше частин
загальної проблеми. Питанню проблем перекладу семантичної лакунарності англійської
та української мов, що спричинена неперекладністю культурем присвячена значна кількість
наукових досліджень. На тлі цих досліджень залишається недостатньо вивченою адекватність
перекладу у сфері семантичної неперекладності
культурем, в якому презентується вплив екстралінгвістичних факторів, а саме лінгвокультурних, що і зумовлює необхідність аналізу цього
питання.
Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати проблеми перекладу семантичних
лакун спричинені неперекладністю культурем,
знайти методи їх декодування з метою досягнення еквівалентності в цьому процесі. Задля
її досягнення були поставлені такі завдання:
охарактеризувати семантичні лакуни в перекладі, проаналізувати основні труднощі перекладу, що викликані лакунарністю культурем,
виділити основні підходи до перекладу лакун.
Методологічною базою дослідження є такі
методи: лінгво-когнітивний, дискурсивний, порівняльно-зіставний метод, а також метод контекстного аналізу.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Римський оратор Квінтіліан казав, що під
час спілкування «треба ставити собі за мету не
те, щоб вас можна було зрозуміти, а те, щоб вас
неможливо було зрозуміти неправильно». Це
благородна мета, але в контексті міжкультурного спілкування обмеження та невизначеність
мов, на жаль, занадто відчутні. Конкретні елементи культури можуть виступати бар'єрами
та створювати перешкоди в контактах між двома культурами.
Попит на переклад зростає з кожним днем через швидкий розвиток країн у всьому світі. Його
часто розглядають як співвідношення еквівалентності між початковим та цільовим текстами. Для сучасних досліджень неперекладність
характеризується націленістю на особливість
національних культурно-філософських традицій, де неперекладність розкривається в їх специфічності [12, c. 14–15].
Порівнявши результати теоретичних і практичних досліджень вітчизняних і зарубіжних

мовознавців [2; 5; 7; 10; 12], а саме трактування
лакун, було виявлено узагальнююче визначення даного терміну, де лакуна – це смисловий
пропуск певного поняття чи явища, виявити
який можна під час зіставлення лексичних
і культурних пластів двох націй.
Кожна культура має свої особливі культуреми, кількість яких постійно зростає. Культурема – поняття, яке щораз більше використовують
у культурології, фразеології, перекладознавстві.
Походження цього терміна до кінця не відоме.
К. Норд наводить таке визначення культуреми:
«соціальний феномен культури А, де при порівнянні з відповідним соціальним феноменом
культури Б, стає розуміло що він є особливістю
культури А» [15, c. 103]. Зазначимо, що вона існує на рівні національної мовної картини світу
й може бути розтлумаченою лише через культурний контекст.
Лексичні прогалини (або лакуни) можуть
спричинити проблеми з перекладом, оскільки
одна мова не виявляє нюансів іншої. Спроба
перекласти, здавалося б, неперекладні поняття, стала темою нещодавно опублікованого англійського видання «Словник неперекладних
текстів: Філософський лексикон». М. Вуд не
погоджується з терміном «неперекладні». Він
стверджує, що завжди є певний спосіб передавати ідеї з однієї мови на іншу. Тим не менш,
науковець визнає, що «є багато слів, після перекладу яких ви просто відчуваєте, що не виконали свою роботу, навіть якщо зробили все, що
могли». З’являється «неприємне відчуття, що ви
пропустили щось цікаве» [1, c. 256–257].
Зрештою, переклад – це спроба зробити іншу
культуру частиною нашої власної. Як стверджує науковець та перекладач А. Богачов,
«перекласти – це зробити нашими слова іншої
людини» [8, c. 19]. Те, що не перекладається,
також важливо. Частиною задоволення від роботи з «неперекладним» є пошук того золотого
слова чи фрази іншою мовою, яка б влучно описала певну частину міжкультурного людського
досвіду.
Кожна культура має свої особливі культуреми, при тому що їх кількість постійно зростає.
Є різні мотиви виникнення культурем: політичні персони, актори, письменники, видумані персонажі, кіно та телегерої, популярні пісні, одяг,
мода, твори мистецтва, певні політичні події
та побічні реакції. Так утворюються культуреми
історичного, релігійного, буденного та літературного характеру. Можна сказати, що потенційною культуремою є будь-яка символічна річ,
що з різних причин набула особливої актуальності в мові та слугує «розмінною монетою» серед мовців у їх спілкуванні – і усному, і письмовому [12, с. 109–110].
Порівнюючи лексику української та англійської мов можна помітити прогалини, порожні
місця в семантиці однієї з мов, тобто лакуни,
що є результатом відсутності вокабулярного
еквівалента в іншій мові. Ці проблеми головним чином пов’язані з співвідношенням мови
та культури. Говорячи про семантичні лакуни,
ми маємо на увазі відсутність у мові перекладу
конкретного, певного поняття, що позначається у вихідній мові даною лексичною одиницею

(словом чи словосполученням), що пов’язано
з особливостями мовного розподілу об’єктивного
світу кожною з даної пари мов.
Наприклад, розглянемо переклад речення:
«We had a baby boy, then a toddler, now a teen.» –
«Наш син був немовлям, потім почав ходити,
а зараз вже підліток». З точки зору української граматики неправильно буде перекласти
baby boy дослівно як «немовля-хлопчик», тож
перекладачем було введено лексему син для
позначення гендеру. В той час значення слова
toddler (дитина, яка починає ходити) довелося
передавати описово. В українській мові, на відміну від англійської, відсутнє окреме слово чи
словосполучення, що було б закріплене за цим
поняттям. Проте, це не означає, що носію української мови будуть незрозумілі ці культуреми.
Всі ці явища можуть бути передані в перекладі
описовим методом.
В наступному прикладі, навпаки, знаходимо
лакуну в англійській мові: «Я – чомучка. Я хочу
знати чому ви робите те, що робите». – «I'm
the "Why" guy. I want to know why you do what
you do». Під час перекладу стає зрозуміло, що
в англійській мові відсутній еквівалент для чомучки. Для елімінації культуреми використано
словосполучення "Why" guy, що описовим шляхом передає вихідне значення.
Для відтворення культурем англомовної
спільноти важливим є розуміння мовної картини світу, за допомогою якої формується погляд
на устрій світу. Перекладачем можуть бути відтворені будь-які тексти, де важкі місця або «неперекладні культуреми» елімінуються. Теорія
перекладу розглядає цей метод як перекладацьке рішення під назвою «опущення/ deletion»,
заміною якому при нагоді слугує «калькування», «транслітеруваня» чи «посилання на слово
з оригінальним написанням» [13, с. 44].
Розглянемо як приклад французьке, згодом
адаптоване англійське слово croissant. Його
пряме значення – традиційний французький
невеликий хлібо-булочний кондитерський виріб у формі півмісяця, що подається на сніданок. З урахуванням типу лакуни були розглянуті наступні підходи до перекладу:
1) croissant → не перекладаємо, культурема (лакунарний елемент) вилучається з тексту
(опущення/deletion). Наприклад: He didn't even
bring me a croissant... nothing. – Він не привіз
мені ані крихти… взагалі нічого.
2) croissant → перекладаємо як «рогалик»
(еквівалентна заміна). Наприклад: Bring me
back a croissant or something. – Принесіть мені
рогалик чи щось таке.
3) croissant → круассан (траслітерація). Наприклад: A real croissant is something you buy
in a bakery, not in a supermarket. – Справжній
круасан купують в пекарні, а не в супермаркеті.
4) croissant → перекладаємо описово спираючись на наївну картину світу. Наприклад: Probably a bread item, most likely
a croissant. – Можливо щось хлібне, ймовірніше
всього croissant, кондитерський виріб у формі
півмісяця, що подається на сніданок до кави.
5) croissant → перекладаємо описово спираючись на наукову картину світу. Наприклад:
I ate a croissant outside the Eiffel Tower. – Я їв
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croissant, з середньофранцузької «crescent» напівмісяць, походить з латини «crescere», біля
Ейфелевої вежі.
Лакуну можна опустити (помилка перекладу) або компенсувати шляхом розширення
значення. Оскільки виникають труднощі перекладу, а подекуди й неможливість дати повний
відповідник культурологічній лакуні, лінгвісти-перекладачі змушені визнати лакунарність
англомовних текстів та відмовитись від колокації «текст-переклад» на користь термінів «вторинний текст», «адекватний переклад», «частковий відповідник», «неоригінальний текст
з коментарем» [15, с. 364].
У таких випадках підкреслюється цінність
людських перекладачів, оскільки саме вони
можуть обрати правильну стратегію для компенсування відсутності еквівалентного терміна
в мові перекладу.
Висновки та перспективи подальшого
дослідження. Таким чином, лакуна – це будьякий фрагмент тексту, який сприймається як
дещо малозрозуміле, таке, що важко пояснити,
незрозуміле, особливо читачеві або слухачеві,
що мають інші культурні концепти. Лакунарним може бути будь-який компонент, навіть
окрема сема лексичного значення, що супроводжує певне явище в свідомості носіїв мови. При
зіставленні лексики англійської та української
мов помітними є білі плями в семантиці, які
з’являються як результат відсутності лексичного відповідника в іншій мові.
Труднощі перекладу, імпліцитність та інтертекстуальність є теоретично важливими проблемами перекладознавства. Перекладачеві
слід тримати на увазі, що існує можливість
неправильного тлумачення культуреми, яка
пов’язана з відсутністю відповідного лексичного матеріалу. Оскільки переклад виконує
функцію засобу міжкультурної комунікації, то
на передній план, разом з мовною, виходить
компетенція культурологічна. Володіння лише
вербальними засобами комунікації, властивими конкретному мовному колективу, виявляється недостатнім з погляду збереження культурної специфіки оригіналу, а відтак постає
питання про роль фонових знань для перекладача.
Для досягнення якісного перекладу перекладач повинен вміти визначити лакуни та методи
їх перекладу, які б забезпечили еквівалентність
у випадку відсутності певної культуреми. Будьяка одиниця мови може бути культуремою,
якщо вона містить певну культурно важливу інформацію відносно одиниць іншої мови. Важкі
місця або «неперекладні культуреми» елімінуються. В теорії перекладу цей метод називається опущенням, який доречно замінити при нагоді на інший. Основними способами перекладу
семантичних лакун виступають калькування,
транслітерування, еквівалентна заміна, посилання на слово з оригінальним написанням
і описовий переклад.
Проблеми лакун-культурем у мові та мовленні залишаються актуальною проблемою лінгвістики і міжкультурної комунікації. Розглянута
в цій статті тема є перспективною для подальших досліджень.
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Редакція наукового журналу
пропонує всім бажаючим студентам, аспірантам, докторантам, здобувачам,
молодим фахівцям, викладачам, науковцям та іншим зацікавленим особам
опублікувати свої статті за різними науковими напрямами
Для публікації статті необхідно:
1. Заповнити електронну форму реєс наявності рецензії або співавтора з науковим
ступенем.
трації, обов'язкову для публікації.
4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу2. Надсилати на електронну пошту редакції
info@molodyvcheny.in.ua статтю та квитанцію вання, ми відправляємо вам лист з інформа
про сплату вартості публікації наукової цією: «Стаття пройшла рецензування,
статті (сплачується лише після повідомлення прийнята до публікації».
5. Як тільки електронна версія журналу
про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі
листа вкажіть науковий розділ журналу, розміщується на сайті, ми повідомляємо вам
про це. Потім, після виходу журналу з друку,
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.
3. Редакція рецензує вашу статтю протягом ми відправляємо вам друкований примірник
2–3 днів. Статті студентів публікуються за в потрібній кількості.
Вимоги до змісту наукової статті:
– висновки з даного дослідження і перНаукові статті повинні містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту статті): спективи подальшого розвитку в цьому на– постановка проблеми у загальному ви- прямку.
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи
Автори, які подали матеріали для пупрактичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публіка- блікації, погоджуються з наступними полоцій, в яких започатковано розв'язання даної женнями:
– відповідальність за достовірність попроблеми, на які посилається автор;
– виділення невирішених раніше час- даної інформації в своїй роботі несе
тин загальної проблеми, яким присвячуєть- автор.
– автори зберігають за собою всі авторся стаття;
– формулювання цілей статті (постанов- ські права і одночасно надають журналу
право першої публікації, що дозволяє пока завдання);
– виклад основного матеріалу дослід- ширювати даний матеріал із зазначенням
ження з повним обґрунтуванням отриманих авторства та первинної публікації в даному
журналі.
наукових результатів;

Формат статті
Поля
Основний шрифт
Розмір шрифту основного тексту
Міжрядковий інтервал
Вирівнювання тексту
Автоматична розстановка переносів
Абзацний відступ (новий рядок)
Нумерація сторінок
Малюнки та таблиці
Формули
Посилання на літературу
Обсяг

A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
всі сторони – 2 см
Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)
14 пунктів
полуторний
по ширині
включена
1,25 см
не ведеться
необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта
табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту.
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та
доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
повинні бути набрані за допомогою редактора формул
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
від 10 до 20 сторінок включно

вимоги
до публікації статей

Структурні елементи наукової статті:
– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),
– індекс УДК (у верхньому лівому кутку
місце роботи (навчання) англійською мовою;
сторінки);
– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю– назва статті, прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів), місце роботи (навчання), чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;
– текст статті може бути українською, ровчений ступінь, вчене звання, посада мовою
сійською або англійською мовою;
оригіналу статті;
– список літератури подається наприкін– анотація (мінімум 700 знаків) та ключові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу ці статті у двох формах: «Список літератури»
і «References».
статті;
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